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Ankara mulub.rimina tele
fonl&n - Galip Ataç•m n· 
zıaı - Feletin fıkra•ı. 
Aziz Hüda)'i Alı:demiria .. Biz 
de Cualluk" acllı eseri -
Kendi kendimize çatıyoru. 
Son haberler - İcmal -
Muhabir mektuplan. 
Memlekette Tan. 
Öz dil uyfuı. 

Ekonomi - Allrerlilr. 
Spor - Meraldı armalanb 
müublık••• 

Fatih htanbllhl nasıl aldı?
Briç denlcri - Sevitmcler, 
evlenmeler. 
Güel un 'atlar. 
Dilan suetelerine 16re 
hldiaelw - Kad çember. 
Yannm bti76kJeri - p.,._ 
dah bilail• - Radyo d•· 
:rumıan. 
Sinema - Kaüa " moda. 

Amerika 
Krizinin 
Yeni şekli 

Genel aavaıtan acunun eft zengin 
devleti olarak çıkan Amerika, dör 
beı yd önce, hiçbir devletin tarihin· 
de bir qi ıörülmemif ekonomilı:: kriz 
içiJıe atılmııtı. Eaki Cumur Balkanı 
Hoower zamanında batbyan bu kriz, 
!İmdiki Baıkan Rooıevelt it bqma 
geçtiği ıırada en keıkin bir dereceye 
"&rtm§tı. Roosevelt parllmento ve 
Ayan mecliılerinden geniı yetkeler 
alarak bu kriz ile uğratznağa batladı. 
Cumur batkanına krizi ıidenntk için 
Yetke veren kanuna N. a. A.. yani 
•·uıuuı Kallanma Kanunu., adı ve-
l'ibniftir. Rooıevelt bu kanuna ~
hnarak her endUatrl kOlmıu ayn bır 
~e batı.dl. eaJJıma saatlerini 

"' 

lstanbulun saym konuğu bu dir. Oumurbatkanlığma mahsus 
lunan CumurbaşıJcanmuz Ata - olan tren iatasyonda kendileri • 
türk dün akşam Ankaraya dön- ni beklemekte idi. Atatürk iatas 
müılerdir. Atatürk saat 17 de yonda lstanbulda bulunan say
Dolmabahçeden refaıkatlerin - lavlar, devlet erkanı, komu· 
de bulunan zevat ile birlikte mo tanlar tarafından uğurlanmış
törle Haydarpaşaya gitmişler - tır. 

gitmiıtir. 
Atatürk Ankar 

ki Çarpmıba y 
bul buyuracaklllaif. 

~Jinftti. Y~öniirdqlii~~nüne -~ .... ~----~~W""~~~~~"'".:~~~';Atif::i"~Lt~~~~~ teçrne e çalıttz: Pav.t...l'nl'~ ~- = 
' ~rmek istedi. Roosevelt'in 1932 yı-

lındanberi bütiin çal.')lllaaı bu N. R. 
.\. bmmunun tatbiki etrafında top
lannuttır. Gerçi Amerika henüs kris
den.Jairtulinut değildir. Anca~ birkaç 
li1n önce Amerika ytibek hak yeri 
tarafından bu N. R. A. Kanunu hak· 
lu.,da verilen bir kesim, Amerikayı 
te~ bi" ~i için~ 'atmaktadır. Bu 
keııme göre, ~rl&mento ve Ayan 
lnetliainin cumur b&gkanma verdiği 
Yetkeler Amerikan bat ynaaın• uy. 
tun değildir. Yüksek hak yerin.Uı 
besyle bir keaimi na11l verebileceğini 
anlamak için Amerikanm bq yuaıı
lll bilmek gerektir. Yazılı olan bat 
)aaatann en eakiıi olan Amerika bat 
:n.aıı, kunetlerin ayrılmam temeli
ııe dayanır. Bu bat yasa icra ve teı
ri yetkelerini aıruile meclia ve cu• 
!bur batkanmm kuracalJ hilkfimete 
-.erdikten sonra, bir takım baklan ee
rek hükUınete ve gerek mecliae kartı 
ltoruma1r için yüksek hak yerine de 
hak vermittir. Bu baklan aakathyan 
bir kanun yQkaek bak yeri tarafm· 
claa hWriima~ sayılabilir. lıte yük· 
tek hak yeri, N. R. A. Kanununun 
C\lıaur batkanına vercliii yetkeyi bat 
)aaa ile temin edilen baldan bozar 
bir tekilde cördUğilnden bu kanunun 
tatbik edilemiyeceğini kestİtmİftir. 
~libek bak yerinin keaiml Rooae
"elt'in kallanma proerammı ıuya dil· 
~Sonra da onaylanan &ıerge,Ame 
rika bat yaaaamı deiittinnektir. Bu 
"- kolay bir it delildir. ÇOnkU önl:e 
deiiftirme önerceai. parlimento ve 
•1anın üçte ild çokluiu ile onaylan· 
~Sonra da onaylanan &ıerıe, Ame 
l'iq birliğine ciren kırk ıekiz hilkil· 
-etten otuz altnı tarafından tasdik 
t<YııneıL Bu. sonunda bapnlaa da 

Sovgetler Vasıfın Ölü 
Hakkında Bir Rapor Ne~~ 

Moskova, 3. A.A. - Tür
kiye büyük elçisi Vasıf Çmar'm 
ölümü hakkında çıkan bültende 
deniliyor ki : 

.. V ası! Çmar 30 mayıs akşa
mı evinde birdenbire hastalan
mış ve kamında ,iddetli sancı 
lar duymaya ve kusmaya bar 
lamıştır. 

Sabahleyin Profesör Fron
golot hastayı muayene etmiş ve 
bağırsakların düğümlendiğ · 
ve ayni zamanda perituan'n!:ll~
taharrüş (irritasiyon) oıırımr.ı. ... 
nu görmüştür. Profesör 
zen ve Burdenko da k 
yonda bulunmuşlar .,,..~,,, 
hisi koymuşlardır. naklan 
işletmek için ve · 
mekler boşa çıkm 
ran sabahı sancılar azalniakla 
beraber hasta ağırlaştığı için 
Kremlin hastahanesine kaldırıl· 
masma karar verilmiştir. O gün 
ve o gece akademisiyen Krol, 

[ Ar1ca11 5 incide J 
Vasıl Çinar M oskovada bır 

kabul resminde 

YUGOSL.A VY ADA 
-----------------------)llltrca ftkit ıilren bir ittir. 

"1ı •ooaeveıı·1n böyle bir çareye baı halı.fler ·Mu··zake-rup vurmayacalı bilinmiyor. An· 

::.t';ca';:..Jcam 1cea:m~e· ~-==r.. G • • ki 
~us:':ı".::-ı .. :=-:.: eye ırmıyece er 
sn 1 

Gerek patr · Belgrad, 3. A.A. - Belgrad Bosna partileri şeflerinin tas-er. sanki yüksek • • ' 
"1 Jobnıı gıöi yürünılUI~ da toplanan muhalif partiler dikine sunulacaktır. 
it.dar bir kanunun kend konferanamda eski köylü de- Muhalif partilerin üyeleri la-
le tttifi yUHi kendi mokrat birlifi mümeuillerin- kubçinada seçimdeki yolsuzluk· 
~lı: Yapmakta Bir "t için den 60 kişi hazır bulunıpuf11ar. bırdail dolayı müzakerelere işti· 
,..:._ R. A. Kanun yoldıa tatbik Bunlarm içinde Maçek~in hır- rak etmiyeceklerdir. 
'"'tk .,, a iıe de bu. A .lron c;ine at.ımı, bir uı. vat köylü partisine, Pribiçeviç- iman karar projesinde dev-
~ ka tıbflan içbı kifi bir in bağınaız demokrat partisine lete aid siyasal, ekonomik ve 

e savı nun içbı. birçok mensub üyelerle, seçim için bir- sosyal olmak üzere bütün haya-
::•~klara karıı ıu. ıeren Rooae- lepif eski Sırp ve Bosna parti ti sorumlann ancak özgür (ser
h t ln bu yeni duruntoı naul bf111ı· terinden gönderilmif birkaç mü- best) bir rejim içinde ve bütün 
c.~ •elin kamovunun ilci ile bek· f8hid vardı. Sırp, Hırvat ve Slovenlerin el-
li bir aoruındur. Hırvat tefleri tarafmdan o- birliğile kotanlabileceği bildi-

A. ŞUkrD Eamer aaylanan karar projesi Sırp ve !Arkala 3 Uncldc 

~r•~li•ann biiyülı tanılı, ,.. 
ne Kültiir llolıanı, ne de 

ya b ü y i it elsi taralı idi. 
Onun •ıl öali, ,,.., lıavoetli yönü, 

. id..u..ti, ill..ıüt olme)OGftdan, 
Cfanu İnearwlM a)'INI eden J'Üluelt 

lıaralıter s~•rinde •Ö• sar,,.,.. 
dı. . 

Veralın hnılrter eWallnila11 6i • 
nna.i pı üli iti, Tirit a.wa.m do
,.,_. ana lilıirlere ~ a111-

la .,. batla inonmıı .,. hflanmqtı. 
Bitin liltirlerin hynafr Atatiir • 
Wıt laer .--~ •etinnelt H 
lwr İforetiıli ileri •ötiirnNlt oaai
lairule, ltalalılan -........ıanının 
ernrind.,. hflta hir,.y ifitmeyen 
.,. •ôJlleri ,,,,,.,..,.,,,.,,. p.tadifi ;.. 
tiltamıttten ht'a 6İrfe)' Prrnillen 
•'- MUlaleatile, laer an döiüprw· 
i• H 6ir iti e CI l i • t i n feda eclebi
lecefi 78pn,J ocrnnı 70fana, yemi 
bQfUU .,.,.,,..,. """"" ltcısırdı. v •. 
alın hrwli YGfllldalri hirplı ,,,.,,.. 
dOflcnnc ••rida ~ u • • 
rnancla ilalilôlin miiddeiıımııııaUi. 
tleorim ulalaatından 6caılannı tat-
6ilıo ,,..,,_, Kültiir Baltanı oe ltal. 
"°• 6i11t1uec Raqc ~6i tlo.tlaltlan 
defri 6ürilt deoletler 7GftUIC 
Atatiriiin itiNnaı lıaaannu, rnii. 
,,....;ı olcraJı Mfİlmelı RINtil• ef. 
tle ettili ,,...,.,lalııJ1etli oaaiyetin 
.an... laerıe7den önce. bellri de yal. 
na 6" luırwlder liıınetinlle .,. • 
malı lıbunwelir. 

V...,ta 6ir İluanul ülealid ola. 
6ilmai için •ereltli olan Üf fcrtrn 
iifii tle oartlı: ' 

1 - lnaıulılı lilıirden lıerlaanp 
bir miilôlaaıuı oeya ıalui bir laaap 
İl• f edaltôrlılı. yaprrNllfNllt. ue liJtri. 
ni ileri •ôtürrndr ifin afrllfl"Glı. 

2 - H erlaanp 6ır lıötiilülıle ı.. 
ltelenmemelt, 

3 - KendUöule paranın "noti
on" 11 olmcurualt. 

V...,ın memleht içincle aWıla 
biitiin İflerde 6ailGIMlrir lilıirleri 
oe m.•leht dlfDl'la riltlerulifi H 
silelade de,,.,.. ÜCl"'İ/a• inandı
lr •örpleriıii, clrı)'..,lannı 6ir üle
ali.te ,,..~ .amİJnil'ftle ileri 
........ olmuı, ,,.,...,.. lilırinin de
lil, lalıat daimtı lilırini ıaluuun il .. 
rüinde tutm- ona ayml eden 7iJt. 
.. , .,,...,,..,..,.,. biri üli. 

l/ıina ıartta, v .. ıın ne """"' 
temia lıalclıfını anlamalı iPa, di • 
,;mn..u iti inlıılahın illr °" ....... 
ni cloWaraa Wtün o ıüidetli ..ac.. 
fleleler ue tirli oaaİJfetfer iPıwfe, 
en adı diifmonlon olen aoltaı
hile lıendiai isin: ''Gellfl Çolı 
.. ıasl" c1 .... 1ıt .. 6ot'- ,,_. ... 
""'-'"-· 

Hele flfılil laer/aanwi 6ir ,.._ ,.,,_ ..... '"""' .....,._ "' ... 
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HAVA TEHLiKESiN 

Mühendis ___ _ ride 
erdi 25 Bin 

üzerine ts
!tllııllSı~~·yet teşkili

•wwu'lmesi lüzumlu 

Y•'den Uye olanlar 
25 bin lira Sirkecide Milh6r
~de hanmda Nurkalem timi 
tet şirketi direktörü müteahhit 

(Arkut 4 üncüde l 

n Toplanıldı 
apılıyor 

Dün llbaylılctalü toplantıda 

Geceki Fırtına BirçOk Kazalar 
Yaptı, Bir Yer de Çöktü 

Balıkpazarımla ~ken dükkan 

Evvelki gece birden çıkan fır 
tına denizde buı kazalara mey
dan vermiıtir. Bu arada Balık
paz~ da bır r.5kme hadise
si OlmU§tur. 

Deniz kazaları şunlardır: 
Kuruçqme önünde içinde Pa 

nayot ve üç arkadaıı bulunan 
bir sandal devrihniştir. İçinde
kiler sandalcılar tarafından güç 
kurtanlmı,tır. · 

Balıkhaneye gelen bir balıkçı 

kayığı Kandilli önünde batmrt
tır. Kayıkta bulunuı kür~i o
radan geçen mezbaha ınotörü 
tarafından kurtanlabilmiştir. 

Hasköyle Ayvansaray anam. 
da müşteri taşıyan bir sandal 
beş yolcu ile devrilmiş, içinde
kiler kuitanlmqlardır. Arnavut 
köyünden dönüıte yelken açan 
bir sandal Kuruçeımede alabo
ra olmu,tur. 

Balıkpazanndaki çöküntü ha 
disesi de ıöyle olmuştur: 

Ballkpazarında ç8kUntU 
Dün saat on sulannda Balık

[Arkau 4 ilncUde] 

Dokuzuriçu Sayfamızda 
BüYük, Meraklı, Annaian
b Müsabakamızı Okuyun ! 
Hem Zekanızı Denemif 
Olur Hem Eilenceli Vakit 
~-=..!- . . ' ~ıraınız • 
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~rıs~ND~~f 
MUSTAFA ŞEKiP 

Ben talebe olarak Üniversite
de bulunmadım. Fakat bazı f j. 
kir ve felsefe meselelerine karş1 
duyduğum amatör alakasmrn di 
hini e§elediğim zaman, Musta. 
la Şekip Tuncun kitaplarından, 
makalelerinden ve her biri dip
diri biıer ders olan sohbetlerin
den aldığım telkinlerin, içimde 
gayet sıcak bazı ilmi tecessüs 
mihrakları te§ekkül etmesine 
yaradığmı gördüm. Onun fikir
lerinin şuaı, hocası olduiu bü
yük kültür evinin kaim duvar -
/arından dışarı geçerek bana ka 
dar uzanıyor ve belki daha öte
lerde. Palandöğen veya Toros 
eteklerindeki herhangi bir ku • 
lübede, bir mum t§ığınrn aydın
lattığı kitap üstüne koyu dikka
t}ni akıtan bir memleket çocu
gunun beynine .kadar gidiyor -
du. Profesör odur ki sınıf mı dol 
duran fikir havasını büyük tel
kin dalgaları halinde yiırduıı 
her bucağına yollır ve dersleri
ni dizinin dibindeki yirmi deli
kanlınrn istif ad esine münhasır 
bırakmaz. 

Mustafa Şekip Tunç, dünya 
tefekkürünü çevir.en zekaların 
en büyiJklerinden birkaçmı genç 
liğe ve memlekete tanıttı: Berg 
son, Freud, William ]ames, De. 
lacroix ilah... Fakat, herha11gi 
bir nakil gibi, bu müellillerin 
kitaplarmı tür:kçeye düpedüz 
tornist•n etmekle kalmadı, bü
tün bu fikirlerin sevilmek, ya • 
yılmak ve daha iyi anlaıılmak 
için mühtaç oldukları dli§ünme 
pasyonunu da birçok etütlerile, 
makale/erile bize apladı. Kendi 
sinde ilim namusu en son kema
lini bulmu~ olan bu büyük hoca, 
lıizc hakiki ilim metodu, acele 
hükümlerden ve tamim/erden 
kaçrnma lazileti, pedantizmden 
ve §arlatanlıktan tiksinme hu • 
yu telkin etti; kitabın musta • 
ti/ine sığrnmı:, ve kendini müda 
faa için dayanacak baş}ca bir yer 
aramayan tam bir mütelelckir le 
ragatinc örnek olduktan başka, 

bir ucu gönüle ve aşka bağlı ol· 
mayan, kuru, düzme ve samimi· 
yetsiz hareketlerden iğrenme 
duygusu da verdi. 

Üniversitede her yeni inkı • 
lap harketinin ilk canlı ve gö • 
nüllü taraftarı o olmuştur. De • 
recesiz tekimülün ileri saldırış· 
larına engel olarak cemiyeti e
teğinden tutup geri çeken soy -
sal müesst'selerin en büyük dü§ 
manlarından biri de odur ve in
kılap, Türk profesörleri arasın
da en menfaatsiz ve samimi 
desteğini onun hilesiz telekkü· 
ründt! bulmuştur. 

:·rer~kki _likrinin men1ei" is· 
mındekı telıl eseri, dünya likri· 
yatındaki ileri hareketlerin ta· 
rihi üstünde bol ııık huzmeleri 
gezdiren . temkinli, metodik, 
mazbut bır bUyUk hakikat pas· 
yonunun yarattığı arsıulusal 
kıymette bir faheserdir. 

Kendisini yalnız ilim adamı 
olarak değil, Türle diline ve nah 
vine getirditi taptaze ilade Jca. 

No: 43 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

Şi' kapaklı gözlerini alık alık 
açıp kıpayordu. Gözlerine ina
namamı~tı. 

Yanında karısı vardı. O da, 
tuhaf tuhaf bakıxordu. 

Sanki ben, orada patronuma 
rastlayacakmışım gibi, çiğ şık 
giyinmiştim. 

"Patron., um. yanında kansı 
olmasına ve bütün korkusuna 
rağmen, bana bakmaktan kendi 
ni alamıyordu. 

Ona, aşnahk etmeli mi idim? 
Evveli niyet eder gibi oldum, 
sonra vaz geçtim; yanımdaki 

ahbaplarımla deli deli gülerek 
konuşmağa başladım. 

istanbul 
Üzerinde 
Gezmeler 
İta seyahat acentesi, :Air 

France tayyare şirketi ile anla
şarak, halkı hava seyyahatları
na alıştırmak için şehrimizde 
küçük tayyare gezintileri tertip 
etmeğe karar vermiş ve izin al
mak için hükumete müracaat 
etmiştir. Hükumetçe izin veril
diği takdirde gezintilere bu pa
zardan itibaren başlanacaktır. 

Uçuşlar iki kısımdır. Biri 35 
dakikalık, diğeri 14 dakikalık -
tır. 35 dakikalık uçuşlarda A -
dalar, Yalova, Boğaziçi ve Ge
libolu üzerinden uçularak Be
yoğlu üzerinden Y eşilköy geli -
necektir. 

14 dakikalık uçuşlar yalnız 
şehir üzerinde yapzlacaktır. Bu 
uçuşlara iştirak edeceklerin ha
yatı 12 bin liraya sigorta edil -
miş olacaktır. 

Gezintilere istirak edecekler, .. 
Air France tayyare şirketinin 

otobüslerile Beyoğlundan Y c -
şilköye götürülecektir. 

Uçuşlar üç motorlu tayyare • 
!erle yapılacaktır. 

biliyetlerile bir edip olarak ta 
selamladığımız Mustafa Şekip 
Tunç, birçok makalelerile gü -
zel sanatların ve edebiyatın ds 
içi11de ilkönce andığımız büyük 
ustalarda11 biridir. 

Üniversitemiz kurulurken 
Türk profesörlerinin de mut/a. 
ka eser yapmaları en ba§ll pren 
sip olarak ortaya konmu§tu. Te
lif ve tercüme eserlerile bu şartı 
esasen haiz ilim adamlarımız ne 
kadar azdır! 

Şekip, yirmi yedi senedir ho
calık ediyor. On be eneden be-
ri Üniversitededir. Fen talebe• 
sinin bile le/sele kültürünü yap· 
mış olması Üniversitenin yeni 
prensiplerinden biri iken Ede • 
biyat Fakültesinin münhal ka • 
lan dekanlığı için umumi kültü· 
rü geniş, en kıdemli ve bir tek 
ordinaryüs orofesör olmak hay
siyetile Mustafa Şekibin Fuad 
Köprülü gibi yGksek bir kıy -
metten sonra akla gelmesi pek 
tabii idi. 

Ayni zamanda eski bir Mül • 
kiyeli ve bir idareci terbiyesi al· 
mış olan Mustafa Şekip Tuncu 
Edebiyat Fakültesi Dekanlığın 
da görmek isteğimizi payla§mı· 
yacak samimi bir fikir adamı 
yoktur. Atatürk devriminin en 
güzel eserlerinden biri olan Uni 
versitede her kıymete yerini ve· 
ren Kültür Bakanlığı ve yük • 
sek, dürüst Kültür Bakam da 
herhalde bizim gibi düşünmek· 
ten uzak olmadığını gösterecek· 
tir. 

Peyami SAFA 

bile çağırıyor, hepsini başıma 
toplayor ve şampanya ısmarla -
yordum. 

Beni tanıyan garsonların, ö
nümde iğilişleri, "patron umu 
büsbütün şaşırtmıştı. Soİ~k gö~ 
leri, islenmiş, lop, pıhtı yanak _ 
ları damar damar kızarıyor, mo 
rarıyordu. 

Etrafımla meşğul görünüyor 
fakat onu gözümle takip ediyo; 
dum. 

imtihanlarda 
Kaç Numara 
Ahnacak? 

Orta mekteplerin sınıf imti -
hanları haziranın onundan iti -
haren başlayacaktır. 

Bu imtihanlar çok sıkı ola
cak muallimden maada iki mü 

' meyyiz önünde yapılacaktır. 
Yeni imtihan yoklama tali -

matnamesine göre yazılı imti -
hanlardaki numara yekunu 8 i 
tutan talebe sözlü imtihana gir 
miyecektir. 

BlJDA 
BENDEN 

KARGALAR ... 
Kargalar çolc akıllı hayvan • 

/armış. Bunu ben demiyorum, 
bu işle uğraşanlar söylüyor. 

"Besle kargayı oysun gözü· 
nü" sözü de karganın akıllılık· 
ta, kurnazlıkta adam oğullarına 
ne kadar benzediğini gösterir • 
miş. Bunu da ben demiyorum, 
bu işle uğraşanlar söylüyor. 

ilk mekteplerde imtihanlara başlandı. Resmimiz bir erkek, bir 
kız talebenin imtihan oluşunu gösteriyor 

Son iki yazılı yoklamada yal
nız iki dersten aldığı notlar ye
kunu sekizi tutmayan talebe 
yalnız o iki dersten sözlü yokla 
maya girecek ve iki fazla ders
ten sekizi dolduramıyan talebe 
bütün derslerden sözlü yoklama 
ya tabi tutulacaktır. 

Yine bu işle uğra§anlar diyor· 
lar ki, kargalar o kadar kurnaz 
ve akıllıdırlar ki, tarlanın üstü· 
ne ağ gerersin, bunun tellerine 
takılıp yakalansınlar, tohum • 
ları yiyemesin/er diye. Onlar, 
o kargalar, bunun da kolayını 
bulurlar, ikisi üçü gagalariyle 
ağı tutup kaldırırlar, geri kalan 
/arz içeri girerek toprağı eşer • 
ler, tohumla11 yerler. 

Gelenbevinin 
Gezmesi 

Gelenbcvi orta mektebi tale
besi geçen perşembe günü De -
ğirmendereye gitmişler ve sene
lik gezintilerini yapmışlardır. 
İstanbulun yakınında şirin bir 
yer olan Değinnenderenin misa 
firsever halkı öğretmen ve tale
beyi iyi bir şekilde karşılamışlar 
ve istirahatlerini temin için el
lerinden gelen her şeyi yapmış
lardır. Yavrular Değinncndere
de gezmişler, oynamışlar ve unu 
tutmaz bir gün geçinnişlerdir. 
Mektep müdürü Cafer Erkılıç 
Değirmenderelilere ve bilhassa 
kendilerine karşı büyük misafir 
severlik eseri göstermiş olan 
muhtar ve köy heyetine teşek
kür etmektedir. 

Pazar tatilinden istifade 
edecek müesseseler 

Hafta tatili kanununun tat -
bikinde evvelki gün bazı yan -
lışhklar olmuştu. 

İstanbul belediye encümeni 
dünkU toplantısınaa bu ·azift!" 
ti görüşmüş ve cuma tatilinden 
istifade eden bütün müessesele
rin pazar günü de istifade et -
mesini kararlaştırmıştır. 

Ancak belediye cuma günleri 
için izin alan müesseselerin ve -
sikalanm yenileyecektir. 

Dün bütün kaymakamlıklara 
emir verilmiş ve bir ay içinde 
pazar tatilinden istifade etmek 
istiyen müesseselerin izin tez -
kerelerini yenilemelerini bildir
miştir. 

Askerlik derslerinden 
imtihan veremiyenlar 
Lise ve orta mekteplerdeki 

, talebenin askerlik derslerinden 
imtihanları kamplardan sonra 
yapılacaktır. 

Kültür bakanlığından gelen 
emre göre askerlik derslerinde 
muvaffak olamıyan talebe di -
ğer derslerde kazansa bile sınıf 
ta kalacaktır. 

di ve "patron,, umdan uzaklaş -
tı. 

"Patron,, um kansına, karısı 
da "Patron,, uma bakıyordu. 
Yalnız ikisinin bakışları bir de
ğil, manaları ayrı idi. Biribirleri 
ne diş bileye bileye kısık sesle 
konuşuyorlardı. Birdenbire, 

1 KOÇUK HABERLER 1 
* Univerıite yabancı diller mek • Sözlü yoklama sonunda yazı-

tebi çarşambadan itibaren yaz çalı~· h ve sözlü yoklamada aldığı 
maıına baıhyacaktır. Yapılan progra notların vasatisi yalnız iki ders 
ma göre yaz devresine yalnız Univer· .. ·· .J ld t ı be o 
ıite talebeleri değil, hariçten de iste ten uçu t.i> uramayan a e 
yenler ittirak edebileceklerdir. • derslerden ikmale kalacaktır. 

* Yeni yıl içinde, yer değittirmek Uç dersten fazla vasatiyi tuttu· 
isteyen muallimlerin timdiden Maa· ramıyan talebe sınıfta kalacak
rif müdürlüğüne müracaat etmeleri tır • 
bildirilmittir. Liselerin son sınıflarındaki * btanbul belediyesi mahalle mü· sözlü imtihanlar da haziranın 
me11illerine aylık vermek için bütçe-
sine tahsisat koymuftu. tçiıler Ba • 15 inde bitmiş olacaktır. 
kanhğınca bütçe tasdik edilince ma· Şimdiye kadar yapılan imti -
halle mümessillerine ayda 40 ar lira hanlarda İstanbuldaki liselerin 
tahsisat verilecektir. son sınıflarında bulunan tale -* Avrupadan dönen Etibba odası beden yüzde yetmişi muvaffak 
başkanı Dr. Niyazi Gözcü Etibba o-
daıının bugünkü toplantııına ~tkan olmuştur. 
lık edecektir. Bunların yekunu da 700 den 

* Genel nüfus yazımı jçin yapılan fazladır. 
nümerotaj itleri hakkında görütmek Olgunluk imtihanlarına da 
üzere dün kaymakamlar, ilbayhkta 15 haziranda başlanacaktır. Az 
toplanmıılardır. Bu toplantıda bazı lık ve ecnebi mekteblerile hususi 
kararlar alınmııtır. 

* 
.... ,. B 1 · t d 195 - Türk liselerini bitirmiş olan ta· .u cın u garıs an an ev goç 

men trenle memleketimize gelmek !ebelerin olgunluk imtihanları 
üzere hareket etmittir. Bunlar Ça - da Galatasaray lisesinde yapı -
nakkaleye yerlettirileceklerdir. lacaktır. 

* Limanımızda misafir bulunan 
Fransanm Jeanne d'Arc mektep kru- Esnaf bankası işin içinden 
vazörü kumandanı Donval tcrefine çıkamazsa iflls istiyacek 
dün Framau •efiri tarafından bir iiğ- Esnaf bankası genel heyeti 
le emeği vcrilmi,tir. 

Bugün gemide ıehrimiz crkanr, ve dün fcvhcladc bir top~cmtzy::ı g.:ı 
kor diplomatik ıerefine bir resmi ka· ğırılmı.ştı. Hissedarlardan ço -
bul yapılacaktır. ğunun gelmesine rağmen, hüku 

* Çocuk Esirgeme Kurumu vili - meti temsil eden komiserin bu -
yet merkez heyeti dün toplanarak ida lunmayışı yüzünden toplantı ya 
re heyetini seçmiıtir. Yapılan intihap pılamamıştır. 
neticcıinde batkanhğa Sivas aaylavı Bankanın en son vaziyetini 
Şemseddin, reis vekilliğine Emniyet 
Sandığı müdür muavini Mustafa Re- • gösteren tasfiye bilançosu ,gele-
tit, umumi katipliğe Dr. Salim Ah • cek toplantıda görüşülecektir. 
med, muhasebeciliğe Sümer Bank Alakadar bir zatın verdiği 
müdürü Muhip, veznedarlığa Naile malumata göre, bankanın para
Tevfik Sağlam seçilmitlerdir. sı olarak tasfiye masasına 5 li-
* Dün lngiltere Kralının doğu • ra 89 kuruş devredilmiştir. Fa· 

munun yıldönümU olduğundan lngi· 
liz bat konsolosu tarafından bir re•- kat bu paranın 3 tek lira~ığ'.ı. ~ı-
mi kabul yapılm":J ve lnciliz koloni· tışar parçaya bölük oldugu ıçın 
sinin tebrikatı kabul edilmittir. ' tasfiye işlerinin ıcap ettirdiği 

* Yakacıkt:ı fmnlardan 85 kilo masr.:Utarı karşılamak için har-
hamur ekmek müsadere edilmittir. canamamıştır. Bankanın geçen-
* Elektrik ücretlerinden on para de satılan eşyası, 1800 lira ge· 

indirilmitti. Bu tenzil Nisandan itiba lir temin etmiştir. 
ren hesap edilecek, yeni lıesep fatu• 
ralarından dütürülecektir. Dün öğrendiğimize göre, bu 
* Çeıme ~tlırında bizzat durup paraya bankanın alacaklıları ta 

sulara belediye markasını vurmıyan rafından haciz koydurulmuştur. 
belediye au memurlarının azledilme· Tasfiye heyeti zaruri masrafla 
leri ilbaybklara bildirilmi,tir. Buna rı karşılamak için başka para 
sebep bütün kıt her yerde Ta,delen 
ıuyu diye au aatılmaaınrn, Taıdele • bulamadığı takdirde, ticaret 
nin asıl kaynığlndan 6 fıçı ıu doldu- mahkemesine müracaat ederek 
ruldufunun anlıtılma11dır. iflas isteğinde bulunacaktır. 

Merak ettim, komşulara sor
dum. "Patron., umun, bir kalp 
sektesinden öldüğünü söyledi -
ler. 

ölüm, bütün günahların ke • 
faretidir değil mi? Ölüm, her 
günahı affettirir. Hayır! Ona a
cımadım ... Ve onu affetmedim. 

Şimdi yeni bir yaprak açıyo
rum. çocuğum! 

ler, ilkbaharı atlatırlarsa, son -
baharda; sonbaharı atlatırlarsa 
ilkbaharda ölüyorlar. 
Çocuğum, bakışlarından an 

lıyorum ki beni, merhametsiz, 
kalbsiz bir kadın zannediyor -
sun. 

Hayır, yavrucuğum. Bütün 
aşklarnnın en hazini budur; in· 
saf sızhk, kalbsizlik etmediğim 
tek maceram da, budur. 

Kargalar, korkuluktan kork • 
mayan kuşlardır. Giderler de, 
alay eder gibi korkuluğun tepe· 
sine konarlar. 

Kargalar yalnız ölümden kor 
karlar, bir karga bir tarlada öl
dürülse oraya bir daha yıllarca 
soyundan kimse uğramaz. l~te 
bunun içindir ki, kargalar mad· 
di kuşlardır. Bunu ben demiyo· 
rum bu İ§le uğra§anlar söylü • 
yor. 

Orhan SELiM 

Bir mevkuf 
Müslüman oldu 

Tevkifhane hastahanesinde 
bulunan Yani isminde bir mah 
kum müslüman olmak için mü
racaatta bulunmuştur. Müftü -
lük tarafından gönderilen bir 
memur dün sabah tevkifhanede 
hastayı ziyaret ederek kendisi· 
ne dini telkinatta bulunmu§, 
Tahir adını takmıştır. 

Yol paraları 
Yol parası verecek yaşta o

lanların yazılmasına dünden iti • 
baren ba,ıanml§tır. 

v .ı r .... "' ... ~ n'lf'!Tl')tn:Js.n v~ ~
halle mümessillen el bırııgi ııe 
bütün evlere giderek yol parası 
verecek yaştakileri yazmakta • 
dırlar. 

Yazma işi 15 haziranda ta • 
mamlanmış olacak ve ayın 1 S in 
den sonra yol paralan tabak· 
kuk ettirilerek tahsile başlana4 

caktır. 
934 yol pqr~ou1ı vermiyenle

rin bel,.diyecc listeleri hazırlan• 
maktadır. Bunlardan yol parala 
n cezalı olarak 9 lira üzerinden 
alınacaktır. 

nişanlanma 
Baş yazıcımız Siirt saylavı 

Mahmut Soydanın kızı Fazilet 
Soydan ile ordu kumandanlığın 
dan mütekait birinci ferik gene
ral Zeki Barazın oğlu İş Ban• 
kası Galata şubesi kontrolörü 
İzzet Zeki Barazın nipn1anma 
merasimi dün iki taraf ailesi aa 
·rasrnda Bebekte yapılmıştır• 
Genç nişanlılara saadet dileriz. 

Yirmi yaşında var, yoktu. On1I 
çocukluğumdanberi tanıyo~ • 
dum. Küçükken de çeli.mllıSı 
renksiz, soluktu. Yalnız bu ren!' 
~izlik, solukluk içinde, koyu 11· 
yah gözleri, canlı canlı parlıyor 
du. Geniş alınlı, uzun koyu kUID 
ral saçlı başı, eski Roma her 
kellerine benziyordu. 

Bir ara, garsonlardan birini 
çağırdı; iğilerek bir şey sordu. 
Garson, döndü, benim olduğum 
tarafa baktı; sonra, gülümsedi 
ve ellerini, koJlarını oynatarak 
ona, anlatma2'a başladı. 

"Patron,, , hilkatindeki yabani 
liği gösterivermtşti; nasılsa in
sanlar ar.asına katılmış bu cinsi 
bozuk hayvanın, hayvanlığı ga 
lehe çalmıştı. 

Elini kaldırdı, ince, süzük 
yüzlü, zaif kadına bir tokat at • 
tı. • 

Salonun içi birdenbire karışı
verdi.Etraflaruu sardılar ve ka
rıyı kocar~'n ayırdılar. 

Bahar ... Bahar gelmişti! Yi -
ne erik çiçekleri açmıştı. 

Benim kalbim de çiçeklendi, 
çocuğum... Kalbim de, bahar 
çiçeklerini döktü... Kimi sev
dim, biliyor musun? Bir verem
li genci ... 

Neye mahzun mahzun gü1: 
dün? Bahar, gençlik, verem .•. 
Bunlar, senin şairlik damarları
na mı dokundu? 

Ben de gençtim. Veremin 
"Galopan,, dedikleri dolu diz
gin devresi mikropların şahlan· 
dığı zamandır. Ben de aşılana -
bilirdim. Korkmam, çekinmem, 
kaçmam lazımdı. 

Hayır! Korkmadım, çekinme 
dim. kaçmadım. Büsbütün aksi· 
ne, ona, adeta avuç açtım. 

Onu, renksiz, manam bulu ~ 
yordum. Fakat verem, ciğerletı 
ni kemirmeğe başlaymca, onUll 
renksiz yüzü, tahaf, ama çok ta 
haf, tatlı bir sarılıkla ~ 
verdi. Gözleri daha canlaııu
Ve garip değil mi? Saçlarl par-
laklaştı. • 

İşte bu hasta güzellik, ~ 
önce, göziımü, sonra kalb 
rekti. Artık neşem kaçmıştı; tik • 

sinmiş, iğrenmiştim. Ne oldu? 
İ~i, neye vardırdılar, bilmiyo • 
rum. Baloyu terkettim. 

"I ., 

O, benim kırıtışlarmu gör • 
aükçe: sesimi, kahkahalarımı 
duydukça, renkten renge giri -
yordu. 

Garsona, benim kim olduğu • 
mu sormuş olacaktı; garson, 
her halde aleyhimde söylemi -
yordu. Garson, söyledikçe, "pat 
ron,, umun yüzü soluyor, sara • 
rıyordu. 

Ben, hiç bir şeyin farkında de 
ğilmişim gibi, katıla katıla gü -
lüyor, gülüyordum. 

Karısı da, garsonu dikkatle, 

Bu yaprak, böyle kapan~ 
çocuğum. Yalnız, aradan hafta
lar, belki de aylar geçmişti; bir 
gün patronumun dükkanının ö
nünden geçtim. Kepenkler ka • 
palı ve üstünde "kiralık,, yafta 
sı vardı. 

Ben, isin şiir tarafında deği • 
lim... Verem, denilen hastalık 
ta, öyle sanıldığı gibi şairane 
bir hastalık değil ... 

Bu aşkım, bana üç şeyi öğ
retti: verem, insana, garip, bü· 
yülü bir güzellik veriyor. Verem 
insanın huyunu değiştiriyor. 
Hastalığın son devresine gelen· 

Bırak, çocuğum, bu vererr. 
mikroplarından nefret ettiğım 
kadar bir şeyden tiksinmem. Ha 
yatnnda, beni tahkir eden, yal· 
mz onlar. oldu. Evet, onlar, ba· 
na, tenezzül etmediler. 

Hazin bir hastalık, benim gi
bi bir şımarığı ne yapsın? 

Hasta olmadan evvel, ıesl1

8: uysal, utangaç bir çocu~-. F e, 
kat vüzünün rengi detı••:v 
bakışları daha canlaıımca. 11"' 
ları daha parlayınca ,onun b 
yu da değişiverdi. ti -

Her şeye kızan, bağıra!?'• bit 
tiz, hırçın, atılgan, densız Ben, büsbütün çılgına dön -

aıüştüm. Sade ahbaplarımı de
iil, fÖyle uzaktan tanıdıklarımı 

merakla dinliyordu. ' 
Garson, söyliycceğini söyle • 

Sevdiğim hasta genç, tam
dıklarundan birinin oğlu idi. 

mahlCık oldu. ..~J 
[Arkall y.,,., 
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KRONiK • 

Güneşin Günü 

lürk Hava Kurumu Merke-1. Rüştü Aras 
~inde Dün Toplanb Yapıldı Ankarada 

Hafta tatili gününün cuma -
dan pazara geçmesi, doğrusu, 
pek kibarca oldu. Eski kanuna 
göre cuma günü tatilden sonra, 
bir gün aralıkla, pazar günü 
tekrar tatil yapmak hem din
lenmek istiyen yorgunları, hem 
de gezmek ve eğlenmek ist~yen 
gençleri sevindirdi. Hele ara
lıktaki günün de ay başına gel
mesi memur olsun, esnaf olsun 
aylıkla geçinen İstanbul halkı
nın keyfini bir kat daha arttır
dı. 

Ankara 3 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bugün saat 
S,3Q da TUrk hava kurumu genel merkezinde Reis Fuat Bulcanın 
başkanlığında umumi bir toplantı yapılmıştır. !3u toplantıda ~ava 
t~~likesini bilenlerin çoğalması için alınması ıcan edf'.n tedhır]P.r 
gorüşülmüştür. 

Vali Ve Kaymakamlar 
. İ\nkara, 3 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) -w~ç.B~kanlık vc

lı ve kaymakamlar arasında geniş mikyasta degışıklıkler yapa· 
taktır. Bu husustaki kararname hazırlanmağa başlamıştır. 
. lialen açık bulunan Çorum, Beyazıt, Muş ve. ~araş ~ilayetle

tine de valiler tayin olunacaktır. Kastamonu valısı Fazıl ılc- Kırk
lareli valisi Faik'in vilayetler idaresi genel direktörlüğüne tayin
lerinden bahsedilmektedir. 

Mütehassıslarm Tetkikleri 
Ankara 3 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Fransız Finans 

lllütehassı~ları hafta sonuna doğru memleket içinde bir teftiş 
Seyahatine çıkacaklardır. Mütehassısların bu seyahatleri bir ay 
Sürecek ve Istanbul, Konya, Adana, Zonguldak, Trabzon vila
~etıeri gezilecektir. 

teıaı Bayar 
lf11syaya gidiyor 

Ankara, 3 
~konomi Bakam Celal Ba • 

l'ar kısa bir müddet kalmak üze 
te Çarşamba günü lstanbula gi
tlecektir. Celal Bayann Temmu 
~n başında Sovyet büyük elçisi 

arahanla birlikte Moskovaya 
l!itnıesi kararlaşmıştır 

"atani hizmet 
'<arşllığı maaşlar 

c;oruh saylavı öldü 
Ankara, 3 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Çoruh sayla· 
vı Ömer Fehmi bugün vefat et
miştir. Cenazesi yarın merasim
le kaldırılacaktır. 

Buhran vergisi 
Ankara, 3 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Teşviki sana
yi kanunu gibi hususi kanunlar 
la kazanç vergisinden muaf tu
tulan mükelleflerden buhran 
vergisi alınması hakkındaki ka
nunu Finans Bakanhğı bugün 
valiliklere tamim etmiştir. 

Finans memurları 
k an u n u projesi 

.Ankara, 3 (Hususi muhabiri
~ıı bildiriyor) - Finans Ba
b :uılığı bugün defterdarlıklara 
~r tamim yaparak vatani hiz- Ankara, 3 (Hususi muhabiri
lıket lllukabili maaşların ü~er ay miz bildiriyor) - Finans Ba • 

;-~.~e .. ~t~?.. ıWl!~~rneroıi~fe la~~kt;1~l~~ 'fi:ı-;;;·;;;~;İ~-
~.rıl~esine başlanmasını bildir- rı kanun projesi bugünlerde Ba 

~==========================k=a=n=l=a=r=h=e=y=~=t=in=e==v=e=r=ı·ı=ec~e~k=t=ir=.=== 
so" DAKiKA 

~lzele Kurbanlarının 
Miktarı 40.000 i Buldu 

'o londra, 4 (A.A.) - Quetta zelzelesi kurbanlarının miktarı 
ti l'l tahminlere göre, kırk bine varmaktadır. Yalnız Quetta şeh
c1.:~e 26 bin kişi ölmüştür. Olenler arasında 250 Ingilizin bulun
§c g~ haber verilmektedir. Hint Hükumeeti, pazar günü Quetta 
saft1ni süel kordon altına almıştır. Şehrin halen sağ olan ahalisi 
l'tı. g'ln hastalık çıkmasının önüne geçmek için şehri bırakmaya 

ecbur edilmişlerdir. 

Yeni Bir Yer Sarsmtısı Oldu 
~tanbul rasathanesinden bildirildiğine göre dün saat 11 i 22 
~ ka 58 saniye geçe merkezi Istanbuldan 3700 kilometre uzak 
~l~l~ukça şiddetli bir yer sarsıntısı kaydedilmiştir. Bunun da 
{ılcı u:ıstanda iki gün evvel kaydedilen yer sarsmtısın bölgesinde 

Ugu oranlanmaktadır. 

liabeş Sınırmda Kavga 
~a, 3 (A.A.) - Somalide Italyan - Habeş sınırında yeni bir 
~trı.~~e vukua gelmiştir. Salahiyettar Italyan çevreni bu hususta 
~uı kesin malUmat almamıştır. 

'rtıa. ~~a, 3 (A.A.) - Dün Napoli ve Cenevreden doğu Afrika· 
bq 1kı büyük vapur hareket etmiştir. Nazaryo - Saura ismindeki 
bit "aPurlarm birisinde bin topçu neferi 70 küçük zabit ve 54 za
g~ "ardır. Duşeza - d' Austa ismindeki diğerinde ise 600 mütehas 
~ele vardır. 

irakta 2 Şeyh 
~~ağ~at, 3 (A.A.) - Son zamanlarda Roumai'de çıkan isyanın 
~tti Cttıbi sayılan iki şeyh idam edilmiştir. Bu hükmü veren as
lır. olllahkeme, diğer bir çok asilere uzun hapis cezalan vermiş· 
~ltıt] rta Fırat üzerindeki Shuyuteh şehri bir hava bombardıma
'ttrıu an .. s~nra teslim olmuştur. Hammer mmtakasında Irak ordu· ls: asılere karşı yapmakta olduğu harekat devam etmektedir. 
~d.i an etmiş olan kabileler, Firat nehrinin bentlerini kesmiş
tcırıı~· ~u yüzden Firatın geçtiği bir çok yerler adeta göl haline 

§tır. 

Asıldı 

~6"rensin Bırakbğı Kitap 
1

~tt b~dra, 3 (A.A.) - Miralay Lavrens (Para kuvveti) adlı bir 
~~~ak~~ınıştır. Lavrens bu izerinde Ingilterenin hava teşkila
'l<lcrı 1 ayatını anlatmaktadır. Miralay bu kitabının 1940 sene-

c:vvcı nc§rcdilmiycceğini yatmıştır. ' 

Ankara, 3 (ijususi muhabiri
miz bildiriyor) - Dış işler ha· 
kam TeVfik Rüştü Arasın yann 
ki Parti grupunda son seyahati 
etrafında izahat vereceği tah
min olunmaktadır. 

Atatürk' ün 
Telyazısı . 

Ankara, 3 A.A. - İsveç 
prenseslerinden lngrid ile Da • 
nimarka veliahdının evlenmele
ri münasebetile Reisicumur A
tatürk ile İsviçre veliahtı prens 
Güstav Adolf arasında taati e· 
dilen tel yazıları şunlardır: 
1sveç veliahti Son Altes Prens 

Güstav Adoll 
STOKHOLM 

Prenses İngrid ile Danimar
ka veliahdı prens Fredrik'in ev
lenmeleri münasebetile en hara 
retli tebriklerimi kabul etmeni
zi ve mümtaz evliler nezdinde 
en halisane temennilerime ter • 
cüman olmanızı rica ederim. 

Kamil Atatürk 

Son Ekselans Reisicumur 
Kamal Atatürk 

ANKARA 
Kızımın evlenmesi münasebe 

tile izhar buyurmak llltfunda bu 
lunmuş olduğunuz dostane te • 
mennilerden ,dolayı zatı devle · 
tinize samimi minnettarlığımı 
arzederim. 

Güıtav Adolf 

Ka b ul e dilen 
Kanunlar 

Ankara, S.A.A. - Kamutay 
ue-ün Nuri CnnlrAr•.;.. ~~-n 
lğında toplanarak gündeliğin-

de bulunan kanunlar üzerinde 
görüşmüş ve bu arada İran de~
leti ile 132 yılı sonuncu teşrı
ninde Ankarada imza edilmiş 
olan emniyet, bitaraflık ve eko
nomik emekbirliği antlaşmasını 
kabul etmiştir. 

Kültür bakanlığının merkez 
örgütleri hakkındaki kanuna ek 
olarak kabul edilen bir kanunla 
da bir ar genel direktörlüğü, 
özel okullar, beden eğitimi ve 
izcilik, yayım direktörlükleri 
kurulmaktadır. 

Kamutay yine bugünkü top
lantısında sıhhat ve içtimai mua 
venet bakanlığı tarafından An
kara merkez hıfzıssıhha mües
sesesinin türlü bölümleri için 
getireceği yabancı uzmanlarla 
müddeti beş yılı geçmemek üze
re mukavele yapmaya mezuni
yet veren ve memleketimizde 
açılacak arsıulusal panayır ve 
resimlerden mua"fiyetine dair 
kanunlan tasvib etmiş ve 4 bi
rinci teşrin 126 dan önce bulu
nan vakıflara aid tatbikat ka
nun layihasını görüşerek kabul 
etmiştir. 

Kamutay çarşamba günü top. 
lanacaktır. 

ANKARA KÜÇÜK ' 
HABERLER 1 

~'bil: --PR•Jıaı--===="'°~ 

* Ankara, 3 (Tan) - En iyi 
Elma nevilerimizden olup Av
rupaya çok miktarda ihraç et
mekte bulunduğumuz Kastamo 
nu, Amasya ve Niğdede elma 
kurdile Ankara şehri mıntaka
sında da meyva ağaçları hasta -
lık ve kurtlarını temizlemek için 
geniş mikyasta mücadeleye baş 
lanmıştır. 

Büyük devrimimizin bu s~f
hasmı da böyle kibarca çevır
meği düşünen başlara derin say 
gılarımızı sunduktan sonra, bi
zim de içine girdiğimiz Avrupa 
medeniyeti alemine pazar tati
linin nasıl girdiğini araştırabi
liriz. 

Haftada bir gün herkesin 
dinlenmesi kuralı ilk önce İsra
il ocrullarmda başlamış gibi gö
rünllr. Onlardan önceki ulus-
larda herkes için bir gün işten 
çekilmek ve di~l~mek mechl;l· 
ri olduğuna daır kıtaplarda bır 
kayıt yoktur. Her ulusun bay
ram günlerinde işlerini bıraka
rak tapınmakla yahut tanrılara 
ikram edilen ziyafetleri yemek
le vakit geçirdiği bilinmektey
se de, beHibaşh bayramlardan 
başka tatil günleri olduğunu 
bilmiyoruz. 

Yılın birkaç ayında dersleri 
bırakarak tatil yapmak bile Is
rail oğullarından kalmadır. On
lardan önceki uluslar arasında 
ders okumak zaten yalnız zen
gin çocuklarına mahsustu. Öğ
retmenler kendileri dinlenmek 
veya okuttuklarını dinlendir -
mek istedikleri vakit bazı gün
leri uğursuz sayarak o günlerde 
derslerini tatil ederlerdi. De
mokrat bir ulus olan İsrail 
oğullarında zengin olmayanla
rın da ders alabilmesi için yılın 
bir yansı tatil sayılır, o aylarda 
öğretmenler ve öğrenenler pa
ra toplamak üzere diyar diyar 
gezerlerdi. Bizde de vaktile 
..-o<ircedcrciok-i hoctiarın~"U
lebenin cerre çıktıkları gibi. 
Me~tep tatili böyle ökono -

mik bir sebepten çıkmış ise d:, 
haf ta tatili İsrail oğullarında 
din emrile gelmiştir. Tevrat'ın 
daha baş taraflarında Tanrının 
dünyayı altı günde yarattığı hi
kayesinde, yorgunluğunu çıkar
mak için, yedinci günü dinlen
diğini ve o yedinci günü müba
rek saydığını bilirsiniz. Bundan 
dolayı bütün insanların, İsrail 
oğullarının tanrısına .teşekkür 
borçları vardır. Ya, Tanrı yo -
rulmayıp ta haftanın son günü 
dinlenmeği hatırına getirme
seydi? 

lsrail oğullan bu, haftada bir 
gün dinlenmek lüzumunu ilk 
zamanlarda pek tanımamış oJa
caklar ki, Musa Peygamberin 
kumandası altında Mısırdan 
çıktıkları vakit, Sina dağında 
kendilerine gelen Tanrı emirle
rinin en zorlusu hafta tatilini 
tannnak ve o gün hiçbir iş tut
mamak emri idi. Bu emri tanı
mayanların kafaları kesilmesi
ne de emir çıkmıştı. Bereket 
versin ki, şimdiki kanunlar, Mu
sa'nın dağdan getirmiş olduğu 
kanunlardan çok yumuşak ol
duklarından, hafta tatili günü 
işlerini bırakamıyan dükkancı
lar şarbaylığa bir vergi vererek 
kellelerini kurtarabilirler. 

* Ankara, 3 (Tan) - İngiliz 
müstemlekelerinden Rodezya, 
Nijerya, Jamayka, Trinidad ve 
Tanganikadan memleketimize 
yapılacak ithalat bedelleri hak
kında 11 sayılı kararnamenin 
32 inci maddesi hükümlerinin 
taıbik olurunası kararlaşmıştır. 

ô kadar zorlu emirle gelen 
hafta tatili kuralına Yahudi so
fuları pek ziyade riayet eder -
lerdi. Hahamlar sabat yani cu
martesi günü otuz dokuz türlü 
işi yasak etmişlerdi. O günü 
ekin ekmek, çift sürmek, ekin 
almak yasak ol.duğu gibi ateş 
yakmak, dikiş dikmek bile ya
saktı. Cuma günü akşamın al
tısında sabat girdiği vakit er -
to.si akşam altıya kadar insan 
bulunduğu yerden •k: bin dir • 
sek, yani şimdiki hesapla bir 
kilometreden ileriye gidemezdi. 

Böylece, Sina dağında başla
yan hafta tatili gününü sonra
dan hiristiyanlık pazar gününe 
çevirdi. Buna sebep olarak ta
rihçilerden bazdan, yalnızca, 
iki dini biribirinden ayırt etmek 
arzusunu gösterirler. 

Hiristiyanlar arasında kaba 
sofular*1a Isa'mn cuma günü 
çarmıha gerildikteı:ı _so~a pa -
zar günü tekrar dırılmış oldu
ğunu ileri sürerek ondan dolayı 
hafta tatilinin pazar günü oldu
ğunu söylerler~, Bun.u~ i_ç~n p~
zar gününe de ef endımızın gu
nü" adını verirler. 

Öysa ki, lsa'mn tekrar diril
diğine inanılsa bile, b~nun. p~
zar günü olduğuna daır hıçbır 
haber yoktur. Onun hangi g~n 
çarmıha gerilmiş olduğu . bı.le 
hala iyice hesap edilememıştır. 

Cumartesi tatilinin pazara 
çevrilmesine sebep, _Saint-~~rk 
İncilinin gösterdiğı şu hadıse 
olması pek muhtemeldir Bir 
cumartesi günü lsa yanında ha
varileri ile birlikte bulunduğu 
halde bir buğday tarlasından 
geçerken açlığa dayanamaz, bir 
kaç başak kopanr ve buğday ta
nelerini çiğ çiğ yer. Ôrada bu
nu gören Yahudi kaba sofular 
cumartesi günü ekin koparmak 
yasak olduğunu hatırlatarak 
1sa'yı bir defa <laha suçlu çıka
rırlar. Aralarında ağız kavgası 
da olur. 

GÖRUŞELIM, AMA NASIL '1 
Bir kekeme doatum var. Ben ke· 

kemeleri aeverim. Söz ıöylemek 
için emek verir, uğraşır. Lafın ta
dına bakar ve aözü adamın. aklına 
mıhlar. yalnız pek katmerlı keke
me olursa görüımek güçleıir. H~I~ 
bizim gibi leb demeden leblebıyı 
anlayan ve anlatanlar için ııkrntılı 
olur. Kekemeler zeki ada~~~r.d~r. 
Zaten bu hal sinirden geldıgı ıçın 
hassas olurlar. K ırıısındakinin aı· 
kıldığını f arkederler. 

Demincek ıöylediğim kCkane 
doıtum dün bana gelmitti ..• 

- Na na na naııl11n .••• ba ba ba 
bakalım •.. 

- iyiyim ,ükür .• 
- Dü dü dü dü dün Ka Ka Ka 

Ka Kadriyi gö gö gördü dü düm .• 
O 11rada kahveci geldi .• 
_ Bir ıey içer misiniz 1 •· 
Döndü ve kahveciye: 
- Ba bana bir hafif ka kahve •• 

dedi.. · 
Çocuk yüzüme baktı.. • 
- Babllm burada değil.. dedi. 
Kekeme dostum kahveci çocu• 

ğunun bönlüğüne kızdı... • 
- Se se aen, tü tü türkçe bi bı 

bi bilmez miıin 1. 
Kahveci kırdığı potu anladı .• 
- Affederainiz. Yanlıı anladım. 
Ne ise onu ı .vuıturduk •• Şimdi 

Havariler bu hadiseyi unut • 
madıklarından, sonradan !sa
nın dinini yaydıkları zaman Ya
hudilerin sabat gününe karşılık 
paganistlerin güneş günü diye• 
saydıkları pazar gününü tatil 
ve toplanma günü olarak seçer· 
ler. 

görüımek 18.zun. • 
Baıladı: 

- Ta Ta Tan, na11 aa aa aa .• 
- Anladım. Satılıyor. 
- Mama mama ..• 
- Makineci geldi. 
-Hayır ... ma ma ma ma ma 

- Makale? •• 
- Hayır ... Mn ma ma manıl ya• 

zını o o okudum. 

Bir rivayete göre, böyle yap
malarında bir sebep daha var
dır: Yahudi dini kendisini yal
nız Tanrının seçme kulları olan 
1 srail oğullarına mahsus diye 
tanıttığı halde hiristiyanhk bü
tün insanları birleştirmek isti
yen evrensel bir din olmağı id
dia eder. Bütün insanların ta
nıyacakları en büyük kuvvet te 
şüphesiz güneştir. Hangi din 
olursa olsun, asırlar geçtikçe 
kuvvetini ve parlaklığını kay
bettiği halde güneş hiçbir vakit 
parlaklığını ve hayat kaynağı 
olan kuvvetini kcıybetmez. 

İşte pazar tatili Avrupaya 
böylece hiristiyanlıkla, fakat 
İsa'nm tekrar dirildiği gün di
ye değil, güneş günü diye gir
miştir. 

İngilizler yakın zamanlarda 
pazar tatiline hafta sonu olarak 
cumartesinin yansını da kat
makla güneş gününüı, parlak
lığını bir kat daha arttırmışlar
dır. İsrail oğullarının on iki 
kabilesinden çölde kaybolan bir 
kabilenin İngilizler olduğuna 
dair bir rivayet bulunduğunu 
bilirsiniz. İngilizlerin bu haf ta 
sonunu düşünmeleri de o riva
yeti doğru gibi gösterir. Bu su
retle sabat gününün de hiç ol
mazsa yansı güneş gtinüne ka
tılmış olur. 

Her halde sabat tatilini gü -
neş gününe çevirenlerin, eski 
hahamların koymuş oldukları 
otuz dokuz yasağı birlikte al • 
mamış olmaları pek isabettir. 
Pazar günü dükkanlar kapalı 
kalsa bile, iki bin dirsekten ile
riye gitmenin yasak olmaması 
büyük bir iyiliktir. 

Hele, İngilizlerin yaptrkları 
gibi, pazartesi günün öğleye ka
dar kısmı da hafta tatiline katı
hrsa iki defa yirmi dört saat 
içinde iki bin dirsekten haylıca 
uzak yerlere kadar gidip dön
mek mümkün olur. Onun da bir 
gün olacağını umarak, şimdilik 
yeni tatil günümüz hepimize 
kutlu olsun! 

G. A. 

HAFT A 
Bugün 4 sayfa ilavesile renkli 

resimlerle 16 büyük sayfa 
çıkmıştır. 

Tarihde Adalar: (Ahmed Refik) 
Beyoğlu (Nizameddin Nazif) 
Şu sıkı imtihan günlerinde ..• 

Yazan : Peyami Safa. 
En eski deli doktoru Raşid Tahsinlc 

bir saat. 
Tevfik Fikret ve G;atasaray 

Manisa timarhanesindc bir mühen
dis talebesi 

Mumlar sönünce: Arnavud 
bektaşdarı. 

Hafta her yerde 7,5 kuruştur, 

- Evet! •• Sen ne yapıyorıun? .. 
- Hiç •.• Ba ba ba ba .•• 
- Babanla beraber mi çalı.1ıyor• 

aun? 
- Hayır •.. Ba ba ba l.-' ba •• 
- Bankada. 
- Hayır ... Ba ba ba balık 
- Balıkhanede mi? •• 
- Hayır .•. Ba Ba Ba Ba Ba Balık 

pazarında .•• 
- Anladım ..• Dükkan mı? 
- Hayır ... De de de de de de •• 

po me me me muruyum. 
- Nerede oturuy*aun?. 
- Su ıu au au au su ..•• diye tek· 

rarJarken odacı Mehmet koıarak 
testi ile bardağı getirdi ve o aözÜ• 
nü bitirmedi: 

- Suadiyede ... 
Ondan aonra kalktı, elimi aıktr. 
- Bu bu bugün ka kafir yine az-

dı .. dedi ve dilini gösterdi. 
- Aldırma •.. dedim. 
- Gö gö görüıelim .•. Ama .• na 

na nasıl.. dedi ve çıktı gitti. Dü· 
ıündüm.. Söyliyeceğini aöyliyeme• 
mek ne sıkıntılı bir iş. Gazeteci 
olarak biz bunu f arketmiyoruz 
ama bir kekemenin önünde gözümü· 
ze batıyor.Ya Allah sakla11rı •.. Ada
mın dili yerine aklı ke! elene.. O 
ekatra e'katra bir ıey olur ..• 

B. FELEK 

Y ugoslavyada 
[Baş tarafı 1 incide] 

rilmektedir. 
Ayrışık parti şeflerinden biri 

5 mayıs seçiminde listenin başı
na Macek'i koymak suretile 
Hırvatfarla birleşen Sırp muha
lif partilerinin bu uzlaşma fik -
rini değerlemiştir. 

Maçek, Sırp ulusuna bir te
şekkür bildiriği neşredecektir. 
Göründüğüne göre, Skopçina 

konuşmalarına iştirak etme
mek fikri, Hırvat partisi tara
fından telkin edilmiş ve istinkaf 
politikasına düşman olan Sırp 
ayrışık çevreleri tarafından is
tenmiyerek kabul edilmiştir. 
Bazı saylavların, bu karara al

dırmamaları mümkündür. 

Ayrışıklar 

Belgrad, 3 (A.A.) - Yenime 
busan meclisi bugün ilk olarak 
üyelerin en yaşlısı olan Bay Ste 
va J ankuviç'in başkanlığında 

toplanmıştır. Mebuslar intihap 
mazbataların ıeğreti başkanlık 
divanına vermişlerdir. Ayrışık -
lar bu toplantıda hazır bulun -
mamışlardır. Bundan şu sonuç 
çıkarılmak lazımdır ki, ayrışık
ların dünkü Pazar günü Agram
da yapmış oldukları toplantıda 
mebusan meclisinin celselerine 
iştirak etmemeyi onaylamışlar
dır. Aynşıklann Sırp kolunun 
bu suretle Hırvatların fikirleri· 
ne iştirak etmis oldukları anla
şılmaktadır. 



• 
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ÇA11v0Ru~ KENDi KENDiMiZE 

...... _._.... .• --
Mahalle içinde' 
Morg Olurmu 

Y azm bu sıcaık günlerinde, 
Aziz Hüdayi AKDEMiR bütün bir mahallenin leş koku-

Beni Yaktı, Tanrım Fransayı Matmazel 
.M·~··~ı P.~~~!o!ı~n Şerrinden Korusun! ... 

• su koklamağa mahkfim edilme
si, ne acı1klı şeydir. Leş derken, 
kelimenin tam karşılığım kul
lamyonmı. Leş, yani bir l>lü ve 
bir insan ölüsü!.. Hatta bir de 
değil, sırasında birkaç Uıaan 
ölüsünün hep birden etrafa 
öğürtücü kokular yaydığını, 
burnunuzu trkamadan; hayali
nizden bile geçirebilir misiniz, 
diye soranın size ..• 

mış degıldi. Bir de Yunanlı var 
dı ki, Yunanistanın bitaraf ve 
hatta itilafçılar tarafından olma 
sı onun Fransaya girmesini ve 
orada daha serbest dolaşmasını 
kolaylaştınyordu. Yunanlı Mat 
maz~l. Doktorun Pariste olduğu 
nu biliyor, ondan aldığı raporla 
n Almanfaya gönderiyor ve bu 
Ytıruklannı ya:>ıyorsa da kızın 
adım, yerini ve işini bilmiyor -
du: Fransız istihbaratı Matma
zelin Pariste olduP.unu haber al 
mış ve izini bulaniaymca bula -
~~ yüks~k .bir para verileceğini 
ılan etmıştı. O akşam nöbette 
kalan ve Matmazel ile artık iyi
ce do~t olan ve hatta nişanları -
mak .ıs~eyen nöbetçi çavuş kı _. 
h.u hıkayeyi anlatmış ve her iki 
sı de Matmazeli bulmak ümidiy 
le sevinmişlerdi. Aradan bir Jtac 
gün geçince çavuş yeni bir mü] 
de verdi: 

- Matmazel Doktorun izi 
bulunmak üzere •.. 

- Gerçek mi, nasıl? 
- Alınan casusu bir rum 

para mükifatıru duyunca istih
barata geldi ve kızı bulabilece
ğini söyledi. 

- Ya?.. Ah, şunu sen bul
saydın!.. zengin olurduk. 

Kız işi anlamış ve rumdan 
öç almayı kurmuştu. Ertesi 
g~ ruma ka~ah bir mektup ve 
bırkaç kapalı zarf göndererek 
dedi ki: 

- ••Bu zarfı... yere götür. 
Orada bekle. Bir Alman ajanı 
senden alacak ve sana yüz bin· 
lerce frank mükafat verecektir. 

Rum, raporu Almanlara ve
rerek onlardan ve kızı Fransız
lara yaica)atarak bunlardan mil· 
yona .yakın para almak hırsıyla 
~.poru tarif edilen yere gotür· 
du ve gelecek Alman ajanını 
beklemeğe başladı. 

Beri. tarafta Matmazel çabulr 
posta ıle Fransız istihbarat şe 
!!ne .birmektup yazarak Rumun 
~ennde Almaelara verilmek 
uzer~ ~~m bir rapor olduğu
~u bıldırdı; yerini tarif etti ve 
mua yerine ~diıini Fransız 
Yllrdunu seven biri olarak tanıt
tı. 

ettÜranaız gizli polisleri tarif 
R en yere gittiler. Bekli yen 
Mumu Yakaladılar ve üzerinde 
bq~=el O~Oktorun raporunu 

Kurşun kalem mahfazaaını rzlenmit rapor 

bulundu, uyandınldı. Fakat 
koylü kadın yoktu. Bunu o mu 
yapmıştı? Kimse inanmıyor. 
Her tarafa telgraflar, telefonlar 
yağdınldı. Birçok kadınlar tu
tuldu yine salverildi. Anne 
Marie isviçreye geçmişti. Na
sıl? Belli değil. Götürdüğü şey
ler değer biçilemiyecek kadar 
mühimdi. Alınanyada bitaraf 
ülkelerde bulunan bütün Fran
sız casuslannm ve kontrespi
yonlannm adlan, biçimleri, kı
hklan, gördükleri işler.. eksik
siz alınmıştı. işte Berlinde bir
çok Fransız casusunun birden 
tutulması ve kurşuna dizilmesi 
bunun üzerine olmuştur. 

t9ıŞ,. ~ ll011 koz~ 
oynamağa anıklayorlar. Ölmek 

ve yaşamak saldınşr. Fakat 
bundan önce düşman yönünde 
neler olduğunu, kurum ve duru
mu anlamak gerek. Fransada 
Alman casuslannm birden ya
kalanması onlan duyumsuz bı-
rakmıştı. Parise tekrar casus 
s0kmak güç ve korkulu idi. Bu 
işi ve bu tehlikeyi kim göze 

alabilirdi? Matmazel... Bu, 
onun aradığı bir şeydi. İspan
yadan dolaşarak Parise geldi. 
İspanya kıyılarına bir denizaltı 
ile geldiğini söylerler. Elindeki 
vesikalara göre Arjantinli bir 
hayvan tüccanrun kansı idi. 
Fransayı çok seviyor ve Fransa 
için elinden gelen hizmeti yap
~ak istiyordu. Yanında aynı 
dılek ve aynı sevgiyle Parise 
gelen yüksek İspanyol · ailele· 
rinden altı kadın daha vardı. 
ı:'r~sız .ve İngiliz cepheleri ge
nsındeki hastaneleri gezmek ve 
yaralılara bakmak istiyorlardı. 
Müsade aldılar. Hastanelerde 
neler yaptıklan bilinmiyor. Al
manlann söylediğine bakılırsa 
Y~ ~~lcen, M~clbı~ 
b:r uza once, faRa bastrrmrş 
olduğu bir Belçika zabiti onu 
tanımış, o da bunu çakmış ve 
Alınan siperlerine doğru kaça
rak kurtulmuş. İtilif istihbarat
~ılan buna inanmıyor, Alman· 
lar da bunu görenlerin çok ol
duğunu söylüyorlar. Bu, casus
!a~ kraliçesinin son hizmeti ol
muştur. [Arkası v;:ıt] 

Bu leş kokulannm, hergün 
değil, faıkat sıcaklar bulDQ 
sık sık duyulduğu yer, bir me
zarlrk köıesi değildir. 

Buradaki ölüler, toprakta de
ğil, teşrih ma&Mı üstünde ya
tarlar. 

Adli Tıp dairesinin hemen 
yanında, sabah akşam, önün • 
den cenaze otomobili ve tabut 
eksilt olmayan üzeri camlı bir 
bölme vardır. Adına Morg der
ler. 

Ölülerin testerelerle kesilip 
parça parça doğrandığı bu böl
me, İstanbul Emniyet Müdür
lüğünün birkaç adım ilerisinde 
ve tramvay yolunun hemen ya
nındadır. 

Önü, arkası, §Cfhnn en işlek 
semtleridir. Geniş bir mahalle
nin ortasında; sağı solu işlek 
iki caddeye çıkan yerde, bir 
ölüler sergisi! Evvdki akşam 
y~e denizden çıkarılmış ıifkin 
hır ceset getirmiş olacaklardı. 

Bütün mahalle halkı, ~
dan sabaha kadar uyu.yamadı. 

Morg idaresinin değerli he
kimler elinde olduğunu, ölüle
rin kokuya mini olmak için 
buzlu dolaplarda saklandıklarr
m duymuştum. 

Fa:kat, mezarından yeni çık· 
mış bir ölü de çiçek bahçesi gi. 
bi Jr~" ıva.-.. Deiil mi ki. bu
rada Morg vardır. ve bu Morga 
ölüler getirilir; elbette yanı ba
şındaki evler, kokudan rahataı.ı 
olacaıklardır. 

Ben burada Morg idaresine, 
yahut hekimlerine: 

- Niçin ölüleri ~çalıyor • 
sunuz? diye çatacak değilim. 
Önlar, sadece ödevlerini yapı· 
yorlar. Çatmak istediğim şu: 

- İşlek bir riıahallenin tam 
ortasında Morg yapı11r mı? .ve 
ölülerin yaydıkları lroku, yaga. 
yanlann sağlığına dokunmaz 
mı? 

. ~s~i Morg, yanan Adliye da
ıresının aııkaamda, ve geniı bir 
bahçenin en içerlelf yerinde idi. 

Soraaık ki, ıehrin uzak •emt
lerinde Morg için bafka bir ya
pı bulunamaı mı? 

Salahaddin GUNGOR 

Fazla a6za ne hacet 
===========================================-

Ne Dersiniz? 
Haniya Örnek Kahve? 

Bir ara lafı geçtiydi... is-ı tur. Hele dinlenmek ve rahat 
~ Belediyesi .. Avrupadaki edebilmek, ~a almak için · 
~bı" kahvehaneler ~·-,,... _..,.. ~• g.. erem~yiz. 
üıyc:... • • AT,.r,.~e va? Hani Beledi 

Avrupada kahveler dı~e nümune kahve yapacaktı.-~ r 
Almanya, İtalya, Fransa, Avus li, Pangaltı, Sultanahmet, Giil' 
turya akla gelir. Buralarda önü hane parkı gibi yerlerde kit 
geni§ kaldmmlı ve sokağa doğ- için değil, halkın nefes a~ 
ru çıkmış büyük kahveler var- ve sinirlenmeden oturabilmesi 
dır. 1ngilter~de böyle ~ahve için temiz bir iıki kahve, gaziJlO 
yoktur •. H~ps1 ça!.h~edır ve açsa, ne iyi olur. Bunları göre!J 
cadde üstünde degıldır. hususi kahve sahipleri el• ııı~ . 

Mevsim geldi. Havalar ısın- teri bulmak iç"1 ~rediye P>' 
dı. Halk evlerde oturamıyor, yapmlğa tn~1>ur kalır. 
dışan çıkıp hava almak istiyoı'. :eızde her iyi şeyi mutlak 
Şu bir iki gündür, bir ~t.- beylik kuvvetlerin halka gö 

tan sıcak, bir tarafvan -ı11Zgar, tennesi bir A<!et oldu. Buıı 
kimsede derııaan bırakmamıştı. içindir ki bu örnek kahve iş· 

Şc;bim dışarıya ~ıkınca §Öyle de Belediyeden Qekliyoruz. B 
tllracak uygun bır yer arıyor nun da timdi tam sırasıdır. 

ve bular.ayor. Biz böyle düşünüyoruz. 
Çolu~ çocuğile şöyle oturup • • • ? 

nefes a1aca1t ·bir kahvemiz yok- Sız ne dersınız 

F · arca rum artık 
ransulan aldatan b. Al 

Ca 'd• ır ınan sus~ ı ı. Sorgulara karfı1ık 
vı·ercmıp ~ordu. Zaten Matmaze. 

Hava Tehlikesine Karşı Balıkpazarınd 
Çöküntü ın . anste ~olunmasından ba 

ka bır fCY bılmiyordu Ku .-dizileceği zaman IOl'd~lar~una ve mühendis Nuri Dafdelen ver 
- Ba,ka bir diyece~ mittir. 

mı? var 60 lira devlet demiryollan İ· 
Şifreli kibrit kutun d ı· · ü · d k - Tann Franaa- ••atma- are mec ısı yeım en müte a-

l D kt 
,, • 1n ( Kıbrıtler kıaa •• asma kHilm:f ı't mu"h nd' K----- G B z~ o orun şerrinden esirge- e ıs v:sınuı encer. u 

sın ! ve ilzerlerine noktalar konmuftur) zat aynı zamanda mutaaarnf ol 
Bu duaya manganın yaylım • duğu apartmanın geliri olan ae-

ateşi Amin! dedi. Şimdi nöbetçi T. 1. C. 1. Etua Pluanho komı·suonundan·.• nevi 2 bin liranm yüzde Ugtınil 
cavuşunun sevdalısına döne- , , aı , teberrü edeceğine kuruma ta -
lim: pl:ta:ak Gıre resmi, pyri resmi mileaaeaat ile aaygı deter ki- ahhüt vermiftir. 

Nöbet geceleri kız çavuşun yanro .;~=:;:•n TGrkiye idman Cemiyetleri ittifakı efya pi· Ha:Ydarpaşa devlet demiryol· 
odasına devam ediyor ve sevişi- ne kadar ı.. bul'cla•:;ı---1anlann en geç 10 Haziran 93S tarihi- lan kimyageri Cemal Sancar 
yorlardı. Bir gün çavuş tam kı- d bul • Brclibaeü Vakıf ham birinci kabnda 13 nu- 20, Galatada Voyvoda hanında 
za sanldığı bir sırada idi ki, yü- ~hrakaada u~and piyuıp ~onumuza g8nderilmeaini ve bu ta- karton kağıt fabrikası sahibi 
z\jne bir mendil kapandı. Bu " e r fvn erilmiyen bileti Muhittin Sart 20, Galatada Şa· 
klorofomılu bir mendildi. Bun- eder ve biletlerimizi •tmak .. -::~;:r:azi:.!;lulacatı.nı ili~ mar hanında tütün tüccan lb-
dan sonrası bir oyuncaktı. Her· yen apor HYerlere tetelddrJerimiıl 1 anm eaırreau- rahim Santur 20, Eyüpte eczacı 
kes derin uykuda. Matmazel gü 

1 
• aunanz. • Hikmet Atlamaz 20, Elektrik 

zel güzel her yeri karıştırdı. • şirketi memurlarmdan CeWed-
AradığI vesikalan aldıktan 1 t t ,. h a d 1 M •. ı ı ·ı • din Cermeyarı oğlu 20, Merkez 
sonra arkodaşlanndan sakladı- Rıhtım hanında 2 inci katta va 
f t b'r 'ş adamı elbisesini giydi. pur sirketi sahiplvinden Bazı-
B .. y"'~ merdivenden ağır, ku· . Tu·· rk Sigorta ş·ırk t• 1aner Benzamer ı ·~o. Beyoğlu 
r ml11 indi. Kapıdaki nöbetçi e 1 Meşrutiyet caddeıinde Yeme · 
yüziine bile bakmadı çünki her Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. nici sokağında J. M. Sayak 20, 
saat içerden türlü kıyafette a- Sigortalan halk için müsait teraiti havidir. Ş~hir meclisi üyelerinden Hak· 
damlar çıkmakta idi. Bu da giz- kiye Kural 20. Ereğli Maden 
Ii bir i .. e giden kılık değiştirmiş Mellıai idarui : Galatada Vnyon Hanını:la kömürleri şirketi 1500 lira ver-
b~ ajan olabilirdi. Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. miştir. 
Ertesi gün dairede bir gürültü Telefon : 4.4887. 4102 
koptu. Kloroformlu nöbetçi =-- ---- --=-~--=---=-==--=---- - ----------------

Yumurta tacirleri 
latanbuldaki 1-'Ullurta tacir • 

[Baı tarafı 1 incide] 
teri hava kurumuna yardunda 
bulunmalı kararlqtırmışlar -
dır. Kılıç Kardeıter 200, Gisu· 
nalı Hamdi 200, Sabri 100, Pe
terviı 100, İslam zade Fethi 
100, Kuloğluau İbrahim 100, 
Demyanidis 100, İshak Behar 
80, Romano 75, Hikmet Fevzi 
7 5, Rafael 50 lira teterrü etmiş· 
ler, ayrıca.,vılda 25 er lira vere
rek daimi üyeliğe yazılmışlar • 
dır. 

Müteahhit Hayri 
4000 lira verdi 

Ankara, 3. A.A. - Hava teblike
ıini bilen üyeler liıteai : 
Aılan Nuri, lıtanbul yeni poa~e 

kartıamda Kazaaker ban No. 8 mil· 
teahhit 20, Salih Zed Eiilmez Ca
laloilu NuruOhllniye cad. 10.35 
mallyedea mütekait 25, Is.ret Gök
demir Btyasıt Mltatpap cad. No. 2 
eabık Kaıt~onu valisi 20. Türk kö
mltr madenlerin Anonim •irketi 
1000, Antalya nakliyatı umumiye şir· 
keti 500, Mazhar Öı:bil Eskişehir 
piyanıo bayii 24, HilınU Erzene Ea
kifebir Jdlltilr direktörü 24, Yuıuf 
Ziya Köıem Eıkiıehir 24, Hayri Ka
yadelen lıtanbul Srikeci Mühilr
darzade han No. 27 müteahhit mü
hendis 4000, Rba lııan Malatya tüc· 
carlarmdan 20, 

[Baş tarafı 1 incide] , .... tt 
pazannda 47 sayılı An.kara a;. 
tariye kooperatif şiııketinin i1'l 
katı arasındaki düşeme birden· 
bire çökmüştür. 

Ç .. kün. t'. t" • de .. ,..,ele o u ne ıcesm 1116
- ol 

Halil, Hüseyin, Agop ve '!~ , .. 
Papasyan isminde dört kışı Yalı 
ralanmışlardır. YarahlarC.:if• 
paşa hastahnesine gönd~rı a 
ler, yapılan muayene}.e~ınd:Jş 
tırtlmalarına lüzum go~ln'l r vt. 
tir. Dükkindtl bir haylı~ detl 
ziyan vardır. Yağ iskelesil1 UdD· 
henüz taşmmaıkta olan ve be .. 
ci kata yığılan çuval~··tcU • 
men hepsi yuvarlanat~ 0 eııiıl 
lüp saçtlmışlardır. Doşedl aırı
bu çuvalların ağırlığı~ .~ıa • 
mül edemiyereık çöktugu 
şdmıştır. 

LLO ~ D t:XPHı:.-:.-
postaıını yapan vapurıanı:'; ~~e: 
ziran Perıembe gUnU ııare b~ 
« PILSNA > vapurundaıt eriJle ~.~ 
limanımızdan sabah ıo 1 erertJ .,,... 
hareket edeceklerini ıoubt. _ _.nıO 
ka bildirirler. T~;;-, .ti 

LLOYD .,..ıf /.Pi' 
ACSJ16' 
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, SON HABER 
Sen Seçiminde Komünist- ;~=~;~. 
ler 19Yer Fazla Kazandllar Ç~i~;~';;AG~~; 

Parla, 3.A.A. - Sen vilayeti kantonal seçimlerinin elli yer S 1 • • k' 
için verdiği sonuçlar şunlardır : e an 1 e 
Komünist ve aynlmış komünistler 29. (19 yer kazanmışlardır). G • d • 
S. F. 1. O. soayalistler 7 (bir yer kaybetmişlerdir). 1 1Y0 f 
Yeni sosyalistler 2 (Değişiklik yoktur). 
F.ağmaız radikaller 2. ( 4 yer kaybetmişlerdir). 

Hiristiyan halkçı demokratlar 2. (1 yer kazanmıffardır). 
Bu seçim bölgelerinden on danesi yenidir. 
Sen genel şarbayhk konseyinde çoğunluk sola geçecektir. 

Konseyin başkam herhalde ya sol veya en sol partiler üyelerin
d~n biri olacaktır. Paris şarbaylık konseyi başkam ise, çoğun
lukta olan ulusal partilere bağlı kaJ~caktır. 

Suetta şehrinde zelze:eden 
ahalinin dörtte üçü öldü 
Simla, 3.A.A. - Dün akşama kadar Suetta'da hafif sarsıntı

lar duyulmuştur. 
Sarsıntıda yıkılmamış olan evler, tehlikeli olduğundan boşal· 

tıhıuştır. 35.000 kişilik Suetta şehri nufusunun yüzde 70 inin 
taaramtılarda öldüğü sanılmaktadır. 

Eski Siyam krall 
Soyuldu 

Herrlot vergileri 
Azaltahm dıyor 

Liyon, 3. A.A. - Fransa'nm 
para durumu ve kabine krizin. 
den bahseden Herriot, demiştir 
ki : 

Atina, 3 <Hususi muhabiri· 
mizden) - S~im i§leri bütün 
Yunanistanda çok hararetlen -
miştir. Başbakan Çaldariı çar • 
şamba günü Seliniğe giderek 
seçim söylevini verecektir Dö • 
nerken de Y enişehirde de bır 
söylev verecektir. • 

Papanastaaiu gelecek pazar gü 
nü yapılacak seçime girmemele
ri için taraftarlarile görüşmek 
üzere Seliniğe gidecektir. 

Papanastaıiu general l\fetak· 
sasın "hemen kralı getirmek, 
reyiima müracaat etmemek,, 
hakkındaki sözlerine cevap ve· 
rerek demiştir ki: 

.. _ Yunaniatanda krallık eır 
kidcnberi ikiye ayrılmasına se· 
bep olmuştur. Onun için Me· 
taksasın ıözü akarr ., ! mahküm 
dur. Esasen Metaksu Krallığa 
aadrk olduğundan değil, ancak 
partisinin menfaatine hizmet et 
mele istediğinden bu usulü takip 
ediyor. 

Londra, 3.A.A. - Dün öğle
den sonra bir taknn küstah 
hırsızlar eski Siyam kra1mm 
ltnovles-Sürrey'deki evine gir
mişlerdi(. Hırsızlar, yatak oda
smm yanmdaki bir odada bulu
nan kasayı açmışlar ve eski 
kraliçeye aid birçok değerli taş
n alarak kaçmışlardır. 

Yunan ihraç bankasında 
Atina, 3 (Hususi muhabiri· 

.. Fransanm 4 7 milyarlık bir mizden) - İhraç bankası u· 
bütçeye dayanamıyacağuu dü- mum müdürünün istifaSJ üzeri· 
,ünenler araamdayun. Vergileri ne müdür muavinine şube mü
azaltmak lizımdır. Paranın de- dürlcrinden bir kısmmm daha 
ğerden diifürülmesine açıktan çekildikleri hakkında verilen ha 
açı~a karşı bir parlamento li- herler doğru d~ğildir. Polis, hll'SIZlan aramaktadır. 

S illh yarışı 
Brüksel, 3. A.A. - Devlet 

Bakanı V andervelde. ll09yaliat 
kadınlar kongresinde verdigi 
söylevde demiştir ki : 

Ba"' ve sillwzlannia aiyasa
•ı güdülecek veyahud yeni bir 
harbi doğuracak olan silah ya-

znndır. Spekülasyonun cesare- Bu bankanın milli banka ile 
tini ancak bu kırabilir. Frangı birleştirileceğine dair olan ha· 
korwna1' i~~ çün..,. beler de son dakikaya kadar ta• 
idi fd!tak, Clıir. ltW!mk ,~.'1r~ 
ltormandie vapuru Kondllls iki dava dehe aqb 

nevyorkta Atina, 3 (Hususi muhabiri
mizden) - Harbiye bakanı ge· 

iieôfu~~İsu~,a·ı ent~;asy-=. 
Belçikadaki örüsüne ( teşkitatı
lla} güvenebilir. 

Nevyoıık, 3 (A.A.) - Nor • 
mmu:m: lllllll1deif1Hlymt~ 
sız gemisi Reisicümurun zevce
sini ve 1200 yolcuyu yüklü ol • 
duğu halde bugün buf;lya gel • 
miştir. N evyork limanmda bir 
tayyare filosu gemiyi karşıla • 
mış ve güvertesine çiçekler at· 
mıştır. 

r~~ff1~t·::.~:·;=~ 
sinin müdürU aleyhinde ild ye. 
ni hakaret davası daha yapnıı· 
tır. Kondilisin Metaksas aleyhi
ne açtığı davanın görülmesine 
henüz başlanmamıştır. İş tahki .. 
kat ha kimliğindedir. 

Dakikada iki çocuk 
Berlin, 3. A.A. - Hayat kam 

P&nalı ve ölüm kadranı, Ber
linB. 'in ortaama yerleştirilecektir. 

unlitr, A lmanyadaki ölüm ve 
doğumların niı.bctini göstere
ceklerdir. 

Her bet dakikada bir k:ong 
\Puracak ve arada küçük bir çın
gırak çınlayarak, dokuz çocu· 
ğun doğduğunu gösterecektir. 
Ayni zamanda bir kum saati 7 
Alman'ın öldüğüne işaret ede
cektir. 

Almanya'da nüfus çoğalması, 
dakikada iki, yani senede 
210.000 doğum nisbetindedir. 

Kayyo ı, başında 
.. Parla, 3 (A.A.) - Kayyo bu 

sabah Finans Bakanlığmda se 
lcfi Gennain .Martin' in vazif ele 
rini tesellüm etmiftir. Yeni ba- • 
kan ilk tedbir olmak üsere bir 
komite ihdasma karar vermiş • 
tir. Bu komite sermayeler piya
sasını ıslah ile meıgul olacak • 
tır. 

ALMAN HEYETi LONDRADA 

HARıCl KUÇUK 
HABERLER 

* Pariı, 3. A.A. - Benzin 
dolu bir tank otomobilinde ben· 
zin depoıu kapatılacafl ı· .... da, 
patlama olmuş ve çıkan alev 
dört katlı l>iır1turapı yanmam
na ıebeb olmu,tur. Kurakda o
turanlar itfaiye tarafmdan gilç
lülde kurtantabilmitlerdir. ı 1 
kiti ağır ıurette yaralanmıttır. 

• Moıkova, 3. A.A. - Volga 
üzerindeki Jaroılav layılannda 
motörlü bir ~emi tenüatü çev
rilmi,, ı ı kiti boiulmUftUr. 

IC MAL 

Deniz 
Görüşmeleri 

Bü7'ik Sa•aıtan önce, ln.ıiliz • 
Ahaan miinaaebetlerinin mihveri 
denis Öllel'd8fliii (rekabet) üzerin
de loplanmııb. 1890 ~ima kadar 
Alman:ra bir deniz deYleti delildi. 
0.- laepmenlifi, Trafalpr clenis 
•...-Ma oa dolcmacu ...,.. IOllu 
na kadar basilt .... J• bıralulmıfb 
ve bu •s......ıiti hiçbir ulu mÜDa• 
kata bile etml,..du. Almaa:ra t.fi. 
,ük l.ir dnlet olarak IMlinlikt
" karada dUl'UllNDu •flamlqtır
drktan aonra, deniz deyleti olmak 
yolmna tuttu. Bu ,;izd• lqiJt .... 
ile ara11 açıldt Ye .... ı l&Y&f ta ln
ıiltere ile Alman7a arumda ba 
noktact. biT anlapna zemini bulu· 
namadıfrndan çrkmrttrr. 

Alma117a aa••Jla 1eniliace; do
nanmaımı lnılltereye teılim etti. 
Ve bir deniz deYleti olmaktan çık· 
tı. G.-çi bumlaa aoma lqikere
Dİn karflllll& JeDİ deniz dnletleri 
çakmıthr· Ve bunlardan A'IDel'ika 
nihayet lasfttwe ile .......... 
miiaaYat hakkım kazamnıt bulunu. 
"IOP• Aeemk, A .... pllda. lncilt.re ti. 
n'• eımaenliiial mulaafaza etmit
tir. 

G.çenlercle Alman:ra ıilahaız• 
laama laalduncla V enam .. andının 
ka:rrtlarmı bozduk\an aonra tekrar 
dem dn!eti olmak için bir pro
sram 1cahul etmlttir. Ba pJ'Oll'am• 
ıöre, Almanya lnsiH• deni• lmY
Yetinin yüzde otus beti niabetinde 
bir deniz kuY'Mti 7apacalcbr. Yüz· 
de otuz bet haylı küçGk bir niabet 
rörilnlyona da Alm•llJ'•IUD bu 
pl'Ol'l'amı ln<rilterede tellt uyandır· 
mattır. lngilizler iddia ediyorlar 
ld, co~fya dul'U!lllan dola,..aile 
kendileri bütün denizlerde egemen 
olmak mecburi1et:ncledirler. Bu· 
nun içia herhan~ bir aa••t içinde 
AYl'Upa aularmda bul-~arabile
cekleri deni• kuYTeti, donanmala
nnm ancak :rüzde otuz IMti ni.be
tinde bir kUVTetten ibaret kalacak· 
trr. Bu da Almanyanm timdi aahip 
olmak karanıu terdiil lnn-Yete 
mlaa"1dir. Yani AlmaDJ• ,;bde 
otuz ~ .W..tind• denia inan.ti
ne aahJp ol .. fa karar .....-ı. 
hakikatte lnailtere ile AYl'Upa ... 
lannda müa•at elde ebDİf ohaJoor
Jar • .__ içiD ıa.mz HGktmeti 
Alla-ya n. ha nokta berinde 
göriipnek iıtemittir. 

lngiltere ile A\manya arasında 
Londrada deniz göriitmeleri batla-

• ..... 
racata ...... IMlli olm•makla .._ 
ralMr, ••attan önceki lnsi)iz • Al· 
man deniz ıörütm•lerine benzeme
li baknnmdan tarihi bir önemi var· 
dır. 

Almaa1aam deab lnanetleri, 
Awupaclalıri denis mu•aaeneaini 
bosmak iatldadmı da p.tenneai 
itikrile dilcbte det-. Çünkü ln
siU. kunetlerinia yibde otuz beti 
,,....... kuvvetlerinin yüzde 
l8luen 1Mti demektir. Fran• bu· 
aa kendi ....U7eti balammdan 
telalikeli slNQibacL:.ı .teais lnn· 
.,.tJeriai artbrmap difinii7or. 
Fransa ile AlıaanJa aramada bir 
önercletlik ltal:ra11 da harekete ı• 
tireceliad• ıenel 1&yqtan sonra 
kurulan .tenldik bosulacaktır. 

Kara .Ulhlan n hava .Ui.hlan 
önnetlltl yetmi:ronnut silli timdi 
bir el• deni• aillhlan önercletliti 
orta7a çalPnuı, .te•letler arumda
ld •Gnuel.etlerl ha:rlı serıinleıti· 
rebillr. Bam~ ki Loadra.ta 
l.atla1an ıörGpaelerln nu1I ltir ,.. •ca ..-.caiı ...._ .,..... 
beldeni,... 

* Eksperler Deniz işlerini 
Konuşmıya '3aşhyorlar 

* Londia, 3.A.A. - Daily 
Herald gazetesinin haber ver- ----------

Londra, 3.A.A. - Deniz mese 
leleri hakkında İngiliz hükn· 
nıetile görüşüde bulunacak o
lan Alman murahhas heyeti 
dün akşam Londraya gelmi,tir. 
lieyetin yanında Hitlerin silah· 
Blzlanma işleri için oruntağı 
(nıümessili) olan büyük elçi 
l?on Ribentrop ile kurvet kap-
danı Fon Kinderlen bulunmak
tadır. Dıt bakanlık müsteşarı 
Craigio ile bir çok f8)ısiyetler 
\1e Alman elçiliği ileri gelenleri 
llıurahhaslan sellmlamıştır. 

Konuşmalar 
Lo-.dra, 3.A.A. - Sir John 

~~~~~' yarın ci1' bakanhğmda 
&&•lilll eksperlerini kabul ede

C:ektir. Konusmalar, bakanlar a-
l'aaında değil, eksperler arasın
da Yapılacağı için Sir John Si
~n, konupalarm bqlanııcın
.. Çekilecektir. 

... Yort Ribbentrop1 öğleden 

1tf ac Donald 
sonra Mac Donald, Sir John 
Simon ve deniz birinci Lordu 
ile konueacaktır. · 

diğine göre, Baldvin bqbakan 
olunca, De Valera'yi L'c>ndraya 
çaiıracaktır. Baldvin. irlanda 
ile ekonomik bir andl•"11• yap
mak umudunda bulmunaktac:br. 

* Napoli, 3.A.A. - Nuaryo 
Sauro vapuru, 50 ıubay, ı 050 
topçu neferi, top ve harb gereçi 
(malıemeai) alarak Eritra'ya 
gitmiftir. 

• Nevyork, 3.A.A. - Neb
ruka hüldlmetiııde yağmurla 
ıw.k bfiyük bir fırtına olmu .. 
tur. Taflillt yoktur. 

• Nevyork, 3.A.A. - Batı 
hükametlerindeki nehir tatma
tannda 75 kiti ölmiiftiir. Zara· 
rm ı 7 milyon dolat oldufu IÖY· 
leniyor. Yahus Nebruka bllkO
metlnde 42 kifl aımu, ve 12 
milyon dolarlık zarar olmuştur. 

• Paria, 3.A.A. - Caillaux, 
P~ durıunJufunu ( iıtiktan· 
nı) elde etmek için anıuluul 
bir konferans toplamak fikrin
dedir. 

* Londra. 3.A.A. - Kral, bu 
sabah doğumunun yıl dönümü 
şerefine her sene Vithehal ala· 
nmda yapılan, bayrağa telim 
töreniDc:lo bulwımuıtur. 

Japonya İç 
Mongolistana 
Göz Dikmiş 

Pekin, 3. A.A. - Mongol o
tonomiıtleri önderi P r e n s 
Kuang, içmonıoliıtanm siyasal 
durumu hakkında Cin hükUme
tile göriifüde bulunmak üzre 
buraya gelmiftir. Prens ıuete
cilere, Japonyanm iç Mongo
liatanı Mançuri devletine kat
maya çalıftlklannı bilclirmit ve 
demiftir ki : 

Japonlar yalnız Mongoliıtan
da bir etki (tesir) yapım~ için 
ıUel tedbirler almaJcla kalma· 
mıtlır, aynı zamanda Monro
Uatanla Mançuri araundakl 11-
nır bötcelerini de göçmen yer-
19'tinnekde devam ediyorlar. 

Prens, Çin htlk6metinden, 
Mongolistanm Çin cumuriyeti 
içine almmuuu, temin için 
Mongoliatan ifleri hakkmda Ja· 
ponya ile bir anlıpa yapdma
nu istemektedir. 

Vasıf Çınarın Olümü 
. 

Profesör Frongolot, Burdenko, 
Hertzen, Liuborg, Vinogradof 
ile doktor Levin ve Sokolof ve 
Rontkenci Profesör Frenkel a· 
rasında konıültasiyonlar yapıl
mıştır. Kalbin birdenbire zaif
laması ve tansiyonun düşmesi, 
idrarda şeker bulunması ve ni
hayet hastanın şişmanlığı dok· 
torlan konservatif ameliyatsız 
bir tedaviye mecbur bırakmış
tır. Çünkü hastanın ameliyat sı
rasında ölmesi tehlikesi vardı. 
Ancak sabahın saat üç buçu
ğunda hastayı kurtarmak için 
yapılan bütün tedavilerin boşa 
çıktığının J?Örülmesi üzerine 
son tedbir olarak ameliyat ya
pılmıştır. Hastanm karnı Pro
fes<sr Burdenko ve Linborg ta
rafından açılmış ve bağırsaklar
da tam bir fek arazı görülmüş
tür. Ameliyattan sonra kalo ya
vaş yavaş ağırlaşmış ve nihayet 
saat 8,40 da kalbi işletmek için 
verilen bütün emeklere rağmen 
hasta kalb felcinden ve teneffü. 
ıün durmasından ölmüştür. 

Elçllerln batsaGısı 
Moskova, 3. A.A. - Türkiye 

t,üyük elçisi VasJf Çmar'ın ölü
mü haberi üerine elçilerin en 
eskili ttalya büyük elçisi A tto
lico, Amerika büyük elçisi Bul
litt, Lehistan büyük elçisi Lu
kaaieviez, Ef ganiatan büyük el· 
çisi Abdülhüseyin Han Aziz, 
Çin büyük elçiıi Z. Yen, Ro
manya orta elçisi Ciuntu, Fran
sa, İran, Yunanistan ve Uru
guay işgüderleri Payard, Saed, 
Stefano ve Noaa, Türkiye bü
yük elçilifine giderek baş sağlı· 
ğmda bulunmu,lardır. 

Öte taraftan, dış komiserliği 
doğu tübeai tefi Kuberman, ve 
protokol tefi Barkof, merkez 
yürütüm komitesi bqkanhğı 
ıekreterlik tefi Miagki; genel 
kurumay ubafkam Majininof 
da dlf lmmlaerliği. Kalenin ve 
müdafaa komiHrliği adına ba' 
sağlamışlardır. 

Sovyet gazeteleri 
ne J.•zıyorlar 

Moakova, 3. A.A. - Biitiln 
Sovyet gazeteleri V aaıf Çmar'm 
ölümünden dolayı duydukları 
derin acıyı uzun uzadıya ıaz
maktadırlar. 

tzvntiya diyor ki : 
BUyük elçi Vasıf Çmar'ın za

manıız4tilümü Sovyet geneloyu
nu derin acılara boğmllftur. 
Dost Cumuriyetin saravh siya
lal mümeuilliği isinde herkesin 
saygı ve sevgisini kuanmıştı. 
Vaaıf Çmar'la görüpek fırsa
tını bulmUf olanlar bu sevimli 
ve neşeli adamı heran anacak
lardır. Zamımm bir ölümün bu 
cenç ve yüksek diplomatı Sov
yet Ruıyanm aamimi dostlan 
ve yeni Türkiye özgenliğinin 
yorulmu ••aşcdan arasmdan 
alıp ıötünn'iiş olduğuna inan
mak bile bize güç geliyor. Va
ııf Çmar Sovyet Rusyanm eko
nomik ve kültürel kurulu,unun 
her ,ubesinc yakından bir ilgi 
göıtermekte idi. Sovyet siyasa 
adamlariyle konuştuğu vakıtlar 
Moakovaya ilk celitinin bet se
nelik pllnın başma ve bu ikinci 
gelişinin de ikinci bet senelik: 
plina dayanan genif gelişmeye 
raatladıPmı sık 11k söyler ve 
Türk • Sovyet dostluğuna bü
yUk bir defer verirdi. Bu dost· 
lufun iki devletin en çetin anla-

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 
rında doğduiunu ve bu dostluk
tan ve iki ulusun başarrldarm .. 
dan her iki memleketin her za
mandan ziyade öğünmeğe ve 
kıvanç duymaya hakları olduğu 
nu gösterirdi. Son zaman brda 
Sovyet Rusyanm bir çok yerle
rini gezerek Sovyetlerde yaşa
yış ve kuruş işlerini yakından 
öğrenmek ist~mişti. Sovyet ge
neloyu dost Türkiyeyi vuran 
bu acı kayıbı Türk hükumet ve 
ulusuyla beraber duymaktadır. 

Cenaze aym se· 
kızinde geliyor 

Ankara, 3 (Hususi muhabiri· 
miz bildiriyor) - Vasıf Çınarın 
cenazesi 6 ahziranda Odesaya, . 
ayın sekizinde İstanbula ve ora
dan da Ankaraya getirilerek 
merasimle defnedilecektir. 

Vasıfm ölümü burada büyük 
bir teessür uyandırmıştır. 

Cenaze bir harp 
gemisi ile geliyor 

Moekov.-, 3 (A.A.) - Türki
yenin Moskova büyük elçisi Va 
•ıf Çmarm cenazesi Sıvastopo
la nakleidlecek ve oradan bir 
harb gemi~ ile latanbula gön
derilecektir. 

Kılıklar 

Değişiyor 
Yeni kılık kanunu dolayısile 

verilen müddet Haziranın 13 
iinde bitmektedir. Birçok hoca
lar ve papaalar kendilerine ma· 
bcd dqında giymek üzere yeni 
elbiseler hazırlamqlardır. Müf .. 
tülük makamı,bütün dersiam ve 
\•iizlerle diğer alakadarlara ye
niden tebligat yaıpmlftır. Bun -
1ar da kanunun tayin ettiği müd 
det biımeden kıyafetlerini de • 
ği§tireceklerdir. 
Öğrendiğimize göre İstanbul 

müftüsü Fehmi kanım hüküm -
lerine uyarak yeni elbiselerini 
hazırlamıştır. Haziranın 13 ün· 
cü günü bunları giyecektir. 

SOf'Janll Kadim batka· 
nı da KıhOım deGlttlrdl 

Mardin, (Hususi muhabiri • 
miz bildiriyor) - Burada ruha
niler kılık değiştirmeğe başla • 
mışlardır. İlk olarak Süryanii 
kadimlerin ruhani merıkezi Dey 
rulzafaran manastırı başkam 
Abdülmesih Dölebanin kılığını 
değiştirmiş ve yeni kıyafetle 
gezmeğe başlamıştır. 

Kendisile görüştüm. Uzun 
müddet Amerikada kaldığmı, 
orada bütün ruhanilerin bu çeşit 
kılıkla dolaştıklanm gördüğü -
nü, bu itibarla işin garip sayıla· 
cak tarafı bulunmadığını söyle· 
di. Ve dedi ki: 

"-Ne incilde, ne de dini tö· 
relerimizde kılığımız hakkında 
kat'iyyen mini bir kayıt yok • 
tur. Sakalsız, cübbesiz, entari • 
siz namaz kılmmaz, diye de hiç 
bir hüküm mevcud değildir.,, 

Bir ~ocuk kayf>oldu 
* Yeşilköyde Rıhtım sokağın 

da 48 sayılı evde oturan 
İtalyan tebeasından Robert po
lise başwrarak küçük oğlunun 
kaybolduğunu söylemiştir. Po
lis kayıp çocuğu aramaktadır. 

Boulsson kabinesine giren Mareşal Petain ile kabinede Dış 
iıler Bakanlıi_ını muhafaza eden Lava/in hususi bir 3emek es• 

nasında alınnuı resimleri 
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1d7 u an ·-il --%n- uca -Kadın Kılığında Hırsız! 

Uzun Müddet Bir Erkek Kadın 
Kıy af etinde Hırsızlık Yapmış ... 

Sivas, 2 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Burada Ali isminde bir 
h~.r~~z yakal~runıştır. Yapılan tahkikat Alinin ıkadm kıyafetine 
h~r:ınerck bırçdk hırsızlrklara giriştiğini meydana çıkarmıştır. 
K_ılıt :kırarak, ma~~~.cuk kullanar:a:k aşırdığı eşyaları Samsun, 
Z~Ie, Albestana goturup oralarda sattığını da itiraf etmiştir. 
Bır .kısım eşy~ ?ulunarak sahiplerine geri verilmiştir. Bir hayli 
yaşlı_ olan .Alını~, ~zun zaman çarşaflı dolastı2"ı anlasılmakta-
dır. Iş Adlıyeye ıntıkal etmiştir. ' 

Kötü Bir Usul Kaldırlldı 
Merzifon, 2 

-.(Hususi muhabirimiz bildiriyorY - Burada ötedenberi alışıl
mış bazı kötü usullerin ikaldırlması onaylanmıştır. Saçı tabir 
edilen ve düğünlerde para, eşya gibi şeylerin hibe edilmesi de

mek olan bu usul kökünden kaldırlmıştır. 

Tekirdağ Üzümleri 

lneröl - Osmaneli - lznik Öğ'ret
men leri lznik Bizanı tiyatro 

harabelerinde 

inegöl öğretmen
lerinin gezmesi 
İnegöl, (Tan) - İnegöl öğ -

retmenleri geçen harfta lzniğe 
bir gezinti yapmışlar, daha ev
vel giden Osmaneli öğretmenle 
rile bulunmuşlardır. Mesleki 
görüşmeler ve yapılan gezinti • 
ler çok iyi olmuştur. Yukarıki 
resim, Bizansın tiyatro harabe· 
lerinde çıkmıştır. 

Bağlar ls!ah Ediliyor, Yapıncak Sıvas Tayyare 
v 1· ı· ., · ç l l Alıyor 1 e ış ırıımesıne a ışı ıgor 

T ekirclat prap fabrikaa 

Tekirdağ, '(Hususi muhabiri- tacağma şüphe yoktur. Tokir -
miz bildiriyor) - Bu yıl Tekir- dağın yapıncak üzümleri bugün 
dağ bağlarmm bakun ve tedavi yurdun pek az yerinde yetişen 
yöntenleri özenle takip edili - ıhususi vasıftadır. lncc kabuk
yor. Ü ~üm verimini art~ı~ak lu ve 'f evkaiade lezzctlidr. İstan 
ve lekesız yapıncak yetıştınl - . . . . A ·h 
mek için esaslı bir çalışma ve bul çıleklerı ıçın vrupaya ı -
.. ~ ·· ·· ı·· G 1 raı' imkan lan nasıl araş tınlıyor .... graşma goru uyor. eçen yı :t • ~ •• •• • 

şarap fabrikası üzüm yetiştirici- sa, Tekırdag uzumlerıne ~e ay-
lerini çok üzmüştü. Bu üzüntü ni şekilde mahreç aranmalı ve 
hala sürüp gidiyor. Fabrikaca a- bulunmalıdır. 
edan fiyat, müstahsili çok zara- Karpuz, kavun, kayısı, üzüm 
ra koymuştu. Bu usulden vaz gibi yaş meyvelerin dış ülkeler
.geçildiği takdirde bu yıl üzüm de sürümünü temin için Türko
yetiştiricilerinin şev;klerinin ar- fisin yardımı bekleniyor. 

Kaş gen~ler birliği 1 ~orum valisi öldü 
1 Kaş, (~an) -:-- Bir buçuk se- Çorum, (Hususi muhabiri -
nedenberı gayrıfaal bir vaT.iyet- miz bildiriyor) - İlbay Arif 
te bulunan ... Gençler birliği son Aykaç, jandarma komutanı Ni· 
defa f ev.kalade olarak bir top - yaz inin evinde kalb sektesinden 
Jantı ya~~ışlardır. Birlik baş - ölmüştür. 
kanı Fa tının ayrılması dolayısi- 9!!!1!!!!!!!'!"'.....,--!!!!!!!!!!!!!!!!!!-m!!!!!!!l!!'!!!!!!!!i!!!!!--~ 
le yıeni seçimde reisliğe Nazım 
Ömarusman, kaptanlığa Nihad 
Suer, mürakıpliğe Muhiddin E
sen, Mcıhmed Erdem, Muhid • 

No : '43 

Bürlıan CAH iT 

. Turgut şirketin her hangi sa· 
hasına alınacak amele hakkın
da araştırma yapmıyor değild_i. 
İş aramak i~in gelenler sıkı hır 
kontroldan geçiyordu. Fakat bu 
kontrol nihayet belli bir formül
den ibaretti. İstenen vesikaları 
gösterebilenlere iş veriliyordu. 

Yalnız yıllar geçtiği halde 
Basıbrin'de hiç bir hadise olma· 
mıştı. 

din Gülgök, Muzaffer ayrılmış -
lardır. 

Yeni idare heyeti işe başla • 
mıştır. 

beri amele arasında adeta işe 
karşı bir isteksizlik belirdiğini 
Turgut hissetmişti. 

Her gün hayvanla kilometre· 
lerce mesafe içinde amele grup
lanru dol~ş~n ~ühendi•; bir çok 
yerlerde ışçılerın eskisindı:n da 
ha laübali, daha alakasız ve b~s
tan savma çahştığ1m gördü. :ı: 

Mühendis Şahin kendi gru -
bundaki işçilerin Basıbrin'deki 
hayattan bahsettiklerini, Nad -
ya'mn adını sık sık tekrar ettik· 
lcrini duymuştu. 

Fuat Bulcanın 
müjdesi 

Sivas, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Sivaslıların kendi 
adlarına bir uça' alınması yo -
!undaki dileklerini bildirmiştim 
Sivas Tayyare Cemiyetinin ge
nel merkez nezdinde yaptığı te
mas sonunda şu tel yazısile kar 
şılık alınmıştır: 

Sivas tayyare şubesi başkan -
lığına 

Şubenizin şimdiye kadar elde 
ettiği gelire göre bu sene Sivas 
adrnm bir uçağa konu111bileccğl 
anlaşılmıştır. Ad konma mera -
simi ayrıca haber verilecek -
tir. - Fuat Bulca 

Bu telyazısı bütün Sivaslıla
ra büyük bir sevinç vermiştir. _________ """""_,,, __________ _,,. 

KÜÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

* Sivas (Tan) - Yıldız dai
mi spor kulübü, bir tenis saha
sı yaptınnağa başlamıştır. Sa -
ha, Partinin a~ka bahçesinde • 
dir. 

* Sivas, (Tan) - Haziranın 
7 sinde başhyacak olan Kızılay 
yedi günü için kurumun Sivas 
şubesi bir program hazırlatmış
tır. Haf ta içinde şarm muhtelif 
yerlerinde sözler söylencek, Kı
zılaym iyilikleri halka anlatıla
caktır. Son günlerde bir de balo 
verilecektir. Üye yazımı işine 
önem verilmektedir. 

* Sivas, (Tan) - Sivas çift· 
çisi biııkaç gündür bereketli yağ 
murlar bekl.,.ıektedir. 

lardır bey. Mühendislerin ge -
çimsizliğinden özenmişler gali· 
ba. Onların yüzünden b!ribirle· 
rini yiyecekler. 

Turgut merakla sordu: 
- Mühendislerin mi, hangi 

mühendislerin? 
Ustabaşı başını salladı~ 
- İspanyol mühendislerin! 
- Ne olmuş onlara? 
Ustaba§ı Hüseyin havret e • 

der gibi patrona baktı: · 
- Aman bey, bilmiyor mu -

f:Un? Herifler ne zamandır kan· 
lı bıçaklı oldular. Biribirlerini 
hala öldürmediklerine şaşıro _ 
ruz. 

- Sebep? 
Buraya gelenler bir zaman 

çalışıyor, para kazanıyor. Son
ra köyüne, kasabasına dönüyor, 
parası bitince tekrar gelip iş is
tiyordu. Basıbrin adeta bir mek 
tep gibiydi. 

Fakat Azizin birahanesi kasa· 
banın bu sükunetini bozacağa 
zenziyordu. İçki ve toplantı iş
çileri konuşmağa, dedikodu et
tirmeğe teşvik ediyordu. 

Bir kaç akşam sonra kontrol
dan dönen Turgut yol üzerinde 
jki amele grupunun tiiribirlerile 
aö-ır bir kavgaya tutuştuklarını 
gÖrdü ve dörtnala Üzerlerine 
gitti. 

Bunlar Pırovani'nin yanrr.da 
cahşan işçilerle Moreno'nun a • 
damlarıydı. Turgudu görünce 
ayrıldılar. Mühendis işbaşıların 
dan emektar bırini yanma aldı. 
Bu Hüseyin adlr, on yıldır şir
kP.tte çalışan namuslu bi.r adam
dı. 

Ustabaşı artık her şeyi söyie
meğe karar vermişti. Turgudun 
hayvanıyla bir hizada gid~rek 
anlattı: 

- Lif m gelişi hani. Bu he
rifleri azdıran, biribirine düş -
man eden o yeni gelen mühen
disin Rus karısıdır sanırım. 
Çünkü bir kere kendi dillerince 
kavga ediyorlardı. Sık sık onun 
adı geçti... Benim anlachğıma 
göre ikisi de bu kadına gönül Birahanenin açıldığı günden· 

Turguda şu izahatı ve.di J 

- Bunlar cahil, aP.tal insac· 

SACiLIK 
OCiUTLERi 

~ocuklara 
Deniz havası 

Geçen gün bir gazete bu yıl 
İstanbulda hava tebdilıne giden 
lerin az olduğunu yazıyordu. Bu 
haber şüphesiz doğrudur, fakat 
yazlık yerlere taşınanların şim
dilik az olması daha vaktin er
ken olmasındandır. İstanbullu 
hemşehrilerimizi hep biliriz. Ha 
lı müsait olanlar yazın hava teb 
diline gitmekte ihmal t:tmezler. 
Hele çocukları olanlar için ya -
zm daha temiz bir ha \lalı yere 
gitmek pek tazımdır. 

Çocuklar için en uygun yaz
lık yerin deniz kenarı olduğu 
hekill]lerin en yeni araştırmala
rile meydana çıkımı;tır: 

Bir çocuğu beslenme ve jim· 
nastik şartları bir örnek olarak 
aynı müddetçe bir yaz deniz 
kenarına, bir yaz da yüksekçe 
bir yere götürünüz. Deni~ ke -
narında boyu daha iyi büyür, 
adaleleri daha iyi gelişir, kuv
veti ve ağırlığı artar. Herr, de 
ağırlığın artması yanma.farı i
leri gelmez. Adaleler büyürler 
ve gelişirler. 

Bu iyilik tatil zamanında ço
cukların deniz kenarında daha 
eğlenceli oynamalarından da i
leri gelmez. Çocuk mektebe git
se bile deniz havası yine iyi te
sirini yapar, çocuk gene daha 
gürbüz olur. Deniz kenarı.ıda 
hiç jimnastik yapmasa da boyu 
gene çabuk uzar, jimnastik ya
parsa boyunun uzaması azalır 
fakat buna kar.şılık eni genişler, 
kemikleri ve adaleleri kalınla -
şırlar. 

Deniz havasının tesirile ço
cuğun nefes almak kapasitesi 
artar. Göğsünün genişliğini öl
çerseniz bunun gittikçe çoğdl -
<lığını görürsünüz. Çünkü nefes 
alırken işleyen adaleler de git· 
tikçe daha kuvvetlenir. Çocu
ğun tam sağ lam olması içm ara 
nılan ,eyler de adalelerin kuv-
vetı i ve ırı~f~" almasının enis 
olması değil midir? · 

Çocuk deniz kenarında bu iki 
şartı temin edince, kışın tekrar 
denizden uzağa gitse bile deniz 
}:ıavasmm vermiş olduğu iyilik 
kaybolmaz, her gün -jimnastik 
hareketlerine devam ederse git 
tikçe daha iyi gelişir. 

Deniz kenarında kanın terki
bi de değişir. Kanın içindeki he
moglobin çocuk deniz kenarına 
getirildiği vakit ne kadar azsa, 
orada o kadar çocuk artar. Bu 
da deniz kenarındaki güneşin 
iyi tesiri daha kuvvetli olmasın 
dan ileri gelir. 
Çocuğun derisinin arasındaki 

kan deveranının da arttığı tec
rübeyle anlaşılmıştır. Çocuk 
deniz kenarına getirilmezden 
önce gogsune bir buz parçası 
koyduğunuz vakit derinin kı
zarması için on saniye lazun i
ken, deniz kenarında bir müd
det kaldıktan sonra yine o ka
dar buz parçası deriyi bir buçuk 
saniyede kızartır. 

Çocukların sağlığı için deniz 

vermiş olacaklar. İşçiler de ik~ 
taraflı oldular. Sanki onlara ne 
oluyor bilmem. Mösyö Pirovani 
evini döşetti, dayattı, o kadma 
verdi ya. Bu zaten işçiler arasın· 
da laf olmuştu. Mösyö Morer.o
nun altta kalmadığı, onun da 
Rus karısına pahalı hcdiyelf"r 
verdiği söylendi. Eskiden iki 
mühendis te iş başmdaa ayrıl
mazken, o kadın geldi gelel~, 
sık sık Mardine, Diyarbc:kire gi
dip paket paket hediye getir -
dikleri duyuldu. Hasılı ser.in 
anlayacağın, tatsız, tuzsuz şey· 
ler. Bugün ben görmedim. Bi • 
zim çocuklar söylediler. İki mü
hen~h, Gökdere bendi yolun l:l 
karşrlaşmışlar, öyle ka?f a et -
.ni~ler ki Mösyö Moreno" d~~·a 
namamış, tabancasını çekmiş. 

Turgut güldü: 
- Peki, Pirovani ne j'apmış? 
- O atım mahmuzlayıp kaç· 

mış. Ama işin daha ant~ka tara· 
fı var. 

- Nedir o? 
.~ B~ patırdıyı uzalCtan yeni 

muhendıs, yani Rus karısının 
kocası da görmüş. 

HAK YERLERiNDE KÖRLER! 
Gizli Ev, 
15 Yaşında 
Bir Kız! 

Bugün Üniversitede 
konferans verilecek 

Fatihte gizli birleşme evi iş
letmek suretile Nazire adında 
bir kadın müddei umumilikçe 
tevkif edilmiştir. Nazirenin e -
vinde Hatiçe adlı 15 yaşında bir 
kız bulunmuştur. 

* Şileden Pendiğe giderken 
dağ yolunda öldürülen bakkal 
Akifle Sabatay tahkikatını yap 
tığı sırada Mehdi oğlu İsmail 
isminde birine koltuklarının al
tına pişmiş yumurta sokmak su
retile işkence yapmaktan guçlu 
Şile jandarma bölük kumanda· 
m Abdürrazzakm duruşmasına 
dün de ağır cezada devam edil
di. 

Suçlu, işkence yaptığını red
detti. Şahit jandanna Hilminin 
ifadesi okundu. 

Hilmi, ifadesinde: 
- O gün, devriyeden gelmiş 

tim .Mehdi oğlu lsmaili kendi 
yatağıma uzanmış buldum. 

Sordum: hastadır, dediler. 
Sonradan kaldımıışlar, götür -
müşler. Kendisine işkence edil
diğini bilmem, diyordu. 

* Eyüpte karısı Dilberi öldü
ren Balıkçı Azizin duruşması; 
dün de ağır cezada devam edil· 
di. Azizin muayenesi istenmişti. 
Dünkü celsede Adli Tıbtan ge -
len rapor okundu. Bunda Aziz
de delilik olmadığı bildiriliyor· 
du. Müddei umuminin evrakı 
tetkik etmesi için duruşma kal
dı. 

* Hafta tatilinin tatbiki do
layısile cumartesi akşamile pa • 
zar gününe bırakılmış olan bü
tün davalar, dün münasip gün
lere çevrilerek usulen zabıtlar 
tutulmuştur. 

Aydın mektup~usu 
Hakkındaki izah 
Aydın Valisi Fevzi Tokerdcn al

dığımız telgrafta Aydın Mektupçusu 
Agih hakkında verılen bir ifadenin 
m:ıhİpPt VP J111rJ11ifıt RVflrnJatzJmakta• 
dır. Bu telgrafında Aydın Ilbayı ~u 
izahı yapıyor: 

· "Gazetenizin 20 - 5 - 35 gün 
ve 3331/ 28 sayılı nüshasının be
şinci sahif einin sütununda Sai
di Kürdi ile muhabereye giriş
tikleri iddiasile Aydında tevkif 
edilenlerden Hacı Eminin vila
yet mektupçusu Agah hakkın
daki sözü doğru yazılmamıştır. 
Hakikat şudur: Hacı Emin Sa
idi Kürdi tarafından yazılan ri
saleleri mektupçunun munta -
zaman ta:kip ettiğini s~vlenıe
miştir. Yalnız, m.iitc~abı~ a~et
lere ait dinhnahıyette hır rısa
leyi uç sene önce okumak üze
re Aydında Arzuhalci Hacı 
Mehmede, Hacı Mehmet te 
mektupçuya verdiğini ve ken
disinin de bundan başka bir şey 
okumadığını söylemiştir. Key -
fiyetin aynı sütünda neşrini is
terim." 

kenarında hava tebdili yalnız 
faydalı değil, yine lazım bir şey 
dir. Lokman Hekım 

Turgut düşünüyordu. 
Korktuğu şeyler başlamıştı. 
Ustabaşı, biraz önce gördük-

leri amele kavgasının da, bu sa
bahki mühendis kavgasının bir 
neticesi olduğunu anlatıyordu. 

Kasabaya girerlerken Tur -
gut ustabaşıyı yanına çağırdı: 

- Hüseyin, işçilere göz ku • 
lak ol. Bana her akşam rapor 
vereceksin. 

- Başüstüne beyim! 
Turgut, ağırı ağır, evinin yo

lunu tuttu. 
Canı sıkılmıştı. 
Ne zamandanberi sakin bir 

iş hayatı yaşayan bu yerde, tat
sız bir dedikodu çıkmıştı. 

Demek onun yanında o kadar 
samimi, sakin görünen aşıklar, 
yalnız kaldıktan zaman, biribi
rine düsman kesiliyor, kanları-
na susayacak kadar ileri gidi • 
yorlardı. 

Gazinonun önünden geçer
ken mühendis Muhtarın oradan 
çıktığını gördü. Muhtar Arif o
na yaklaştı. Neşesizdi. 

Biraz yürüdükten sonra: 
- N c oluyor bilmem, dedi. 

Körler mektebi müessis/eri 
Mat her ve refikası 

Amerikada körler mektebi 
müessisi Bay ve Bayan Mather 
şehrimize gelmişlerdir. Bu i.nsa· 
niyetperver kan koca, bugün 
Amc:rikada körler arasındaki ça 
lışmaları hakkında Üniversite 
konferans salonunda blr :tonfe· 
raııs verecekler ve bir de sinema 
şeridi göstereceklerdir. Bayan 
Mather'in " Lighthause ,, yani 
"deniz feneri,, admdatü mües • 
sesesi Cumur Başkanı Roose
velt'in himayesi altındadır. Bu 
müessesede gözlerini kaybeden 
talisizler, okuma yazma, el iş -
leri ve gözlü insanların yapabi
leceği her şeyi öğrenmektedir· 
ler. Geçenlerde Amerikada ya • 
pılan bir istenografi ıniıc:;abaka
sını bu müesseseden ~ıkan bir 
kör k"azanmıştır. Bayan Mat
her' e göre bazan kör olmaya 
mahkum olan insanlar henüz 
gözleri gördüğü bir zamanda 
da müesseseye gidüp, körlere 
mahsus kurları takip edıyorl::ı.r. 
İnsanın kör olup olmıyacağı 
daha iyi nasıl belli olrluğu hak
kındaki bir suale Bayan Mat· 
her demiştir ki: 

- Bu, altı ay önce bt-lli olu • 
yor. Doktorlar anlar ve gözle
rini kurtaramıyacağını anlayan 
betbaht, müessesemize gelerek 
körlere mahsus dersleri öğrenir. 
Kendisine aı u ... 1.4 , • •• 

parmağının her yerini bir göz 
yapatız. 

Amerikalılar Ankaraya git· 
mişler ve filmlerini gö!itermiş • 
lerdir. Sağlık bakanının tavsi • 
yesi üzerinedir ki bugün saat 
beşte Üniversite salon•tnd::ı .mm 
lerini göstereceklerdir. Konfe • 
ransa herYe» girebilir. 

MEKTUPLAR 
Yeni posta kanununa göre 

mektep idarelerinin göndermiş 
oldukları mektuplara 6 kuruş • 
luk pul yapı~tırmak mecburiye
ti vardır. 

İstanbul maarif müdürlüğü 
dün mektep idarelerine gönder 
diği emirde mektep idarelerinin 
mektupları hademeler vasıtası 

ile yollamalarını ve posta için 
ayrıca müteferrika verilmiyece· 
ğini bildirmiştir. 

Şimdi gazinoda Pirovani'ye te
sadüf ettim, işlerini bırakıp b~· 
radan uzaklaşacağını söyledı: 
Sebep sordum. Önce söylemed~. 
Sonra Moreno ile meslek üzen· 
ne anlaşamadıklarından, hatta 
arkadaşının kensini ölümle teh· 
dit ettiğinden bahsetti. Böyle 
şeyler nasıl olur bilmem. Ne 
dersin sen? 

Turgut susuyordu. .. 
Muhtar Arif dudaklarını bu

zerek devam etti: 
- Anlaşılır şey değil... Hal· 

buki biribirine ne yakın arkadaş 
görünüyorlardı, değil mi? 

Turgut cevap vermedi. Fakat 
o ağır ve donuk bakışlarıyla .~r
kadaşına baktı, baktı, yürüdU· 

• Bir kaç gün sonra idi. 
Turgut münasebette bul'!.n • 

duğu bankalarla görüşmek uz~ 
re, Adanaya kadar küçük bit 
seyahata çıkmıştı:. . ... 

Her zamanki gı"bi büro ışlerl 
· et· ne bakmasını Şahinden rıca 

mişti. ~· 
· ~(Arkası vat/# 
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tü rkiyeyi 
l anımıyanlar 
İslam dünyası üzerine yazı

!~riyle kendini tanıtmış olan 
~nlü Fransız kadın yazan Myr-
1~m Harry, Le Journal gazete
sınin 20 mayıs tarihli sayısın
da, Feminist Kurultayı do!ayı
Siyie Türkiyeden de bahseden 
bir yazı neşretti. 

Türkiyeyi bugün tanıyışı bel .. 
ki çok zaman önce İstanbutdan 
bir iki defa geçmekten ibaret 
kalmış olan bu edebiyatçı ka
dın, Türkiye hakkında en akla 
sığmaz hatalara düşüyor. Ata
tiirkün Türk kadınına verdiği 
0zgenlik ve önemi anlatmakla 
&Öze başladık~an sonra, arsıulu
l!al kadınlık kurultayına katıl
lllış olan Türk feminist kadın
larının kurultay bittikten sonra, 
~.ekrar çarşaflarına bürünmek 
lizere evlerine döndüklerini ya
~IYor. Türkiyeyi bu derece yan
lış tanıyor. Myriam Harry, 
1'ürk kadınlarının hekimlik, 
avukatlık, mühendislik ve dev
~ct işyarlığt ettiklerini hiç mi 
lşitmemiş veya işitmişse, kadın
lanmızm bu işlerini görür ve 
tcsmiğ ödevleri başında bulu
llurken çarşafla mı çalıştıkları
~ı tasarlamış? Bu ne gülünç bir 
1ddiadır. 

Bu yazıda, Atatürkün resmi 
altında başhf!ı viziyerli bir çar
Şafa bürünmüş bir kadın resmi 
'-'ar ki altında şöyle deniyor: 
"G enç Türk kadım,,. Genç 
"rürk kadını, medenileşmeyi 
Sarşafının başlığına bir viziyer 
takmakla elde edilir bir şey 
6anmıyaca : kadar ileri düşün
celidir. Kimbilir doğu dünyası
ı:ın hangi parçasındaki bir is
laın kadınını gösteren bu res
ltıin altına "Genç Türk kadını,, 
qiye yazmak genç Türk kadıru
lıa iftirada bulunmaktır. 

Pierre Loti'nin eski bir dm:-
~~n .... 1---.ı.,,ııy, ıstan-

b~1 kadınlık kurultayından dö
~uşünde bir Mısırlı kadın üye 
1lc Yaptığı görüşmeyi anlatıyor. 
l<afası hala skolastik düşünüş
ten kurtulamamış olduğu anla
~lan bu kadın kendisine demiş 
•. 

1 ~ ''Ben Türkiyeyi görmeden 
once Kenıalisttim · ancak şimdi 
d. ~·1· ' ~?:ı ım. Çünkiı TUrkiye mede-
l"ıı kanunu kabul etmekle, kadı
~ İslam türesinde sahip oldu
~u birçok haklardan yoksun bı
takmıştır .Mesela islam türesine 
~ore kadın, parası olsa da, ayle 
lllasraf ına karışmaz ve bütün 
:eçim güçlükİerini tek başına 

Oca düşünmek zorundadır. 
. Ne güzel bir mantık. Sahibi

~ın mah olan bir hayvan da 
endi boğazını düşünmek sı

~ıntısına katlanmaz. Nasıl olsa 
sahibi, bütün ihtiyaçlarını kar
~~ltyacaktır. Eğer Mısırlı femi
rıst kadı!' feminizmi böyle an-
1YOrsa, biz kendisinin Kemalist 
0hnamasından ancak hoşnut 

YOSMA~ 
Etem izzet BENlCE 

Ferit: 
- ö saniyelerin hala tesiri 

"ltınaayım .. 
..ı Diye yine anlatmağa koyul
"U: 
b - Ötomobilin arkasından 
aka kaldmı. 

,, Yapılacak şey yoktu. Gidi
.rordu. Daldım: 
,, Acaba artık beni hiç aramı-
11acak mı?. 

'Sana kırıldı mı?. 
hest mi yapıyor?. 

el" içbir şey söylememeli miy
Un?. 

b· Diye dilşün<lüm. Aklımdnn 
ır ba~!ı:a şey de geçiyordu: 
~ - Ah arkadan bir boş araba 

else de ben de gitsem .. 
~a Diyordum. Sözün kısası ne 
'1J>~cağrmı bilemiyor, düzgün 
~unemiyor, beyni, sinirleri, 
b· u Çrkanlmış bos bir kalıp gi-

1 Siiniklcnivorduİiı. .:...... 
• ~- "t 

Büyük ödev ... 
"Hava tehlikesini bilenler" 

çoğalıyor. Bu biliş, yarını gör
mek, yarının bize neler sakla
dıaını sezmek ve ona göre tu
tu~lu bulunmaktır. Hiçbir hız
lanmada geri kalmayan Türk, 
göklerinin kanatsız kalmasına 
katlanamazdı. Şimdilik çatısı 
açık bir evde oturur gibiyiz. ~u 
çatı iyice kapanmadıkça, oz 
yurdumuzda, istediğimiz başı 
dinçliğe eremiyec~ğiz. Tehli~.e, 
karada değil, denızde de degıl, 
havada, havalarımızdadır: 
f Yurt çocuıkları, vardan, yok
tan, ellerine geçeni, tehlikenin 
büyüklüğünü düşünerek veri
yorlar. 

Pek yakında havalanmızdan 
korunma işini de, üzerimize al
dığımız öteki işler gibi başara· 
cağnnızda kimsenin kuşkusu 
kalmasın! Yurttaşlar, hava yar 
ciımına koşmakta, biribirlerile 
sanki,yanşa çıktılar. Bu yarış, 
bir tek kişinin değil, el birliği 
ile, can birliği ile bütün ulusun 
hep birden kazanacağı bir yurt 
severlik yarışı oldu. 

Hava tehlikesini bilen üye, 
kendini de bilmiş, bugününü, 
yarınını anlamış kimsedir. 

Yurda bağlılık, onun uğruna 
verilen yardım paralarının azlı
ğı, çokluğu ile ölçülmez. Her • 
kesin kendi yorganına göre 
ayağını uza~ası yeter. 2,000 
kuru"Şa da 120,000 liranın ya
nında yer verilir. 

Bir milyonerin yurt borcunu 
öderken duyduğu sevinci, bir 
işçi de duyabilir. 

Bu bir iç kavrayışı, bir gönül 
bağlılığı,. bir sevgi ilmiğidir. 

Hava tehlikesini bilen üye, 
yurttaşları arasında ayrılık gö
zetmiyen Türk rejiminin de ha
vadan gelecek tehlikeye karşı 
bekçiliğini • yapmış olacaktır. 
Bundan dah~ön~li hir örl~v 
olur mu. - ~alahattin Güngör 

•;Jl)iliriz. Çünkü, kadınla er-
kek arasında tam eşitliği esas 
tanımış olan Kemalizmin böyle 
üyelere ihtiyacı yoktur. 

Mısırlt feminist kadın daha 
da ileri gitmiş. Erkeğin birden 
fazla evlenmek hakkının da lü
zum ve faydalarından bahset
miş. Softa kafasına göre ne gü
zel bir feminizm anlayışı. 

Bir Mısırlı kadın böyle boş 
ve geri fik!rlerle konuşmuş 
olabilir. Myriam Harry, mal 
bulmuş J!ibi, bu düşünceleri ne 
diye okurlarına yaymak iste
miş? Sadece, kendisinden iste
nilen bir yazıya h(\şka konu bu
lamadığı için mi? 

Yaşar Nabi NA YIR 

Özgenlik - hürriyet; Önem -
ehettımiyet; işyarlık - meurluk; 
Ödev - Vazife; Üye - Aza, Tü
re - Hukuk, Yoksun - Mahrum; 
Eşitlik - Müsavat; Konu - Mev
zu. 

Refet yine söylendi: 
- Yahu sen hala işin şiir ta

rafındasın. Bırak şu dalgınlık, 
düşünememezlik, sürüklenişle
rini de kısaca tekrar onunla na· 
sıl buluştuğunu anlat. 

Ferit: 
- Ha .. ne diyordum! Dalgın 

dalgın yürüyordum .• 
Diye söze başladı. 
Refet bu gez sinirlendi: 
- Çocuğum. Bunlar geçmiş 

şey. Dalgınlığını bırak. En so
nunu, nasıl gördüğünü, şimdi 
ne olduğunu söyle de belki ben 
de sana bir şeyler söylerim ... 

Ferit: 
- Anladık. Kısaca ulgularr 

söylememi istiyorsun? 
Dedi. Refet cevap verdi: 
- Hah öyle. Kısaca olanları. 
Ferit kadehini kaldırdı: 
- Öyle ise birer tane daha .. 
- Peki birer tane daha!. 
İçtiler. Ferit anlatmağa ko

yuldu: 
- Yine b1r gün bir kart al

dnn. Eminönü'nde tramvay du
rağında beni bekle... diyordu. 
Örada buluıtuk. Annesi ile s~·-

iN OVKUSU (HiKAYE) ( "\ 1 jil .: ~ ! 
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Çocuk 

..• Öda karanlrk .. Sade duvar
larda, pencerelerden giren, bir
kaç iri benek ışık var .. Gece ses
siz dışarda. Genç adam dudak
larındaki cıgaradan bir soluk 
çekti.. Kulaklarını içeri odada 
oynayan çocukların sesleri dol· 
duruyordu. Bu çocuk sesleri, 
karanlık' başının içine, akan 
ışıklar gibi doluyor, yüreğine 
burkulmalar, sızılar veriyordu .. 
Konuk (misafir) olduğu bu ak
raba evinde, günlerdenberi duy. 
duğu çocuk kahkahaları, ağla
yışları, bağırışları, içindeki sert: 
liği kırıyor, yumuşatıyordu. 

•.. Gözleri duvarlarda birer 
çocuk gözü gibi pırıldayan ışık
la da, başının düşünceleri ge
rilere daldı .. Pembe ışıklı bir 
odada, ak keten örtülü döşekte, 
baygın gülüşlü bir kadın yatı
yor .. Başını yorgun bir biçimde 
büyük yastığa bır~km1s V ::ın:ı 
kayan bakışları, kolunun dibin-
de uyuya. n yeni doğmu~ bebek
te.. Bu pembe, yumuşak, et 
parçası, çıkardığı doyulmaz bir 
kokuyla tütüyor sanki... 

Genç adam kansının, yüreği
ne çizgileşen gülüşünü unuta
mıyor .• Onu o gülüşle hiç gör
memiş.. Ana olan bir kadının 
yüzünde doğan gülüşün güzel
liği, seven bir kadın gülüşünün 
tatlılığından çok daha eşsiı;dir. 
O pembe can parçasına dudak
larını değdirdiği vakit duyduğu 
zevk hala içinde .• 

- lçerde çocuklar oynaşıyor, 
kahka~aları sessiz gecenin içi
ne, bir kuzu sürüsünün çıngırak 
sesleri gibi yayılıyor... Genç 
adamın yüreğinde özlem (ta
hassür) ler büyüyor, genişli
yor .. Gözlerinde, pembe ışıklı 

odanın halısı üstünde oynayan 

şıya, pazara inmişler. Annesini 
bir mağazada bırakmış, koşa 
koşa beni görmeğe gelmiş. An. 
ca!c beş on dakika konuşabildik. 
Ö hiç Ayaspaşa'da konuştuk -
lanmızdan bahsetmedi. Ben 
de bir şey söylemedim. 

Refet yine ihtar etti: 
- Ayrıntılara dalma •• 
Ferit: 
- Ayrıntılara 6apmıyorum. 

Bir cümle ile .. 
Dedi, anlattn 
- Ben yine ona kendisini 

sevdiğimi, bu sevginin normal 
olmaktan çıktığını, divanelik 
yoluna girdiğimi söyledim. Be
ni dinledi, dinledi. Sadece: Ço
cukluk yapıyorsun Ferit .. dedi. 

Refet yine sordu: 
- Daha scnra: 
Ferit: 
- Öf kardeşim, sıkıyorsa an· 

latmıyayım !. 
Dedi. Refet: 
- Y oo.. sıktığı ıçın değil. 

Sonunu merak ediyorum, on· 
dan .. 

Cevabını verdi. Ferit: 
_ - Ö,Y.lc ise bir cümle: konu§· 

iki yaşında kıvırcık saçlı bir kü
çük yavru canlanıyor.. Sonra 
bir kumsal.. Genç kadınla sr -
cak kumlara uzanmışlar, kıyıda 
suların yumuşak gidiş gelişle

rini kahkahalarla kovalryan 
bukleleri güneşli bir çocuk .. 

•.. İçerdeki çocuklar yatakla
rında zıplayarak, sıçrayarak oy 
namaktan yorulmuşlar, sesleri 
yavaş yavaş diniyor .. Genç ada
mın dudaklarındaki cıgara so
nuna gelmiş.. Şimdi gözlerine, 
küçük bir evin az ışıklı odasın
da, uyuyan güzel bir ç~cuğa 
yaşlı gözle bakan solgun bir 
kadın geliyor.. Genç adamın 

dudakları kendi kendine söyle
nıyor: 

- Nasıl, niçin, neden onları 
bıraktım. Beni param için sever 
görünen bir kadın uğruna mı? .. 

Bu kez düşünceleri, yüzü 
renkli boy.al:lrfa iUelleşmii. 

ağzı içki kokulu, gözleri baygın 
bakışlı bir kadına gidiyor .. Son
ra karısı sıcak tatlı gülüşile, 
pürüzsüz, boyasız yüzile, öbür 
kadının yanında görünüyor .. 
Genç adam, iç görüşlerinde, iki 
kadının keskin ayrılışlarını gö
rüyor .. 

•.• Dudaklarındaki sönük cı
garayı bir yana fırlatarak kal
kıyor genç adam.. lçerde yor • 
gun uyuyan küçüklerin soluk
lan.. Parmaklarının ucuna ba
sarak dışarı çıkıyor.. Kimse 
duymadan bir gölge gibi mer
divenleri inerek kapıyI açıyor .. 
Küçük evin loş odasına ışık gö
türmeğe, çocuğuna sevinç, kö
tücül (bedbaht) kansına yıka
nan yüreğini vennek için, ses· 
siz sokaklarda öten adımlarla 
yürümeğe başladı. 

Cahid UÇUK 

tuk ve ayrıldık t 
- Nasıl ayrıldınız?. 

.. - E gördün mü bak. Hem 
ayrıntıları istemiyorsun.. hem 
nasıl ayrıldınız?. diyorsun. 

- Zararı yok. Sen yine kısa
ca söyle. 

- Biribirimizi kırmadan ay
rıldık. Bütün ısrarlarım, yal
varıştı sözlerim karşısında evet 
te, hayır da demedi. "Annem 
beni bekliyor. Yine fırsat olur 
ise ben sizi ararım .. " dedi. Ça· 
buk çabuk Yenicami kemerine 
doğru gitti, birden gözden kay-
boldu! . 

- Daha sonra?. 
- Daha sonra kendisinden 

uzun bir mektup alumı. 
- Ne diyordu'!. 
- Yine mi kısa olsun?. 
- Eveti. 
- ''Sözleriniz üzerinde çok 

durdum. Sevmek, aşk, sevda de
liliği. .. Bütün bunlar benim hiç 
işitmeğe alışık olmadığım ke
limeler. Günlerdir düşünüyo -
rum. Ama bilmem ne oluyor? 
Ben de bu kelimeleri dilimde 
tekrarlarken kalbimde bir sezgi 

-24-
21 tarihli gazetelerde 5 kelimelik 

listede önemli bir yanlış olduğu
nu gördük. Kılavuzda «tadib karşı
lığı "değişke" dir. Fakat ''tadil et· 
mek'' karşılığı: 

değiştirmek olarak çıkınııtır. 
Bu değişinnek olacaktır. 
Misal: Kanunda değişirmek hak· 

kı, Kamutayındır. 
Değiştirmek "tebdil etmek,, de· 

mektir. 

• Bu derste de dünkü denecimizc 
devam ediyoruz. Önce misalleri oku· 
yacaksınız. Anlamlarını bulmağa ça
lışacaksınız. Ondan sonra kelime 
karşılıklarına bakacaksınız. 

Ergeniz ne olduğunu bana pek 
güzel izahladınız. Fakat bunun, 
dünkü söylevinizde, bana anlattığı
nız kadar belirgin olmadığını itıraf 
etmeliyim. 

İlk bakışta biribiri ile ayni anlam· 
da olduğu sanılan bu iki söz arasın· ' 
da bir belirsi aynlığı olduğunu çok
ları sezinmez. 

Kanun maddeleri örtünlük götür· 
mcz; bunlarda belirgi başlıca şart· 
tır. 

Boyuna devrim ideolojisinden 
bahsedip duruyoruz. Fakat şimdiye 
kadar. bunun. hiç kimse tarafından 

leştiriniz Yedi gün arka .. kaya bul
macamızı d"ğru çözülmüş olarak gön· 
derenler arası.ıda kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacalan
mızı istediğiniz gün çözmeğe başlaya
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar· 
kaya çözülmüş olsun. Karşılıkları "Is
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol· 
}ayınız. 

• Birinciye: Gümüş Sclat. 
İkinciye: Maroken bir cüzdan. 
üçüncüye: Bir stil.ı. 
Dördüne.tiye: (Tan)ın bir senelik 

abonesi. 
Beşinciden onuncuya ka ar: (Tan} 

ın altı aylık abonesi arma:!an edile· 
cektir. 

1 2 3 4 5 () 7 ~ 9 1 o 1 1 
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açık ve doğru bir somtöz'ü yapılma- "..._ ...... _ _.__ 
mıştır. 

Suyun katımında neler olduğunu 
ıöyler misinıll'? 

Yalın ve katın cisimler ne demek
tir? 

Bu iki maddeyi biribiriyle katın· 
lamak imkansızdır. 

Bu üç kiş..lik salgıt, bir gazeteci 
ile iki şairden katımlı idi. 

Osmanlıcada bir arab ve bir fars 
sözünü arab kuralına göre bingeştir
mek yanlıştır. 

Yanıç başka, dı~nomal başkadır: 
bir başta iki burun yanıçlı~tı.r. İn· 

san y.rmi dört saatte yalnız ikı saat 
uyumakla dışnomal bir harekette bu
lunmuş olur. 

Yaltn bir cisim, basit bir fikir ... 
Yeni kelimeler ve karsılıkları: 
Belirgin - Mütebari:Z" 
Belirgi - Tebarüz 
Belirai - N üana 
So.TitÖz - T eı"'kib ( ainthese) 
Katım ) 
Katınç ) - T erkı"b 
Bingepm ) 
Katın ) 
Katımlı ) - Mürekkeb 
Bingeşik ) 
Somtözlemek) 
Katmılamak) - Terkib etmek 
Bingeştirmek) 
Yalın - Basit (terim) 
Basit (T. Kö.) 
Y anıç - Gayri tabii ( contre • na· 

ture) 
Dıınomal-:- Gayritabii (anormal) 

• * • 
Yalnız toprağımın ray de· 

ğil, havamızı da bir çelik kanad örü
sü ile kaplıyacağız. 

Dokunaklı bir sfü, etkin bir ted· 
bir .. 

Kalbe dokunan bir söz; baş ağrısı
na ctgiyen bir ilaç .. 

Sözlerimin bu aı;lam üzerinde hiç
bir etgisi olmadığını görüyorum. 

Bu hareketin bu kadar büyümesi
nin etgelerinden biri de sizin kaygu· 
suzluğunu:zdur. 

Örü - Şebeke 
Dokunaklı - Müeuir 

duyuyorum. Bu sezgiye hala bir 
anlam veremedim ı Sizi, sızın 
arkadaşlık ve tamşlığınızı ha· 
kışlarımcla diril ··tıkçe sinirle· 
rimde ve dam,.rlarımda başka 
duygulanma benzemiyen bir 
ıhklık dolaşıyor. 

Bugünlerde tekrar sizinle gö
rüşmek fırsatını bulamadım. 
Yine bir günün beş on dakika
sını kollayacağım !" 

İşte mektubunun ö z Ü n ü n 
özü buydu ve mektubun içinde 
beyaz karanfilden de bir sol
muş ve sararmış yaprak vardı. 

Ferit sözünün burasında bir
den durdu 

- Refet sana tahaf bir şey 
söyliyeyim .• 

Dedi. Karşrlrk beklemeden 
ilave etti: 

SOLDAN SAGA : 

Soldan ıağa: 
ı - Bir vekilimizin soy adı (5), 

Zabit (5). 
2 - Uzun değil (4). 
4 - Sirke olmadığı zaman kulla· 

nılır (5). Trakyada bir nehir (4) 
5 - Nota (2). Yama (2). Çok de· 

ğil (2). 
6 - Meclis (7), Bıçak kılıfı (3). 
7 - İstifham (2). Bir meyva (3) 
8 - Yet (2). İstifham (2). Ya-

ma (2). 
9 - Beygir (2), Dem (3) Bir 

renk (4) 
10 - Bir nevi oyun (5), 
11 - Çok sıcak değil ( 4), Mas

tar edatı (3). 

YUKARDAN AŞAGI : 
Yukardan &f&ğı: 
1 - Hususi (4), Sert (4). 
2 - Komşu bir devlet ( 4) 
3 - Nota (2). Emzirilen yer (4) 
4 - Nota (2). Yama (2) 
5 - Parlak (3). Nota (2) 
6 - Dem (3) 
7 - Hiza ( 4) Kenar (3) 
8 - Akıl (2). Tasvir (5). 
9 - ,Kadeh (6), Meyan (3) 
10 - Vahşi (3), Bir meyva (4) 
11 - Ak ta bulunur (3). Eksik (3 

Etgin - Müessir 
Dokunmak - Tesir etmek 
Etkimek - Tesir etmek 
Etgi - Tesir 
Etke - Amil 

• İşlerime karışılmasını istemem. 
Osmanlı imparatorluğu yabancı 

devletlerin her türlü arsıma'larına 
açık bir kapı idi. 

Acaba silahsızlanma dediğimiz gi-
bi, "ademi tecavüz,, için saldırmaz
lik, "ademi müdahale" için arsrm az· 
lık diyemez miyiz? 

Kan,mak - Müdahale etmek 
Arsımak - Müdahale etJllf!k 
Saldırmazlık - Ademi tecavüz 
Auımazlık - Ademi müdahale 

- Ne dersin bu işe?. 
Refet güldü: 
- Kendin söyledin ya .. 
Diye ve yine giiler k ila •e .. t· 

ti: 
- Salak aşık!. 
- Senin başına da gelsin gö-

rürüz. 
Refet: 
- Merak etme, benim ba§ı-

ma böyle şeyler gelmez. 
Dedi, ilave etti: 
- En sonunu anlatmadın? 
Ferit yine gülerek devam et· 

ti: 
- Bu kadarını anlattığıma 

bile beni pişman ettin. Ben an
latayım. Bayımız hem öy'ru 
dinlesin. Hem gönü' -, r ·
sin. Hem de "salak a I ~ ı 1 ~· 

cesini kondurmakta gccıl., ..... 
sin. Öh ne iyi!? 

Refet: 
[Arkası vaı ~ ..... ... .. .. ••• .... •ı• 

-Hani sık sık işitiriz .de 
"salak aşık" deriz ya. Anlaşı 
lan ben de onlardan biri oldum. 
hiç gülme. ö mektubu ve o ka
ranfil yaprağını yastığımın al
tında saklıyorum. Hergün ya
tar ve kalkarken bir kere oku
yor, yaprağı kokluxorum! 

Ye sordu: 

[Bu yazıdaki yeni kelimeler: Ay
rıntılar - teferruat, erece - rütbe, 

~ öykü - hikaye} - . 
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Fransız, isviçre Frankları- -sö"RSA- \ Hava Saldırışlarına Gaz Savaşlarınaı 
nın Vazı·yetlerı· Ve ~-ur Karşı Korunma Tedbirleri 

3 HAZiRAN PAZARTESi 

lürk Borsası PARALAR 

F a r n s ı z. f r a n g ı n ın tin finansal gücünün dışmda ol 
son buhran şehrimiz kambiyo duğunu ve tatbik edildiklerı tak 
ve tahvilat borsasında da akis - dirde kantonların egemenlikle
ler bırakmıştır. Borsamızı ala • rine zarar vereceğini ileri sür _ 
kadar eden taraf yalnız Fransız mektedirler. 
frangının değil, İsviçre Frangı- 18 Kanton projeyi ret:, 4 kan 
nın da altın esasını bırakacaö-ı ton kabul etmişlerdir. 
hakkında çıkan haberlerdir. 

0 

Oya iştirak yüzde 84 nisbe -
Fransrz frangının borsamızda tinde olmuştur. 

!'ürk parası için esas kabul e - Kanun projesinin reddedilme 
dilmış olması ve bazı tahvilatı- si, parayı ve ülke içinde ve dr. -
mızın Fransız borsasında resmi şmda tesbit edilen para de~·eri 
kayıtlara alınarak muamelelere kombinezonlarını düşürmekte
mevzu teşkil etmesi bizi bu iki dir. 
cepheden alakadar etmiştir. fransada şarap 

lsviçre frangı ile olan müna-
sebetimiz ise, eski Anadolu de- Ba ramı yaplldı 

Ah, Satı~ 

Sterlin 618,- 623.-
Dolar 124,- 126,-
20 Fransız Frangı 166,- 168.50 
20 Liret 200,- 168,50 
20 Belçika Frangı 81,- 82,-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre fr. 806,- 808,-
20 Leva 23,- 24,-
Florin 81,- 82,-
20 Çek Kuron 96,- 98,-
Avusturya ıilin 22,50 23,-
Mark 41,- 43,-
Zloti 22.- 24.-
Pengo 23.- 25,-
20 Ley ıs,- 16,-
20 Dinar 52.- 54,-
Yen 31,- 33,-
İsvcç Kuron 30.- 31,-
Altm 938,- 939,-
M ecidiye 48,- 48,50 
Banknot 228,- 230.-

ÇEKLER 

~iryollan şirketi aksyon ve ob- Reims. A.A. - Reims'de ya- Kapanı1 
lıgasyonlarmın İsviçre borsaıa - pılan Fransız şarapları ulusal Fransız Frangı ı2.06 
rında kayıtlı bulunmasından i - bayramına başkanlık eden Cu- lngiliz lira.ııı 617,75 
leri gelmektedir. mur Başkam Lebrun, büyük bir pkıeatr 0

•
79•55 

B 
9,64,50 

. u iki paranın son günlerde- söylev vermiş ve demiştir ki: Bclga 4,69,67 
k1 tereddütlü vaziyetleri üzeri- " Fransa para istikrarı pren- Y;:ı~~i Frangı 83,7~:~~ 
n.e şehrimiz borsasında alış ve - sibini hararetle korumaktadır. ~f;~n 64,24,36 
rış yapan bangerler ve acenteler İstikrar olmadan tecim işleri Çekoslovak kuronu ı~'.g~~~ 
arasında iş yapmıyarak vaziye- hızlarını tekrar alamazlar. Fran t;zu,.~~urya 4,23,50 - 4 - iyi işliyen bir haber şebekesi rmda ve hatta gelecek yazıda 

Sis dağıtarak tayyare hücumlanndan korunma usullerinden birisi tecrübe ediliyor 

tin durulması için beklemeyi sa mübadeleleri arttırmak için Mark ~::!:;~ Passif korunma tedbirlerinin esastır. Düşman tayyarelerinin anlatacağımız zehirli gaz bom· 
tercih edenler fazla olmuştur. konuşrr..aıı..a girmeğe hazır- Zloti 4,21.- en mühimlerinden birisi de sağ gelişi daha çok uzaklardan ve balarmda en mühim meseleler· 
Fakat Anadolu Ajansının dün d r:;go ,~:~!:!~ l~m inşaat veya siperler ve sai- huduttan itibaren gedye haber den birisi de patlamamış bom-
verdiği haberler bütün endişele- ır.,, Dinar 34,96,33 re vasıtasile korunmaktır. En verilmeli ve taarruz istikamet- halara karşı alınacak tedbirler• 
· 'd · · İ · f Cumur başkanından sonra ta y 2 78 30 rı g1 enn1ştır. svıçre rangmın ,.;~novets '10.98 basit olarak toprakta kazılmış leri tayin olunmalıdır. Bu ha- dir. Cünkü evvelce de söyledi· 
1 b akın 1 rım bakanı J acquiet ve Reims "" · .. a tın esasını ır ası yo un - 1sveç kuronu 3,14,36 ve taarruz esnasında sıg~ mılmış ber üzerine !:.ehir halkr yer altı g"' imiz gibi bunların iı-inde mu-

ti k. kl"f" f şarbayı eski bakan Marchan- _ ~ ~ a ı te ı ın ederal meclis ta· E 5 H A M dar bir hendek, bomba hendek tesislerine veya binalar altında ayyen zamandan sonra patla· 
f d dd 1 deau birer söylev vermı;şlerdir. ra ın an re o unması yeni B üzerine veya hemen yakınına hazırlanmış mahzenlere sıg~ mır. yacak şekilde tanzim edilmiş 

F k b. · d f undan sonra Fransa şarapları 
ransız a ınesınin e rangın Iş Bankası Mil- oo.- dU~memek şartile tahrip bom- Açıkta iken t:ıyyare taamı - olanları da vardır. 

kıymetini muhafazaya azmede- şenlikleri başlamıştır. ~;isltn - .. .. N. g.so balarının her cinsinde korur -r nl ya ta:b'atte - k" 
rek Kayyo gibi namlı bı'rFransız miş 11 büyük arabadan te§ek - " .. H. 9,70 Bu d 1 nd k . zuna ug ayak arı h 11 Patlayan bombalar eger un• 

k··ı d b .. ··k 1 k k 25,50 n an sonra parça ar an o- mevcut veya azı ıp azır anan · cek kadar maliyeci sini maliyenin başına u e en uyu a ay, şar so a Anadolu % 60 seye zarar vermıye 
1 d · t" uı 10, 42,50 ruyan ince duvarlar veya tam çukurluıklara, uzunluğu az ve k · 1 bir işaret 

getirmesi intizar devresinin ta- arın an geçmış ır. " ' 0 
• k uza ta ıse er yanına Akşam i.istü hükumet adam _ Sirketlhayriye 16.- ısabetlere arşı koruyan sağ- eğri büğrü hendeklere sığınır - veya bir levha dikilerek kimse· 

mamile geçmesine ve muamele- ları Parise dönmüslerdir. Fak-ıt Tramvay 29.- lam inşaat gelir. lar, yahut duvar diplerine sak- nin yaıklaşmaması temin ve 
lerin hararetlenmesine meydan nl"kl d h b .. .. k Bomonti - Nektar 8,50 Tayyarelerin meskun verle- lanırlar. Bomba parçalarından hatta mu .. mkünse ilan olunur. 
Verml. ~tı·r. şe ı er a a eş gun surece · Terkos 16- k k ll d kl b · b l 

-< t' · re arşı u an ı arı om a a- korunmak iç.in 60 santim kalın- E ~ ti d ~ k · mseye 
Cumartesı. gu"nu" 28 lı'ra 10 ır. Reji 2,35 . . ka ger pa a ıgı zaman 1 

rın tesınne rşı 3 - 4,5 metre lığında topraık siperler veya 20 k b' d · t 
kuruşta kapanan Ünı·tu··rk du··n Bulgar·ıstanda Aslan Çimento 9~95 k 1 1 ~ d b zarar verece ır yer e ıse e. Merkez Bankası 58,- a ın ıgın a eton arme inşaat 25 santim kalınlığında tuğla 1 28,30 da açılmış 28,45. de kapan o .. manh Bankası 27.50 veya 19 _ 26 metre kalınlıkta d 1 · · rafına derhal kum torbalari C 
mıştır. K t • Telefon 12·:;0 uvar ar yetı~ır. bir siper yapılır. Ve oldu§:ı', on J İttihat detirmencni1ı: T. A. 7,50 toprak tavan korur. Binaları zayıf ve kuvvetli d ~ 

Cwnartesi günü 43 li.rada ka- Şark Degirmenlerf 0•70-~ u bakımdan en ıyı ınahtuz saıdanma yerıerıne aııK 01- ver e hapsedilir. 
fJanan Anadolu tahvilleri dün Bulgar Bakanlar heyeti, ya - ' Şark merkez eczanesi 

4
'
60 

mahal Üzerlerinde fazla toprak mayan köy ve saire gibi yerler- Yalnız bombanın ncr an a'L .. 
borsada 44 liradan asılmış hancı ödeme vasıtaları ile tica- ı S T 1 K R A Z L A R tabakası bulunan tüneller ve de meskfın yerlerden dış~rı la.mas~ ihtimali olduğuna göre 
44,50 lira da kapanmıştır. ret kanununun bazı kısımlarını şehirlerdeki metropoliten tesi- ("ıkmak. bag- ve bahrc gibi ten- bu hapsetme işi birçok kişi ta .. 

A d 1 
·· ·ı 1 · Türk Borcu l Kupon Kesik 28,40 ~ , :s 

.na o u mumessı senet en değiştirmiş ve tamamlamıştır. u ,. 26,40 satıdır. Çünkü her ne kadar be- ha yerlere saklanmak, korunma rafından değil, ilk kum torba" 
ise cumartesi 51,30 da kapan - Bu değiştirme, Bulgar milli ,. .. ın .. 27.15 ton tesisat ta korur ise de ka- tedbirleri arasına g i r e b i - !arını kendine siper yapara~ 
mışken dün 52,35 te açılmış, bankasının ihracat ve ithalat Ergani 94·- hnlıklarmın azlrkları ve eczası- lir. Çünkü buralara tayyare ta- d ~ 'l 1. het' 
52,65 te kapanmıştır. Dış mem tstikrazi dahili 94.50 1. ~. 1 . bombaya ognı ı er ıyen ve 

hakkındaki talimatnamesi ile mn sert ıgı do ayısıle infilak - arruzu olması daha rok az va- . 1 'Ik .. k JZ-
leket borsaları'le ala"kaları olmı- ıı· · · :s yaptığı sıper e 1 once er . alakadardır. Yeni talimatna- tan müteve ıt ıhtızazlar hazan rittir. Zaten büyük inşaat ve iyi k bıt' 
yan milli kagvıtlarnmz üzerinde T A H V 1 L A T tahammu··1 edı'lem.ı'yecek kadar · · sini korumaya çalıs~.,, "te . 

k 
meye göre de, Bulgar mılli korunma tedbırlerı olmayan şe- 1 V · 1 .. 

es isi gibi hararetli muamelele- bankası muhtelif ticaret finna- fazla olur. Binaenaleyh şehir- hirler devamlı hava hücumları- kisi tarafın~suı yapı ır. e ıy 
re <lfvam edilmektedir. lannın kontenjanlarını tayin Rf!~oıu r ve u lNg !erdeki tekmil yer altı tesisatı, na maruz kalırkrsa buraları b<r ce~ i>ctU1erek beklenir. Birka9 

ISVİCjre parasını etmek hususunda eski vaziyeti .. n Kupon Kesik 43,5o yer altında bulunan sinema, bar, şaltmaık veya kesafetini azalt gün bekledikten sonra bornba 
Anadolu mümessil 52,95 t ·· 1 · · Düşürmiuecek muhafaza etmektedir. Temel une ve saıre aynı zamanda o maktan başka çare kalnıct.z. patlamazsa yan tarafta bir kU .. 

~ olarak yine 1931 yılı alınıyor, * Yumurta tacirleri dün öğleden şehrin havaya karşı koruruna- Yangın bonııbcdarına karşı en yu açılarak ve bomba uzaktat1 
Berne, 3 A.A. - İsviçre ulu· yalnız yeni talimatname ile mun sonra Türkofiste toplanmı§lardır. Bu smda da büyük rol oynarlar. iyi tedbir ateş alır almaz ateşin herhangi bir tertibat yardın1ilc: 

su 426 bin oya karşı 556 bin oy tazam kontenjanlar için 2 ve toplantıda lstanbul yumurta kontrol Apartunanlar.ın alt katların- ü;e;erini evvelce hazırlanmış ve mesela kuyruihma takılail 
!!e ''paranın değerden düşürül- muntazam olmayan kontenjan- heyeti üyeliğinden çekilen Islamzade da tesis edilen kuvvetli mahfuz kum veya kum torbalarile ka- ~ 
n:esı,, t~şebbüsünü reddetmış- lar için bir liste yapılmaktadır. lbrahimin yerine asli üyeliğe Sabri, mahaller de çok iyi koruyan pamaktır. Yangın bombalarını ip ve yukarısına yerleştirileJl 
tı~-.. ~adıkal - Sosyalistler bu Takas işinde eski vaziyet mu yedek üyeliğe de Hikmet seçilmisler- yerlerdir. Çünkü bunların üst- söndürmek için kat'iyyen su makara vasıtasile yerinden çe" 
gırışıdle beraber, temel yasası- hafaza edilmektedir.Yalnız birin dir. lerine isabet eden bombalar da- kullanılmaz. Çünkü su alevin kilerek cıkarılır ve kuyuya ya
na :veni bir madde konulmasr ci sınıf karşılığı olarak ihraç c- * Türk. Fransız modüs vivendisi ha yukarıki katlarda infilak dağılmasına hatta yardım eder. vasca s;rkıtlnr ve sonra yine 
nı. i~temektedirler. 13u madde, dilebilen buğdayın takas usulile nin ay sonuna kadar uzatıldığı dun edeceklerinden bodrum katı Yalnız yangın büyüyüp dağıl - ya~~şça gömülür~ 
k~ız ve sonuçlarile uğra:şmak i- ihracına müsaade edilmemekte- lstanbul gümrüklerine bildirilmiştir. sağlamsa emin ve masun kala- dıktan ve evi sardrktan sonra Ec7er bombanın mutlaka ba!i" 
çın kullanılan bazı tedbirleri ka dir. * Uyuşturucu maddeler inhisarı bilir. bunu söndürmek için yine su ka bir tarafa nakli lazımgelir~e 
nuni yapmayı gütmededir Şimdiye kadar akdedilen bü- direktörü Ali Sami tekrar Ankaraya Şurası da var ki, tekmil bu kullanmaktan başka çare kal - yine ayni ihtiyatlı hareketle bır 

Bu projeye karşı olanİar ö- tün klering anlaşmaları değiş- gitmiştir. Ali Sami, Çarşambaya şch- korunma tedbirlerinden, yerle- maz. el arabasına konur ve başka ta· 
nergelenen tedbirlerin hükume· tirilmiyecektir. rimize dönecektir. rinden istifade edebilmek için Tahrip ve yangın bombala. rafa kaldırılır., 
~~~~!!!!l!!!!~!!!!~~~~~~;;~~~;;~~!!!!~~!!!!!!!!~~!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!ll!~~~~~~!!!ll!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!l'!!I~~~~~~~~~~~~ 
No : 43 yapıldığını merak ediyorsanız bi sözlersöylerdi. Julien ona mazsa her şey mahvoldu de- kumanda edecekti? M. de Re" 

M. de Maugiron' a ve M. Vale - çıkışmağa mecbur olurdu; ma- mektir]. ( 1) nal, bu işin M. de Moirod'ya 
nod'ya bir soraym1. 93 yılının• <lame de Renal ona çocuklarına verilmesinin, kesilmesi istenei~ 
Terreur'ü bir gün yine baş gös- ettiği muameleyi eder, [mesela B ö 1 um x 111 evler sabihlerine çok fayda 
terirse uşaklarınız bizi kesme - saçlarını okşayıverirdi]. Doğru- VERRıERES'DE BİR KRAL olacağını hemen görd.ü .. ~u: 

KIRMIZI VE SiYAH 
mak imkanı vardı, çünkü o ço
hık çocuk babası adamdı. Kesi 
lecek evler içinden dokuzu da, 
Verrieres·in en ileri gelen kimse 
le rindi. 

Julien'in gözünde bu çevrilen 
Clalavere, Fouque'nin gönderdi -
ği kitablarda daha ilk defa o
larak adım öğrendiği Fontenoy 
savaşı tarihinden çok daha ö
nemli idi. julien, akşamlan pa
pasın evine gitmeğe başhyalı -
dan, yani beş yıldan beri doğ -
rusu çok şeyleri merak ediyor -
du. Fakat din bilgisine çalışan 
bir gençte ara ı an başlıca mezi
vetlerin her işe karışmamak, 
kendini ileri atmamak gibi şey 
ler olduğunu bildiğinden bir şey 
sormağa cesaret edememişti. 

Bir gün madame de Renal, Ju 
lien'in düsmam olan uşağa bir 
emir veriyordu. O adam, tuhaf 
bir tavurla: 

STENDHAL 
sin diye her biri için yolda bir su bazı günler onu çocuğu gibi başmuavinlik için çok iyı bır .. ~ 

.. - Ama, madame, dedi. bu • 
gun ayın son cuması. 

Madam.e de Renal: 
- Hadi gidin! dedi. 
Julien sordu: 

· d" - · h · k ld ~ ı 3 eylul salı günü, akc:.amın D - su .ıvJ.• altın verıyoruz. sev ıgı ve mıne apı ıgı o ur- 't samak olabilirdi.· ogr~ bit' 
, Zaman uçup gidiyordu. Sev- du. Bir kibar çocuğunun daha saat onunda, bir süvari cadde- de Moirod'nun sadakatıne 
' gilisinin güzelliklerini hatırla - on beşine varmadan öğreniver- yi dört nala geçerek bütün Ver- diyecek yoktu. 0 bu busust~· 

mak Julien'e yükselmek hırsını diği birtakım basit şeyleri Ju· rieres halkını uyandırdı; Haş- essiz emsalsiz' bi'r adamdı, ya: 
- Şimdi bu adam, eskiden ki

lise olan, şimdi yine kilise hali
ne konan ot deposuna mı gide
cek? Peki ama orada ne yapa -
cak? Benim bu sırlara bir türlü 
aklım ermiyor. 

Madame de Renal cevab ver
di: 

- Do~usu bir ibadet yeri a
ma pek de tuhaf bir şey; kadın 
ları almıyorlar: bildiğim bir şey 
varsa o da orada herkesin biri
biri ile senli benli konuşması. 
Mesela bu uşak oraya gidip M. 
Valenod ile buluşacak; o kibir 
li ve kendini beğenmiş adam da, 
Saint-Jean'm sen diye konuş
masına kızmıyacak, ona ayni ta 
vurla cevab verecek. Orada ne 

1. metli >i"İ''i; kralının, ertesi pazar · ştı· unutturuyordu. ikisi de ayrı ay- ıen ona sorup ogrenmiyor mz ömründe ata binmerrıı 
rı taraflardan oldukları için ona muydu? Fakat bir dakika geç- şehri şereflendireceği haberini 0 d h işte ve 
gamlı ve akıllrca şeylerden balı mez, jı..ılien'e kocası, üstadı getiriyordu. ilbayı, şehir eşra- tuz altı yaşın a, er di.iş-

f · f her yerde çekingen, attan da 
sedememesi, kendisi pek farkı- imiş gibi hayran bakardı. Ba- mm bır gönüllü muha ız bölü- mekten de, gülüne olmaktan 
na varmadan, bahtiyarlığını da, zan onun zekasından ürperir- ğü teşkil etmelerine izin veri- k b. · d - dı 
m~dam de Renal'e karşı uysal - di; bu gene rahibde yarının bü- yor, yani böyle bir şey yapılma- orkan . ıra amcagız · hlı1 
lıgını da artırıyordu. yü: adamını açıkça görür gibi sını emrediyordu; elden gelen Belediye reisi onu saba 

Çocukların, üçü de pek akıl- olurdu. Onu papa olmuş, Riche- debdebe yapılacaktı. Vergy'ye beşinde çağırtıp: nsi .. 
h olan çocukların yanında bu- lieu gibi başbakan olmuş farze- bir ulak gönderildi. M. de Re- - Görüyorsunuz ya:. ?.°1° na" 
lunup da kendilerini hislerine derdi: Julien'e: eur, dedi, şehrimizin b~t.011° sizi 
bırakarak konuşamadıkları za- nal gece yarısı geldi ve bütün m 1 k 11 k'mselcrını 1 

- Ah! ben yaşayıp da senin şehri heyecan icinde buldu. us u, a 1 1 ·ı işo·a 
manlar Julien, madame de Re- layık gördükelri makarn1

•1.ri'oi" 
nal'in kibarlar aleminde olup ünlü bir adam olduğun günleri Herkesin bir iddiası vardı; pek 1 ı fır-k d k ediyorsunuz farzec ere { tıil" 
bitenler üzerine söylediklerini görecek miyim? derdi; bu za- o a ar işgüzarlığa kal mıyan- ze dan. ışmağı kendi~e bo~~uçi.i1' 
gözleri aşk ile parlıyarak, faka~ man da bir büyük adama çok lar, kralın şehre girdiğini seyir dim. Bu bahtsız şehırd~ .l\. aııer 
uslu uslu dinlerdi. Çoğu vakit ihtiyac var; krallık da, din de için, balkon kiralıyorlardı. fabrikalar ilerliyor, Iıb.~:t'ıdar 
madame de ReAnal bı'r yol v k b.. ı k [ Fahri muhafız bölüg-üne kim l.r> • eya anca oy e urtulur. Bizim partisi milyoner oluyor, r ııer 
yiyecek, giyecek işinde dönen b~yıa: da. her gün söyler ya! (1) [ ] içindeki yerler Stendhal- mevkiine geçmeğe çalış1Y0 var) 
kurnazca hileleri anlatırken hır Rıchelıeu çıkıp da şahsiğ in Bucci'ye verdiği nüshaya kendi (Arka~ 1 Jt~ 
birdenbire dalar ve sayıklar gi- muhakemeler selini durdur- eli ile yazdığı ilavelerdir .. - N. A. , N · 
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Segef Bugün 
mü Geliyor? 
ilk Ma~ Cumartesi 
günü oynanacaktır 
Şehrimizde iki maç yapacak 

olan Macarlarm kuvvetli taknn· 
landan Seget futbolcülerinin 
alakadarlara bildirdiklerine gö
re, bugün İstanbula gelmeleri 
ınuh temeldir. 

Maçların her ikisi de Taksim 
stadında oynanacaktır. Bu iki 
ınaçı evvelce yazdığımız gibi 
Galatasaray - Beşiktaş ve Fe
nerbahse - Güneş muhtelitleri 
Yafacakur. 

Ik maç 8 haziran cumartesi 
günü Segetle Galatasaray - · 
Beşiktaş muhteliti arasında o • 
lacak, ikinci maçı da 9 haziran 
Pazar günü Fenerbahçe - Gü
neş muhteliti oynayacaktır. 

Bu maçların çok meraklı ola· 
cağını tahmin ediyoruz. Çünkü 
"Atatürk spor günü,,ndeki Fe
nerbahçe - Galatasaray ve Be
likta§ - Güneş denemelerin· 

ocoı:T Te Macar milli talmn 
kaJeciai PALtNKAŞ 

Sug\!n ıehrimiıe srf'tm,Jui mubb·mel otan SE\iET 
futbolcularından bazılan 

den sonra şimdi de Fenerbah -
çe - Güneş ve Galatasaray -
Beşiktaş muhtelitlerini görmüş 
olacağız. Diğer taraf tan bu 
muhtelitlerle karşılaşacak ta
kımda da Macar milli takmun
da yer alan bir çok oyuncular 
vardır. Hele bunlardan sağ açık 

Korany il ile kaleci Palinkaş 
Macar milli takımının en son 
olarak yaptığı Avusturya ve 
Fransa maçlanna iştirak etmiş 
ler..:ir. 

Segetin öteki oyuncularından 
Macar milli takımında evvelce 
ve bir çok defalar yer almış o
lanlar şun1arciır,: -Saj muavin 
Gurço, orta muavin Şomogi... 
Sağ iç Boğnar isehala Macar 

B milli taknnında oynamakta -
dır. Boğnar Macaristanda en 
fazla gol yapanlardan biri ola
rak tanınmıştır. 

Boğnar gibi çok tehlikeli ve 
golcü bir oyuncuları da sol iç 
Meşerdir. 

Segetin Ferençvaroş (meş· 
hur F. T. C.) ile yaptığı son 
maçta Seget 1-4 mağlup va -
ziyette iken Meşer ve Boğnar 
orta muhacimle birlikte çd'k ça
lışarak üç gol çıkarmışlar ve 
maçı 4 - 4 berabere bitirmiş -
lerdir. Bu iki iç muhacimin or
tasında Şaroşi gibi ilerinin en 
iyi bir oyuncusu -olacağı sfu'lc· 
nen yirmi yaşındaki Vaştag bu· 
lunmaktadır. 

,, DÜNYA FUTBOLUNDA NELER OLUYOR 
~i 
._ ________ , __ _..._.. ______________ ,._....__~-..-=ca--.-uw----•---------_._,,__, __ ~•""""=-"""""=~=='""""',._J 

internaşinal Bord Senelik Toplantısında 
Bazı Futbol Kaidelerini Değiştirecek 

Arsıulusal futbol kaidelerini 
arsıulusal futbol federasyonu
nun bile değiştiremediğini, bun 
ları ancak lngiltcredeki (İnter
~~ş~nal Bord)un değiştirebildi· 
~ını sporla uğraşan herkes bi
lır. 

İşte bu <lnternaşınal Bord), 
8 haziranda senelik toplantısını 
Yaparak futbol kaidelerinde ba-
21 değişikli'kler yapılması hak
kındaki tckıifleri gözden geçı-

' recektir. 
"Oyunculardan biri nezakete 

aykırı bir harekette bulunduğu 
zaman hakem kendisine ihtarda 
bulunur. Tekrannda, hatta şid
d~tl~ bir hareketinde, hakem ye 
nı ıbır ihtarda bulunmacian bu o· 
Yuncuyu sahadan çıkarır,, mad
~~sine İngiltere federasyonu 
ıhtarda bulunur,, kelimelerin

den sonra "eğer oyun bir oyun
cunun nezakete aykırı hareketin 
den dolayı durmuşsa hasım ta
k!_ln lehine bir frikik verilir,, 
cumlesinin eklenmesini teklif 
Ctınektedir. 

b İkinci görüşülecek mesele, 
aşlama vuruşundan evvel ha
~emin durumu (vaziyeti) dir. 
b nternaşmal Bord, bir maçın 
aşlama vuruşundan evvel ne 
~aman hakemlik vazifesinin baş 

1 
adığını kararlaştıracaktır. Baş· 

1 
ama vuruşundan evvel oyuncu

bar nezakete aykırı hareketlerde 
Ulunurlarsa hakem ne yapacak 

tır? 

d (Bu soruyu yine İngiltere f e
crasyonu sormuştur.) 

Üçüncü mesele şudur: bir o
~ncu bir frikik çekiyor, sonra 
aşka oyuncu dokunmadan to

Pu ~lile tutuyor. Oyuncu iki ha
'a. ışlcmiştir. Hangi hatası ce· 
Zalandırılmalıdır. 

Hakem daima iki hatadan en 
ağırını mı cezalandırmalıdır (bu 
soru, arsıulusal futbol federas
yonıL'!dan gelmiştir). 

Dördüncü mesele: oyun mu
vakkat bir zaman durduktan 
sonra yine başlıyor. Eğer bir o
yuncu yere düşmeden kastla to
pa dokunursa hakem ne karar 
vermelidir (bunu da arsıulusal 
futbol federasyonu sormuştur). 

Uruguayh bir oyuncu 
U ruguaym tanınmış futbol -

cülerinden Fernandez İspanya
ya gelerek Barselona takımına 
girmiştir. 

Futbo'da sakathklar 
İspanyada garip bir istatistik 

neşredilmiştir. Bu istatistikte 
bir oyuncunun en fazla sakatla
nabileceği yerin neresi olacağı 
tesbit edilmeğe çalışılmıştır. 

Bu istatistiğe göre en fazla 
sakatlanmağa namzet merkez 
muhacimdir. Bu ihtimal yüzde 

12,21 dir. Kaleciye yüzde 12,15 
sakatlık ihtimali verilmiştir. 
Bunlardan sonra yüzde 10,60 ih 
timalle sağ müdafi, yüzde 10,05 
le merkez muavin, yüzde 8,05 
le sol müdafi, yüzde 7 ,99 ile sağ 
açık ve sağ için, yüzde 7 ,98 ile 
sol iç, yüzde 7, 7 7 ile sağ ve sol 
muavinler, nihayet yüzde 6,89 
ile sol açık gelmektedir. 
Takımda on bir c..yuncu oldu

ğuna göre vasatisi bulunursa 
her oyuncunun sakatlanmak ih 
timali yüzde 9,09 dur. Şu hal· 
de vasatiden yukarı sakatlan -
mak ihtimalleri olanlar merkez 
muhacim, kaleci, sağ müdafi ve 
merkez muavindir. Acaba doğ
ru mu? 

Rapid gitmiyor 
Avusturya şampiyonu Rapid 

cenup Amerikasında bir turna
ya çıkacaktı. Fakat ora federas
yonlar1 yeter garanti göstere · 
mediklerinden Rapid bu turne· 
den vazgeçmiştir. 

Servet Şampiyon mu Oluyor? 
Fenerbahçenin yıl dönümü 

bayramı için, A vrupanın birincı 
~ınıf futbol takımları arasınJ::\ 
yer alan Servet İsviçre takrır..r
mn geleceğini haber vermiştik. 

Servetin İsviçre f utbrılünde 
yerini göstermek için İ 'iviçre 
lik maçlarının son durumunu a· 
şağıya yazıyoruz: 

İsviçre şampiyonunu Lozan 
Spor ile Şo dö Fon maçı meyda 
na çıkaracaktır. Eğer Lozan ka 
zanu-sa şampiyon olacak, fakat 
kaybederse şampiyonluğu Ser
vet alacaktır. Fakat Lozanın bu 

maçı kazanması kolay değ ldi -, 
çünkü kuvvetli Servet takımı 
son maçlarında Şo dö Fonu güç 
lükle ve ancak penaltıdan yapı
lan bir golle O - 1 yenebil :- ,iş
tir. Şu halde Fenerbahçeııin yrl 
dönümü için seçilen meşhur : • r 
vetin İstanbula gelmeden evvel 
İsviçre şampiyonluğunu alması 
da kuvvetli bir ihtimal halinde· 
dir. 

Servetin merkez muhaci'11i, 
İsviçre milli takımında daima 
merkez muhacim oynayan ve 
dünyanın klas f utbolcüleri ara
sında bulunan Kielholz'dur. 

ZEKANIZI DENEYiNiZ! 

L MERAKU, ARMAGANU ~Q?A·B~KAMlz , 

ALINAN PLAN 
Bundan üç sene evvel bir fab

rikatorun yanında uzun müd -
det çalışmış olan dostum Ad -
nan birdenbire ortadan kaybol
muştu. Evvela hasta olduğu 
söylendi. Sonra istifa ettiği du
yuldu. Daha sonra unutuldu ve 
günün birinde de öldüğü haber 
alındı. Kimse ehemmiyet ver • 
medi. 

Yalnız bir kaç kişi anl::ıtaca· 
ğımız faciayı öğrenebildiler. Şe
hirde, cepheleri artık kararmış 
antrepoların bulunduğu sakin 
bir mahallede büyük bir fabrika 
vardır. Bu fabrikanın mühendisi 
olan direktörü yeni bir makind
nin planlarını vücuda getirmiş
ti. Bu planlara göre yapılacak 
yeni makinenin az masrafla çok 
randmam olacak ve diğer rakip 
fabrikaların mamulatma nisbc -
ten daha ucuz daha sağlam 
mal çıkartacaktı. 

Artık planı tatbikat sahasına 
koymak zamanı gelmişti. 

Direktör mühendis Fahri ve 
muavini dostum Adnan iş başı
na geçmek üzere bulunuyorlar
dır 

Açılan pencere 
3 son kanun perşembe saba

hı Adnan, direktörün akşamları 
giderken dikkatle kilitlediği ya
zıhanesinin kapısını açtığı za -
man, odada bir serinlik hissetti. 

Sorgu1ar: 

1 -Adnan mücrim midir? Değil midir? 
2-Eğer masumsa planın çalınmasını nasıl izah ediyoRunuz? 

Halbuki şofaj santral üç saat. nın avlusuna kadar iniyordu. 
tanberi yanıyordu ve pencere - Acaba hırsız, katip gittikten 
ler de her zaman olduğu gibi sonra geceleyin bu merdiven -
kapalıydı. den ve balkondan geçerek mi 

Fakat pencerenin hafif aralık geldi? 
bırakıldığını ve camlarından bi· Fakat hadiseyi tahkik eden 
rinin elmasla, pancorlardan bir polis hakikati bn kadar ~ade 
kısmının da testere ile kesilmiş renkler altında görmek istemi -
olduğunu görünce, hayreti he- yordu. (Sonu yarın) 

Planların çalındığı büro. Yukarda 
solda kaydedici termometre şeridini 
görüyorsunuz ki, bu daima AclAan'ın 
masası üstünde dururdu. Şerit hınrs• 
lığın yapıldığı hafta içinde büroııun 
bir haftalık hararetini ıöstermek~r~ 

~oiKKAT-....__. 
Bu sayımızı yırtmadan aaklaym. 

Yarınki sayımızda hikayeye devam 
edeceğiz ve bitireceğiz. O zaman si• 
ze sorulan suale cevap vereceksiniz. 
Cevaplar on gün içinde matbaamıza 
gönderilmeli. Armağanlarımızı )arın 
ilan edeceğiz. 

yecana döndü. Her halde meç - -·------------------------
hlıl birisi geceleyin yazıhaneye 
girmişti. 

Yazıhanedeki bir emniyet gö· 
zü kırılmış ve direktörün masa
sının üzerine kırmızı bir göm
lek açılmış, bir kaç parça evrak 
yere dökülmüştü. Yeni makine· 
nin planı çalınmıştı. 

İlk bakışta mestle basit gibi 
görünüyordu. Hırsızlık, bir gün 
evvel saat 19 da giden direktö
rün yazıhanesinde olmuştu. Ad
nan, müstacel bir işi çıkannak 
için daha bir müddet çalışmıştı. 
Fakat akşam saat sekize doğru 
nihayet o da yazıhanenin kori· 
dora açılan kapısını kilitledik -
ten sonra çıkıp gitmişti. Altı 
kat aşağıda kapıcı kendisine ka
pıyı açmış ve Adnan kalın par
desüsünün kürklü yakasını kal
dırarak caddede uzaklaşmıştı. 

Yazıhanenin vaziyeti 
Yazıhanenin sağında hiç ki -

litlenmiyen bir kapı penceresiz 
küçük bir odaya açılıyordu. Di
rektörün katibi burada çalışı -
yordu. Bu oda doğrudan doğru
ya çatıya açılan camlı bir pen -
cereden ziya alıyordu. 

Bu katip, bir gün evvel Ad -
nandan aşağı yukarı bir saat 
kadar daha geç kalmış, saat yirı 
mi bire doğ-ru giderken. korido
ra acılan kapıyı dikkatle kilitle
diği sırada ortada şüpheli bir şey 
gönnemi!'ti. 

Direktörün yazıhanesi camı 
kesilen pencereden ışık alıyor 
ve bu pencere de büyük bir taş 
balkona acıhyordu. Balkonun 
bir kaç santimetre yakınında, 
duvara çakılmış bir imdat mer
diveni vardı ki, bu kattan, bina-

su 

Yer yüzünde insanların yap
mıyacağı şey yok. Denizlçri bi
ribirine bağlamak, dağları yanp 
akıllara hayret verecek tüneller 
yapmak, suların üstüne binler
ce metrelik köprüler kurmak 
hep insan oğlunun işidir. Bu iş
ler için de milyonlarca lira sar
f etmişlerdir. Yeryüzünün en 
büyük bentleri ve bunların yük-

a 

sekliğini ve ne kadar paraya 
çıktığını aşağıya yazıyoruz. 

Lloyd Barage bendi, Hindis .. 
tanda indus nehri üzerinde ( 15) 
milyon lira sarfiyle vücuda ge
tirilmiştir. 

Gene Nevyork eyaletindeki 
Kensico bendi 102 metre yük· 
sekliğindedir. Bu bent (18) mil· 
yon liraya ~pılmıştır. 
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11 Jan Jüstinyani,, Yarı Korsan ·Bir Ceneviz 
Sergerdesi idi ki Boğazların Zaif Bir Bizanstan 
Yumruğu Sağlam Bir Türkiyeye Geç.mesi 

Onun Menfaatlerini Yıkıverecekti 
Bu namenin bir aynını da Sin· 

yor Yuvan papanın ayaklan u
cuna hürmetle bırakacaku. 

Buna benzer bir name de Jan 
Hünyada gönderilmişti ki, bu 
namenin bir sene içinde Hün • 
yada yazılmış olan kaçıncı na. -
:me olduğunu hesap etmek hır 
hayli zor bir işti. 
Hünyadın kendisine yapılan 

ricalardan hiç biri.ne bir cevap 
göndermemiş olması imperato
run çok canını sıkmıştı. Bunun 
üzerine etrafındakiler §Öyle bir 
mütalea yürütmüşlerdi: 

- Hünyad gibi dini bütün 
bir Hıristiyanm, Bizans impe -
ratoru tarafından · gönderilmiş 
ıbir nameyi cevapsız bıraıkması
aıa imkan yoktur. Bize kalırsa, 
gönderilen namelerden hiç biri
nin Hünya<la ulaşamadığını talı 
min etmek daha doğru olur. E
dirne Sultani kara yollarım ga
yet sıkı bir tarassud altında bu
Jundurmaktadır. Bizansın kara 
yolile garp hıristiyanlarına gön 
derdiği herşey onun eline g~
mektodir.,, 

Papaı Neofitoı, arkadaşı Jagori ile yanf eder gibi çalışmışb 

Hünyadın kendisini cevapsız 
bırakmak istemesinden doğa • 
cak bir hakareti bir türlil nefsi
ne yedirmek istemiyen lmpera· 
tor inanmadığı halde bu fikre 
inanır gibi olmuş ve bundan 
nasa süren bir teselli almıştı. 
lşte bu son name bunun üzerine 
ve deniz yolundan gönderilmiş
ti. Götüren evvela ltalyan kıyı
larına çllkacaktr, sonra at üstün
de uzun .bir yokuluk yapacak 
ve Hünyadm yanına gidecekti. 

Fakat Venedikli gemi sahip
leri gün geçtikce işi azıtmağa 

ıbaşlamışlardı. Papaya, V enedi
ğe, Hünyada nameler gönderil
miş olması onlara vız geliyordu. 
Tirevizon, kendisi gibi bol yay
gara yapan altı yedi kaptanı da
ha başına toplamış, çalmadık 

kapı bırakmıyordu. 
Bu yüzden, ikinci kanunun 

yirmi altısında yüksek harp 
meclisi bir toplantı daha yap -
rnağa mecbur oldu; ve impara
torun teklifi üzerine; 

dı. (2). 

• 
Endişe, tereddüt ve şüphe -

lerle dolu kırk sekiz saat daha 
geçti. Ve işte o zaman, yani 
1453 yılı ikincikanun ayının 28 
inci günü güneş doğarken Bi -
zans bir an ic;in eski neşeli gün
lerinden birini tekrar yaşar gi
bi oldu : 

Deniz surlan üzerinde nÖ· 
bet bekliyen bir varenk rüzgarı 
arkasından almış olan iki büyük 
geminin pupa yelken gelmekte 
olduklarını gördüler. Derhal za 
bitlerine haber verdiler. Kuş uç 
maz, kervan geçme.~ bir çöle dö 
nen Bizans Marmarasmda iki 
geminin gözükmesi bir yddınm 
süratile Kostantiniyede yayılın 
ca, imparatordan, patrikten ve 
Kardinal İzodordan tutunuz da 
ta kötürüm ve hata ıkör dilenci-
lere, emekleyen çocuklara ka -
dar bütün ahali surlara ve de -
niz kıyısına ÜŞÜ§tüler. Neşeli 

haykırışlar, el çırpmalar, çalgı 
ya ve şarkıya karışan aayısız a
ğızların gürültüsü ara5mda iki 
gemi seri tıramolalarla (3) 
"Leandır" kulesi önünden dö -
nerek Saraybumunu sıyıra sıyı
ra Halice girdiler. 

"Venedikli kaptanlara ait ti
cari .eşyalar ile.mallara ilişilme
mcsıne, kendılerine cebri bir 
muamelede bulunulmasına ka-
rar verildi. " O zaman anlaşrldı ki; 

Yalnrz buna mukabil kendile- "Jan Jüstinyani bütün adam 
rinden, "incile el basarak yemin larım yanma almış, ve Bizans 
etmeleri,, istenildi. içinde, Bizallshlarla omuz omu" 

r 

Yemin edeceklerdi ki; "impa- za şarki Romanın son günleri· 
rntoroan açık bir izin kopanna- ni yaşamak istmiştir.,. 
dan Kostantaniye limanından • 
uzaklaşmak, kaçmak tarafına J an Jüstinyani bir Cineviz 

ııiz ticaretini yumrukluyordu. 
Jüstinyani en çok Sakızda o

turuyordu. Bizansm yaıklaşan 
son giinlerindeld tehlikenin en 
ziyade kendisine ve kendi ka -
nmdan olanlara dokwıacağını 
da anlamıştı. 

Bizansın Türkler eline düş -
mesi demek, Boğazların Cine • 
viz gemilerine kapanması de -
mek olacaktı. Bu takdirde Ci -
neviz yelkenlileri belki Kostan
tı.rıiycde kurulacak olan yeni 
saltanat ile -uyuşmanın yolunu 
bulacaklar ve gene Karadenizle 
Akdeniz arasında dönüp dola -
şabileceklerdi. Fakat bütün e • 
hemmiyetini bu iki deniz ve 
Boğaz üzerinde kurduğu garip 
bir derebeylikten alan Jan Jüs
tinyani herşeyi kaybetmiş ola -
caıktı. 

İşte Jüstinyani öyle Papas • 
lann dedikleri gibi "içine Isa -
mn ilhamı düştüğü için değil" 
ne pahasına olursa olsun Bizan 
sın son kalesinde dayanıp kal -
masmı istediği için, bunda ken
di istikbalinin, kendi manaısının 
kendi derebeyliğinin selametini 
gördüğü için Bizansa ( 4) gel
'mişti. 

[Arkası var] 

(1) Barbaro 1200 olduğunu yazı· 
yor, diğer bazı veıikalarda ise (dört 
yüz), hatta (ıUçyliz: balye idi ... " deni· 
liyor. 

(2) Ve iı dU~tindükleri gibi de ol
muıtu. Bu malları Venedikliler kaçı· 
rabildiler. 

(3) Kız Kulesi gitmiyeceklerdir.,, sergerdesi idi. Kah Akdenizde, 

1 b · Eg.ed.e korsanlık cdı"yor,kıVT ko"y ( 4) Barbaro Mtxratmda şöyle ya-Kaptan ar una sevındiler. Zi 1 ... 
erını vurup yakaladıları bet _ zıyor: "BeJyüz kişi ile sefere çıkmış 

ra gemilerinin ambarlarda kal- bahtları esir pazarlarında sattı- bulunan Ceneviz Jan Jüstinyani Kos 
masına müsaade edilen mallar rıyordu. Yahud Cinevizlerle Ve tantiniyenin kendisine şiddetle mUh· 

0 zamana göre çok kıymetli şey nedikliler arasında bir deniz an taç olduğunu anladtğI için, Htristi • 
lerdi. Bunlar arasında bol mik- l~.şamamaz~ığı çıkıverince bü _ yanlık alemini kendisine minnettar et 

tun kuvvctıle Vencdiklilcrin de mek için ve cihanşümul bir şöhret ka 
darda soda, ba:kır, çivit, zence- zanmak makaadile Bizansa gelmişti. 

fil, balmumu, işlenmiş altın, la- eJlll lllllll llllllllllllllllllllUllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluS 
il ve sakız v•tdı ki bir rivayete =~- Bu·. y u·. k s_ 
göre dört yüz, bir rivayete gö- s::; _ 

~:.d~1~i., iki yüz baly• tutuyor- § Tay ya re piyan g 
0 8 

u ~--
Artık kendilerini Kostantani -

yeden salacaklarmış veya sat - 1§ Binlerce kişinin yüzünü güldürdü. İl 
mıyacaklarmış, umurlarında ol- := 2 ci keşide 11 • Haziran • 935 dedir. IE 
muyordu. Eğer Kostantaniye - s Bu·· y u·· k ikram •. ye 1 
de kalmış olsalar, harp bitince =: § 
memleketlerine gene rnallarile = 30 OOO L·ı rad 1 r dönebileceklerdi. Ve eğer har • =: • i 
bi Bizanslılar kaybedip te şehre = 00 12 000 10 000 ı· ı k "k • E5 =: Ayrıca: 15.0 , • , • ıra ı ı ramı· :c 
Tür:kler girmiş olsaydı gene -
kargaşalrk arasında gemileri _ § yeler le ( 20.000) llrahk bir mUklfat vardır... 5 
nin yelkenlerini açıp kaçaJbile- ;illll llll lllll lllHlllll lllllllllfl lllll lllllll lll l lll lllll lll lllll lllll llllll llllat 
.. eklerinden emin bulunu~orlar · 4110 
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Kağıdı (S) vermiştir. 
(S) üç kör birden söylemiş, 

(N) dört köre çıkmıştır. 
(O) Oyuna pik ruasile başla

mıştır. 

(S) in amacr trefl empası 
yapmak değ-il, fakat (0) yu 
bu rengi oynamağa mecbur et
mek olmalıdır. Bunun için şöy
le yapar: Mordan pik ası ile 
alır, koz dörtlüsünü oynar ve 
as ile kendi eline geçer, elinden 
koz onlusunu oynar ve mordan 
vale ile alır.Mordan karo damını 
oynıyarak empas yapar, muvaf
fak olur ve sonra karo valesini 
gelir, (E) bunun üstüne ruayı 
koyar. (S) bu eli as ile alarak 
son karoyu oynar. Bu suretle 
kozla eli mora geçirir ve oradan 
pik valesini oynıyarak üstüne 
trefl üçlüsünü kaçar böylece 
elinden ve mordan iki rengi bi
tirince, morda bir koz muhafa
za edince ve eli (O) ya geçi· 
rince, (O) ya trefl oynamak ve 
yahut da pik oynayıp kestir
mek ve kağıt kaçırtmak mecbu
riyetinde kalır. 

Prensip: Taahhüdü yapan 
oyuncu, ekseriya empas yapa
cağına hasmı kendi elindeki 
kağıtların makasına düşmeğe 
mecbur e;tmelidir. Morda koz 
kaldığı ve basımlarda koz bitti
ği zaman buna muvaffak olmak 
için yapılacak şey, elinden ve 
mordan iki rengi bitirdikten 
sonra eli hasma vermektir. Ha
sım bu suretle eldeki kağıtla
rın makasına düşmeğe mecbur 
edilmiş olur. 

Yel"'I başhyanlar için: 43 

ilk deklarasyon üzerine ar· 
kadaşın verebileceği dört çeşit 
cevap karşısında nasıl hareket 
edilmek lazımgeldiğini sırası 
ile gösterdik. Bugün de renk 
değiştirme kısmından başka şe
killeri ele alacağn. 

ilk deklarasyonu arkadaş bir 
renkten başka bir renge çevirdi
ği gibi: 

1 - Bir lövelik bir rengi bir 
sanzatuya; 

2 - Bir lövelik bir rengi iki 
sanzatuya; 

3 - Bir sanzatuyu iki löve
lik bir renge de çevirebilir. 

Arkadaşın bir lövelik bir ren 
gi bir sanzatuya çevirmesi, renk 
değiştinne deklarasyonlarının 
en zayıfıdır. Böyle bir deklaras
yon ya koz noksanından veya
hut da renklerin 3 - 3 - 3 - 4 gi
bi fena aynlmasmdan dolayı ilk 
rengi tutmak kabil olmadığını, 
kaideye uygun başka bir renk 
bulurunadığını veya varsa bile 
iki lövc demek için çok zayıf 
olduğunu ve nihayet eldeki 
kağıdın ancak bir buçuk, iki 
onör lövesi kıymetinde olduğu
nu, iki buçuk onör lövesine çı
kamadığını gösterir. İlk rengi 
söyliyen oyuncu bu durumu 
(vaziyeti) anlayınca eline göre 
ya tekrar kendi rengine döner, 
yahut başka bir renk söyler, ya 
sanzatuda bırakır veyahut da 
iki sanzatuya çıkar. Sanzatuyu 
arttırabileceği zaman ikiye çık
mak için üç buçuk, üçe çıkmak 
için dört buçuk onör lövesi bu-
1 unmahdır. 
Arkadaşm bir lövelik bir 

rengi ~k~ sanzatuya çevirmesi, 
en az ıkı buçuk onör löve1ik bir 
kuvvet bulunduğunu ve umumi
yetle kaideye uygun bir renk 
veya iki löve diyebilecek çok 
kuvvetli kıymetsiz bir renk ·bu
lunmadığını gösterir; böyle bir 
cevap karşısında ilk deklaras· 

Saçlarını Kestirmiyen 
Gençliğinizde, bdki çocuık

Juğunuzda sevişiyorsunuz. Son
suz kalan bu sevgiden sonra bi
ribirinizi kaybediyorsunuz; ara
dan uzun seneler geçiyor: siz 
başka, o başka birile evleniyor 
ve bir gün karşılaşıyorsunuz. 

Bir tesadüf ve bir hatıra si
zin eski aşkınızt canlandırıyor. 
Takip etseniz kalbinizin eski 
ateşini duyacaksınız. Acaba ta· 
kip edeyim mi? Ya karımt ya 
çocuklarım, ya onun kocası? ... 
lşte bize şu birkaç satırla, ba -
şından geçenleri hulasa ettiği
miz "Enver Gönül" ün sorgusu. 

Sercncebey Yokuşundan ge
len bu mektupta Gönül'ün hi
kayesi : " 

"12 seneden fazla oluyor. Ben 
Galatasaray talebesiydim. Bir 
bayram günü onu halamın evin
de tamdım; ertesi gün halama 
tekrar geleceğimi söylemiştim, 
bu komşu kızı da geldi ve ara
mızdaki sevgi böyle başladı. 
Her cuma buluşuyorduk. Yazın 
adalara, kışın vapura, trene bi· 
nerek birçok yerlere gittik, gel· 
dik. Onun ipek gibi saçları var
dı. Saçlarına çıldırdığımı söy • 
Jüyordum. O benim hoşuma 
gitmek için gittiğimiz yerlerde 
uzun saçlarını döker: "Haydi 
.sev!" derdi. 

Mektepten çıkıp ta babamın 
yanma Adanaya gittikten son
ra artık onu görmedim. Mek
tuplaşmamız bir buçuk sene sür
dü. Beni beklediğini yazıyordu. 
Fakat bir buçuk sene sonra na
sıl oldu, bilmem. Bir başka ka
drn beni sürükledi. Evlendim; 
çocuklarrm oldu. Onu, izini, 
adresini, bendeki resimlerini, 
hatıralarrnı, her şeyini kaybet
tim. Aradan 12, belki 13 sene 
geçti. Geçende bir gün, onunla 
birçok defalar bindiğimiz trene 
binmiştim. B'akırköyüne gidi • 
yordum. Kumkaprdan yirmi se· 
kiz, otuz yaşlarında genç bir 
kadın, yaşlıca bir adam ve bir 
çocuk trene bindiler. Benim 

yonu yapan, üç onör lövesile üç 
sanzatuya çıkmalıdır. 

Arkadaşın bir sanzatuyu iki 
lövelik bir renge değiştirmesi, 
kaideye uygun beş kağıtlı bir 
renkle en az bir buçuk onör lö
vesi gösterir.İlk sanzatuyu dek
lare eden oyuncu, bu cevap üze
rine, eğer söylenen renk kıy
metli ise eline yardım nokta
sından kıymet biçmeli ve ona 
göre bu rengi arttırmalıdır. 
Eğer arttıramazsa veya arkada
şının söylediği kıymetsiz bir 
renkse, üç buçuk onör lövesile 
iki sanzatuya dönmeli, dört bu
çuk onör lövesile üç sanzatuya 
çıkmalıdır. 

Zincirin tamamlanması 

kompartımanda karşıma otur • 
dular. Bu kadın o idi. Değişme· 
mi§tİ. "Gel kızım!" diyerek ço• 
cuğunun elinden çekerken beni 
gördü ve birden sapsarı kesil· 
di. Ne çocuğile, ne kocasile da· 
kikalarca me§gul olamadı. Gö· 
zü pencereden dışarda bir nok• 
taya saplanmış kalmıştı. Anla· 
dım ki, gözlerinin önünde uzak 
mazi ve ilk aşk canlanıvermiş· 
ti. Bir müddet bana da bakma• 
dı. Sonra döndü, gözlerinin 
içinden kalbime akan öyle de· 
rin, uzun bir bakışla bakmağa 
başladı ki, bu sefer ben taham· 
mü/ edemedim. Gözlerimi eğ • 
dim. Bir ara şapkasını çıkardı. 
Altından ipek saçlarının, yine 
o taze saçlarının bir ipek küme• 
si gibi fışkırdığmı gördüm. El· 
Jerile saçlarını düzeltirken göz· 
lerini benden ayırmayor "Bak 
bunları kestirmedim, saklıyo
rum'' demek istiyordu. Kocası 
çocuğunu pencereden uzatırken 
çantasını çıkardı, Bit kağıt par· 
çası üstüne bir iki satır yazdı ve 
kağıdı bana atıverdi. Orada he• 
yecanrmdan kağıdı açamadım. 
Bakırköyünde bu kağıtta bir 
adres yazılı olduğunu gördüm. 
Önümüzdeki perşembe günü 
için bir randevu .• .'' 

Mektubunun sonunda Enver 
Gönül bu randevuya gidip git• 
memekte mütereddit olduğunu, 
aradan üç gün geçtiği halde bir 
karar veremediğini yazıyor vo 
bizim fikrimizi soruyor. 

Hayır, gitmemelidir. Çünkü: 
l - Hatıralar tazelenir. Fa· 

kat. eski günler, eski sevgiler 
gerı gelemez. Araya bir kadın, 
bir erkek ve çocuklar girmiştir. 
~en~le~ iki~ini de o kadar değiş
tırnııştır: ki, artık eski günlerin 
sıca:klığmı bulamıya<:aklar in• . ~ , 
kısara ugrayacaklardır. 

2 - Bu. randevu ikisi de evli 
olduğu için birtaknn tadsız ma• 
ceralara, sonu gelmiyen heves· 
lere, deliliklere yol açabilir: ild 
ailenin de rahatı, ..saadeti için 
tehlikelidir. Belki seven ve 
hat~ belki sevilen bir erkeğin 
ve hır kadının ve hiçbir şeyden 
haberi olmayan çocukların saa· 
detlerile oynamağa hakkxnıı 
yoktur. 

İstanbul asliye birinci hukuk dai• 
resinden : Seianik bankasının Bey• 
oğlu İstiklal caddesinde 231 No. da 
Yani Kramanika Kemalat mağa.za&r 
aleyhine açdığı alacak davasında teb• 
Jiği muktazi dava arzuhali suretinirı 
müddalcyh Yaninin ikametgalunırı 
meçhuliyeti hasebile H. U. M. J{.. 

nun 141 inci maddesi mucibince 20 
gün müddetle ilanen tebliğine vo 
muhakemenin 6-7-935 tarihine ınü• 
sadif cumartesi günü saat 14 de ta• 
likine karar verilmiş ve bu hususa 
müteallik dava arzuhali ve davetiye• 
de mahkeme divanhanesine talik e• 
dilmiş olduğundan mümaileyh nıez• 

kur müddet .zarfmda itiraz etmedi
ği ve tayin olunan günde dahi bizzat 
gelmediği ve yahut bir vekil gönder

mediği takdirde muamelei müteaki• 

bei kanuniyenin yapdacağr ilan olu• 
nur. (12095) 

Bir tarafın, dördüncü defa 
deklarasyonu ayni prensiplerle 
devam eder. Bir oyuncu bütün 
oyununu söyledikten ve artık 
arkadaşına bildirecek bir şey 

kalmadan susmamalıdır. Dör
düncü deklarasyondan itibaren, 
eğer ilk söyliyen rengini ikinci 
defa tekrarlamışsa bunu tut
mak için kozdan dam ve bir u
fak veya üç ufak; eö-er rengini ı \ 
üçüncü defa tekrarİamrşsa bir 
küçük koz bulunması kafidir. 
Deklarasyonun ilerlemiş bir 
devrinde bir kuvvet elemanı 
göstermek üzere, kaideye uy
gun olmıyan bir renk deklare 
edilebilir; bu, bilhassa iki san- 1 
zatuya gelindiği zaman olur. 

-~· D O K 'f O R :=.::: 1 

Rusçu- ru Hakkı üzaı 
Galatasarayda Kanzuk eezahanet• 
karşısında Sahne ıokağında 3 nu 
maralı apartnnanda 1 num~ 

11 
4o'J9 

Mesela A ve B ortaktır. A 
da: 

Kör: Rua, dam, 81 3 
Karo: Rua, 5 
Trefl: As, dam, 6,4,2 
Pik: Vale, 6 
Şeklinde bir kağıt vardır. A 

bununla bir trefl söylemeli B 
mesela bir pike çevirirse A 'bir 
sanzatu demeli, B iki sanzatu
ya çıkarsa A üç körde karar kıl· 
malıdır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde sa~ 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanb , 

• 1 

Dıvanyo]u No. 118. • 
Muayenehane ve ev telefo~~ıi 

22398. Yazhk telefonu Kan::oı 
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Diinya Gazete e ine G·Ore Hadiseler 
GONON MESELELERi ÖNÜNDE 

GAZETELERİN YAZDJKLARI 

Frangı Kurtaracaklar mı? 

]ournal des Debats diyor ki; 
Hükumet dün, spekülasyona 

&arşı tetbirler alındığını ilan 
etti. Spekülatörler aleyhine tah 
ckikata başlandı. Bazı evlerde 
ve dairelerde araştırmalar ya -
pıldı. Bu teşebbüsler, kamoyun 
kaygulanru durdunnak ve ha -
fifletmek içindir. Çünkü bugün
lerde frank spekülasyonu son 
derecesini bularak halkı derin 
endişelere düşürdü. 

Bu tarz, karışık anlarda ta -
kip edilen yoldur. Bunun değer
siz olduğunu iddia etmiyoruz. 
Ancak, bu tarzın, ekseriyetle 
beklenen tesirleri yapmadığı 
ve göstem1ediği birçok dencç -
lerden sonra anlaşılmıştır. Bu -
günkü vaziyette ve her şeyden 
önce; hakiki spekülatörler kim 
lerdir? Spekülasyonun mahiye
ti nedir? Bunu anlamak gerek
tir. 

Bu spekülasyon Londrada al
tın satın almakla başladı. Yani 
İngiliz evleri Pariste, Fransız 
lbanaksından altın satın alıyor 
ve üç ay vade ile frank satıyor
lardı. Bu muameleden dolayıdır 
iki, uzun zamandan beri, Fransa 
dan altın çıkıp gitmektedir. 

Spekülasyona karşı gelmenin 
en iyi çaresi, onu kendi silahlar:i 
le yenmek, onunla teknilc saha
da uğraşmaktır. Fransız Banka 
5ımn iskonto fiyatını yükselt -
mesi bu alanda alınan tetbirle
rin en sağlamıdır. Mesele, da -
yanmaktır, yeni hükumet, fran
gı düşürmemekteki iradesinde 
ısebat etmeli ve geciktirmeksi -
zin harekete geçmelidir. İç gö
v ... en elde edilir edilmez, spekü
lasyona yenilmiş gözile bakıla
bilir.,, 

Daily Express diyor ki 
Fransanın bugünkü durumu 

1931 de lngilterede lngiliz lira
sını kurtarmak için Mac Donal
dın a~dığı tetbirleri andınyor.,, 

Daıly Telegraph diyor ki· 
.. Tehlikede olan şey, frangın 

yakı~tla .. aıa~ağı değer değildir. 
Bugunku dram, en basit seyirci
l~r için bile çok heyecan verici
dır.,, 

Daily H erald diyor ki: 
"İngiltere, İngiliz lirasınni 

No : 41 

Edgar WALLECE 

Parr bir mum getirtti. Kapa
ğı açarak aşağıya i~di. Bura~ı 
dört köşeli küçük bır odadan ı
baretti. Bir tarafta kilitli bir ka 
pı vardı. Ev sahibinin ceplerini 
araştırdılar. 

Parr mahzendeki bu kapı t'l 
açtı, civarda müştereken ~ıir 
çok evlere ait b:r çimenliğe çık· 
t .. ı 11 gördü. 

Ya e de li ki: 
- Bu cımenlik yolundan lıir 

insanın g-elebilmesi peka!a münı 
kündür. Her halde katil taban 
tahtasındaki kapaktan i.;eri 
girdi ve gene o yoldan kaçtı. 

Yale de mahzene inmişti. Ce· 
bindeki elektrik lambasını çıka
rarak sağa sola çevirdi. Ora • 

düşmesinden sonra daha güçlü 
olarak kalkınmış idi. Fransanın 
bu güç devirden daha kuvvetli 
olarak çıkacağı şiiphesizdir. Biz 
de kriz geçirdik. Altınımızı mu 
hafaza için biz de ümitsiz çare
lere ba~vurduk; felaketin önü
ne geçme~e çalıştık. Ancak, iş
ler, gene yoluna girdi. Fransız
lar, bunu düşünerek cesaret al
malıdırlar. Biz, onlara bu işte 
örnek olabilirz.,, 

News Chronicle yazıyor: 
"Mutedil bir fiyat düşürme, 

iyi kontrol edilmek şart ile feci 
sonuçlar doğurmaz.,, 

Val§ovada çıkan Kuryer 
Poranny gazetesi diyor ki: 

Fransa, evrensel para kan -
şıklığı içinde, bircik sağlam a
lan olarak kalıyor. K ullamlma
yan sermayeler, oraya sığınabi: 
lirler.,, 

Gazeta H aidlowa diyor ki: 
''Frank, bu savaştan mU7;af -

fer çrkacaktır. Fransanm duru -
munda paranın düşürülmesini 
zaruri kılacak hiç bir şey yok • 
tur.,, 

Temps diyor ki: 
"Mesele, hücuma uğrayan u

lusal paramızı korumaktır. Pa -
ramızın değeri, hiç bir suretle 
zayıflamış değildir. Fransız 
frangı, yalnız fransızlar için de
ğil, fakat bütün evren için ayni 
değerdedir. Ne, spekülatörlerin 
saldırışı, ne parayı düşürmek ta 
raftarlarının mugalataları, ne 
de ökonomsal zorluklar frangı 
sarsabilmiştir. Frangı, herhan -
gi bir şekilde düşürmek tıpkı 
sağlam-bir vücude bir cerrahi a
meliye yapmağa benzer. Frank 
düşürülemez ve düşürülmemeli
dir; ancak, bütçeye düzen verile 
bilir ve verilmelidir. İşte Mec
lis üyelerinin halletmeleri gere 
ken mesele bundan ibarettir.,, 

Alman silihlanması 
Ve' Bel~ika güveni 

journal de Debats yazıyor: 
Belçika BQ§bakan ve Dı§ bakanı 

Von Zecland Scnalla verdiği 8Öy· 
levde haklı olarak demiıtir ki: 

"Belçika güveninin en sağlam 
unsuru Locarno p:ıhtıdır. Almanya
nın yeniden ailahlanması keyfiyeti, 
bizi, Belçikanın güven ve emniyeti 
işini tekrar tetkike mecbur kılıyor. 
Bu hal, Belçikaya, aktif bir rol tev
di ediyor. Şimdi, Belçika, yalnız 
kendisine teminat verilen bir deu -
let değildir, ayni :z;amanda o da, ba 
rıgı mütehellild\r; tıpkı öbür imza 
eden devletler gibi .•. 

En büyük kefalet, devletlerin te
sanüdüdür. lngiltre, Fransa, /tal;ya 
a.ıe Almanya, Locarno paktının de
ğerini anlamıılardır. Fransız; • Rus 
paktı ve hava paktı, yeni yeni :ı • 
manlar olacaktır. 

~ dan çimenliğe çıktı. Birdenbire 
\ eğildi: 

- :Cir ayak izi. dedi, görü -
:r.or ~ . .:;unuz? N ... mli t ... pr~ • m 
uzcr.ncle bir ayak izi var. Hem 
de bir kadın iskarpini .. 

Parr izi muayene etti: 
-:- J,ii~ şüphe yok, dedi, yep· 

yem hır ız ... 
Daha yakından baktı. Bir say 

h~ kopararak birdenbire gerile
dı: 

- Aman Allahım, bu ne 
müthiş şey! dedi. 

Tahlia Drummond'uıı ayak 
izlerini tanımıştı. 

-31-

Tt-ıa'ia'nın cevap'arı 

D~rrick Yrıle s'1.bah gazetelt
rini okumağa koyulmuştu. On, 
on iki trınesini gözden geçirmış 
ti. 

Yazıların serlevhalan pek 
mütecavizane idi: "Polisin gö • 
zil önünde ko .. ı;!rnnç bir cina -
yet ... ,, yahut "Emniyet müdür
lüğünün bu aczi daha ne kadar 
sürecek?" vesaire vesaire ..• 

• 

JAPONYADA 
Çıplak Ayakla Ziyaretçi Kabul 

,Eden Devlet Adamları 

Çıplak ayak/arile Avrupa diplomatını kabul ediyor 

Sunday Times yazıyor : mümessili General Araki sayıl
Bugün Japonyada en yüksek maktadır. Araki, Japonyanm 

makamı, Başbakanlık sandalye- gelişme ve genişleme dilckleri
sini işgal eden zat, Amiral ö . ni güden bütün orduda ve mah
kada'dır. 67 yaşındadır. Nazik fellerde kendisine tapılan bir 
tavırlı ve sade gidişli bir kim - put gibidir. 
sedir. Başbakanlığa geçeli he • General Araki, iki saatten 
nüz bir yrl oldu. İntikal devrin- fazla beni yanında alıkoydu. Ya 
de bu makamı işgal edecek en rı dini, yarı şoven mahiyette o
seçme şahıstı. Bugün Japonya, lan bu akımın prensiplerini ba· 
siyasal hayatta bir intikal dev- na anlattı. Bundan çrkardığım 
resi geçiriyor. Böyle bir zaman- netice şudur: 
da ta!kt sahibi bir zatın iktidar "Parlamentarizmin ciddi ola
mevkiinde bulunması gerekti. raık yeniden diriltilmesi yolun -

da bugün azçok bir ilerileme gö 
rülüyorsa da parlemantarism ta 

. raftarıdır bile ... 

Araki 

Netekim, Amiral Okada, bir as
ker olduğunu, yalnız Amiral ge 
misinde kumandanlık ederken 
hissettiren bir zattır. Sivil ö • 
dev'de, 'ancak vaıifenin icapla
rına uyar. Günlük hayatta, sa -
drk bir yurddaş gibi hareket e -
der, hatta, ülküsüniin hakiki 
mümessili Amiral Okada değil
dir. Hatta Sü Bakanı Hayashi 
de değildir. Hayashi. en azgın 
bir ulusçu ve sücü telakki edil
mekle beraber Kodo'nun, yani 
Japon gelişme ülküsünün asil 

Yale okuduğu gazeteyi ~ı 
ra.!:tı: 

- Parr'ın isleri bu s::ılj:ıh ta 
u;ursuz b:ı ,:ı ıyor, dedi. 

Deri trr~.ta Thalıa bin:ız yor· 
gun görünüyordu. Gözlc:l'l naı -
kalanınıştr. Her zamanki neşeli 
hali yerine mahzuh bir tavrı 
vardı. Dedi ki: 

- Kavgaya giren yumruğu 
göze almalı. 

- Galiba siz de polisi pek 
beğenmiyorsunuz. 

Genç kız hafiyenin önüne bir 
yığın mektup hırakırken: 

-:- Ben her şeye hakktnı ver
n:ıege çalışıyorum, de.1i. tabii 
sız de ~enden polis şefıe:min 
her ~ırın~ istidat vesikası ver • 
memı ıstemezsiniz. Hep ini 
tenden ivi bilirısin"z. .., 

- Siz çok tuhaf bir kızsınız. 
Zaman oluyor, bana öyle kalb . 
siz ve merhametsiz görünü} or
sunuz ki ... Fakat siz Froyaııt'ın 
katibi değil miydiniz? 

- Evet. 
- Vazifeniz müddetince e -

vinde yatıp kalktınız. 
- Evet. Niçin sorujıorsu -

Beni, koyu renkli bir kimono 
~iymiş olduğu halde, çıp ak a,., 
yakla kabul etti. Dilmaçım ba
na dedi ki: 

"Ulussever ve süel mahfel -
lerde ve hele yüksek sosyetede, 
bu kabul tarzı tipik bir adettir. 
l sparta sadeliğini andıran bu 
sadelik, hazan daha ileri gider, 
gıyım ve yıyım işlerinde her 
türlü konfor ve lüksten an bir 
şekil alır.,, 

Soğuktan donmuş gibi olan 
odayı küçük mangal ısıtamıyor 
du. Nipon imparatorluğunun 
koskoca Başbakanı, soğuktan 
mosmor olmuş ayaıklariıe kar -
şımda duruyordu, çıplak ayakla 
rma acıyarak bakmaktan ken -
dimi menedemedim. 

Ancak, Japon Kamoyuna gö. 
re, gerek hükumetin kul
landığı metotlarda, gerek siya
sal partileri teşkil eden kimse
ler arasında ·köklü değişiklik -
ler yapmak lazımdır. Yoksa 
Hayashi ve Araki gibi sücüle
rin nüfuzunu azaltmak imkan -
sızdır.,, 

nuz? 
- Froyant'ın yazıhanesinin 

altında böyle bir mJhzen oldu· 
ğunu bilmiyor muydunuz? 

- Biliyordum. Zaten c da 
bunu k~mı::eden saklamıvorclu 
ki ... Kr.~disine kaça mal o1du -
ğunu sekiz on defa anlat .. ~ 

Yale bir müddet düşündü: 
- Bu rıahzenin dış kai>1sı -

nm anahtarlarım nereye koyar· 
lardı? 

- Froyant'm yazıhanesinde 
durdu. Sakın dünkü cinayet· 
le beni alakadar mı- sanıyorsu • 
nuz? 

- Ben hiç bir şey sanmam. 
Merak edişim de pek tahi' <lir 
Çünkü uzun müddet onun :ıa -
nında çalıştınız. Yaz1haneni.n 
t'lbanmdaki kapağ-ın hiç gürül· 
tü cıkarmadan açılabileceğini 
zannediyor musunuz? 

- Evet, çünkü kapağın re?.e· 
leri daima yağlı tutulurdu. Bu 
gelen mektuplara bizzat siz mi 
cevap vereceksiniz? 

Yale mektupları itti: 
- Miss Drummond sizden 

Mr şey soracağım. Düı~ ak§am 

AVUSTURYA ERKINLlÔ 

ADEMi MÜDAHALE ~ 

Şuşniğ'in Hitlere Cevabı 
Le ]ournal diyor ki: 
"Avusturya federal meclisi, 

bugün tarihi bir toplantı yaptı. 
Başbakan Şuşnig'in diyevi ha
raretle alkışlandı. Başbakan de
di ki Yeni A vusturyada, Alman 
ulusal sosyalizmi için yer yok
tur, Nazilerin istedikleri plebi • 
sit işinin artık bir anlamı kal • 
matlı. Bi:- plebisiti 25 Temmuz 
1934 de değerli bir kanın dökül
mesile yapmış bulunduk. Şimdi 
geri kalan şey: özgür ve her ba· 
kımdan erkin bir Avusturyadır. 
Almanyanm, Avusturyayı ilhak 
. etmek azminde olduğu hakkın-
· da şansöliye Bitlerin diyevini 
memnuniyetle kaydediyoruz. 
.. Ancak, A vusturyaya kendi 
mukadderatını tayin etmek hak 
kı tasdik edilmedikçe A vustur
ya - Alman münasebetleri nor
mal bir şekle giremez. 

Temps diyorki: 

" Şuşnig'in n u t k u bütün 
Avusturyada büyük bir akis u -

Bitler 

yandırmıştır. Politika ve diplo
ması mahfelleri, nutıkun itidal 
ve metanetini takdir ettiler. 
Yurdsever halk da baş bakanın 
söylevini derin bir memnuni • 
yctlc karşıladı. "Avusturya, A-
vusturyalılarındır,, düsturunun 
kati bir eda ile tekrarlanması 
memnuniyeti arttırmıştır. Söy • 
lev biter bitmez, Avusturyanm 
her noktasından tebrik telgraf
ları yağmağa başladı. Bunu ya
baJKı ülkelerden elen tebrik • 
ler takip etti.,, 

Viyanada çıkan Tag gazetesi 
diyor ki: 

Plebisit isteyen Alman nazi
lerinin demagojik dileklerini 
şiddet ve metanetle reddeden 
Şuşnig diyevine özel bir ö
nem atfolunac<..:ktır. Hele "geç 
kaldmz, biz 25 Temuz 1934 de 
bir kan plebisit'i yaptık.,, sözle
ri pek yerindedir. Başbakan çok 
haklıdır. Çün!:ü, A vusturyahlar 
demokrasinin A vusturyadan he 
nüz: kalkmadığı inancını besli -
yorlar; kendilerine demokrat sü 
sü veren Almanyaya ve Alman 
şeflerine bu hakkı tanımazlar. 
Alman Nazilerinin en büyüğün
den en küçüğüne kadar oyna -
dıkları komedi A vusturyahlar 

neler yaptığınızı bana söyler 
misiniz? 

Bu sefcı Yale doğrudan doğ
ruya hücuma geçmLŞ görünü -
yordu: 

- Dün akşam ne mi yaptım? 
Ne yapacağım, eve gittim. 

- Bütün geceyi evinizde mi 
geçirdiniz? 

Genç kız cevap vermedi. 
- Saat sekiz buçuğa doğru, 

koltuğunuzun altında küçük bir 
paketle çıkmadınız mı? 

Genç kız gene cevap verme • 
di. 

Yale devam etti: 
- Adamlarımdan biri sizi 

görmüş. Sonra gözden kaybol
muşsunıız. Saat on bire doğru 
eve döndüğünüze göre. bu vak-
tı nerede gesirdiniz? • 

- Bira7', gczme~e r.ı'·mtstrm. 
Eğer Londranı;. hir planı varsa 
hanı?:İ sokaklarda dolaştığımı 
size gösterebilirim. 

- E~er bir başkası bu volu 
planda çoktan çizmiş bulunu -
yorsa? .. 

- O halde, beni cevap ver • 
mekten kurtarmış oluyor de • 

Şuşnig 

için haysiyet kırıcıdır, bunurl 
demokrasi ile hiç bir alaka.51 

yoktur.,, 
journal des Debats'dan: 

Avusturya Başbakanı, Almatı 
siyasasının kendi memleketine 
karşı beslediği fena niyeti açık" 
ça gösterdi. Hitler, Avusturya• 
nın iç işlerine müdahale en;ı.e
mek prensibini kabul ettiğim !d 
dia ediyor. Fakat bunda samı: 
mi değildir. Hitler, Rayiştağ 
Meclisinde son zamanlarda yaP 
tığı bir söylevde, İsviçrenin er" 
kinlik hakkı ile Avusturyanıtı 
erkinlik hakkı arasında bir faı1' 
gözetiyordu. Avusturya Başba • 
kam, 25 Temmuz 1934 vakasıtıS 
hatırlatmakta isabet etti, o meı1 
fur cinayet Almanya dileğine 
varmak için, cinayetten bile g~ 
ri dumuyacağını isbat etmiştı• 
Avusturyada bir plebisit yapıl: 
ması teklifi, Almanların yeni 
bir küstahlığına delidir. 
Şansöliya Dolfuss'un katli, Al" 

manyanın A vusturyada takip e' 
tiği siyasanın içyüzünü göste_r" 
mişti. Bu siyasa haıkkmda hl1 
kimsenin zerre kadar şüphesi' o 
mamak gerektir. Almanya, kuV'" 
vet veya hile ile, daha doğrustJ 
her ikisinin de yardımı ile A \l'ıtS 
turyayı Almanyaya ilhaka .5,8 ' 
hşacaktır. Avrupa barışının te" 
melli bir şartı olan A vustun'a 
eııkinliği, adi bir kelime ve for" 
mül meselesi değildir.Diğer de\f 
letler uyanık durdukÇa, Almanl 
yanın bu yoldaki dileğine eng~. 
oldukça ve lüzumunda her türlil 
tetbirlere baş vurmağa hazır ol" 
duklarmı isbat ettikçe Avustur" 
yanın erkinliği korunabilecek • 
tir.,, 

lngilterede genel seçin1 
Londra, 3.A.A. - Daily-E"J: 

d·g~ı .. 
ress gazetesinin haber ver ı .. 
ne göre, genel seçimler, ilkteŞ 
rinde yapılacaktır: Bu gazete, 
başlıca bakanların, cocukla~ 
15 yaşına kadar okun;a yü~Ui 
münde bulunacakları maddes1'\~ 
programlarına koyduklarını ya 
maktadır. ).( 

Lloyd George'un bayındırlı • 
işleri programı new-ideal pre~ ... 
siplerini gütmektedir. Bu pro "'İ 
ramın kabul edilip edilmiyeceg 
yakında belli olacaktır. 

mektir. fl 
- Miss Drummond, . be et 

kendi heseıbıma sizın cına) • 
işliyebileceğinızi kat'iyyen za~i 
netmem. Fakat düı ı akşa~,,.. 

· · şur halleriniz ve hareketlerınız l tJ 
he uyandırıyor. Gerçi ben t, .. 
şüphelerimden Parr'a bahse 
miş değilim. ··p. 

- Nedense benden hep şuaar 
he ederler. Artık buna o kabil· 
alıştım ki... Siz bu kad~rrn~az :J 
dikten sonra, artık benıın kal -
bir şey söylememe lüzuın 
mıyor bakt'• 

Yale dik dik genç kıza 
3 

tıiÇ 
fakat o da bu bakışın altınd 
te eziiin büzülmedi. 1.ıtırı· 

- Dün aksam ne yaptıh 11· 

nızı öğre.nr-ıe'·te o kada e ... 
miyet vole zanııederım : 

- Cen Jc b/1 'u rJ1 
~, '·lı oldn~un ı;u n "'k ı-t 

Genç kız tekı ar yazı rnake.ııdı 
sinin basma döndü. Yal~•:BtJ 11~ 
kendine düşünüyordu: dffl • 
esrarengiz kız böyle?.,, I{: fi>'e· 
lar, umumiyet itibarıle ~. fi' 
yi pek alakadar etmezler va/) 

(Arkası 
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Çocuğunu Kurtarmak İçin Fil ile 
Yarışan Baba 1 

Bir saniye tereddüt ve mu -
hakkak surette fil küçük oğlanı 
hortumuna takıp havada savur
duktan sonra fırlatıp atmış ola
caktı. Bunun için vaka cereyan 
ettiği vakıt oradn bulunanların 
feryatlarına kulaklarını tıkayan 
baba yıldırım süratile fil ile 
müthiş bir yanşa başlamıştı. 
Evden hizmetçinin elini tuta • 
rak gezmeğe çıkan çocuğuna 
bir sey olduğunu hisseden anası 
da balkona fırlamıştı. 

Hiddetinden a~zı 
köpüren fill 

Bir dakika içinde zavallı ana 
vaziyeti görmüştü. Şimali Hin· 
distanda her racanın bir fili var
dı. Komsuları racanın erkek fili 
azmış ve sokakta önüne geleni 
kovalıyordu. 

Hayvan kudurmuş, yabani • 
leşmişti. Hiddetinden hortıı -
nıundan köpükler saçıyordu. 

köşe basından karşısına çıkan 
genç bir Hintliyi ayaklarının al· 
tına alıp çiğnemesi bir saniye 
içinde olup bitivermişti. Bir sa· 
niye sonra karşısına çıkan b·.r 
kadım da hortumuna dolay'p 
savurmuştu. Bu vaziyet karşı -
sında ne yapacağını şaşıran za-
vallı anne; soğukkanlılığım 
kaybetmemek için gözlerini ka
pamaktan başka bir şey yapa · 
nuyordu. 

Vegt!ne çare 
Fili gören korkak Hintli hiz· 

ınetçi zavallıyı sokak ortasım~a 
bırakarak feryatlarla eve doğru 
koşuyordu. Fakat tam bu esna· 
da tesadüf eseri olarak eve dön· 
mekte olan baba hizmetçilerin 
Ve kansının balkondaki halleri
ni görerek bir an içinde vaziyeti 
kavramıştı. Fakat sokağa çıkıp 
2avallı yavrusunu kurtarmak i· 
Çin ne elinde bir silah ve ne de 
kaybedecek bir saniyesi vardı. 
Aksi gibi işte kudurmuş fil de 
sokak kapısının önüne kadar 
gelmiş, orasını da kapatmıştı. 

Aklına hemen bir plan geldi. 
berhal ahıra koşarak atının üs· 
tüne atladı. Ve kapıya doğru 
sürdü. Üzerine bir süvarinin 
dörtnala gelmekte olduğunu gö 
ren fil biraz irkildi ve bundan 
istifade eden Mr. Knowlcs t.tı· 
nı çocuğunun bulunduğu no~.t::ı
Ya clo<rru mahmuzladı. 

Fakat fil de durur mu ya? Sü
varinin arkasından kovalamağa 
başladı. 

Çocukla aralarında iki yüz 
rnetre kadar bir mesafe vardı. 
Çocuğa on metre kala dizgini 
olanca kuvvetile çeken babanın 

bu esnadaki heyecanım tasav • 
vur etmek bile güçtür. Attan i· 
nerek çocuğunu kucağına alan 
baba bir kaplan çevikli~i ile yo
lun kenarına sıçramıştı. Fil de 
hızını alamıyarak onların yanın 

dan yıldırım süratile geçmişti. 
Fakat iş bununla bitmd:li. Zeki 
hayvan vaziyeti görerek tekrar 
geri döndü. Çocuk yerine ara -
basını hortumuna takarak ha • 
vaya kaldırdı. 

Bu esnada babanın aklı başın 
dan gidiyordu. Ya küçük yavru· 
su ağlar, ses çıkarırsa, şeytan 
gİibi hassas kulaklı filin bunu 
duyarak onların da üzerine hü· 
cum edeceği muhakkaktı. 

Nihayet kurtuluyorlar 

H eyccandan titreyen baba 
cebinden mendilini çıkararak 
oğlunun ağzına tıkadı. Artık 
ses, mes çtkaramıyacaktı. 

Filin onları görmeden yanla-

F:ı ço eutu n bot 
beııtıni ha Ya da 

avuıdu 

rından geçmesi belki bir iki da
kikalık bir zaman sürdü. Fakat 
zavallı babaya bu müddet bir a
sır kadar uzun gelmişti. Biraz 
ileride duran filin, çocuğun ara· 
basını havada savurduktan son
ra yere vurduğunu ve ayakları 
ile parça parça ettiğini gördüğü 
zaman yüreği ağzına gelmişti. 

Azgın filden babasının soğuk 
kanlılığı sayesinde kurtulan bu 
küçük yavru büyüdükten sonra 
Hindistanm en meşhur hayvan 
avcısı olmu,ştur. Bize romanları 
ile Hinr'..: <Jtan avlarını, vahşi or
manlarını çok canlı olarak yaşa
tan George Hcgan Knowles iş
te daha kendini bilmezken ba · 
ba~ı tarafından muhakkak bir 
ölümden bu suretle kurtulmuş· 
tu. 

ispanyol 
* Akıllı bir adam büyük ke· 

derleri Tcüçültür, küçükleri hiçe 
indirir. 

• * Elinizin yapabileceği ışı 
başka elin yapmasına bırakma
yınız. 

* Tenbel olmayanlar için, hiç 
bir sey güç değildir. 

* I~aptan fırtınayı durdura • 
m:ız, fakat fırtınadan kaçar. 

* Akıllı bir adam fikirlerim 
ve prensiplerini değiştirir, bu -
dala asla! 

* Bir Arabm evinde hiç bir 
zaman arapça konuşmamalı! 

.* Başkalarının itiyatlarını 
benimseyin, hemen alışırsınız. 

RADYO 
Duyumları 

Moskova - Buenos 
Aires arasında 

"All - tlnion,, radyo komitesi 
kısa dalgalar üzerinden Mosko
va ile Buenos Aires arasında 
karşılıklı bir radyo yayımında 
bulunmuştur. Moskovada veri
len gramofon ıılak konserile 
Buenos Ayresten bildirilen son 
duyumlar ile Moskovayı selam
lama sözleri her iki taraf tan da 
çok iyi işitilmiştir. 

MoıkoYa 1pikeri Kremleva 

Breslav radyosunun 
Müsabakası 

Breslau radyosu büyük bir 
müsabaka açmıştır. Bütün Al
man ve Avusturyalıların girebi
lecekleri bu müsabakada en iyi 
skeç hazırlıyana 3000 mark, 
ikinci gelene 1250, üçüncüye 
1000 mark, sonraki üç kişiye de 
400 zer mark ikramiye verile-
cektir. Şu şartla ki skeçi hazır
lıyanlarm karıları veya annele
ri yahudi olmıyacaktır. Müsaba
ka için hazırlanacak bu skeçler 
bir saatlik radyo piyesleridir ve 
en son üç ay sonra Breslau rad
yo müdürlüğüne gönderilmek 
gerektir. 

Vugoslavyada 6 
Yeni istasyon 

Yugoslav hükumeti altı çok 
kuvvetli radyo istasyonu yaptı· 
racak ve bunlarla propagand? 
yayımlarına başlıyacaktır. 

Avusturyanm Linz postası 
Linz postası 15 kilovata çı

kartılacağı bildirili yor. 
Umumi televizyon yerlerl 

Berlinde muntazam program 
yayan televizyon istasyonları· 
nm faaliyetlerinden bahsetmiş
tik. Televizyon aletlerini paha
lılığından dolayı henüz herkes 
satmalamadıe-ı için Alman rad. 
yo idaresi halka bir iyilik olsun 
diye herkesin istifade edebilece-
ği umumi televizyon yerli yap
mıştır, Berlinin birçok semtleri
ne konulan bu televizyon maki· 
neleri yayımlan halka göster-
11Jekte ve çok parası olmıyanla
rın şimdilik meraklarım gider
mektedir. 

Yeni radyo lambaları 
Avrupanm en tanınmış rady" 

fabrikaları her sene yeni model 
radyo lambalarını ayni seneye 
ait radyo makineleriyle birlikte 
ve sergilerde gösterdikten son
ra piyasaya çıkarmakta idiler 

Radyo sergileri de ancak Ey
llıle doğru açıldığından o vakit 
yeni tipteki lambalar halka ta
nıtılırdı. Bildirildiğine göre bu 
seneki son model lambalar hazi
randa satılığa konacaktır. 

1 n g i li.z kısa Dal
ga 1 ar md a reform 

Alman kısa dalgalı istasyon
ları son zamanlarda İngiliz dili
le yayımlarını çoğalttıkları için 
İngilizler de kısa dalgalar üze
rinden dünyanın birçok tarafla· 
rına yaptıkları yayımları ıslah 
etmeğe girişmişlerdir. 

Almanların ingiliz dili ile ya
yımlarda bulunmaları İngilizce 
bilen dinleyicileri elden kaçır
dıkları sezilmiştir. Bunun üzeri-

FAY DALI B iLGiLER 
BUGUNKU 
PROGRAM 

ISTANBUL 

18 Almanca ders, 18.30: Jimnas
tik (Bayan Azade Tarcan), 18.50: 
muhtelif plaklar, 19.30: Haberler, 
19.40: Bayan Kazım (Kemal aolo) • 
20: Maliye bakanlığı namına konfe
rans. 20.30: Demir Caz. 21.15: Son 
haberler. 21.30: Radyo orkestrası. 

22. Radyo caz ve tango orkestrası. 

BÜ KREŞ 
20.05: Oda muıikiai. 21: Duyumlar. 21. 
13--lS: Gündüz pllk yayımı, duyumlar. 

ıs: Pllk. 19: Duyumlar. 19.ıS: Plik. 20: 
Sözler. 20.20: Operet pllklarL 21: Verdi 
hakkında eözler. 21.15: Verdi'nin eserle
rinden opera musikisi. 22.50: DuYUmlar. 
23.0S: Konıcr nakli. 23.4S: Fransızca ve 
Almanca duyumlar. 

MOSKOVA 
18.30: Denizci şiirleri • Kızıl ordu ıar

kıları, • Bizimle şarkı söyleyiniz. 19.30: 
Uluııal mli&ik. 21: Konizetti'nin "LUC1A., 
operasmm radyo adaptasyonu. 22: Alman. 
ca yayım. 23.0S: Fransızca. 24.0S: Fele· 
menkcc. 

PRAG 
20: Duyumlar. 20.10: PiS.ie .Sözler. 21.15 

Mizahi korct konseri. 21.50: Bohemya 
musiki. 22: Duyumlar. 22.SO: Çift piyano 
koneeri. 23.lS: Son doyumlar. 23.311: Plik. 
23.4S: lncilizce duyumlar. 

PARIS KISA DALGALARI 
6: (25,60 m.): Pllk. 6,45: Duyumlar. 

13: (19,68 m.): Duyumlar, boru. 14.30: 
İn&illzce duyumlar. 14.40: Sözler. 14.50: 
Pariı yapyışL lS: Soysal yayını. lS.30: 
Karqık konser. ıs: (23.23 m.) Duyumlar. 
borH, 19: Sözler. 19.30: Hafif musiki. 
20.30: Sözler. 21: Du10mlar. 21.30: Fede. 
ral yayım. 

MONIH 
21: Duyumlar. 21.15: Uluaal rm:asiki. 22: 

''Die Gliıcksritter,, adlı radyo piyesi. 23: 
Duyumlar. 23.20: Proıram araaı. 23.30: 
Halle muiikiıi. 

HAMBURG 
20.1 O: Eilcnccli müzik.,. 21: Duyumlar. 

21.lS: Robert Schumann'm 125 nci dolum 

ne İngiliz radyo idaresi yayım
ları arttırarak zenginleştirecek
tir. 

f ngiliz radyolar1n1n 
aucıeri azaltlhyor 

ingilis radyolarından bazdan 
güçlerini indirecekler ve gücü 
çok olan istasyonlardan röle su
retiyle yayım yapacaklardır. 
Bunun için biribirlerini taciz et
memek için 50 kilovat anten 
güçlü (Londra • Nasyonal) pos
tasının gücü 20 kilovata indi
riliyor. Bunun gibi şimal ve 
ga':P. nasyonal postalan da güç
lerını 20 kilovata indirmişlerdir. 

:ıtanbul rıdyoıunda k~mın koaıarrı 
Yeren Tacide izzet Nezih 

Meksika va 
Amer ka radyoları 

Meksika radyoları ile Birle~ik 
Amerika hükumetlerindeki "Na 
tional Broadcasting Company,, 
şirketinin radyo istasyonları 
kablolarla biribirlerine bağlan
mışlardır. Birinde yapılan ya
yımlar ötekilerce de röle ile din
letildiğinden gece' geç saatlerde 
National Braadcasting kumpan
yasının istasyonlarında Meksi
ka havalarına rastlanıyor. 
Sottens'ın gUcU arhyor 
Fransız isviçresinin 25 kilo

vat gücündeki Sottens istasyo
nunun gücü 50 kilovata çıkartı
lacak iken, daha iyi işitilmesi 
için 100 kilovata çıkartılacaktır. 
Posta ikinci teşrinde 100 kilovat 
ile yayımlarına başlıyarak her 
yerden dinlenecektir. 

yıl dönümü. Kendi eserleri. 1 
22: "Minna von Barnhelm" ~dlı piyeı. 

22.15: Duyumlar. 23.40: Münihtcn bAlk 
Ü ••• 

111 zıcı. BRESLAU 

iTFAiYE 
TELE.FONLAR! 

20: Balladlar. 20.SO: Sonradan bildirile· 
cek. 21: Kısa duyumlar. 21.lS: Schumann· 
m piyano müziği. 22: Kar11tk müzik. 23: 
Duyumlar. 23.30: Dans. 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

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

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

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

• Tan: (Boğaziçi Şarkısı) 
ııı Elhamra: (Solmuş GUller) ve 

ve (Sema Devleri) 
* Melek: (Ekmekçi Kadın), (Ko

mikler müsabakası). 
$ Melek: (Bir kadının haysiyeti) 

ve (Mösyö Bebe) 
"" Şık: (Sana Tapıyorum) ve 

(insan Avcısı) 
• Yıldız: (Kalpten Kalbe) ve 

(Şarlo Asker). 
• Asri: (Deli Gönül) 
• Alkazar: (Tarzan ve Eşi). 
* Alemdar (Harb) ve (Vahşiler 

Kralı) 

• Hilil: (Aşk ve kan) ve (Kanun 
Muhafızı) 

~ Milli: (Ekmekçi Kadın) ve (Ko 
miklar müsabakası) 

* Kadıköy Süreyya: (Karyoka) 
* Oıküdar Hale: (Prensin çılgın· 

lıkları) 

• Halide ve arkadaşları 4 Haziran 
Sah günü akşamı 9 da: Şchzadeba
§1 Turan tiyatrosunda 

UVEYIBABAM 
Komedi 3 Perde 

~ Haziran Çarşamba günü alqamı 
Narı.kapı Şafak bahçesinde 9 da 

VELiNiN ÇOÇUGU 

• 
Komedi 3 Pt:rne 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlar
dır : 

Sirkecide (.Betir Keıııal), Çember· 
litatta (Sırrı Rasim), Gedikpafada 
(Aaadoryan), Küçükpazarda (Neca • 
ti), Şehzadebaşında (Univerıite), 

Cerrahpa§ada (Şeref Ceıat), Samat • 
yada (Rıdvan), Şehremininde (~. 

Hamdi), Karagiimrüktc (Kemal), 
Büyükadada (Mehmed}, Heybelide 
(Tanaş), Defterdarda (Arif), Bakır· 
köyünde (Istefan Terziyan), Kasan. 
pqada (Merkez), Hasköyde (Halk) 
KadıkC>yünde (Saadet) Söğütlüçcş • 
mede (Osman HulCısi). Galatada 
(Hidayet), Taksimde (Kanzuk), 
Pangaltıda (Karakin Kür~iyan), 
Taksimde (Güne§). Eyüpte (Hik • 
pıet), Beşiktaşta (Riza) eczaneleri. 

YOLCU MURACAAT 
YERLERi 

lsu.nbul itafjyesi 2422? 
B.eyoglu itfaıyesi '44644 
Kadıkoy itfaiyesi 60020 

Y esil köy, Bakırköy, Büyükderc. 
'Osküdar itfaiyesi • 60625 
Paşabahçe, Kandilli. Ercnköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı
nalı mmtakalan için telefon 'Santra
hndaki memura (yangın) kelimesini 
söylemek ki.fidir. 

• 
HASTANE ADRESLER{ 
VE TELEFONLARI 

Cerrahpaşa hastanesi. Cu-
rahpaşa 21693 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar. Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu caddesi 601 i9 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 24553 
Beyoğlu Züklır hastanesi. 
Firuzağa 43341 
Gülhane hastanesi. Gülhane 2051 o 
Kuduz hastanesi. Çapa 22142 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. "Baktrk~ Reşa 
diye kışlası "' ı 6-60 
Etfal hastanesi. Şi 1i 42426 
Haydarpaşa Nümunc has-
tanesi 60107 . ; 

ÇABUK SIH Hj 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan imdat Q!O• 

mobili istenir. 

• 
44998 

VAPUR TARiFELERi 

KÖPRÜ· HAYDARPAŞA - KADIKÖY 

15 Mayıs g35 tarihinden itibaren 
(Her süc) 

Küpnidcn 
Kalktı 

630 x 
700 x 
730 D 
735 x 
735 X E 
800 
820 x 
830 D 
840 E 
840 D 
905 Toros 
945 X Adana 

1020 
1100 x 
1150 x 
12 30 
1315 x 

fi Paşa- Kaatköyü
dan K. ne Varq 

( 6 48 6 53 
718 723 

7 50 
7 53 
7 53 758 

820 
840 

850 
855 

goo 
923 928 

1003 1008 
10 40 

11 ıs 1123 
1208 l21S 

12 so 
13 33 1338 

14 00 X Ankara muhtclit14 18 14 23 
1430 1448 14 S3 
ıs ıo x 15 28 ıs 33 
ıs so x 1608 16 13 
162S 16 40 
1645 x 17 os 
17 00 11 ıs 
17 25 Adapa.ı: r 17 43 1748 
17 50 x 1810 
1800 ıs ıs 
18 30 Anlcara ıür'at 1848 18S3 
1855 x 19 lS 
1910 1925 
\945 x 20 o~ 2008 
?.O 30 X 2048 20S3 
21 10 x 21SO 21 35 
22 30 x c. 22 50 2255 
234S x A. 2405 241{' 

1 A. baretli seJcrin trcn1 cuma. pazarteıi 
ıtlinlcri ieler. 

Deniz Yolları acentesi Te
lefon 
Akay .(Kadıköy iskelesi baı 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acenteai, Telefon 

B. t,aretli seferin treni perııcmbe ve P•• 
zar rünlcrl işler. 

42362 X tGaretli seferlerin Banliyö trcnlcrile 
iltisakı vardır. 

Şark Demiryolları müraca
at kaleıi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra
caat kalemi. Haydarpaşa. 
Telefon 

• 

'43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

L f M AN 
HAREKE flERI 

Dün limanımıza şu vapurlar gel • 
miştir: 

lzmirden: (Sakarya), Karadeniz • 
den: (AJiniya), Akdenizden: (Akui
la), Akdenizden: (Aka), Pireden: 
(Heluvan). 

• 
Dün limanımızdan giden vapurlar 

gunlardır: 
Bandırmaya: (Bandırma), Mudan

ya ya (Tayyar). 

• 
Bugün limanımıza §U vapurlar ge· 

lecektir: 
Ayvahktan: (Bartın), Karabiga • 

dan: (Saadet), Barttndan: (Antal • 
ya), Mudanyadan: (Tayyar). 

• 
Bugün limanımızdan gidecek va • 

purlar şunlardır: 
lzmitc: (Kocaeli), Mudanyaya: 

(Asya), Iskenderiyeye: (Ankara), 
Bandırmaya: (Saadet), Kara denize: 
(Aksu). 

• 

• 

• 
KADJKÖY ·HAYDARPAŞA· KÖPR0 

15 Mayıs 93S tarihinden itibaren 
(Her aGn) 

Kadıkö- H. Paşa
riodcn K. dan K. 

Rôpruycı 
Vans 

62S 
7 30 
7 00 
8000 

80SE 
830 

9000 

90SE 
g 40 

10 20 
10 so 
1140 
12 30 
1305 
13 4S 
14 35 
15 00 
15 40 
16 20 
ı . 50 

17 2S 
17 'iS 

18 30 
1900 

19 45 
20 20 
21 10 
21 sı; 
23 05 

635 x 
738 x 

SOS X D 
810 x 
845 x 

6 50 
7 53 
7 20 
820 
82S 
8 2S 
850 
905 
920 

9 15 Ankara sür'at 9 35 
g ıs g 35 
9 48 x 10 03 

10 28 x 10 43 
ıo 58 Aclapanrs 11 13 
11 48 x 12 03 
12 40 Ankara muhtdit 12 ı;s 
13 ıs x 13 30 
13 55 x i.4 10 

ıs 08 x 
1628 K 

1715 x 

18 lS x 
18 40 Adına 
19 08 x 
19 35 x 
19 S3 Toros 
20 28 x 
21 20 x 
22oı; x c. 
23 15 X B. 

14 ss 
15 23 
16 00 
1643 
17 10 
17 3S 
17 45 
1815 
18 3S 
18 55 
19 23 
19 ss 
2008 
20 43 
21 3S 
22 20 
2330 

C işaretli scferlenn treni 1 Rnziranıl.l ... 
31 Birinci Tesrine kadar isler 

O İşaretli seferler cuma gimleri yapılma ... 
E fsaretli seferler cuma ı;Inleri vapılrr. 

Sisli tipili ve Elddetli fırtınalı havalnrdıı 
vapurlar bulundukları mahallerden hareket 
etmlyecekler barmmalı mlimkiın olmı· 
van iskeleleri tutmıyacak, 7ahat daha ev• 
"d tcrkedebileceklerdir, 
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____________ ,.___, ________ _. ___________________________ . 
BEY AZ PERDENi,N EN GÜZEL YILDIZI 

Sinema artistleri m e v s i m 
nıevsim moda şeklindedir. Za
man zaman şu veya bu artistin 
ismi bütün seyircilerin kalbini 
sarar. Bunların şöhreti kendi 
kabiliyet veya güzelliklerinden 
ziyade, isimleri etrafında yapı
lan reklam sayesinde bazan se
nelerce sürer, hazan da halkın 
alakası günden güne azalarak . ' unutulur, gıder. 

Avrupada isimleri 
En çok geçen 
Yıldızlar 

~ ~eçen senedenberi Avrupa -
da ısimleri üzerinde en fazla 
durulan sinema artistlerinin ba
şında Martha Eggerth, rejisör 
ve artist Villi Forst, •bir de ye
ni parlamağa başlayan Viyana
h artist Paula Vessely gelmek
tedir. 

Paula V essely'yi sinema me
l aklıları pt* iyi tanırlar. Geçen 
'Sene gördüğümüz Maskeli Ka
dın filmi ile birdenbire parla -
yan yıldızın Viyanada film çe
virmekte olduğunu işittiğim va
kit, Viyanalılann haklı b1r gu
rurla A vusturyanın Greta Gar
bo'su dedikleri bu kadını gör -
meğe lkoşma:ktan kendimi ala
madım. 

Paula Yesselı tamrunı§ bir 

memiş Senfoni Rejisörü Villi 
Forst'la be~a:ber çevirdiği "Bir 
Sevda Böyle Bitti" filmini an
latayım. 

Napoleon devri 
Napolyon'un bütün Avrupa

ya emir verdiği günlerdeyiz. 
Napolyon'un nazırlarından Tal
leyrand artık 47 yaşına giren 
imparatoriçenin Fransaya bir 
veliaht" veremiyeceğinden Na
polyon'un karısından ayn.lrp 
Avrupa imparatorlarından bın
nin kızı ile evlenmesi için impa· 
paratorla mutabık kalmıştır. 

Avusturya Başvekili Metter
nich ile uzun müddet süren pa
zarlıklardan sonra karar verili
yor. Fransanın yeni imparato
riçesi, Avusturya İmparatoru • 
nun henüz 19 yaşındaki kızı Ma
rie Luiz olacaktır. 

Metternich, Avusturyayı Na
polyon 'un müstak'bel hücumla
rından kurtarmak için baş vu
racak başka bir çare olmadığı
m imparatoruna anlattığı vakit 
imparator, Marie Luiz'in böyle 
bir siyasi evlenmeğe razı olmı
yacağım, esasen kendisine ev
velce, istediği ve sevdiği adam
la evlenebileceğine dair vaitte 
bulunduğunu söylüyor. 

Avusturyayı, beş muharebe
de Y.ene.tı NapolY.on'dan kurtar-

Marie Luiz'le seviştiğini unut
muştur bile ... 

Napolyon korkusundan, Ma
caristan içerlerine kadar kaçan 
imparator ailesi arasında sade 
bir hayat süren Marie Luiz ne 
kadar serpilmiş, ne kadar güzel· 
leşmiş. Marie Luiz Franz'ın 
gelmesini sevinçle karşılıyor. 
Biliyor ki, dört sene evvel he· 
nüz genç bir zabit olan sevgili
si ona bir gün gelip evleneceği
ne söz vermişti. 

Eski günlerin 
Hatırlanması 

Franz, eski günleri hatırlı - · 
yor. Vazifesini unutuyor. Eski 
sevdaları yeniden alevlenmiş
tir. Bunu sezen imparatoriçe 
büyük bir sevinçle Viyanaya, 
imparatora mes'ut haberi müj
deliyor. Fakat bu müjde impa
rator sarayında, bilhassa Met -
ternich'in beyninde bir .bomba 
gibi patlıyor. 

Bütün planlar altüst olmuş
tur. Marie Luiz'in Prens Franz
la evlenmesi Napolyon'u gaza .. 
ba getirerek altıncı defa olarak 
Avusturya üzerine saldırması
na sebep teşkil edebilir. 

Metternich'in kar:arı çabu~ 
imparatoriçeye yazılyor. İm
paratoriçe de, Marie Luiz de 
matem i~indedirler. G ü z e 1 

Bir savda b8yla bitti filmlnden bir sahne 
tiyatro artistidir, nenüz 22 ya
şında ve birçok ~inema yıldız
larının aksine olarak, bu rnek
ıtubumla beraber gönderdiğim 
resimlerden kolayca anlaşılabi
leceği gibi biraz etli ve kuvvet
lidir. Paula Vessely'nin bence 
bütün hususiyeti tatlı bal renk
li bütün bir dünya anlatan göz
l;rinde ve insana, ağlamak, bü
tün güzellikleri kucaklamak his 
ısi veren sesindedir. 

istanbul 
Sinemacılarını 
Şaşırtan bir iş 

Paula Vessely, şimdi Viya • 
ınada İstanbul sinema müdür-' . . 
lerinin ne isim vereceklerını 
bilmediğim Episode isimli fil
mini çevirmektedir. Bu film he
nüz tamamlanmamıştır. Stüd
yoda ateşli bir çalışma var. On 
beş güne kadar filmin ilk husu
si temsilinde bulunduktan so:;
ra filmin resimlerini p-faıdere
ceğim. Bu rnektuhun;'da si~e 
Paula Y essel}~i'lin meşhur Bıt-

mak, Marie Luiz'in bu izdivaca 
razı olmasına bağlıdır. Fakat 
koyu bir Napolyon ve Fransız 
?üşmanı olan Marie Luiz'i ve 
ımparatoriçcyi nasıl kandımıa
lı ? •.• 

Kurnaz diplomat 
Kurnaz diplomat Mettemich 

bunun da çaresini buluyor. lm
paratoriçenin kardeşi Prens 
Franz'm he~ imparatoriçeye, 
hem de Marıe Luiz'e sözü ge
çer. Bütün varlığını, saraylan
nı, topraklarım Napolyon zap
tetmiştir. Prens te Napolyo
nun düşmanıdır ama, balet kız
larına, artistlere hergün para 
yetiştirmek ihtiyacında bulu -
nan çapkın prensin para sıkın
tılarını kaldırarak Napolyon le
hinde kardeşi imparatoriçeyle 
~u ı 9 yaşındaki prensese söz 
söyletilebilir. 

Prens Franz, Viyananm şu 
çapkın prensi, "Viyananın şen 
kadınları al".asında sürdüğü se
fih ve gürültülü hayat içinde 
öört sene cvv~linc kadar küçük 

prensesin aşltı ile şimdi yanan 
Franz, imparatoru bu karardan 
vazgeçimıek için atına atlıya· 
rak Viyanaya koşuyor. Diğer 
taraf tan da Metternich, Fran· 
zın yapamadığı işi kendisi gör
mek, Marie Luiz'i kandırmak 
için Macaristana1 Marie Luiz'e 
gidiyor. 

Ne yazık ki... 
. Ne yazık ki, sevişen iki gen

cı.~ ~e gözyaşları beyhude yere 
dokulecektir. A v u s t u r y a
nın kurtulması için, sevişen iki 
~alp biribirinden a y r 1 ı m a· 
ga mahkumdur. 

"Bir Aşık Böyle Bitti" son 
zamanlarda Avrupa sinemala • 
nnda gördüğüm en güzel film
lerden biridir. Bu filmde Paula 
Vessely, bütün bir kadınlık, bü
tün bir güzelliktir. Tatlı sesini 
hüzünlü konuşuşunu dinlerken: 
talihsiz Avusturya prensesinin 
talihsiz sevgisine tatlı tatlı ağ-
lamamak imkansızdır. 

1. N. 

PAVf A VFS~FLI en son cevlrdiOi " Bir sevda b8yle bitti ,, fi'minde 

T A T L 1 L A R 
Başka Cjeşidi 

500 gram un, 300 gram tere
yağı, 300 gram tozşekeri, bir 
yumurta ve altı yumurta sarısı 
ile karıştırıp hamur yapınız. İs
tediğiniz şekilde kesiniz. Üzeri
ne yumurta sürerek, biraz toz 
şekeri veyahut dövülmüş ba -
dem serperek fırına gönderiniz. 

Baba tathsı 
500 gram unu bir çanak içine 

koyarak, on beş gram bira ma
yası ve bir bardak ılık sütle ha
mur yapınız. Hamuru bir çey -
rek bırakınız. Kusur kalan un 
ile maya karıştırılarak beş yu • 
murta ile iyice elle dövünüz.Bir 

t 

saat bırakınız. Taşınca 7 5 gram 
tereyağı, bir avuç toz şekeri, bi
raz tuz karıştırıp yağlı baba ka
lıbı içine çekirdeksiz kuş üzümü 
ile beraber dörtte üç bölüğüne 
kadar doldurunuz. Tekrar ka -
lıp içinde hamur taşar. Taştık
tan sonra fırına veriniz ve ka -
lıptan çeviriniz. ' 

Bu senenin mayoları va pllj bornuzları 
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VAPURCULUK 
Türk Anomm Şirketi 
lıtanbul Acentalıil 
Liman Han. Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
AK SU vapuru 4 Hadnn 

SALI pal ~t 20 •Rize
Je kadar. 

Maliye Vekaletinden: 
Kiiıtlan hazineden verilmek üzere (Yirmi İki mil

yon dokuz yüz on sekiz bin) muharrerat zarfının iml 
liyesi 26-5-935 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşdur. Şartnamesi İı· 
tanbulda Dolmabahc;e kırtalİye deposundan alınacak
dır. Eksiltmeye iıtirik etmek isteyerllerin 1525 lira mu· 
vakkat teminatları ile birlikde 15-6-935 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on belde Merkezde müteşek
kil Mübayaat Komisyonuna müracaat eylemeleri. 

tiayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büytik fellket olan 81Um ve ma16llyetin 
tcılarmdan çoluğunuzu. çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Mallllyetl de Temin Eden Senelik Te
mettCHG Tam Muhtelit Sl9orlll 

ile koruyabilininiz .. Bu licortayı memleketimizde yqlne tatbik 
eden : lzmir Siirat Yolu I 

SAKARYA._,.. 11er haf .. 
t. PERŞEMBE r1a1eri ... t 16 : 
da l.taabuldan IZMIRE ye PA- i 
ZAR paleri de IZMIRDEN 1.- : 
ta.bula kalkar. i -

Mersin Yolu ı· 
O..let ~~~ ..._

4137

I ANADOLU ANONiM 
GERZE vapuru 7 Haliraa 

CUMA .. at 11 ele M~niae 
k.dar. ......._....... .......... ~. 

latanbul Harci Aakeri 
...... Kıtaab ilinlan 

Kırklarelinde 480 ton u -
ll\ln kapalı zarfla ihalesi l 1-
6 .. 935 Salı günü Telgrafha
ne ayan saat on beşte yapı -
lacaktır. Tahmin edilen be
deli 62400 lira, ilk teminatı 
4'680 liradır. Sartnamesi 
leırklar~li Satmalma Komis 
~onunda her cün görülebi
lir. Eksiltmeye girmek iste-
~~ teklif mektuplan i
~e cünü saat 14 e kadar 
'lrklareli Satmalma Komis 
)onu Reisliğine vermeleri. 

b
\r e saat 15 de Komisyonda 
\llunınaian. ( 2906) 

4158 ••• 
·ı 9 3 adet Karisöri yaptı· 

tıllllak üzere kapalı zarfla 
~iltmeye konmuştur. Tah 
-...q edilen bedeli 53075 U
~r. Şartname ve resim 

Muhammen bedeli 13500 lira olan "750., ton yerli 
kok kömürü 18-6-935 salı günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır . 
Bu işe cirmek iıtiyenlerin 1012,50 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalan keza kanunun 
dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni mani
leri bulunmadıima dair beyannameyi havi tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri llmndır. 

Buna dair prtnameler param olarak Ankarada Mal
zeme dairesinden, Haydarpap tesellüm ve sevk müdür-
lüğünden alabilirler. (3035) 4185 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
llnkii 

ltarta1 Yakacık Deli 0- Hali 
mer baym Arul 

Kartal Mercimek dede ve Tarla 
muarlılı cmrı 

Maltepe Tarla eokap Ana 

Metre 
JI 

18380 

4087 

130 

Mubımmen ICıymetf 

Ura IC. 
919 00 

l22 61 

.sz 00 
Maltepe Hamam aokap Ahpp Ev 00 Bir odadan 

ibarettir yeri 
ile beraber 120 oo 

Yukanda cins ve evsaflan yazılı gayri menkullerin 
peşin para ne temliki 8-6-935 günlemece cumartesi gü
nü saat 12 de ihaleleri icra kılınacağından isteklilerin 
deposito mnh-.larile Kartal Malmüdürlüğünde müte
şekldl Satıt K~ ......... (29+t) 4130 

ISTANBUL BELEDiYESi \ 
--~-

• Muhammen 

~line karşı S. IV. dan a
--~ktır. İhalesi t 8-&-935 
8a1ı Riinü saat on birde Ko
~ -yamtacaY
tır. Muvakkat t'eminatJ 
3903 lira 7 5kuruatur.Eksilt 
~ "? 5,40 Amavutköyünde Lütfiye ltaQ e cirecelder 2490 No.lu mahallesinde Elçi sokağm-

Kirası 
72 

deı unun 2 ve 3 üncü mad- da 32 - 6 l yeni numaral~ 
eri ile sartnamede iste- 2 katlı 4 odalı Kagit hane. 

~en bele-eleri teminat ve tek 0,45 6 Kapalı çaqıda Takkeciler 
lifleriyle birlikte en ceç ola- sokaimda 16 yeni numara-
~ ihale günü saat ona ka- h ahşap bir dükkan. 
) Komisyon Reisliiine 3.60 48 Fatihde Kinnastı mahalle-
trilınit bulunacaktır. sinde cami avlusu sokağın-

(3036)4160 da bir dershane, bir ICüçük 
• • • odayı havi bahri sefit kü· 

"' kırklarelinde 4 2 3 ton 11- tüphanesi. 
ttr eti ve 43 ton sade yağı- Ywrarda senelilcı kirası, semti ve muvakkat teminatı 
il yazılı olan mahaller 936 senesi Mayıs sonµna kadar pa-
~ Ilı kapalı zarfla ihalesi ı ki k" ·1 ktir T l" lanl • col .. 5.935 cuma günü saat zarı a ıraya ven ece • a ıp o ar eeraiti anla-
J~ de yapılacakdır. Sığır mak üzere Levamn Müdürlüğüne müracaat etmeli pa
etinin tahmin edilen fiatı zarlığa cirmek içinde hizalanpda gösterilçn muvakkat 
23 teminat makbuz veya mektubu ile ihale stlnü olan 

\'e sade yağının 70 ku- 10-6-935 pazartesi günü saat on belde Dairiıt encümen· 
~tur. Sığır etinin temina- de bulunmalıdır. (İ) (2917) 

2 
7300 lira ve sade yağının _________ ..._ ______ ...;.. ___ _ 

Türk Sigorta Şirketi 
yaptıiJ bu yeni nevi ile hayat .ı,ortaJannda mühim bir inkdip yapmııtır. 
Çünld bu aigorta ile : 

Oltim ve maJOliyet temin olunur - laer sene nakdi temettU verilir -
vefat halinde müemmen mcblli derhal adenir - muknelenanııenin bita
mmda aigortab bayatta bulunursa ve mal&Uyete upnwm'f ise milem
men meblii % ı O fuluiyle tediye olunur - IDUftldrat ft daimi maJOllyet . 
mOddetince ücret almmu - daimi malOllyet luıllnde mGemmea mebliğm 
., 10 u 1enelik irat olarak verilir .e vefatta ft ya mukaYClenamenin bita· 
muıda müemmen meblli yene tamamen &lenlr. 

Diierlerinden çok üstün faideleri otan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere ıu adreslere müracaat edinb 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : latanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 
Umumi acentalıiJ : Galata. Unyon ban. Telefon: 44888. 

4109 

lSTANBUL TRAMVAY SlRKETt GtDlS ·GELİŞ 
PROGRAMI 

1935 yılının 1 Mayısdan sonra 

"• s ••• ' KALICll ---- -~-

10 Şltl·Thel 

11 Şif& • ., alt 

12 e.w,. . Fatila 

( 
( 

( 
( 
( 
( 

8ltlic'- • Tlnele 
Tflaeldm. ~ 
Ndm ... ,... .. 
~-8iebe 
..... ..,.... • Fatihe ....... ~ 
llartıl"""6-~ 
Abararian • Harbi1eye 

12 A H..w,. • AkNl'aJ 

15 Taksim • Sirkeci 
~~ 

16 A ..... Emialnl 

17 Şiı& • Siriseci 

19 ~-a.,alt 

19 ... r-..ıı...;._pa • • :ı .. ~-......... 
22 BeWs • Emi•lal 

23 OrtaköJ. ~ 

34 Betbıt • Fatih 

32T ....... SrW 

, 
' ( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

........... -.... ,. ................ 
llaçbdan - Bmia&llae 

EmiııöDiiDden • lılac1tQa 
Sitliden - li.rbd)te 
Sirkeciden • 8'tib9 
llecidiJ'ekl7 - Bminhilne 
Bminönlinclea· llecidi""-
llecidi1"1k~Bmlal. 
EminhlindeD-llecidb& 
KIU'tlll.- • ._... 
~·Kwtllhlp 

8ilJiden • &mia&alne 
Kartalqtm-S.W9&' ... 
Bmia6Dibldea-~ 

Betiktatta • ~ 
Betiktattu - BmiDISolae 
Bebektea.8min6Dline 
EmbıhiincleD-Bebet• 
Bebelnm -~ • 
OrtaköTd•-Abaran 
AbarQ"daa-OrtalrlJe 
~Patlbe · 
Jl'atihten-BwiktaP 
~ToplraPIJ'& Toplrap:ro= 
llrlıecidea· ofbpın 
TopbPICIU-AbaraJ& . 

Alıtu'aJdaD-Yedikalqe 

a·' r 
la' -.. ,. r 

14' 17' 
21· 

6' 

,,. ,. 
14 

.. 
ır 

21• 

ı•r ,,. ,. 
15' 

•• 
JO' 
IO' 

•• 
U' ,. 
141 

5' . .. 
11' 

(/ 

1.40 
6.00 
uo 
7.12 
uo 
iM .... 
G.00 

&il 
6.10 
7.10 

U.40 
14.GO 
21.30 
ıuı 

14.00 
2UO 
IS.SO 
2250 

ıo.ıo , .. ... ... 
6.40 20.45 

6.25 20.00 
6.55 1Q.30 

6.45 
7.17 

14.21 
ıs.ot 

•• 
1.45 

6.05 , .. 
U5 

t .40 
10.12 
114~ 

ıus 

U.10 
IS.55 

aıo 

ao.40 

5.25 --
U5 --S.45 23.40 
us 24.20 - l.00 
5.50 20.50 
6.35 21..SO 
6.30 
7.10 

us 
S.40 
6.12 
~ 

20.4C 
11.JO -JUi 
14.00 
14.15 

5.30 --ı..~60 Indır. Sartnameleri Usküdarda Valide atik Camii Bahçesinde IU bentle-
-. gün Kırklareli Satına!- · d ~ komisyonunda aörüle- nn en çıkanlmış muhtelif boyc:la keresteler puarlıkla 33 Y.a• . SDts.cl 
~lllr • satılacaktır. İstekli olanlar praiti anlamak üzere LeVa
• • Eksiltmeye girmek zım Müdürlüğüne milraçaat etmelidir. Pazarlık için de 

( 
( 
( 

Y.a.ıedm.airkec:i1'9 10' 
•bdclea· Y edilnale1'9 16' 
Y ...... hct.1-AbaraJ& 

,).45 
6.17 --

2US 
240!1 
14.40 

( Alı8tNydaa.BdirnelraP171 5' 
( Un*8em.a-lirkeci" 10' 
( • ...._ BclirnelraPIJ& ıs· 

( ••rı tP"'ı•AbaraJ& 

5.25 
541 
6.14 

--!:::nlerin teklif mektub.- 18 lira 7 S kuruşluk muvakkat teminat makbus veya 37 13 ~ 
~ ihale Pııü saat 13 e mektubiyle beraber ihale cünü olan 10-6-935 peqembe -- :! ;~ 
lt dar Kırklareli Satınalma giinü saat 15 de Daimi encümende bulunmalıdır. (B) J 4208 

~_0rnisyonuna vermeleri. (2920) .-..,.., -.-.-. -. -. -. -. -.-.-.-~ -,;-~~ -,;-~ -~-----------
~~ 14 de Ko. da bulun- ---------------------- '!!!!! • latanbul altıncı icra memurlupn-
~-..ıan. (1) (3083) OPERATÖR dan: lst: Mahmut Pa.- caddesinde 

Doktor Nimet 75 No. lu mağazada Kazıma. • • • 
~ 4500 kilo Bul&11r 2000 
la 0 Pilavlık pirinç 2500 ki
lh ... Çorbahk pirinç 1500 kilo 
-.qrna 2500 kilo Nohut 
~~lık suretiyle Alpullu
~ ~ay için alınacaktır. 
~lerin 7-6-935 cuma 
~ii Vizede Satmalma ko
-...yonuna gelmeleri. ( 3) 

'-......, (3082) 

ııııı. T 1FO81 L ~.ıi!i!!!!!i!i 
'l'fl Dr. lbaan Sami 
... ~ •e paratifo butabklarma tu· 
~k için aiızdan alman tifo 
-ndır. Hiç rahatmbk Yer

~ Berkel ..Jabillr. Katum 
Ubrlls 1179 

. , 

MISIR IS Limite~ 
Sermayesi : 100.000 Tllrk Lirası 

Merkm : ANKARA - Subesi : tSKENDERİYE 
TURKIYE ti BANKASI tarafmdan telia edilmi,tir. 
İTHALAT. İHRACAT. KOMİSYON VE 

EMANET iSLERİ YAPMAKTADIR. 
tSKENDE:?tYE'de satılmak bere emaneten mal g&ıde
renler, hesabmuza, TURKIYE iŞ BANKASI lfUbelerinden 

avaaa alabilirler. 
En iyi fiyatla, en u muraf ve komisyonla emm bir •mette 
it cörmek iltiyenlerin MISIR iŞ LIMITED'i lerdb etme

leri kendi menfaader:i icabıdlr. 
Telgraf adresi MISIRt& - telrenderiye 

'19' 

Ankara caddeli Zorlu Sultan Ahmet birinci aulb hakim-
apartmam No. 21. lifinin 14-5-935 tarih •• 935-1979 

Cumadan maada hergün No. lu ilima müsteniden alacaklı 
uat '-6 butalanıu kabul 'Edvart tarafından yukarda yaali ad 

•ı--• eder. 4115 • • reae pnderilen S5-ı600 sayılı len 
emrine mllbatir Ye zabıta mqnıhatı

latanbul Udncl icra memurluğun
dan : llahau ol· . 11tılmasına ka
rar yerilen enkaz 50 adet Kalas. 30 
adet Kapı, 35 adet cameldnb ve 
camekinsız kapı, 150 adet meşe di
rek, 500 lita ku1&klama. 100 adet 
kafes tahta kaplama. 300 latı kolluk. 
1000 kaplama pervaz. 300 kiriş. 300 
kapı pervan. 300 pervu. 500 kire· 
mit. 10 taban 7-6-935 cuma günü 
aut 9 dan itibaren Fatih Ku taşı 
civannda orta çqmede enkulann 
bulunduğu 9 No. lu anada açık art• 
tırma ıuretile utılacağından iateği 

olanlarm yerinde ham bulunmaları 
ilin olunur. .(12087) 

na rtannn lbmetclhı meçhul oldu
tundan mezlnlT icra 'emrinin bir ay 
müddetle U1neıa tebl · 11ne karar Ye• 

rn.m.tir. hlam n~ri cünl1nden iti
bllren bir ay zarfında bir deyeceii
nb vana dairemiz n 35-1600 uyılı 

dosyasına müracaat <"tmenize llmn 
gelditi ft f!bu icra emri nan~ teb
lil olunur. lıt. 6 anca icra JS-1600. 
(12091) 

Dr. A. \KUTIEL 
Karald51. Topçular caddeli N.33 

•Gençlik Tllsımı,, 
SEKSÜLIN 

Eger lktidaraızhktan şiklyetci 
iseniz, ., birçok Haçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
glrrhedlnlzu eize eon bir 
TECROBE tavsiye edeceQtz. 

SEKS U L 1 N kullanınız. 
~u şa 1· anı :. 3ı 'E'. ·'3~. terkıbırıdekı 

Kanı, Sinirleri, Beyini ıhya 

edıcı unsurlar s3yesınde ıkı kelime ı le 

GENÇLiGIN TILSIMI dır 
IC.UTUSU 200 Krf. 

BEŞiR KEMAL · IAHIUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

lstanbul üçüncü icra memurlutun· 

dan : 
Ser1evhaaile gazetemizin 14 Mayıı 

1935 tarihli nüshasının 14 üncü sa· 
bifaunm bqincin ıUtununda intişar 

eden 11479 numerolu iliıundaki gay• 

ri menkulün satışı şartnamesinin 

divanhaneye talik tarihi olan 6-6-935 

yerine aebven 16-6-935 ıöaterilmiı 

olduğu tashih ve tavzih olunur. 
(12088) 

ihtira ilanı 
c Yüksek yerlerde nefa almağa 

mahsus alet > hakkında iatı1ısal o
lunan 26 Temnfuz 1933 tarih ve 
1594 uyıb ihtira beratı bu defa mev• 

kil fiile korunak ibre dem ferağ ve

ya icar edi1eceğinclm talıb o1anlann 
Galatada İktisat hanında Robert 
Perri'ye müracaatlan illn olunur. 

Kadıköy Cevizlik civarında Keres
teci IOkak 61 No. da veya Beyollu 
lıtikW caddesi Anadolu han 14 
No. da Vahit nezdinde iken balen i
bmetgllu meçhul olan Zeki Maz· 
tıara. 

İstanbul üçüncü icra memurluğun-

~=:,~~~ 
....ı " aftkatbk lcret:ile birlikte 
tahlili bakkmda ftld takip talebi ü• 
serine tarafausa ödeme emri cöndc
rilmit iaede meakClr mahalde olma
dığınız gibi elyevm ikametıüuıua 

dahi meçhul kalmıt oldutundan ill· 
nen tebliğat icrasına karar nrilmit
tlr. Tarihi iliİıdan it:baren bir ay İ• 
çinde borcu muraflarile birlikte ade
merm ve borcun temamma veya bir 
kısmına ve yahut alacaklmm takibat 
icrur hakkına dair bir itiramun var
• yine bu mUddet içinde istida ile ve 
,. •ifahen icra dairesine bildirmeniz 
ve bildirmediğiniz takdirde aym müd 
det içinde 74 tj1 madde mucibmce mal 
beyanmda bulunmanız balunmazaa• 
nız hapa ile tazyik olunacatmız ve 
hakikate muhalif beyanatta bulun-. 
·dufunuz takdirde hapaile cezalandı· 
rılacatmız borcu ödemez veya iti· 
ru etmeneniz hakkınızda cebri ic
raya devam edileceli mezkGr ödeme 
emrinin tebliği makamına bbn ol· 
mak ibere ilin ounulr. (120.97) 

f MUÇUK ILAftLARf 

3 LIRA-Tuvalttt vt ıtrivata ait her 
ne vapmalıı iıtersıoniz heı keai" var>•· 
bileceği tekilde formülünü vazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
llboratuvan. Kadıköy rıhtım 76. 

4207 
• 

Genç bir Bayan çamqır, Utii, bil· 
ttln ev hizmetlerinde yemek it ine 
yardım surctile iyi bir aile yaamda it 
aramaktadır. Tan Şem1 rummuna 
müracaat. 

İltanbul 5 inci icra memurluğun
dan : .Mabcıa ve utılmau mukarrer 
muhtelif mUıta"cıe1 demir parçalan 
5-6-935 çaf1A!Dba cilnil aut 16 dan 
itibaren UakapaNnda Fener cadde· 
s .nde 21 numarab dükk3nmda s"'tı
lacaktır. Talip o'anlar n 
deki memura milrar.a lar 

Kadıköy 2 .... · h 

den : 30-5-935 tiır hl c ıt ~ ı

kll Tın gaz .. tesin in 4 üncU sahıf i
nin 4 Uncü .Utılnunda yanlı Kadı· 
köyünde Söğütlü çeıme caddesinde 
19 No. lu Ekrem terekesinin satıp 
9-6-935 pazar günü tatil olması ha-
1ebile 10-6-935 tarihinde baılayacağı 
ilin olunur. (12089) 
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2 ve 20 kom prim elik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime

lerin ü~erirıde halisli6ini tekeffül 

eden E0 markasını arayınız . ._,,,,,,.~~!'~~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Bazı kimselerinJJandrollu içki şişelerini boşaltarak iç~ 

!erine su doldurduktan sonra tekrar piyasaya sürdükleri 
zaman, zaman görülmektedir. İnhisarlar idaresi bu hile -
nin önüne geçecek bütün idari ve teknik tedbirleri almış 
olmakla beraber müstehliklerin de tatbik edilen usul ve 
şekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için bu yol
da mevzu takyidat aşağıda izah o unmuştur. $işelerde 
bu eşka1e aykırı vaziyetler görüldüğü takdirde keyfiye
tin en yakın İnhisar idaresine bildirilmesi rica olunur. 

1 - İçki şişelerinin karnına matbu etiket, şişenin yu
karı kısmındaki boğazına boğazlık, yapıştırılmakta ve 
şişenin ağzına mum ve bandrol konularak damga basıl
maktadır. 

2 - Etiketlere, içkinin nevi, mikdar, derece fiatı ve 
hangi fabrika mamulatı olduğu yazılmaktadır. 

Bir çizgi çizene 

30 Kitab 
veriyoruz ı 
Aşa§ıda 30 rakamı· 

nın yanlar1ndaki nok· 
talara biribirine 6yle 1 

bir ~izgl ile ba§lama· 
hsınız ki belirecek şe• ı 
kil bir insan başı ol· 
sun. 

~. ~o 
6 •• 

~, . ' 
'L., 1 

• 

ı'> 
• 

• 'ı 

Dün ve Yann TercümP 
Küllıyatı'nı edinip okuyan işte 
böyle yeti{kin bir insan kafa. 

. sına ı h p olur. 
i Bu küHiyahn ' imdiye kadar 

otuz kıtabı çıkb. Bu kadar zen
gin bir kütüphanenin abonesi 
bir miktarı peşin olmak ve her 
ay bir lıra ödemek üzere 16 li-
ra 80 kuruştur. 1 

Yukarıaaki rakamlar arası 

n1 bir ç ı.gi ile biribirlerine bağ
lıyarak dediğimiz yetişkin insan 
kafasını çiz bilenler bu çizdik
lerini adru ler le b rlikte IS
TANBUL ANKARA CADDESi 
VAKlT YURDU adresin <> yol-
larlaraa, g len doğru heli r ara~ 
u nda çekılectk KUR'A aa k"-

, ıanan: 

Birine y~ külliyah n 30 ki tap 
lık bir takımı, ı k ı nc ye külliya 
tın 20 kitaplık hır takımı, üç ın -
cüye kül iyatın 10 kitaplık bir 
takımı hediye edilecektir. 

15 Hazil:an 1935 ••· 
at 12 de kur' n n 
kilişinde herkes bulu· 
nabiUr. 3 - Müskirat fabrikalarında içki şişelerinin ağızlan 

mantarlandıktan sonra renkli mühür mumuna batınhp •~~~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!~• 
üzerine bandrol geçirilerek fabrikanın mühürile damga

. !anmakta ve bandrolların iki ucu şişeye yapıştırılmakla 
beraber boğazhk bantları da uçların üst kısmına ilsak 
edilmektedir. 

. 4 - Bandrollar için, gayet ince ve su ile temasa gay
rı müsait vasıfdaki kaatlar kullanılmakta olup Üzerlerin
de İnhisar idaresinin monogramı, içkinin ismi ve matbu 
seri harflerile müteselsil numaralar vardır. Etikette ya
z~lı ~çkinin mikdarı ve şişeye yapıştırıldığı tarihte aynca 
lastık damga ile bandrollarda gösterilmektedir. ( 2 7 6 8) 

4132 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan İş "Ankarada Yenişehirde 

Devlet _ma?allesinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü bi
nası,. Bına ınşaatı her türlü tesisatı beraber,,. 

~ına ve te~isa~n keşif bedeli 476824 lira 51 kuruştur. 
- Bu ı~e aıt şartnameler ve evrak şunlardır. 

A - Eksıltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şerai~i umumiyesi 
E - Hususi şartname, ' 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli 
G - 11 adet plan, ' 
H - Fenni şartname, 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 2 3 lira 84 k 

bedel mukabilinde Maliye Vekaleti Milli Emlak M"~~~~ 
lüğünden alabilirler. u ur 

3 - Eksiltme 12 Haziran 935 tarihin çarşamba 
günü saat ı 5 de Maliye Vekaleti Milli emlak müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 22822 

lira 98 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

Eksiltmeye en az bir par~ada (300,000) liralık birin
ci nev'i idare binası yapmış olduğuna dair Nafıa Veka
letinden vesika alanlar girebilirler. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda ikinci maddede ya
zih saatten bir saat evveline kadar Maliye Vekaleti 
Milli Emlak müdürlüğünde kurulan eksiltme komisyo
n u Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile eyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez • . (2866) A136 

4125 

Osmanh Bankası 
Türk An on ı m Şirket ı,. Tesis Tarihi : 1863 

Sermayesi : 1.000.000 lngiliz Lirası 
TUrkiyenin bathc:a şehirlerile 

Paris, Marsilya, nis, Londra ve Man~esterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin ve Yunaniatan'da 
şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyalleri vardır. 4101 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

Değeri 

Lira K. 

1284 00 

96 30 

417 00 

162 00 

103 50 

Pey parası 
Lira Kuruş 

96 30 Sirkeci civarında Hocapaşa 
mahallesinde Nöbethane 
caddesinde 9, 11 sayılı 123 
metre murabbaındaki arsa
nın bütünü. (136) 

7 50 Kadirga'da eski Bostaniali 
yeni Eminsinan mahallesin , 
de Tülbentcihan içi soka-
ğında 35 savılı ve 28 metre 
murabba1nnaki arsanın bü
tünü. ( 3 1O7) 

31 28 Yenibahce'de Mimarsinan 
mahallesinde ve caddesinde 
eski 76. yeni 84 sayılı bos
tanın altıda bir payı. 

(10505) 

12 15 Beşiktaşta Ekmekçi başı 
Aliağa mahallesinde Aktar 
soka<Yında 11 sayılı ve 135 
metre murabbamdaki ar
~anm bütünü. ( 1592) 

7 77 Koccırn11stafapac:a'da Leb
:ebici köşesinde eski S veni 
9 sayılı ve 69 metre mu
rabbaındaki ev arsasının 
bütünü. (5704) 

Yukardaki özlegeler satılmak üzere on beş gün ara 
e açı a ı ay 0-0-935 

Perşembe günü saat 15 de Komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey paralariyle Mahhilat 
kalemine gelmeleri. (2828) 

..,...<!!.J 

-~~"'"' 4 r 
-~Si 

Ademi iktidar 
ve belgev! iğini sinir 

zafiyetinı giderir 

Kutusu 150 kuruştur. 
Adreı: Galata, posta kutusu 125S 

4118 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

ilanlara 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı birlikler ihtiyacı için 
beher kilosunun tahmin edi
len bedeli 86 kuruş olan 
20,000 kilo Sade yağ kapa
lı zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 5 Haziran 
935 çarşamba günü saat 15 
dedir. İstekliler Şartnamesi
ni Fındıklıdaki satınalma 

komisyon unda göre bilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 
1290 liralık teminat mek
tubu veya makbuzu ile bir
likte 2490 sayılı kanunun 
2,3 üncti maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarını belli gün ve i
hale saatinden en az bir saat 
evveline kadar komisyona 
vermeleri. (2706) 41.50 

• *. 
İstanbul Komutanlulına 

bağlı birlikler ihtiyacı için 
beher kilosunun tahmin e
dilen bedeli 1 O kuruş olan 
240.000 kilo un kapalı zarf 
la eksiltmeye konmuşdur. 
İhalesi 11 Haziran 9 3 5 sa
lı günü saat 15,30 dadır. 
Şartnamesi her gün Fındık
lrdak\ İstanbul Komutarılı"" 
ğı Satınalma Komisyonun-
da görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 1800 liralıl~ 
teminat mektubu veva mal:
bnz ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki ve
sikalarla birlikde teklif nıek 
tublannı belli gün ve iha1e 
saanndan en az bir saat ev
veli ne kadar satın alma Ko
misyonuna vermeleri. 

(2815) 4154 

* =t- * 
Komutanlık kıtaatı ihti

yacı için pazarlıkla ( 7,000_) 
kilo pilavlık ve (7,000) kı .. 
lo çorbalık pirinç ve 
(50.000) kilo un ve 
(5,000) kilo mercimek pa .. 
zarlıkla satın alınacakdı!· 
İsteklilerin nümunelerile 
birlikde 5 Haziran 9 3 5 ça:-
şam ba günii saat 10,30 a 
İstanbul Komutanlıib sa-

l a
tınalma Komisyonunda 1 

zır bulunmalart. ( 3064) ~ 
. terı 

Umumi Neşriyat ve Yazı ış c& 
i Müdürii: Etem i zzet BENi 'f. 

Gazetecilik ve Matbaacılık ad 
A. Şirketi. İstanbul. Ankara c 

desi, 100. - Basıldığ'l yer: 
l' AN MatbaasJ 


