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bild.rıyor] 

Atina, 29 Mayıs 
Seçim faaliyeti artık her tarafta al

dı, yurüdu. Herkes bir aöylev vcri
yoı·. Hükumet partisinin en kuvvetli 
rak.bi o.an Eleftrofronon partisi IKle
ıri Metaksas da her tarafta krallığın 
propagandasını yapıyor. 

Metaksas ile, o ,:,elaniğe gitmeden 
evvel, görüşmek istedım. Telefon 
ettim. ~ok meşgul olmakla beraber 
"·fan,, ın muha.>iri olduğumu öğre
nince der:hal kabul edeceğini bildir
cli. Bir otomobile atlıyarnk Patisya
daki evine gittim. Kapıyı çaldım. 
Kapı şöyle bir aralandı. İçenle iki 
kişi, aralıktan ne istediğimi ıordu
tar. Kim olduğumu söyledim. Biraz 
'-eklettiler. Bir ba"kası geldi, içeriye, 
lıi.. aalona aldı. Orada beı on kiti 
cllha vardı. Lider ile görüşme!< üze
t'e sıra bekliyorlardı. Kapıyı y~ ~

- •• • , ,.!. ~ .-;.JJ<t, Denı goz 
lıabs.ne aldılar. Sonra emin ol· 
llluş olacaklar ki, rahat bıraktılar. 

Bddcdim. 
Sa.ondaki ziyarctçilcı- dağıldrktan 

so:ıra, bay l\tctaksas kapıda görı.in
du. Kısa boylu, göz.uklu bir adam. 

- s::ı: misiniz? 
Diyerek bcnı çalışma odasına al

dı. Bütün duvarları kitaplarla örtülü 
bir oda. Bir köşeye oturduk, derhal 
'<>rdum: 

- Partiniz krallığın yeniden ih
Yası için çalışıyor. Krallık rejimini 
curnuriyet rejimine tercih edişinizin 
&ebehini öğrenebilir miyim? 
• - Venizelosun getirdifi cumu

l"ıyet, memleketi ikiye ayırıdı. On 
bir senedcnberi, bilmem kaç defa, 
•~yısını unuttum, bu rejim altında 
bırçok isyanlar çıktı, dahili, kardeş 
lcavgalan oldu. Buna· artık daha faz
la tahammül edemeyiz. Bu rejimin 
fenalıklarını gördük. Tecrübe ett'k. 
Art.k kat'i o arak kanaat getirdik kj, 
bizi bu fenalıklardan ancak Kral kur
taracaktır. 
• - Anııyamıyorum. Bana öyle ge
lıyor ki, ortada bir fenal.k varsa 
C\ıınuriyct rejiminde değil, be.ki 
Venizelosun snhsındadır. Ven"zclos 
o;.tadan k:ılkt.ktan sonra rCJıımn, 
cu
1
. ınuriyctin ne gibi fenalığı olahi-
ır? 

Bu itiraznnı bclcliyor olacak ki: 
- Sözümü, dedi, b:tirmemiştim. 

l>aııa doğrusu izahatımı daha etraflı 
"'erınemi§tim. Anlatayım. Cumuri
l'et rejfuni, Yunaniıtanda daima bir 
r>arti rejimi olmuştur. Biz bugüne 
ltadar bitaraf bir Cumur başkanı bula 
tnad1k. Kunduryotis olsun Zaimj.ş ol
•un bir parti tarafından o mcvkie 
\etirilmişlerdi ve parti adamlandrr. 
b.uranın zihniyetine göre de bitaraf 
'd~r Curnur başkanı bulfl.lak kahil değil 
, •r .. ~unu artık gördük, öğrendik, 
ıtiec~ ettik. Halbuki kral, bir par· 

tun adamı olmıyacaktır. 
ta. - Fakat sizin partiniz la-al taraf-

rt olmak itibariyle bizzat ••• 
laJ::° Ne demek istediğinizi anladnn. 
il ~n,. biz kralı getirdikten sonra 
t!;u-tıtnızi dağıtacağız. Evet .•• Hem ne 
otvordum. Kral bir partinin taraftarı 
:ı: ... aca'c. böyle~e <le, orduda parti· 
d • ık leni myacnk, ordu, doğrudan 
le 0 t:ruya krala b:ı.ğlı olacağınclan 
._1:kvetfi olacak. İşte sizi, Türkleri 
d~ adar eden bir mesele. s=zin için 
la Yunanistariın kuvvetli olması 
~ ıtrn d~jpl mi? Şunu da derhal ila
)' u ederun ki, bütün bu ıöyledikleriın 
•iy nanıstanın iç siyasasma aittir. Dış 
()la •sa:rnızda Ba1kan paktı ve sizinle 
~ .. ~ .. -~tımızda hiçbir değişiklik 

'"-avver değildir. Çünkü biz, bu 
(Arkası 3 üncüdel 
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Yalova Gibi Florya da imar Ediliyor 
Şarhaglık Faaliyete Geçti, ilk 1 
Eseri Bir Ay içinde Alacağız · 

-----, 

~imdiki bu Filorya, dünyanın en modern ve ,eJLgjjzel 
J116fr nallbe getl1il~tlr 

de kyrulmuş olan modern \ 
konforlu plajların hiç biri, Fi
loryamn tabii zenginliklerini ta 
şımamaktadır. Filorya plajı, as
rın en modern tesisatı ile çok 
yakında, İstanbulluların ve bü -
tün memleketin deniz ve plaj 
ihtiyacını tatmin eden kıymetli 
bir yurd kıyısı olacaktır. 

NORMANDi 
REKORU 

KiRDi 
SON REKOR 109 SAAT 58 

DAKİKADA İTALYAN REX 
VAPURUNDA İDİ. UÇAK
LAR VAPURUN ÜZERİNDE 
DOLA.ŞMIŞ, NORMANDİE 
MA Vl KORDELA YI ALMIŞ
TIR. 

• 

ıtürk, Şarkın incisi güzel 
İstanbulumuza, Bayındırlık ba
kımından daha çok önem veril
mesi için Şarbaylığa yeni ve kıy 
metli bir ilham kaynağı olmuş
lardır. Kamfıl Atatürk, Filorya 
plajını gezmiş, görmüş ve dün -
yanın en güzel denizi ve kumsa
lı olan bu yerin Iayik olduğu 
ş~kle getirilmesini işaret etmiş
tır. Tıpkı Yalova gibi, Filorya 
plajı ela, kısa bir zaman sonra, 
Atatürk tarafından lstanbula 
hediye edilmiş bir Bayındırlık 
armağanı olacktır. 

Filorya plajı Bayındırlık ba
kımından yüksek bir kıymete 
ulaşınca, buraya, her yaz mevsi
minde birçok Avrupalı seyyah
ların geleceğine de şüphe edile 
mez. . . [Bu mühim rekor hldisesine ait haberler 5 incided:r] 

Filorya kıyıları, tabii plajı, 
ve güzel iklimi ile eşsiz bir yer-
dir. · 

Avrupanm muhtelif yerlerin-

İstanbul Şarbaylığı, Atatür -
kün işareti üzerine derhal hare
kete geçmiş bulunmaktadır. Va 

[Arkası 3 üncUde 1 

iTALYA - HABEŞiSTAN 

~iarp Korkusu Artarak 
S ü r ü P G ·i d i y o r 

Bir Sınır Hadisesinde Her iki 
Taraftan Ölenler Var 

Londra, 4 A.A. - Habeşis -
tanın I tal yaya karşı bir salgın 
yaptrğı hakkında Romaaan ge
len haberler, büyük bir kaygu u 
yandırmıştır. 

Siyasal çevre, dün akşam, bu 
yeni hadisenin kotarılmasını ya 
Ualual komisyonuna, ya sınır .. 
Iarı tahdit edecek olan komite
ye ve yahut ki başka yeni bir 
kuruma yüklemek imkanlarını 
görüşüyorlardı. 

Ancak bu çevrelerin, bu hu -
sustaki umutları zayıftıı. Zira 
orduyu Kızıldeniz kıyılarında, 
bütün yaz tutmanın Mussolin: 
için güç olacağını düşünüyor ve 
Romanın, bir an evvel süel ha 
rekata geçmek kararım ver • 
mek istemesinden korkuyorlar. 

Roma, 4 A.A. - 31 mayısta 
İtalya - Habeş sınırı boyunda 

[Arkası 3 üncüde] 

.. 

,Habe_§ bayrağı 'V'.e Habeş 
askerleri 

SON DAKİKA 

Fransız .. 

Kabinesi 
Gene Devrildi 

EvvelA 
Paris, 4.A.A. Kamutay 

hükumete 192 oya karşı 390 oy
la güvenini bildirmiştir. 

sonra 
Paris, 4. A. A.- Parlamento 

hükumetin istediği tam selahi
yetleri 262 karşı 264 oyla redde 
derek hükUme,ti devirmiştir. 

Hükumet .istifa etmiştir. Ma 
mafih bugünkü şartlar içinde 
Reisicumurun bu istifayı kabul 
edip etmiyeceği henüz ~elli de
ğildir. 

ŞEKERiN 
FiYATI 

iNDiRiliYOR 
Parti .Grupunun 
Tebliği 3 üncüde 

KANA KAN GÜDEN KADIN 
. 

4 Çocuklu Bir Ana 
Dün Sabah Katil Oldu 

Dün Karaköyde Çeşmemeydanın • 
da feci bir cinayet oldu. Gülizar is • 
minde bir kad:n, eski bir kan davası 
yüzünden Kazım isminde bir renç_beri 
sekiz tabanca kur§unile yaralıyarak 
öldürdü. Kana ifan güden bu kadının 
macerasının önemi ilkönce katilin bir 
kadın olmasında, sonra da ruh ve ka
rakter tczahüründedir. Katil kadın, 
45 yaşlarında ve dört ço.cuk sahibidir. 
Maktul Kazım, Erzincanda .Plomar 
kaymakamlığında Gülizarın annesini 
yaralamış, kardeşini öldürmüştür. O 
zamanki muhakeme sonunda mah • 
kum otan Kazım, müddetini bitirerek 
ve aftan istifade ederek hapishaneden 
çık~ıştır. 

Kin sUrUyor 
O zamandanberi Kazıma kin bağ

layan ve intikam hırsı ile için için ya
nan Gülizar, K" • .. n hapishaneden 
çıkarak lstanbul.ı : lişini fırsat bil • 
miş, onu ele gc·r k için gizliden giz 
liye aramaya koyulmuştur. Komşula· 
rmın ve kend.sıni tanıyanların verdik 
teri malümata göre, kinci kadın bir • 
çok defalar bu eski hactis,.den h:ıhsct 
miş, intikam beslediğini de gizleme· 
mittir. Kocası Hüseyine, Kazım bu· 
lup öldürmesi yolunda da birçok de· 
falar ısrarda bulunduğu anlaşılmak • 
tadır. 

Katil lstanbulda J - Kabl kadın Gülizar 
Katil kadın Kazımın Istanbulda ol- 2 - Hikayesini yazının sonunda 

duğunu, yerini, geçti_:· yolları tesbit okuyacağınz komiıer 
ettikten sonra, ilk iş olarak manto l lfıhçı Abdidcn 7 ,65 capında bir Veh
yapmak baliancsile kocasından 30 li- ley tabancası satın almıştır. 
ra koparmış ve Mısır çarşısında si- [Ark.ası 3 üncüde] 
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AMERIKADA BiR KAR~R ---------------------~--------~--------------~-----------------------------------------------------------------------------------------~· 
Burada bir kere daha size ha

tırlatmış olduğum gibi, Mah • 
mut Esat Bozkurt, Universitc • 
de verdiği lnkılap derslerinden 
birinde, Amerikanın demokrat 
olduğunu ve iktısadi liberalizm
den ayrıldığını söylemi§ti. Dün 
kü Aksam gazetesinin Ak§am. 
cısı taralından yazılan bir irkra
dan da öğreniyorum ki, Ameri
kanın yüksek mahkemesi, "Cu
murreisi Roosevelt'e Parlamen
to tarafından verilen fevkalade 
salahiyetler üzerine yapılmış 
kanun/an, teşkilatı esasiyeye 
muvalrk bulmamı§ ve ortadan 
kaldırmııtır.,, 
Akşamın liberal muharriri, 

teşkilatı esasiye ile diier ka • 
nunlar arasrnda tezad olunca, re 
iimin ana kanununa baş eğdiren 
Amerika yüksek mahkemesini 
avuçlarının olanca hararetile al
kışlıyor. 

Yasakçı, lak2t ne de olsa pek 
se\·gili dostumuz Vedad Nedi
min birçok eserleri, Matbuat teş 
'kilat kanununa dayanarak alo· 
roı etmesi üzerine, bu hareketi
nin teşkilatı esasiye kanunu • 
muz önündeki hukuki değeri ne 
olabileceğini, birkaç büyük hu
kukçumuza sormuştum. 1 nkıla
bı mııı tefsir eden, bazı hukuk 
kitap/arma da baktım. O zaman 
öğrendim ki mesele, yani bir 
kanun teşkilatı esasiyeye uy • 
mazsa ne olacağı keyfiyeti, bi
zim hukukçularımız, hatta tem
yiz azalarımız arasında da türlü 
türlü tefsirlere uğrayormuş. 
Mahkemelerimizde bazı tered • 
düdler ve hukukçularımız ara • 
srnda da birçok münakaşalar ol
muş. 

Konu§tuklarımrn hemen hep
si, bana, yalnız Amerikada yük-
• .;;ek mahkemenin te§kilatı esa -
siyeye zıd kanunları hiçe say -
mak hakkı olduğunu hatırlattı
lar. Bazıları, son zamıniarda, 
Fransada da bu .salahiytin isti • 
nal mahlremeletine verildiğini 
ilave etti. Burada bulunan bir 
Fransız hukukçusundan da me
seleyi sordum: Fransada kanu
nu esasiye mugayir bir kanunun 
hiç bir mahkemede mer'i olamı
yacağını söyledi. Başka memle
ketleri bilmiyorum. 

Bu davayı temiz niyetlerle 
ve açıkça münakaıa etmekte in
kılap hukukunun kazanacağı 
pek çok §eyler olduğunu 'sanı -
rım. Hukukçu olmadığım için, 
M atmut Esat Bozkurt ba§ta ol
mak üzere, bu meselenin en sa
/Ahiyetli kalemleri bizi biraz ay 
dmlatırlarsa, davanın alaca ka
ranlığından oldukça kurtularak 
leraha çıkacağız. 

Peyami SAFA 

Terkos suyu 
Terkos suyunun temizlenme

si için Kağıthanede süzme ha -
vuzları yapılmaktadır. 

Bu havuzların yapılması iki 
ay içinde bitecektir. 

No. 44 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

Bir hiç, onu. çileden çıkar
mağa kafi geliyordu. Kaşlarım 
çatarak öyle dikdik bağırışı, 
kabarıp horozlanışı vardı ki be
nim pek hoşuma gidiyordu. 

Bak. sırası geldi de söylüyo
rum. Onun bağrıır, ''patron,,u· 
mun öağırııına benzemiyordu. 
Sesi. acı tatlı idi. Bağırırken, 
titizlenirken, saçları ürperiyor, 
gözlerinde ıimtekler çakıyor • 
du. 

Verem, çok garip bir hasta • 
Jık, çocuğum 1 Veremlilerde, ha 
yata karşı bir kin, aynı zaman· 
da bir hıra uyanıyor. Yaşayan· 
lara. uzun müddet yaşayacak 
olanlara karşı bir kin; ve yaşa· 
mak hırsı ... 

Önceleri hastahklanndan kor 
kuyor, titriyorlar. Lakin hasta· 
lık ilerlemeğe başlayınca, bu 
korku, bu titreyiş gidiyor. O
nun Y.Crine ıonauz bir inanı§ ge 

J ;.i:f ark gemisinde dUn bir çay verildi. Resimlerde dans eden çiftler ve fampanya içen kadmlar g8rUnUyor -
Kadıköy Akşam Kız San'at mektebinde bir aergi ac;tldı 

HAVA TEHLiKESi 

Üye Olanların 
Sayısı Artıyor 

Hava tehlikesini bilen üye ya 
zımı devam ediyor. Bir çok va
tandaşlar üyelik için yeniden 
müracaatta bulunmuşlar, bir 
çokları da muhtelif şekillerde 
teberrülere girişmişlerdir. 

İstanbuldaki bütün esnaf ku
rumlarının haziranın 15 inde 
yapacakları genel toplantı için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Türk hava kurumunun çalış -
ması hakkında halka sağlık ver 
mck üzere İstanbuldaki Halk -
evleri tarafından konferanslar 
sıralanmıştır. 

Bu konferanslar evvela hava 
kurumunun çalışması anlatıla -
cak bundan sonra hava tehlike
si hakkında halka bilgi verile -
cektir. 

Yeni üyeler 

Hava kurumunun İstanbul 
şubesine müracaat ederek üye 
kaydedilen ve yeni tcberrüde bu 
lunanlar şunlardır: 

Armatör Barzilay ve Benja • 
men 100 lira ile üyeliğe kaydo
dolmut. aynca 1000 lira teber· 
rü etmiştir. 

Sultanhamammda Kazmirci 
Moiz İsanit oğullan senede 30 
lira taahhüt etmişlerdir. 

Ayakkabıcılar cemiyeti ka -
zancırun yüzde 1 O unu hava ku 
rumuna bırakacağını bir mek • 
tupla bildirmiştir. 

Marpuçcularda Kotel hanın -
da 1sak Robendi ve Moiz Koel 
de senede 100 lira taahhüt et -
mişlerdir. 

Radyoda dün akşam da bir 
söylev verilmiştir. 

Hava tehlikesini bilen üye ya 
zımı için memleketin her yanın
da olduğu gibi Bursa ve Zongul 
dakta da etraflı çalışmalar sür
mektedir. Bafra öğretmenleri 
aylıklarından yüzde birini her 
ay muntazaman hava kurumu -
na vermeği taahhüt etmişlerdir. 

Olgunluk 
imtihanları 
lstınbuldaki bütün hususi 

Türk liseleri ile azlık ve ecnebi 

liyor. 
v Evet, iyileştiğine, yaşayaca -
gına ve haatalığın geçtiğine i
nanıyor. 

- Ah, bu nezle... Bir türlü 
g_eç~i~or ~i... Bir §eyim yok. 
Oksuruk hır kesilse ... 

Yazın, sıcaklar, onu öksürtü
yor: 

- Terliyorum, akşam aya • 
zmda, korunamıyorum, kendimi 
üşiitüyorum, nezle tekrarlıyor. 
Kışm, soğuklan bahane edi -

yor. İlkbahar ve sonbaharda da 
yağ_murlar, sakat havalar var. 
Oksürüğü kesilse, bir şeyciği 

kalnnyacak ! Evet, öyle içten i . 
nanıyor ki şaşarsın. 

Bütün hayalleri, hep ileriye, 
uzun yaşanacak günlere ait ... 
Hayali, tasavvurlarla do~~ ... 

Gezecek, yürüyecek, gulecek, 
eğlenecek, yaşayacak ... 

Tekrar ediyorum, verem de -
nilen hastalık. hakikaten, ina • 
mlmıyacak kadar •garip, tuhaf 
bir hastalık ... 

Veremlilerde, aşk ve cinsi ih· 
tiyaçlar. azgın bir yarış au ha
line geliyor. 

VAPURCULUK ŞiRKETiNDE . mekteplerinden mezun olanla
rın olgunluk imtihanları Gala -
tasaray lisesinde yapılacaktır. 

Maarif idaresi olgunluk imti
hanlarının programım hazırla -
mış ve dün Galatasaray lisesine 
bildirmiştir. 

Tasfiye istiyen 
leri Tasfiye ... 

Galatasaray lisesi de mektep 
idarelerine tebligatta bulun -
muştur. 

Yapılan programa göre imti
hanlar 15 haziran cumartesi gü 
nü başlayacaktır. Fen, edebiyat 
gruplarından ayn ayrı imtihan 
yapılacaktır. 

Fen grupuna girenler 15 ha -
ziran cumartesi riyaziye ve ec -
nebi lisanından, 28 haziran cu -
ma günü felsefeden, edebiyat 
gnıpu da 21 haziranda tarihten, 
24 haziranda felsefeden, 27 ha
ziranda da edebiyattan imtihan 
o lacaklardJr. 

Lise mezuniyet imtihanları 
da aynı günlerde ayn bir komis
yon tarafından yapılacaktır. 

KÖRLER 
Şehrimizde bulunan Nevyork 

körler cemiyeti müessisi ve 
"Perkins lnstitution forthe 
Blind,, ismindeki kör mektebi -
nin müdürü Mra. Winifred Holt 
Mather, dUn aaat 17 de Üniver-
site konferans salonunda körlük 
hakkında bir konferans vermiş
tir. Amerikadaki körler mekte
binde talebelere nasıl okuma 
yarma öğretildiğini, canlandı -
ran bir filmden sonra aynca i -
zahat veren konferanscı masre.· 
fı kendilerine ait olmak üzere i
ki Türk gencini Amerikaya da -
vet etmiş, mektepte kalıp tetki· 
kat yapabileceklerini söylemiş -
tir. Kalacaklan müddet içinde 
bu iki gencin pansiyon ve ye -
mek masrafını mektep verecek
tir. 

Tahta evler 
Yeni yollar ve yapılar kanu

nuna göre IJChir içinde ahşap ev 
yapılmasına müsaade edilme -
mektedir. 

Ancak büyük bahçe ortasın -
da olduğu takdirde buna izin 
verilmektedir. 

Maamafih son üç ay içinde 
İstanbulda yapılan binaların 
yalnız 3 tanesi ahşaptır. 

Ve sonra, veremlilere başka 
bir huy da geliyor. Artıklarını 
muhakkak başkalarına yedir -
mek, içirmek ... 

- Benim bardağımdan neye 
içmiyorsun? .• 

- Al, şu pastanın yarısını 
ye ... Ben, yedim, temizdir. 

- Neye benim çatalımdan 
yemiyorsun? 

- Bu çukulatanm bir ucunu 
dudaklarımdan kopar! 

Bir şey anlayamadım. Hasta
hklannı mı aşılamak istiyorlar? 
Yoksa hasta olmadıklarını mı 
anlamak istiyorlar? 
. Bea, onun bardağmdan iç -

tim! ısırdığı pastanın yarısını 
yedim, dudaklanndan !iUkulata
nın ucunu ısırdım. 

Ne korktum, ne çekindim ne 
tiksindim. ' 

İnanır mısm? Ben de verem 
olmak istedim. 

Buna da şımanklık 1 diyebilir
sin. Hakikaten de öyle. Şıına -
rıkhk ! Başka bir şey değil... 

Hasta çocuğumu, teselli et • 
miyordum. Param vardı, onu 
lıviçreye götürebilirdim. Fakat 

Vapurculuk şirketi idare mec 
lisi. genel hissedarlar heyeti 
ni fevkalade bir toplantıya ça· 
ğırmıştır. Bu toplantıda bir. kı· 
sım hissedarlarla idare meclisi 
azalarının ekseriyeti tarafından 
verilen (akririn müzakeresi ya
pılacaktır. 
Duyduğwnuza göre, bu tak • 

rirden şirketin tasfiye edileceği 
ve vapurlannm satılacağı mi -
nasını çıkaran asılsız ıayialan 
ve yazıları tekzip etmemek ıu -
retile şirketi şüpheli vaziyete 
düşüren idare meclisi azalan 
hakkında da bazı kararlar alı -
nacaktır. 

Bu suretle şirketin taıfiyesin 
den bahsedenlerin tasfiye edil • 
meleri istenmektedir. 

nüfusumuz 17,5 
Milyon 

lç i§leri Bakanlığı, ıenel nUfuı di· 
rektörlıüğü geçen dört yılda yapılan 
ve gelecek dört yılda yapılacak ifJer 
hakkında bir bro9ür yapmı!ttT· Bu 
broşüre eöre nüfus i,lerini viliyetler
dc b~UnkU tctkillt n tahalatla ida
re etmek güçtür. Nüfus dairelerinin 
peri§an vaziyetleri devletin, ekonom· 
sal, finansal ve aoyaaJ durumlarında 
çok büyük ve tehlikeli abaklrldara 
sebep olmaktadır. Bu durum ~le ace
le ıslahı hali ve buıünün ihtiyaçları· 
na cevap verecek yeni ve medeni teı· 
kilatı icap ettirmektedir. 

Broıüre göre aavaıın başlangıcın· 
dan beri memleket içindeki bütün do
ğumlar ve biltiln evlenmeleri tama • 
mile yazılamamaktadır. Nüfus daire
leri ve nüfu11 teıkilitı nüfus uyJ.6ı ile 
mütenasip değildir. 

Broıürde yapılacak itler de §U su. 
retle aaydmatkadır: 

1 - Genel yazım. 2- Nilfuı tC!• 
kilitıru ikmal. 3 - Salim bir teaçil 
usulü. 

936 yılında Türkiyede yafayan bü· 
tün insanların doğum ıabıtlannı tu· 
tacak ve yeniden ana k6tüktere yazı· 
lacak ıekilde ıenel bir yaznn hazır· 
lanılmaktadJr. Genel yazım için bir bu 
~uk milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Şimdiye kadar l ,659,573 gb:tl do
ğum, 1,506.913 ölüm, 529,522 cizli 
evlenme yazılmııtır. 

Genel nüfuaumuz çoğalmaktadır. 
Haziran başına kadar yazılanlarla be 
raber genel nüfusumuzun sayısının 
17 ,5 milyonu bulmakta olduğu tah • 
min edilmektedir. 

babasıyla annesinin elinden ala
mazdun. Onların btrakacakları
nı biiseydim, bir dakika bile te
reddüt etmezdim. 

Yavrumu, doktorlara gösteri· 
yordum. Lakin hepsi Umidi kes
mişler\}i. Ölecekti, ölüme mah
kumdu. 
Düşündüm; bu yavru, daha 

hayata gözlerini yeni açtığı bir 
zamanda ölecekti, bari, dünyayı 
az buçukolıun görerek, hatti bi· 
raz da ağız tadıyla ölmeliydi. 

Bunu, ahlikıızbk, vicdansız • 
lık sayanlar olabilir. Ben, öyle 
dü§ünmüyorum. Ölüme mah -
kum bir inaanm son ve sayılı 
günlerini pehrizle zehir etmek 
daha mı ahlikt, daha mı vi~ 
dani? 

Y eıin, içsin, gülsün, eğlensin. 
Gözlerini dünyaya kaparken -
yanda kalmıs bile ol1a - gene 
zevklerin ve tatlı hitıralann 
ncşvcıini, keyfini duyıun ..• 
Haıta çocutum, darülfilnun

da,rdı. Ne okuy~rdu, hangi mes
lege heves etmışti? Bilmiyo • 
rum. Bunu, sormak bile aklıma 
gelmedi. 

r7- - - ·-
LKuçuK HABERLER 1 
* Türk • Yunan tecim anlaıması 

iki ay daha uzatılmıştır. Bu iki ay İ· 
çinde yenlıi yapılacaktır. * Etibba odaıı idare heyeti dün 
Dr. Niyazi Gözcünün baıkanbğı al • 
tında toplanmıı. her aylık kongrenin 
28 Haziranda toplanması kararlaş • 
mıttır. * Sanat evlerinin yaptıkları ma • 
zottan bazı belediyelerce istihlak re• 
ml aranmaktadır. Alakadarlar bele • 
diyelerin bu yolda bir resim alamıya· 
uklannı öne •ilrerek itiraz etmişler, 
Ekonomi Bakanhğına müracaatta bu
lunmuıkrdır. Sanat evleri, istekleri • 
nin tetkiki bitinceye kadar bu resmin 
alınmama11m da dilcmiılerdir. 

• Hukuk Fakülteıinde doktora sı 
nıf ında sözlü imtihanını vererek ka -
zannut olan Avram Motalan pazarte
ıi günü profesörler önünde (Türk 
Hikimi) adındaki tezini müdafaa ede 
cektir. 
* Berberler Cemiyeti baıkanlığı 

lıtanbuJ belediyesine müracaat ede
rek berberlerin de hafta tatilinden is
tifade etmeleı:ni rica :niıterdir. * Univeraiteye bağlı yabancı dil 
mekteplerinin yazlık kurlan buglin 
baflıyacaktır. 

• Edebiyat FakUlteııinin tarih 
zümreııi imtihanları bitmi tir . 

• Universite imtihanlan bitince 
talebeden 100 kitil;k bir grup Yuna· 
niatana gidecektir. Seyahat programı 
bazırlanm:ıtır. * Sevkiyat erat ve erbaş_ılımna ve. 
rilecck yevmiyeler hakkındaki kanun 
da deği§ilclik y.ıprJmritır l{;ı7annıın 
yemek ıurctilc iaşelerinin temini 
mümkün olmayan erata (er. erbaş ve 
gedikli erbat) ve ıüel okullar talebe· 
sine bulundukları yer rayici üzerinden 
gündelik verilecektir. 
* Kadıköy Akıam Kız Sanat mek 

tebinde bir yıJtık çalışmayı gösteren 
güzel bir :ıergi açılmıştır. Sergide, ta
lebelerin kendi emekl:rile hazırladık· 
Jarı eacrfer tethir edilmektedir. 
* Galata yolcu saloınundaki ham· 

mallar ve rıhtımdaki kayıkçılar için 
koyu renkli yeknesak elbise şekli ka
bul olunmustu. Bunlar dünden itiba
ren yeni clbiaelerini giymeğe başla -
mıılardır. Bir hafta içinde hcpıi kıya
fetlerini bu tekilde deiittirmit ola -
caklardır. 

* Yıllık ikramiye alacak gümrük 
memurlannın listesi bakanlığa gönde 
rilmiştir. lkramiyclerin yakında veri· 
leceği umulmaktadır. * Ekonomi Bıkanlr~ı deniz mUs • 
tcşar. Sadullah dün sabah Ankaradan 
gelmit ve Yalovaya gitmiştir. Müste· 
tar Yalovanın imar planı için yerinde 
tetkikatta bulunan mütehassıs Prost 
ne temaslarda bulunduktan sonra 
9ehrimize dönecektir. Ekonomi Ba • 
kanlığı nakliyat genel müdürü Aye • 
tullah da bugünlerde şehrimize gele· 
cektir. 

Mektebine gitmiyordu. Onu 
avare eden bendim. Ama, nasıl 
avarelik! İlkbahan, yazı, son • 
baharı, kışı ile bütün bir yıl!.. 

Onu, öyle gezdirdim, öyle 
k°'turdum ki. .. 

Evet, koşturdum, diyorum. 
Ağır yürUmek, boş ve öldürecek 
zamanı olanların işidir' Halbu· 
ki onun, vaktı yoktu ve ölüme, 
doludizgin gidiyordu. Bu kısa ve 
sayılı zaman içinde, ağır yürü
mek değil, koşmak, uzun mcsa
f eler kazanmak icap ediyordu. 

Yalan mı söylüyorum, çocu • 
ğum? Yanlış mı söy lilyorum, 
yavrum? 

O, ki yaşamıyacaktı! O, ki ö· 
lecekti, ölmeğe mahkumdu. Ve 
bu, önüne geçilmez bir hakikat
tı. 

Ceac:.. .. ııı:timi dişlerime taktım, 
bir gün, yavrucuğumun annesi -
ue söyledim. 

Dedim ki: 
- Çocuğunuzun hayatını teh 

tikede görüyorum. Ben, İsviçre
ye gitmek niyetindeyim. Eğer 
müsaade ederseniz, onu da be -
raberimde &ötüreyim. Bir sana-

BlJDA 
BENDEN 
BiR ÖRDEK YAVRUSUNUN 

ÖLUMO 
O, kuluçka olmuş bir tavuğun 

altındaki bir ördek yumurtasın
dan, vaktinden önce çıktığı için, 
kafacığı analığımn gagasıyla 
yaralanarak dünyaya geldi. 

Evin kadını, bu başı yaralan
mış ördek yavrusunu, bu boyu· 
na söylenip boyuna koşan, kı • 
mı/danan küçücüğü avuçlarıma 
arasma aldı, sabah ayazmda ne
/esiyle hohlayarak ısıtmağa uğ· 
ra§fl. • 

Ördek yavrusu kadınrn sarı 
ayakkaplarınrn peşinde dolaştı 
bütün gün. Ve ben yalnız insan
larda ve dört ayaklı hayvanlar
da bulunduğunu sandığım bu 
alrşkanlık, bu alıştığmı bıraka
mamazlık duygusunu küçücük 
ördek yavrusunda da görerek 
şaştım. 

2? saat, evin kadınıyle ördek 
yavrusu arkadşlık ettiler. Ertesi 
gece kadın bir gezintiden eve 
döndüğü vakit, ördek yavrusıı• 
mı, yatak odasında içfoe yerle§• 
tirdiği dikiş sepetinin kalabalı
ğı arasmda ölü buldu ve birden 
bire ağlamağa başladı. 

Bir arkadaş~m vardı, ağlıyaa 
kadına dedi ki: 

- Çıldırdın mı? Bir örde~ 
yavrusu için üzülünür mü hiç?. 
Oy/eyse lilitleyip boğduğun 
sivrisineklere, tahta kurularına. 
bile bile nasıl kıyıyorsun? On
lar da ördek yavrusu gibi canlı 
değiller mi? Bir ördek yavrma 
için böyle ağlıyorsan, sonra 
dostlarrn felaketlerine üzüldiJ , 
ğün vakit onlar bunu nasıl kar
şılarlar? 

Ağlayan kadın başım kaldı • 
rıp bu söylevi söyliyene baktı: 

- Ona alr§mıştım, dedi, o da 
bana alışmıştı. Belki böyle al· 
lamaklığım, eğer ağlamayı bir 
çeşit teessür iladesinden ba§ka 
hir§ey samyorsan, çocukluktur. 
Olabilir. Fakat ney/eyim o baııa 
:/f 1 r :r m 'S~-' • ..bon t1 c-.on4. 
Kadın sustu A Tı~k•nlı,ğrn 

büyük kuvvet olduğunu ben baJ' 
le bir ördek yavrusunun ölümilr, 
le anladım. 

Orhan SELiM 

Pr. Dessaver 
Hacizin do§rulu· 
ğunu söylüyor 
İstanbul Üniversitesi profe· 

sörlerinden röntgenci Dcsaa• 
verin AJmanyada bulunan en Ji· 
kine vaziyet eGildiği =tjans ha
beri olarak biıdirilm!şti. Dün 
Dessaverle gör üştük. Profrsör 
şunları söyledi: 

"A!manyadaki mallarana ba• 
ciz konulduğu haberi do~nı
dur. Yalnız bu haciz kanın bir 
kısım emJiıkinıe tatbtıt e lilmit• 
tır. Ht:r şeye rağm(l!n m~mleke
timi s~ven bir insaı• oldu~unı 

:çin. bu hususta hiç bir fiey SÖY. 
liyemiyeceğim.,, 

toryoma koyarım, her gün yok
larım. 

Annesi boynunu çarpıttı, dıı-
dak büktü: 

- Nasıl olur? 
- Ne demek nasıl olur? 
Bu annenin asıl fikrini, kafa• 

sının içini bilmiyordum. Nelet 
düşünüyordu? Benden şüphe "' 
lenmiş miydi? 

Kadın, benim soruşuma siıdr
lenmiş gibiydi: 

- Biz, burada çocuğuınlllf 
bakabiliyoruz. 

Yavrum, bu sinirleniş nedir• 
ve nereden, ne sebeple gelir~J~ 
lir misin? Bazı insanlar ve ....,. 
ler vardır. Üzerlerinde. malla • 
rın. matahların fiyat yaftalaır. 
zenginlik yaftasını takmak rtJ' 
rakındadırlar. · 

Hasta yavrumun anası, baı-: 
sı da, bu merakla hasta indi' 
lardı. Kendilerini her~e~-z~ : 
gin tanıtıyorlar. zcnginlıgı:,d.. 
vünerek zengin geçiniyor .-91.., 
Halbuki ancak ortahalli say-: 
bilirlerdi~ 
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Şekerin Kilosu 25 
Kuruş Olacak 

HükUmet Kamulaya Yeni Bir 
Kanun Projesi Verdi 

Ankara, 4 A.A. - C. H. par
tisi Kamutay grupu bugün saat 
ıs de Erzincan saylavı Saffet 
Arıkanın başkanlığı altında top 
landı. 
Başbakan İsmet İnönü, hüku 

ll'ıetin ulusal ihtiyaçları gözet -
inek ve finansal yeğretimleri 
imkan gördükce hemen tapta
l'llak yönündeki prensiplerini 
bir daha belirtmiş ve bu cümle
den olmak üzere fabrikada toz 
§ekerin kilosunun 25 kuruşa ve 
kesme şekerinkinin de 28 kuru
şa indirilmesi icin hazırlanmış 
<>lan kanunun Kamutaya su -
llulduğunu bildirmiştir. 

Bundan sonra Dış bakanı Tev 
fik Rüştü Aras son Bükreş ve 
Cenevre konuşmaları hakkında 
Parti arkadaşlarını aydınlatmış 
ttr. 

Gerek başbakanın ve gerek 
dış hakanı Tevfik Rüştü Arasın 
diyevlcri grupça alkışlarla kar
§ılanmış ve onanmıştır. 

Ankara, 4 (Hususi muhabiri
ltıiz bildiriyor) - Bugün parti 
~rupunda konuşulan şeker ve 
1Stihlak resimleri hakkındaki 
~anun layıhası bugün geç vakit 

amutaya geldi. İktisat eneli -
~eni toplanarak layıhayı müza
~rey. ba~ladı. 

l..ayıha aynen şudur: 

1 ~fadde 1 - Dahildeki şeker 
a\)tikalannrn senelik istihsal 
(ilttarları hükumetce tayin o
c: llnur. Sen~lik istihsal miktarı 
Jc c: ı..:__ .... m'-4Y-d Radar şe-
~ kilosundan 4,10 kuruş is-

İtalya Habeş 
Gerginliği 
[Baş tarafı 1 incide] 

Çıkan hadisede İtalyan ve Erit
telilerden 30 kişi ölmüştür. 
d Yine o gün Somali sınırların
.. a, müstahilde çıkan başka bir 
}llernli hadise de, İtalyan hat -
1~rına saldıran Habeşlerden 1 O 
~ildarı öldürülmüştür. 

lngiltere Habeşlilere 
yardım mı ediyor ? 

t ~oma, 4 A.A. - İngiliz - 1-
\ıillyan "basın aytışmasma,, de
~ iltn eden Giornale d'İtalia ga
Q e~esi, İtalyan süel tedbirlerini 
d og~ bulmakta ve Habeşistan 
ltj akı İngiliz işçimenliğini ten -

t etmektedir. 
ta Bu gazeteye göre, Habeşis -
tı~da bulunan İngiliz asalbayı 
l>tııf~o_rd, Habeş hükumetinin 25 
iat ı~ın İngilterenin himayesini 

Cdığini söylemiştir. 
~U liabeş hükumeti, gerçe bu sö 
ı~ tekzip etmiştir. Fakat İngi -
at asalbayının sözleri, ağızdan 

12~ dolaşmaktadır. 
l>a Gıornale d'İtalia, ilk Habeş 
!'ttı taiııarına bir İngiliz doktoru
<lo~ baktığım ve Habeşistanda 
latı aŞan İngiliz ajan ve memur
l'a tıın U alual hadisesinden son 
tltr~rtrnış olduğunu yazmakta-

~~İ0tnale d'İtalia gazetesi, bu 
ltr 

18~lerin Habcşistana lngil -
tt ~?ın ~kendisine yardun etmek 
~q:gu duygusunu vereceğini 
littn kta ve yazılarını şöyle bi-

cc ektedir: 
~lalştc bütün bunlar içindir ki, 
'~aya inanç gitgide azal-

dır. 

"'"'»iz mahkemesi 
ti~11kar~, 4 (Hususi muhabi
~~ hıldiriyor) - Temyiz 
"a~ı e~csi eylülde Ankaraya 
~htı e~ılcccktir. Y enişehirde ya 'lt ~.ta olan temyiz binası bit-

Uzcrcdir. 

tihlak resmi alınır. Ancak ka -
nunun neşri tarihinde mevcut 
stokların zararlarını telafi için 
dahilde istihsal olunan şeker sa 
tışı 200 bin tona varıncaya ka -
dar bu resimden 1,4 kuruş ten
zilat yapılır. 

Madde 2 - Hariçten ithal 
edilecek şekerin miktarı hüku -
metçe tavin edilir. Bu şekerler
den kilod'a 15 kuruş gümrük res 
mi alınır. 

Madde 3 - Fabrikaların bi -
rinci maddede muayyen istihsal 
!erinin artması halinde istihlak 
resminin ne kadar arttırılaca
ğı kanunla tayin olunur. 

Madde 4 - Memleket içinde 
imal edilen şekerli maddeler ha 
rice çıkarıldığı takdirde terkip
lerindeki şekere tekabül eden ve 
maliye ve iktisat vekaletlerince 
tayin edilecek olan miktara ait 
ıstihlak resmi iade olunur. 

Madde 5 - Şeker fabrikala
rının senelik temettü nisbeti % 
de 9 dan fazla olduğu takdirde 
bu fazlanın tahsisi ve istimal 
şekli hükumetçe tayin olunur. 
- Madde 6 - Gümrük tarife 
kanunu ile dahili istihlak vergi
si kanunlarının bu kanuna uy -
mıyan hükümleri kaldirılmıştır. 

Yine bu kanuna göre şekcrtn 
fabrikada satış fiyatı toz şeke
rin 25 ve küp şekerin 28 kuruş 
olarak tesbit edilmiştir. Kanun 
neşri tarihinden muteber ola -
caktrr_ 

Bu layıha çabuk kanuniyet 
kesbedecektir. 

Yanhş bir haber 

200,000 Lira 
Veren Yok! 

Dünkü akşam gazetesinden: 
"Bu sabah çıkan Cumhuriyet gaze

tesi mühendis Abdürrahman Nacinin 
kardeşi müteahhid Nurinin tayyare 
kurumuna 200 bin lira verdiğini ya
zıyordu. Bir muharririmiz Nuri ile 
konuşmuştur. Nuri bu ıhaberin aslı 
olmadığını söyliyerelC demiştir ki: 

- Ben de bir Türk vatandaşı o
larak tayyare kurumuna 200 bin de
ğil, beş yüz bin lira da verebilirim. 
Fakat son günlerde Sıvas - Erzurum 
demiryolu in§aatını aldım ve bu hat 
için bir kaç milyon lira tenzilat yap
tım. Bu da bir vatan ve millet işidir. 
Cumhuriyet gazetesinin bu haberi 
beni çok müteessir etti. Tayyare ku

rumuna 200.000 lira vermiş değilim, 
verecek durumda da değilim . ., 

Tan : - Akşam'ın verdiği 
tafsilat ve bizzpt müteahhit Nu
rinin ifadesi, Cumhuriyet ar
kadaşunızın dünkü sayısında 
verdiği 200.000 lira teberrü. 
h a b e r i n i n yanlış olduğu
nu meydana çıkarmış bu
lunuyor. Bize kalırsa bu gibi 
çok mühim haberleri vermeden 
evvel bir kere tayyare kuru
mundan veya alakadarlardan 
tahkik etmek ve ondan sonra 
neşrine tevessül eylemek ma
kuldür. Çünkü bunlar öyle ha
berlerdir ki, hem vatandaşı lü
zumsuz yere müşkül vaziyete 
düşürür, hem de tayyare kuru
muna yardun gibi çok ciddi bir 
vatan hizmeti üzerinde hafiflik 
tesiri uyandırabilir. Netekiıu,bu 
şayiayı dün biz de duyduk, fa
kat Ankaraya telefon ederek ve 
Nuri ile de görüşerek aslı ol
madığını öğrendik ve yazma
dık. 

HAFTA 
16 büyük ıayfa çıkan bu sa

y11mın çok zengin münderecatı 
l O uncu ıayfamızdadır. 

Atatürk 
An karada 

[ Hususi Muhabirimiz 
bildiriyor] 

Ankara, 4 

Cumur Baskam Atatürk bu
gün saat 1 de Ankaraya geldi
ler. Gazi istasyonunda inerek 
otomobil ile Çankayadaki köşk· 
lerine gittiler. 

Atatürk, Başbakan İsmet İ
nönü ile İç bakan Şükrü Kaya 
tarafından Ectimesutta karşı • 
!anmışlardır. Atatürkün şehri
mizde üç, dört gün kalarak tek
rar İstanbula dönmeleri umul -
maktadır. 
Aynı trenle Hariciye bakanı 

Tevfik Rü~tü Aras ta gelmiştir. 

Başbakanın 
Seyahati 

Ankara, 4 (Hususi muhabi.ri
miz bildiriyor) - Başbakan Is
met lnönünün, Kamutayın tati· 
linden sonra, ayın on beşine doP. 
ru biı tetkik seyahatine çıkaca· 
ğı söyleniyor. Başbakan Erzin. 
can ve havalisini gezecek, o sa
hadaki petrol araştırma yerleri
ni görecektir. 

Türk- İngiliz 
Ticareti 

Ankara, 4.A.A. - Türkiye 
Büyük Britanya tecim anlaşma
sı bugün saat 6 da dış işleri ba
kanlrğn..da Ün.z::ıı edilmiştir. im
zadan sonra aşağıdaki resmi 
tebliğ neşrolunmuştur: 

TürkiY.e ile büyük Britanya 
ve şimali İrlanda bi rleşik krallı 
g'i arasında bir :tecim anlaşma-

• sının bağıtlanması için bir kaç 
zamandanberi Ankarada yapıl
makta olan konuşmalar mu
vaffakiyetle bitirilmiş ve iki 
memleket arasında tecimel tra
fik ve tediye usulü hakkında bir 
anlaşma, 4 haziran 1935 de 
dış işleri bakanlığında Birleşik 
Krallık adına İngiltere büyük 
elçisi Sir Percy Loraine Bart 
K. C. M. G. ile Türkiye adına 
dış işleri bakanlığı genel sekre
teri Numan Menemencioğlu ta
rafından imzalanmıştır. 

Dokuz aylık bir müddeti o
lan bu anlaşma, muvakkatan 
20 haziranda ve nihai surette 
tasdiknamelerin taatisinden son 
ra meriyet mevkiine girecektir. 

İki hükumet, ayni zamanda, 
1930 tarihli Türkiye - Büyük 
Britanya tecim muahedesinde 
ufak bir tadil yapmak ve bu su
retle bu muahedeyi tecime! an· 
laşmamn müddeti zarfmda me
riyet mevkiinde tutmak hakkın
da da mutabık kalmışlardır. 

Umumi nüfus 
Sayımı 

Ankara, 4.A.A. - Duyduğu
muza göre yurdun her tarafın
da umumi nüfus sayımı ve nu-

· merotaj hazırlıklarının kontrol 
ve arıtımı için çok sıkı tedbirler 
alınmış ve sayım kati öğrenek
leri her tarafa gönderilmiştir. 

Diğer taraftan sayım hazırlık 
larmı ve numerotaj işlerini yer
lerinde kontrol etmek üzre ista 
tistik genel yar direktör Celal 
Aybar da yarın Çankırı, Bolu, 
İzmit illerine gidecek ve oradan 
EdimeJ • geçerek genel ispek-
tör ile bu işler için görüşecek-
tir. 

Sivas, Kastamonu ve Çorum 
illerinin kontrolları da bugün
lerde yapılacakttr. 

Basın Kurultayı 
Komisyonu 

FiLORY A PLAJI CANLANIYOR 

Atatürk'ün istanbula 
Yeni Bir Armağanı 

[Baş tarafı 1 incide] 

li muavini Rükneddin, belediye rı ve başlanan faaliyetin ilk eser 
muavinleri, şarbaylık fen heye- leri ortaya çıkacaktır. Modem 
ti piaja giderek, burada uzun plajlar artık yalnız insanların 
uzadıya tetkikat yapmışlardır. deniz ihtiyacını karşılayan yer
Burada yapılacak modern tesi - Jer olmaktan çıkmış bulunduğu 
sat için, Iazımgelen proje ve sa- yurdun topraklarına para, re • 
ir hazırlıklara hemen başlanmış fah, ün getiren müesseseler ha-

line girmiştir. Bunun en yakın tır. 1 k t 
Şarbaylık, burasını istimlak örneklerini komşu mem e e -

· · bb .. ı · · )erde görüyoruz. 
etmek ıçın teşe us ere gırış - Romenlerin Köstencede Ma -
miş bulwıuyordu. Bunun için de k 
fevkalade bir tahsisat ayrılmış- yama ve gene o civarda yaptı • 
tı. İstimlak yapılabilmesi için, ları Eforiya, Tekirgöl, Bulgar
denizin bu kıyılarında tasarruf ların Varna plajları her yıl dün 
iddia eden bazı kimselerin huku yanın her yanından binlerce sey 
ki vaziyetlerinin tayini için uğ- yah cekmektedir. Muhakkak ki 

Filor"'ya plajı bütün üstünlüğile raşıhyordu. Tapu dairesini ala- daha çok seyyah çekecek. hem 
kadar eden bu işler de bitmiş Istanbulun bayındırlığı yönün
gibidir. den, hem de şehre getireceği re· 

Bir ay sonunda plajın alacağı fah, para, bakımından en fay • 
müstakbel şeklin umumi hatla- dalı bir teşebbüs olacaktır. 

Kana Kan Güden Kadın 
[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

Tabanca szbn ahyor trm evden ... Kazımın geçeceği yolun 
üstünde beklcmeğe başladım. Gelsin 

Nihayet, kocasının Elektrik şirke· de, k:sasa kısas yapayım, diye söyle-
ti deposunda gece bekç:si olarak kal- r.iyordum. Saat a· ya dc_:ru, Kav·· 
masından istifade ederek dün sabah d. k 

Arapcamiinin yanındaki Yeşil ıre 
saat 4.5 da evinden çıkmıştır. Güli - hamamı önünden geçti. Arkasından 
zar, Kazımın her sabah geçtiği Azap- birkaç adım yürüyerek tabancayı bo
kapı caddesine gelmiş ve bu cadde şalttım. Yanında bir arkadaşı v;ırdı. 
üzerindeki Yeşildirek hamamının kal. 

Ona değmesin diye iyice nişan aldım. dırm taşma oturarak beklemeğe baş . 6 • 7 el ateş ettim. Kaç kurşun varsa 
lamrştrr. bosaltt:rn. Sonra, karakola gidip yap

lık karşı'aşma tı~m işi anlattım. Şimdi söyledikle-
Kazım, saat 5.30 da bir ıarkadaşı ile rimi polislere de söyledim.,. 

uzaktan ~örünmüş, Gülizar yüzünü Hakim Reşid, eu itiraflan dinledik 
örterek onların yanlarına gelmeleri. ten sonra, Gülizara: 
ni beklemiştir. Kaldırım taşı üzerinde - · Seni serbest bırakamıyacağım, 

Pinekler görünen kadının iki dakika tevkif ediyorum. dedi. 
Gülizar adeta sevinerek: sonra yerinden f··Jadığı, "vay hain I" 

f ı d • - Teşekkür ederim. Kanun ne ce-diyerek çarşa ının a tınaa:-ı çıkar ıgı za keserse razıyım •.. Cevabını verdi. 
tabancasını Kaz:mın üzerine sekiz el 
boşalttığı görülmüştür. Ağır surette Katil tevkifhanede 
yaralanan Kazım. kanla. içinde yere Bunun üzerine Giilizar, hakkında 
yuvarlanmış. arkadaşı korkudan kaç· tevkif müzekkeresi kesilerek, Tevkif 
mağa başlamıştır. haneye gönderi.idi. 

Sokulmayan· yakarım Cinayet tahkikatile, müddeiumumi 
Silih sesine kotanlar Güli.zann ''so 

kı.ılmaym. yakanm .. :· tehdidile karşı· 
laşmışlardır. Katil kad:n: .. Anamla 
kardeşimin intikamını aldım. Ben ken 
dim karakola gidiyorum.,. diyerek yü
rümeğe baslamış. tabancasını yolda 
rastladığı zabıta memuruna vererek 
teslim oln,uştur. 

Derhal Sen J orj hastahanesine kal 
dırılan yaralı, yapılan ameliyata rağ
men kurtarılamamıştır. Vücudünc gi 
ren kurşunların karaciğerini, safra 
kesesini ve bağ:rsaklarını deldiği an
laşılmıştır. Yarah biraz sonra ölmüs
tür. Gülizar, zabıta tahkikatı bitiril
dikten sonra Adliyeye verilmiştir. 

Katil kadm anlat.yor 
Adliyeye verildikten sonra dün ak

şam bir poJis memuru refakatinde 
birinci sulh hakimi huzuruna çıkarıl
mıştır. 

Gülizar, tatlı bir hikaye anlatır gibi 
hiç bir teessür duymadan yaptığı r.i
nayeti itiraf edilmedik hiç bir nokta 
bırakmadan hakime anlatmıstır. Güli
:ıar arkasında koyu renkli bir manto, 
başında bir örtü ile mahkeme huzu -
runa gelmişti. Kaz·mı niçin öldürt•ii
ğünü, nasıl öldürdüğünü şöyle :o.n • 
lattı: 

- Bu Kazımın dayısı olan Süley
man, hile ile bizim mallarımızı üzeri
ne çevirtmişti. lş mahkemeye düştı.i . 
Kardeşim Hasan Ali, gittikçe büyü . 
yordu. Süleyman korktu ki, malları 
geri almasın. Kardeşim, bir gün me
şelikten geçerken Süleymanın yeğen
leri üzerine hücum ettiler. Kardeşimi 
martinle vurdular. Hasan Ali vurul
duğu zaman ben burada idim. Tel . 
graf çekerek haber verdiler. Mem!e • 
kete gittim. Kardeşimin dört çocuğu 
yetim kalmıştı. O sırada anamı rla 
Süleymanm yeğenleri parmağından 
yaraladılar. Oğlunun acısına, zavallı 
anam dayanamadı. Biraz sonra. öl lü. 
Hakyerinde duruşma sonunda karde
şimi öldürenlere birer buçuk, ikişer 
yıl ceza kestiler. Biraz sonra da ;.( 
kararı çıktı. Serbest bırakıldılar. 

Mallar, yetimler ortada kalm.ştı. 
lstanbula gelerek Süleymanın yolu • 
nu gözlemeğe başladım. Siileyman 
gelmedi. Oğlu geldi. Fakat burada 
durmadı, gitti. En son Kazım gelmiş
ti. Bunu öğrenince adeta deli divane 
oldum. Ne yapayım diye düşündüm 
Evim Arap camiindedir. Kazımın ıl<ı 

:muavinJerinden Sabri meşgul olrnak
tadrr. Ciülizar. derin bir hınç duygu
su ile, ikide bir: 

- Otckilerın hepsini öldüreceğim. 
diye söylenmektedir. 

Hastahaneye kaldınlan Kazım, al
dığı yaralardan dün akşam ölmüştür. 

Yasak! 
(Not: Yalmz bu hadise münasebe

tile bir noktayı alakadar makamların 
gözii ö~ine koymayı faydalı buluyo
ruz. Hadisenin vukuundan biraz son
ra cinayet yerine yetişen bir fotoğ -
raf muhabirimiz oradaki polis komi
serinden akla sığmayacak kadar müş
külat görmüştür. Komiserin fotoğraf 
muhabirine resim aldırmamak husu -
sundaki fili hareketin en mütebariz 
delili de komiserin en hafif şeklile: 

- "Resim çekmek yok!" 
diyen bir pozunu tesbit eden fotoğ 

rafiyi birinci sayfamızda neşretme -
mizdir. Gazetecilere istihbar islerinde 
ve bütün vazifelerinde mümkün olan 
kolaylığın gösterilmesi daha birkaç 
gün evvel Ankaradaki :lasın kurulta
yının hükumetle matbuat arasında iş 
birliğini görüşen komisyonunda ka -
rarlaşmışken buradaki bu örnek tu -
hafımrza gitmedi de~il. Eğer bu cina
yet '"esrarı devlet" içine giren hadi
selerden birisi olsaydı komiserin gös
terdiğ i binbir zorluğu yerinde ve hak. 
lı görecektik ve .. hiç şüphe yok ki: 

- Vazifesini yaptı .. 
diyecektik. Fakat, bizim bildi~imi· 

ze ve yeryfü:ündeki örneklerinden de 
anladığımıza göre komiserin vazifesi 
her yerde ve her şekilde gazete fotoğ
rafçısını resim alma· ~an menetmek 
değil, sadece katili tutmaktır. 

Bizde gazetecilik 1 

işi Unkapanında idi. Birkaç defa :!ij. 
?.etledim. İyice o olduğunu tan·dırn. 
Yirmi lira param vardı. Gittim, Mısır , 
çarşısında dar bir sokakta, bir dük • 
kandan 20 lira verip bir tabanca a:. 
dım. Eskiden, epeyce silah talimi yap 

Ankara, 4 (Hususi muhabiri- mıştım. Tabanca atmasını bilirim. Ta 
miz bildiriyor - Basın kurul • banca cebimde eve döndüm. O ~ece 
tayı tarafından üyeleri seçilen hiç uyumadım. Sabah, saat beşte kalk-

tım. Çocuklarım,. uyuyorlardı. Yor • komi~yon _ra~~. sabah. ~as~n ge ganlarını örterek ağlaya ağlaya onla
nel dırektorlugunde bırıncı top rı okşadım. (Gülizarın en küçük ço
lantısmı yapacaktır. · cuğu henüz memededir) Sonra çık • 

- inşallah gazete muhbiri 
olur da daire kapılarında hava
dis alacağım diye sürüm sürüm 

- •• •. .. I :.urunursun .• 

3 

DAYAK DÜŞMANI··· 
Bakınız ne güzel bir vaka: 
Bir arkadaşım anlattı:··. . 
Sıkışık arabalardan bırıne bı: 

niyor ve binerken kolu oradakr 
yolculardan birine ilişiyor. Yol 
cu atak bir adammış, soruyor: 

- Bu ne biçim giriş! 
Arkadaş soğuk kanlıdır. Kav 

gadan çekinmek ister ve cevap 
vermez.. "k 

Yolcu atak adamdır dedı 
ya!. Yine sorar .. 

- Sana söylüyorum ... Bu ne 
biçim girişi'. 
Arkadaş bir dakika sonr~ ar• 

kasım dönmeden cevap verıyor: 
- Sizi tanımıyorum ... 
Zorlu yolcu durur mu?. 
_ Ben sana kendimi tamtı • 

nm. . 
Arkadaş bir dakika sonra elı-

ni omuzunun üstünden arkasına 
uzatıp: 

- Verin kartınızı ... 
Bu Jfıl etrafta biraz gülümse

me uyandırıyor. Atak yolcu içer 
Jiyor. 

Şüphesiz başını iki tarafa sal 
Jadıktan sonra 

- Dayak düşmanı herif! .. 
Siz, ben olsak kızarız. Ar· 

kadaş kızmıyor. O atak yolcu_ • 
yu kepaze etmiye karar vermış. 
Biraz sonra cevap veriyor: 

- Burası kalabalık. lyi dövü 
şemeyiz. Ben Tak.~i"!de inece : 
ğim. Siz de oraya ınrn de benı 
dövün! 

Atak yolcu bu söze afallıyqr: 
- Ben M açkaya gideceğim 

Taksimde inemem .. 
Ve !renklerin Coup de grace 

dedikleri son darbeyi arkadaş 

şöyle vuruyor. 
- Eben de dayak yemek için 

_işimi bırakıp Maçkaya gide· 
mem. 

Y ole ular gülmüsler. 
B. FELEK 

Metaksas 
Tan'a 
Söylüyor 

[Baş tarafı 1 incide] 

siyasayı, Venizdos da dilhil olduğu 
halde bütün partilerin ittifakı ile 
yapm;ı bulunuyoruz. Bu itib~rla k~~l 
gelse de, dış r.iyasamızda hır degı• 
şildik olmıyacaktır. Ve kral geh.:cL.k· 
tir, gelmelidir, çünkü halk böyle ış. 
tiyor. r·k· l . . .. Bay Metaksasın ı ır ennı muna-
kaşa etmeğe değil, sadece öğrenmeğe 
gelmiştim. y aln!z, krallığın ihya51 
taraftan olan parti lideri ile, Patras
taki söylevinde halk hangi rejimi i.s· 
terse, o l'ejimi tatbik et~recek şekil
de temel yasasını yenıden kurmak 
İstediğini ve partisinin de halkın be
ğendiği rejimi kabul edeceğini bildi· 
ren başbakan bay Çaldariı arasında, 
tahakkukunu bu kadat" kuvvetli bir 
kanaat, bir inan ile pqinen bildirilen 
sonunç itibariyle, bir fark göremedi
ğimi söyledim. Bay Metaksas sesini 
yükselterek: 

- Partilerimiz arasında çok fark 
var, dedi. ben, partinlin programını 
"Krah tekrar P.etinncktir .. tar7.ında 
ilan edivor, düsturumu bildirivorum. 
Bav Caldaris ise "Hnlk ne isterse, 
ben de onu yapanm,, diverek halkın 
peş:ne takılıyor. Halbuki politika 
adamlannın, ıivasi şahsivetlerin rol. 
leri ha'km önüne düşmek, onu İr§at 
etmeı değil midir? 
Kapı sık ırk açılıyor, İçeriye me

raklı başlar uzanıvordu. Bu adamla) 
nn bakr~1arında: "Bu d:ı nekadar 
uzattı. işimiz var,, diven bir mana 
vardı. Ayağa kl\lkarak bay Metak
sas'tan izin İstedim, beni uğurlarken: 

- Her halde, diyord•.:. ben mem· 
leketimin iyiliği icin çalı,ıyorum, öy
le çalıştığıma kaniim. Buna, vicda· 
nnn da inanıyor. 

Fikret ADIL 

Bakırköyde bayram 
Halk Partisi Bakırköy kaza 

idare heyetinin Bakırköy okul . 
lan koruma ve yardım sandığı 
kolu bu civardaki bütün talebe
lerin iştirakile büyük bu mek
tepliler bayramı hazırlamış ve 
bu bayram pazar günü yapıl -
mıştır. 2 bine yakın talebe, Şark 
demiryolları sosyetesinin husu -
si bir katarı ile Floryaya götü -
rülmüş, eğlenilmistir. Yoksul o
lanlara kır yemeği verilmiş, mü
sabakalarda kazanan talebelere 
hediyeler dağıtılmıştır. 
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Örücüler 
Kapısı ... 

Bir türlü belini düzeltemiyen 
Aziz Hüdayi AKDEMiR yollardan biri de, Büyük Çarşı

• nın örücüler kapısına çıkan yo-

Her .. k e S Şimdi Biribirine Soruyor: Sanatoryomda ~~~~~i::,an:
1

;015:!e;eç~~,t~: 
yol üstündeki dükkanlardan a· 

Olen K d G kf M il D kt ? Iışveriş ederler. a in erçe en e 0 Or mU . Seyyah şehri yapmağa karar 
~imanlar bu kızı gözlerinden verdiğimiz lstanbulu seyyahla -

sakınmakta ve gözleri gibi sev- ra bu yol kadar, kötüleyecek baş 
mektedirler. Savaştan sonra ka bir vasıta aransa belki bulu-
uyuşturucu içkilerin ve sönme· namazdı. 
yen aşkın yorgunluğu ile kıza 1ş aleminde tanınmış bir zat, 
bir bunaklık gelmiştir; doktor- haydi ismini de yazayım, Cafe-
Jar bu hastalıktan kurtulamıya- riye Hanında tüccardan Abdü1-
cağmı söylüyorlarmış. Keskin gaffar bana, örücüler kapısı ö -
bir zeka sönmüş, yüce bir yıl- nünde geçen şu acıklı vak'ayı 
dız uçmuştur. Ona birçok hü- anlattı: 
kumetler hizmet teklif etmişler, - Geçen sene, bugünlerde 
hatta, deniyor ki, Beyaz Ruslar idi. Bir seyyah grupu, çarşıya 
alacağı akçenin nekadar olaca- dolaşmağa çıkmıştı. Bunlar, 
ğmı kendisine bırakmışlar; fa- bir aralrk örücüler kapısına da 
kat o hepsini reddetmiştir. uğradılar. . 

Bundan 4, 5 yıl önce çıkan Ben de orada idim. Hava, bir 
kitaplar diyordu ki: az çisentili olduğu için yerler 

Matmazel Doktor yaşıyor. ıslaktı. Adım başında rastlanan 
~sviçrede bir sanatoryumdadır. çukurlar, çamurlu sularla dol -
lki hastabakıcı geceli gündüz- muştu. 
lü yam başında beklemektedir. Böyle kamburlaşmış yollarda 
Konuşurken bir yerden bir ye- Bir müddet önce düf1D8n cephesi reriaine indirilmit bir casusun yürümeğe ahşmıyan ıeyyahlar-
re atlıyor. Bazı adlar, sanlar, tekrar tayyare ile alınmaa dan birinin ayağı boşluğa gelin 
kişiler, tarihler söylüyor; bir asker ailesine mensup olarak - Otomobil kullanmasını bi- ce, adamcağız, yere yuvarlandı, 
şeyler anlatmak istiyorsa da bellemiştir. lir misiniz? yarrbeline kadar sırsıklam oldu. 
toplu bir anlamı yoktur. Yalnız Bir gün soruyor: _ Bilirim.. Çamurlu sular üstünden zırrl 
dudaklarından eksik olınıyan - Brükselde çok kalacak mı- - Ah, bana öğretseniz !.. zınl akıyordu. 
bir ad vardır: Karl! (Wyanky). smız? - Başüstüne .. Fakat benim Dükkanlardan, hemen adam-

Fakat son haberler kızın sa- - Gelecek yaza kadar. Ben otomobilim yok. Ben daha çok lar koşturduk. Seyyahın üstünü 
natoryomda öldüğünü yazmak· sulu boya ressamıyım, burada at merakhsıynn. Şimdiye kadar başını temizlettik. Fakat, ben 
ta ve bfr sorgu işaretiyle şöyle bazı etüdler yapacağım. hep atlarla uğraştım. Otomobil kendi paynna, öyle utanmıştım 
bağlamaktadırlar: : Aradan epey zaman geçiyor. kullanmağı arkadaşlanmm ara- ki, seyyahların yüzüne bakama-

- Acaba ölen gerçekten Subay kızı sevmeye başlıyor. balannda öğrendim. dnn. 
Matmazel Doktor muydu? Kız yaptığı sulu boya resimleri- An·Mari için ortaya bir me- Şimdi, size sorayım, birinci 

M ni gösteriyor. Henri pek beğe - sele çıkmıştı: Subaya bir oto· derecede seyyah uğrağı olan 
atmazelin önemli işlerin- niyor. Halbuki boyaların altını mobil bulmak. bir caddeye üç beş kaldırım taşı 

den bir kaçı görebilseydi boyasız resimler Uç gün sonra Matmazel, Han döşemek 0 kadar güç bir iş mi
de saklanmış olduğunu göre- riyi N amur kapısında buluşma- dir ? 
cekti. ğa çağınyor. Subay gidiyor. O! Çarşının Halıcılar içini, o ci-

Matmazel Doktor Belçikalı Ne görsün .. o zamanın en belli varın halıcıları, kendi keselerin
zabitin himayesinde dolaşabil - markatanndan Pipe otomobili den para harcayarak çimento 
diği yerlerin ve orduya dair ile Matmazel kendisini bekliyor. ile döşettiler. BelcOiye, yoksa, 
edindiği bilgilerin ilk raporları· Henri izinli gitmeyi, ziyaretleri bunu görerek, çarşının bütün so 
nı bu boyaların altına saklıya- her şeyi unutuyor; şoförlüğü kaklarını esnafa yaptırabilece -
rak Almanyaya göndermişti. kendisi yapmak üzere kadını ğini düşündüğü için mi, işi vur· 

Fazla söze ne hacet 

Ne Dersiniz? 
Bilet· Mesafe 

Bir va1ta oldu: 
Anacloluhiıan yolculcırınclan bir 

takımı ıirketin bilet paraaını paha 
lı bulduklannJan aandalla karfıya 
6eçip tramuayla lstcmbula gitmeye 
H böylece ıirket ııapurlanna binme 
meye lrarar uerdilcr ce yaptılar. Bu 
Jrarar ne #tadar saman yapılabilir 
ortuını bilmeyi:ıs ama harekette bir 
tlirilik var. Y aMnak iatediğimi~ bu 
deiil. 

Liman içindeki vapurla yolcu ta 
flma iti ölçü•üz bir haldedir. Ayni 
.uda ayni ıartlar altında falı§an, 
ayni ma.rafları yapan iki kurum 
ayrı ayn para ile yolcu laftyar .• 

Akay köprüden Kadıköyüne 11 
1turuıa yolc:u taııyor. Şirketi Ha31 • 

riye daha kıaa bir yol (Köprü· U6· 

lıüclar) için 14 lırıruf alıyor. Bütiin 
bu bilet paralarını da a)'fti komia • 
yon kontrol edi)'or. lıt• bu bir ay. 
kın man~ara ueriyor. Daha a)'lırrı 
•ı var: Şirlteti ffayrİ)'c ayni meııa • 
lede Anadolu Hi•arilc karfı lrarır • 
ya duran Rumeli huan ,,alculann -
dan 21 kuru, alıyor tla Anadolu lü 
sannclan 35 lruruı alıyor. 

lıtc halkın aızlanmtuı, ıandal • 
la gitmelr iatcmelİ bö;yl• fcylerdcrt 
doğuyor. 

Bilet ücretlerini lreHn lromuyon 
ifi Akay ve Şirketi Hayriye di;ye ay 
n ayn gözönüne almalttcrnıa ,,..ıa 
le üzerinden haap et•• ltinumin 
bir diyeceği kalmcudı. 

Bü böyle clüfÜnÜyoruz. 

Siz ne dersiniz ? --
dum duymazlığa vuruyor?,, 

Salahaddin GUNGOR 

Şark şimendifer· 
lerinde tatil ı 
Şark şimendiferleri idaresin -

de çalışan bir kariimiz yazıyor 
.. _ Şark şimendifer kumnan

yası hükumetle a.kdcttiğ"j muka. 
vele mucibince müstahdemini -
ni yedi saat, işçiyi de sekiz saat 
çalıştırmak mecburiyetindedir. 

Yeni haf ta tatili kanununun 
tatbikına başlanınca §irket te 
memurlarına cumartesi günü 
saat yanında izin verdi. Fakat. 
işin tuhaf tarafı kumpanya bu 
yarım günün mesaisini kazan • 
mayı gene memurlarının ve iş .. 
çilerinin sırtına yükledi ve gün
lük mesaiye yarımşar saat faz
lah.h. ilavC"'c:t.·d. ~-~-

Acaba şirketin buna hakkı 
var mı, bu açık haksızlığın acı· 
lığı ortada değil mi? .. ,, 

Matmazel Doktorun önemli 
ve doğruluğuna inanılır gibi o
lan işlerinden bazılarım yazdık. 
Onun zekasın~ ve yılmazlığına 
ait okuduğumuz meraklı vaka • 
lardan birkaçını daha pek kısa 
olarak okursak, ister doğru, is
ter uydurma olsun, bir kadın 
casusun kudretini göstermek 
noktasından, iyi bir fikir edin • 
miş oluruz. 

An - Mari bir gün aşığına so- gezdirmek için müsaade alıyor. --------------------------------------

Harpten önce Belçikada 
Belçikadan geçmeye hazırla

nan Alman ordusu oradaki du
rum ve istihkamlar hakkında 
bilgile.r toplamak istiyor. Mat
:rıazelı Brüksele yolluyorlar. 
M~~ropol oteline iniyor. Bir gün 
Bruksel gamizon zabitleri bu 
otelde bir .. su~are veriyorlar. ' 
~atmazel ıçın ıyi bir fırsat.. Za
bıtlerd~n bi~i ile tanışmak isti
yor. Bır vesıle bulmak gerek .. 
Bunu araştırmakta iken binici 
kıla.vuz alayından genç, yakı ık
h hır subay salona giriyor. şBu 
z?t olscnke at yanşlannda birin
cı ge ere çok ün almış 1 H ·v oan enn an R. dır. Subay kışlık 
salondan geçerken keskin b. 
k~d~!1 feryadı işitiyor .Arkas~~ 
~lonunce sarışın, genç, güzel bir 
~zm küçük mendili ile sol elin

den ~kan ~~ları dindirmeye ça
lıştıgım goruyor. Yardıma koşu 
yor. 

- Ne oldu, Madame, şey .•. 
Matmazel elinizi mi kestiniz? 

ruyor: {Arkası var) 

H ari k Hay at Kaza ve Otomobil 

Sigortatannız1 Galat~dı:ı Ünyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafastla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNVON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : 4.4888. 4103 

Kocaeli Defterdarlığı 
Malmüdürlüğünden: 

Karasu 

Muhammen Kıymeti Bedeli Sabık: 
Lira Lira 
1200 1150 

Sakarya Boğazı maharıç karasu gölü Havyar ve ba
l~~. ruşumunun Haziran 935 tarihinden itibaren 3 sene
lıgı 1 Haziran 935 tarihinden 20 Haziran 935 tarihine 
~:~ar.Yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmiş ve 
1 .~ ~.81 20 Haziran 935 gününe tesadüf eden Perşembe 
gun; sa.at

1
1 ~ da Maliye dairesinde müteşekkil komisyon 

mar_ı ctıy e ıcr.a edileceğinden talip olanların yüzde 7 5 

5 Haziran Çarşamba 
Saat 15 de 

Takaim'de, Cumuriyet meydanın· 

da, Elektrik Şirketi sergisinde, ElC'k• 

trki fırınmın tatbikatı göstcrilecdc, 
ve bu meyanda, gelcn1er arasmda 
kur'a çekilerek, bir 

ELEKTRİK ALETİ 
HEDİYE EDİLECEKTİR. 

Bu dera bayanlara mahsustur. 

(Herkeı girebilir). 

LLOYD EXPRESS 
postasını yapan vapurlarımız, 6 Ha
ziran Perşembe günü hareket etlecek 
« PİLSNA > vapurundan başlıyarak 
limanımızdan sabah 1 O yerine 9 da 
hareket edeceklerini muhterem hal
ka bildirirler. 

LLOYD TRlEST1NO 
ACENTASI 

4226 

Zayi ruhsatname 
Paria'de Pav~ caddeıinde 13 No. 

da kain VALEROBROMİNE LE
CiRAND müessesesinin V ALEROB· 
ROMİNE LEGRAND namındaki 

müatahzarının Türkiyaya ihrace 
hakkında aıhhat vekaletinden iatihaal 
eylediği ruhsatname zayi olmuıtur. 

Fabrika ve Havuzlar 
günden: 

Direktörlü-

Çamaşır Fabrikamız için nümune ve şeraiti mucibince 
birinci nevi kokulu ve kokusuz sabın alınacakdır. İşbu 
pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin ( 200) lira pey ak· 
çesile beraber Haziranın 7 inci cuma günü saat on dört· 
te Direktörlüğümüze gelmeleri ilan olunur. (3095) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın· 
almaKomisyonu Reisliğinden: 

Tıb talebe yurdu için lüzumu olan 641 çift yazlık is-
karpin müteahhidinin teahhüdünü yapamamasından do· 
layı olbabtaki ayni şartname ve nümunesi veçile yeni
den açık eksiltmeye konmuşdur. 

1 - İha]esi 25· Haziran 935 salı günü saat 15 de Ca· 
ğaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 
yapılacak dır. • 

2 -Tahmini bedel: Beher çifti 450 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 216 lira otuz dört kuruştur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Tıb Talebe Yurdu 

Müdürlüğünden alınabilir, ve nümune orada görülebilir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saattan evvel teminat 

makbuz veya Banka mektublarile Komisyona müra
caatları. ( 307 5) 

- Hayır, elime diken battı, 
i~te şu gül.. Şuraya fırlattığım 
gülün dikeni.. Düzelteyim der -
ken elimi kanattı. 

Subay Henri nazik, iyi terbi
ye görmüş bir adamdır. Hemen 
sargı ve ilaç buluyor, kızın eli
ni sararken, 

temınat akçcsıyle sözü geçen g·· k d M 1. :. 
1 ·ı· une a ar a ıyeye mu-racaat arı ı an olunur. (3094) 

Tekirdağ Vilayeti 
meninden: 

Daimi 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme Mezkur mlieascaenin TQ.rkiye vekili 1 
A. PARMA ticarethanesi zayi ruh-
satnamenin nUahai aaniyeaini çıkar • __. 
mak Uzre ııhhat veklletine müraeaat ------------------------

Umum idaresi ili.nları 

- Madam, diyor, merak et
meyiniz. Yaranız bu kadarcıkla 
kalacak ve çabuk iyi olacak. 
Ayaklarınızın önünde yatan şu 
kırmızı güle bakıY,orum da çi • 
çeklerin de hainleri olduğunu 
görüyorum. Siz onu göğsünüze 
takıyorsunuz, o sizi yaralıyor! 

- Evet, mösyö, çiçeklerin ço 
ğu böyle dikenli oluyor ve biz
den b'.lyle öç alıyorlar. 

Bu başlangıç ikisinin dost ol
masına elvermiş ve Matmazel 
de dileğine ermişti. 

SubaY. Hemi kızı Pariıli bit 

Encü-

Nafıa. Dairesi silindirleri için mübayaasına lü .. _ 
rülen 250 ton Zonguldak maden kömürü toz 0=0

k 
ve tarihi ihaleden itibaren yirmi gün zarfında Tekird a .. 
İskelesi dışarısındaki meydanda üç gün içinde depo ed~~ 
mek ve öilcümle Masarifi müteahhide aid olmak şartile 
12-6-935 çarşamba günü saat 15 de ihale edilmek üze
re münakasaya çıkarılmışdır. Talihlerin 320 lira temi
nat akçasına aid banka makbuzu ile birlikde mezkur gün 
ve saatta Dain1i Encümende hazır bulunmaları ve şart
nameyi görmek ve daha fazla malumat almak isteyen
lerin Encümene müracaatları. .(3098) 

etmiı olduğundan zayi ruhaatnanıe· Muhammen bedeli 10440 lira olan ve 775 tonu taına
nin hUkmü kalmadığını ve keyfiye- miyle meşe 385 meşe çam veya gürgen olabilecek ce
tin alakadarlara bildirihnit olduğu m'an 1160 ton odun 17-6-935 pazartesi günü saat ı s,30 
lan olunur. 

da kapah zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satırı 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. ı 18. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. BeY.lcrbeyi 48. §101 

alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 783 liralık rnıı .. 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza 
kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe ka: 
nuni manileri bulunmadığına dair beyannameyi h~v~ 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reıs 
liğine vermeleri lazımdır. 1 .. 

Buna dair şartnameler parasız olarak Ankarada rrıa tc 
zeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm ve se~, 
müdürlüğünden alınabilir • . (2949) ~ı 
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·S O N H A B E .R 
Vasıf Çınarın Cenazesi 

Trenle Nakledildi 
Moskova, 4 A.A. - Dün 18 de Türki,ye büyük elçiliğinde Va

sıf Çınar için bir ölü töreni yapılmıştı(. Törende Kaleninin orun 
tağı Miazki ile Voroşilof, Rozengolç, Krestinski, Stononiakof, 
Unşliht, Y ekerof, Budenni, Zolota.cef, elçiler heyeti ve Sovyet 
kurumlan oruntaklan hazır bulunmuştur. 

Tabut. Kalenin, Molotof, Voroşilof, Orconikidze, Litvinof, 
elçilikler, dış bakanlığı, büyülı tiyatro, Türkstroy ve diğerleri ta
rafmdan gönderilmiş olan çiçek ve çelenklerle örtülü idi. Büyük 
devlet tiyatrosu orkestras.ı tarafından halk artisti Ştaynbergin 
idaresinde ölü marşı çalınmış ve hazır bulunanlar bir saatten 
fazla tam bir sükut içinde ölüye son sağlıcamalannı (veda) yap
nuşlardır. 

Moskova, 4 A.A. - Büyük elçi Vasıf Çınarın ölümü münase
hctile, lngiliz, Japon ve Alman büyük elçilikleri şeflerile Bulgar, 
Norveç, lsveç, Danimarka, Finlandiya ve Macar orta elçilikleri 
§efleri de Türkiye büyük elçiliğine giderek başsağıda bulunmuş
lardır. 

Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Merhum Vasıf 
Çınann cenaze11i bugün Moskovadan yola çıkanldığma dair Ha
riciye vekaletine malumat gelmiştir. Cenaze bir .Rus harp gemi
ıile ayuı sekizinde lstanbula gelmiş bulunacaktır. 

Kelatta Zelzeleden Halkın 
•• 

Yüzde Sekseni Oldü 
Quetta, 4 AA. - Sanıldığına göre, Masting ve Kelat ahalisi

nin yüzde 80 i son saramtıda ölmüştür. 
Kabil, 4 A.A. - Dün Kandaharda hafif bir sarsıntı duyulmu§ 

tur. insanca kayıp yoktur. 
Şaman • Quetta demiryolunun Abolullab'dan sonraki kısmı 

yıkılmıştır. 
Simla, 4 A.A. - Quetta şarı yıkmtrlannm altında 20.000 ölü 

bulunduğu sanılmaktadır. 5000 yerlinin ölüleri çıkarılmış ve gö
?nülmüştür. 

Avusturyada rtazi 
Propagandası 

Viyana, 4 A.A. - Polis nazi 
gazeteleri konsoraiumunun mü
rn ... ili bulunan Alman gazete
ci doktor Hans Hartmeyeri ya
kalamıştır. 
• Bu gazetecinin Senkovaki ile 
ııg;ıeri olduğunu gösteren bir
Sok muhabere kagıtlarmı da el-
..:ı __ ...... :'S.:. •• 

Hartmeyer, evvelce kambiyo 
teciıni kanununa karşıt hareket 
ettiğinden dolayı bir defa daha 
l'akalanmıştı. 

Polis, A vusturyada nazi pro
Pagandası için gönderilmiş olan 
Paraları kac..ak olarak geçirmiş 
olmasından şüphe etmektedir. 

Hartmeyer, 1934 yılı temmu-
2unun 25 inci günü yapılan a · 
l'aklanma hareketi baı,arddığr 
ta,_kdirde bir bakanlık müsteşar
lrgına getirilmek üzere nazi lis
tesine ismi kaydedilmişti. 

c;ekos ovak kabinesi 
Teşekkül etti 

Prag, 4 A.A. - Cumurluk 
başkaıu .Maaarilc, ye.ni kabine· 
nin liatcaini onaylamıştır. Liste 
şudur: 

Başbakan, Çiftçi partisinden 
Malipeter, Dış bakanı, Sosyal -
uıuscuıaraan, Beneş, l~ bakanı, 
Çiftçilerden Çerni, Finans baka 
nı, tekni11iyen Trapl, Kültür ba
kanı, tekniaiyen Kromar, Tüze 
bakam, Çekoslovak sosyal de -
mokratlardan Derer, Sü bakam 
Çiftçilerden Mahnik. 

Kabine, çiftçi, sosyalit • ulu
sal, Çekoslovak sosyal - demok
rat, Alman sosyal - demokrat, 
Çekoslovak halkçı partileri ü
yelerile teknisiyenlerden kurul
mustur. 

son DAKiKA 

Bulgar Kabinesi Değişiyor 
[ HUSUST MUHABiRiMiZ BiLDiRiYOR ] 

Solya, 14 

b' Baıbakan Toşef, iki sene evvel, Yugoslavya aleyhine yazdığı 
. ır kitaptan dolayı Yugoslavya - Bulgar yakınlığına muhalefetle 
1thaın olunmaktadır. 

Liberal ve çiftçi partilerinden Çankofun başkanlığı altında bir 
kabinenin Yugoslavyayı memnun etmek için yakında iktidar 
lllcvkiine geleceği söyleniyor. 

Suvarilerimizin Muvaffakıyeti 
AAchem, 4.A.A. - Ni11te yapılan müsabakaları muvaffaki

~ttle başaran suvarilerimiz Alman ulusunun daveti üzerine bu
raya gelmişlerdir. 

1 1 Hazirandan itibaren Almanyada AAchcm şenliğinde arsru
~l atlı müsabakalar baflamışdır. Bu müsabakalarda 70 kilo 
•ıklet ve dakikada 300 metre süratle 24 mani atlanması lazım 
telen ••Ren,, mükafatı müsabakasına dürlü uluılardan 34 hay
~~ iştirak etmiş ve üst tegmen Saim Pulatkan arsıulusal bir 
Un alan Kısmet ismindeki atile bu müsabakalarda birinciliği al-
ll'ıt~tır. 

Suvarilerimizden Us't tegmen Eyüb'de derece alanlar arasın
da bulunmaktadır. 

Hafta latili Ve Yunanlılar 
bu Atina, 4 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Proiya gazetesi 
t ~kü nüshasında Türkiyede tatbik edilmeğe başlanan hafta 

1 •t~lınden bahsederken bugüne kadar Ata türkün yaptığı devrim 
t1! ı~yıyor ve diyor ki: 

11 B.~zde olmadığı halde Türkiyede bir kanunu medeni olduğu
t~ ~u~ünür, kadınların saylav ıeçmek ve seçilmek haklarım da 
ı.::.nüne getirinek Türkiyenin bugünkü reisinin tarihte mevcut 

ınııtcılardan en kudretlisi olduğunu kabule mecbur kalınz.11 

BAL KAN LA RDA HU

SUSi ıSTIHBARATIMıZ 

Muhalifler 
Cumuriyet 
istiyorlar 

Atina, 4 (Hus'!.lsi muhabiri
mizden) - Seçim'ien sonra hü
kf.met tarafmd~n :-e\·mma baş· 
vurulursa muhalif parti liderle
rinin hükumetin doğn ve kaııu
m rc.~·ıfun yaprl.rır..ağı hakkır .da
ki beyanatına dayanarak hür
:iy-etperver part: •ie bt .. likte re
yiam neticesinın cumuriyet re
jimi lehinde çıkmasını temin et 
meğe çahşaca~t2rın1 siyasi ma
t1Afilde tevit et:ı.ıe! ... tedL:·. 

General KondiEsiıı krallığın 
tekrar Yu!tpnıstanda teessüsü 
.çin en aşaitı milietın yüzde yet 
mış beşinin rey~ lazım oldu;;u 
nakkmdak~ diyevi muhaliflerin 
:-t'yiarna iştirak etınele:-ine tesir 
etmiştir. 

Atina, 4 (Hususi muhabiri
mizden) - Selanığe giden Pa
p?.naıStasiu taraf ':ifları ile pazar 
günkü yapılaca'< seçime ~irme
leri hakkında gö:-üsti:kten son -
ta pazar günü r<'t;m lı'1kkında 
bir söylev verecekt:r. 

Çaldaris Selln'O'• gitmiyor 
Atina, 4 (Hususi muhabiri

mizden) - Başbakan Selaniğe 
gitmekten valgeçmı~tir. çar
~amba veyahut perş ~mbc günü 
Pirede seçim hakkınja bir söy
ıev verecektir. 

Yenişehir ve Tıfü.ıhda seçim 
söy !evleri vererek dönen gene -
r al Kondilis seçim-:{! hükumet 
cepnestnın ka~T1aeağuun mu -
hakkak olduğunu bildınniştir. 

Yeni Fransız 
kabinesi 

Paris, 4 A.A. - Bouisson, 
istizahlann başka bir güne bı
rakılması ve tUkel yet -
kenin onaylanması hususunda 
güven sorumunu (itimat mese
lesini) ortaya koyacaktır. 

İstizah dilekleri azdır. Tükel 
yetke hakkında izahat almak Ü· 
zere 17 hatip isimlerini kaydet
tirmişlerdir. 

Bouisson, çabuk cevap vere
cektir. Çabuk aytışma usulü 
belki itirazla .karşılanacak ve 
oy (rey) vermek istcmiyenlerin 
sayısını çoğaltacaktır. Fakat ka 
binenin yeter bir çoğunluk elde 
etmesi çok muhtemeldir. 

De Chammard, başkanlık e
decektir. Kamutay başkanlığına 
Bouissonun yerine geçmek üze
re 5 adaydan (namzetten) bah
sedilmektedir. 
Sağ partiler Franklin Bouil

lonu, yeni sosyalistler V aren -
ne'i, sosyalistler Brace'ı, radi -
kal sosyalistler 1 von Delbos ile 
""'e Chammard'ı ileri sürdükle
rinden bu seçimin heyecanlı ol
ması pek muhtemeldir. 

Arsıulusal para istikrarı 
Paris, 4 A.A. - Finans ba -

kanı Caillaux, paraların genel 
durluğuna (istikrar) yantaz 
(taraftar) olduğunu, fakat bu 
meseleyi konuşmak için arsıuhı 
11al bir konferans toplamak yet
kesini kendisinde gönnediğini 
söylemiştir. 

Finans bakanı, şimdilik büt
çenin dcnkleştirilme!İ ve Fran -
sız parasının bugünkü değerin
de durdurulması ile uğraşmak -
tadır. Bununla beraber Cail
laux, acunun ekonomik kalkın
ması için, öteki ulusların uyuşa
rak arsıulu al bir para durluğu
nu başarabileceklerini umut et· 
mektedir. 

Albn sahşı azaldı 
Paris, 4 A.A. - Yeni hüku • 

metin yerleşmesi ve Finans ba
kanının sözleri Fransız ve ya • 
b~ncı finans piyaaalan üzerin• 

iCMAL 

Yunanistanda 
Rejim Sorumu 

Birkaç •1 önce Y unaniatanda ya
pılan isyanın kötü neticelerinden bi
ri, ıbu komtu ülkede rejim metelesi
ni tdaar tazelemit olmutndadrr. 
Yunanistan iki kuma ayrılmıftır: 
Balkan Nvatından önceki eski Yu
nani.tan, Balkan savqı ve Bü)'iik 
savat ile eldenca knımlar iri buna 
da yeni Yunani.tan adı nrilebilir. 
Eski Yunanistan kamuıunun büyük 
acseriyeti kral taraftandır. Yeni 
Yunanistan kamuaumın bü.,ük bir 
eltseriyeti de c:umurluk tarllftarM.r. 
Rejimler üzerindeki bu filDr a:ynhiı 
da bir bnaale dayanmaz. Kral Ke»
tantin ile VenizeJosun araaındaki 
e$kİ anlaıamamailığm mirasından 
ibarettir. Gerçi Kostantin kaçtı 
ve 50.va da öldü. V enizeloa da ay. 
seten ölmüı demektir. Fakat Yuna
ıristanı ikiye ayıran eski dava bili 
sürüp citmekteclir. 

Y unanntanm bugünkü rejimi cu
murluktur. fakat cwnurluk rejimi 
kralcılann elindedir. Aykwı gibi sö
rünen bu vaziyetin tarihte eJine te
sadüf edilir: Mac Mlıbon idareaindeki 
Franuz cwnurluğu .ıibi. Çaldaria ve 
fırkası knl taraft.an o1mak1a bera
ber, rejim meaeletııini orla7a atnuya
caklarnaı İf batına geçtikleri günden 
beri aöyleyip durmakta idiler. G~ 
ÇaJdaria .a11 Venizelo. iıyanına ka
dar bu sözünü tubnu~tur. Ancak 
Venizeloa İsyanı Yunaniıtaııda cu
murluğa kart• bir ~e (alnülimel) 
meydana ıetirmiftİl'. Bunun sebebi 
ıudur: 

1 - Cuınm-luk rejimi, doğna yan· 
lı!, biraz da Venizeloaun pbama 
bağlı kahnı!lJr. Veniulosun itibar· 
dan düımen ~ naurmda ca
mUTluiu da aarsmı!lır. 

2 - Ct11DUrluk Y unaniatana, itek
lediği aük\ın ve i.ıikraq ıetireme
miıtir. Bu noktada sukutu hayale 
uğnyan halk arasında krallık cere· 
yanlan kuYYetıenmiftir. 

Yunaniatanda birbç gün sonra 
seçim yapılacaktır. Gerçi bu seçim 
doğnadan doğnaya cumurluk n 
krallık rejimi hakkında kesin bir ka
rar we11oek için değildir. Ancak do
laynıyle höile bir netice 'ftl'ebiHr. 
Meta:lu• kralı geri getirmek için 
açıktan çalııaaya batlaımıtır. Ca
murluk taraftarları da rejim mnele
Iİnİn rnevzuubaha .olnuyacaiını aöy
Uiyorlar. Bu iıin can alacak noktuı, 
Çala. is .e partisinin güdeceği aiya
sadadrr. Çaldariı rtjimi değİ!Iİ.rmek 
istediğini Mnüz a§ikar &öylemenıi§
tir. Ancak kamunun göstereceği ge
nel 1:ıir arzuya ~ plenıiyecej'İDİ 
de bildüii~. YalWI cıaı•r4aiu
nun, üçüncü Fl"MMIZ cmmmuiu gi
bi, cumurluk tanıftan ohmy.nlarm 
e1incl. kurtulup kuTtulrıuyacaiı he
nüz belli değildir. Be1Ji olan ıudur 
ki camurluk, kunılduğu vakittenbe
ri bugiinkü kadar tehlikeye düıme
miştiı'. 

Romanya ihracat· 
~dara prim verecek 

Bükreş, 4 A.A. - 11 haziran
dan sonra Romanya dış ticareti 
için yeni tedbirler uygutlana
caktır (tatbik edilecektir.) 
Dışanya yollanan malların 

kambiyo olarak karşılığı, kam
biyoların kanuni değeri üzeri
ne, Romanya ulusal bankasının 
emrine verilecektir. Mal çıkma· 
sını ilerletmek için banka, ihra
catçılara bir prim verecektir. Bu 
primin değeri, ülkenin ekono -
mik kurumlarının delegeler ta -
raf mdan kurulacak bir komis -
yon tarafından saptanacaktır • 
( tesbi t edilecektir). 

İhracat, eskisi gibi izin ve 
kontenjan kayıtlarına bağlı ola
caktır. İthalatçılar, ülkeye sok
tukları mallan ödemek için Ro 
manya ulusal bankasından vize 
alarak kendilerine lazım olan 
kambiyoları elde edeceklerdir. 
Banka bu kambiyoların değe
rini esas tutarak bir prim hesap 
edecektir. 

Venizelos 
Aleyhinde yazılar 

Atina. 4 (Hususi muhabiri • 
miz bildiriyor) - Tevfik (pa
şa)nm iftaatı üzerine gazeteler 
Venizeloau takbih eder yaz,Jar 
yazmaktadırlar. 

de iyi tesirler yapmıştır Fransız 
rantları yükselmiş, altın satışla
rı azalmıştır. 

Evvelce 500 milyondan bir 
milyara kadar yükselen altın 
çekişi dün 50 milyondan yukarı 
çıkmamıştır. 

İngiltere, 170 milyon frank -
Irk bir satın alına emrini geri al· 
mı tır. 

NORMANDi REKORU KiRDi 

107 Saat 33 Dakikada 
Havr'den Nevyorka 1 

Normandie vapurunun muhteşem salonlarından biri 

Paris, 4 A.A. N onnandie va
puru, daha ilk seyahatinde ma
vi kordelayı kazanmıştır. Va
pur, Kuzey (şimal) atlantik de
nizindeki bu seyahati 107 saat 
33 dakikada yaparak evvelce İ
talyan bandıralı Rex vapuru ta
rafından 109 saat 58 dakika ola 
rak elde edilmiş olan rekoru kır 
mıştır. Kalabalık bir halk küt
lesi, vapuru karşılamış, 10 - 15 
uçak ta Nevyork koyu üzerinde 
ve vapurun etrafında dolaşmış
tır. Southgate, Amerika hükii -
meti namına Madame Lebrun'ü 
selamlamıştır. 

Nevyork şarbayı La Guardia, 
N evyork kadınlan namına ken
disine çi~ekler sunmuştur. 

Hulf tara(mdan hoşgeldiniz 
temennisini bildiren mektup 
yolculara okunmuş ve vapurun 
limana girişine ait tafsilat, bü -
tün Amerikaya radyo ile yayıl
mıştır. 

Madam Labrun Amerikada 
N evyork, 4 A.A. - N evyork 

Şarbayı La Guardia dün Ma -
dam Löbrön'ün şerefine bir şö
len (ziyafet) vermiştir. 

Madam Löbrön bugün öğle -
den sonra Vaşingtona varacak, 
Hull tarafından kabul edilecek 
ve Madam Ruzvelti ziyaret e -
decektir. 

Fransa büyük elçiliği yarm 
öğleden sonra bir kabul töreni 
verecektir Ruzvel t te, gitme
den evvel Mont - Vermon'a ~
zecek olan Madam Löbrön'e bir 
şölen (ziyafet) verecektir. 

Normandie hakkında 
meraklı malOmat 

Normandie vapuru, bu deniz 
payıtahtı, Nevyorka vararak sü 
rat rekorunu kırdı. Telgraflar: 
bu koskoca müteharrik şehrin 
Fransada Havre limanından 
kalkarak yüz saatlik kısa bir 
müddette Nevyorka vardığını 
bildiriyor. İnsan endüstri ve de 
hasmın şaşılacak bir örneği o
lan bu vapur hakkındaki malu
matı bu vesile ile kısaca tazeli
yoruz: 

Normandie vapurunun uzun
luğu: 313 metredir. Hacmi: 
79.000 tondur. Makineleri 160 
bin beygir kuvvetindedir. Bu. 
denizlerde işliyen vapurların e •. 
büyüğüdür. 

Normandie'de 120 tayfa var
dır. Gemi 2230 yoku alır. Ku -
mandanın ve ikinci kaptanın cm 
ri altında: 9 Hastugmen, 2 
Yaraübay, 123 usta ve tayfa var 
dır. Güverte tayfalarının asıl a-
miri ikinci kaptandır. · 

Makine dairesinde: bir §ef 
çarkçı mühendis, l 6 mühendis, 
l 9 yardımcı çarkçı ve bir çok 
memurlar vardır. Bu çarkçılar 
160.000 beygiri idare ederler. 

Nonnandie hakiki bir §ehir -

danlan, parkları, mağazaları, 
berber salonlan, lokantaları_ 
harlan, tiyatrosu, aineması, ga
zinosu, kliniki, havuzu, saray -
lan, fabrikaları, yol ve emniyet 
zabıtası vardrr. Bclediy.c ırıeisi~ 
kumandanı, kiliscs\, ıposta, ı:cl-
2raf ve te-1cf on, polis mcnkczi. 

uemi müstakil dört bölmeye aym· 
mıştır. Bölmeler bir emniyet merkezi 
ile birleıtirilmişlerdir. Her balmenin 

hava ve clc!.trik tertibatı ayndır. 

itfaiyesi, matbaası, kütüphane -
si, gazetesi olan bu şehir yiye· 
cek bakrmmdan da çok zengin
dir. Merkez hallerinde 70.0QO 
öküz, 7000 piliç ve av hayvanı, 
16.000 kilo sığır, dana, domuz, 
80 ton buz vardır. Kilerinde 
24.000 litre sofra şarabı, 7000 
şişe eski şarap ve şampanya, 
16.000 litre bira, 3000 şişe liköt 
ve 10.000 şişe maden suyu bu -
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Atatürk Heykeli 
l!haylıkla Şarhaylık Parayı 

Ortak/ama Verecekler 

Zengin Olmanın Ko
.. ayını Bulmuşlar! 

Sivas, 3 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Atatürk'ün burada kuru
lacak heykelinin belediye ve özel idare tarafıdan ortak olarak 
yaptırılması meselesi belediye meclisinde konuşulmuştur. Hey
kelin dikilmesi esas itibarile onaylanmıştır. 

Ozel idare 35 - 36 bütçelerinde heykelin yaprsma gidecek pa· 
ra için tahsisat ayıracaktır. Aynca bir de komisyon seçilecektir. 

Jnegöl öğrebnenJerinden bir grup 

Bisiklet Birinciliklerine Hazırlık Öğretmen 1 erin 
Denizli, 2 

'(H~su~i m~~abirimiz bildiriyor) - D~nizli b!si~e.t~ileri b~ Top 1 a n t 1 s 1 
yıl Turkıye bırıncilik yarışma gireceklerdır. Denızlı bısıklet bı- .• 
rincisi Halit geçen sene 40 kilometreyi 80 dakikada bitirmişti. İnegöl, (Hususi mubahın· 
Bu sene 40 kilometreyi 76 dakikada bitirmiştir. Rekoru kırmak miz bildiriyor) - Köy öğret -
için çok çalışmaktadır. menleri kaza kültür ispektör ve 

Bisikletçilerden bir grup 40 kilometrelik Boldan kazasına ek- işyarlığını!1 ~aşkanhğında top-
.zersiz yapmak için gidip uelmişlerdir. Bu seyahat arızasız geç- landı. Venmı arttırmak ve koy 
miştir. b yükseltme yolunda iyi kararlar 

izmirde Büyük Toplantı Yapıldı 
İzmir, 4 

(Husus( muhabirimiz' bildiriyor) - llbay kurağı salonunda 
Kazım Dirik'in başkanlığında bir toplantı yapılmıştır. Kazım 
Dirik hava seferberliğinde İzmirlilerin en başta yürümelerini 
dilemiş, toplantıda bulunan bütün kurum üyelerini bu vazifeye 
davet etmiştir. Tecim, sağlık odaları, Baro, esnaf ve işçi kurum
lan da kendi üyelerini hava tehlikesini bilen üyeliğe kaydettire
ceklerini bildirmişlerdir. 

' 'Atlı sporcular geçit resmi yapıyarTat 
MEKTUPLAR 

At Sporu Gelişiyor 
Kayseride de Bir Atlı Spor 

Klubü Kuruldu 
.Ka~se~i: (Hususi muhabiri - 1 cağın halen 90 kadın v~ erkek 

mız bıldırıyor) - Memlekette üyesi vardır. Üye adedı, halkın 
ıat yetiştirmek, at bakımını öğ- alakası nisbetinde artmaktadır. 
rcnmek ve gençliği biniçili~e Klüp kurulduktan sonra ilk iş 
alıştı:rırna~ için burnda bir atlı olarak üyelerinden bir heyeti 
sp.or ~~gı kuruldu. Ocağın fa- Karaca Bey ve Çifteler harası
ıalıyet~m :>:akın?a? görmek için na göndermiş, at satın almıştır. 
maneJ yerme gıttım.Ocağın Baş Öcak faaliyetini şu üç noktada 
kanı Şev~et Turgut bana şu iza toplamıştır: 
!batı verdı: ı - Teknik binicilik dersleri 

" - Yedi ay evvel kurulan o- vennek 

No. 44 

~~c.n B2.JJ 
Bürhan CAR IT 

Delikanlı için bu iyi bir fır
sattı. Kasabada kaldığı için Er
guvan 'la daha r~hat .?~~uşa?i, -
lecekti. Daha ılk gunu Atık e 
haber uçurdu. . . . 

Büro işleri o kadar hafıf tı kı 
sabahın bir iki saatında bu işle
re baktıktan sonra tamamile 
serbest kalıyordu. Ve Erguvan 
her gün saat ona doğru geli~or, 
yemeği haşhaşa y~yorlar, bıraz 
istirahattan ve güneş kızgınh
ğım geçirdikten sonra hayvan
la gezintiye çıkıyorlardı. 

Şahin, onu, cif tliğe kadar gö
türüyor, akşam yemeğini de 
çiftlikte yiyor, geceyarısına 
doğru Basıbrin'e dönüyordu. 

Bir sabah erken, direksiyon
da hesap islerine bakan mühen
dis Sahin, 'Muhtar Arifin seksi
yon~na ait bir yanlışa tesadüf 
etti. Her halde hesap işlerile 

pek alakadar olmcwan Muhta -
nn hatası değil, belki de ihmali 
olabilirdi. Şahin hem bunu an -
lamak, hem de bir akşam önce 
Demir beyin Gökdere barajı 
hakkınd~ı.ki. bir sorgusuna cevap 
almak fıkrıyle Muhtarı görme
ğe karar verdi. 

Erken olduğu için onun he
nüz evden çıkmıyacağı şüphe -
sizdi. Derhal çıktı. 

Pirovani'nin eski evine çok 
gitmişti. Fakat Muhtarla karısı 
buraya geçtikten sonra ayak 
basmadığı için, bu ziyaret ken -
dine de garip geldi. 

Kapıyı, eskiden kendilerine 
hizmet eden, yaşlı nine açtı. 

Ne zamandır görmediği Şa -
hini karşısında bulunca o kadar 
sevinmişti ki, eski bir alışkan • 
lıkla kapıyı ardına kadar açıp ' . 
onu içeriye almıştı. 

Şahin koridorda sordu: 
_ Muhtar bey daha çıkmadı 

değil mi? . 
İhtiyar kadının şimdi aklı ba-

şına gelmişti. Ellerini kavuştur-
du: 

_ Biraz önce çıktı. Bu kadar 

\•erildi. 
Okulalarda verimi arttırma 

çareleri, terbiyede müessir olma 
çareleri, geri çocukları ilerlet -
me, gelecek ders yılma esaslı 
bir .surette hazırlanmayı temin 
için vesika toplama, mü.şahed~ 
ve seyahat gibi tatil faalıyetlerı 
etrafında görüşüldü. Okuma o
daları ve ulus okulalan üzerin -
de özlü çalışmalar yapılması o
nay landı. Bu arada müfredatın 
noksansız ikmali de önemli gö
rüldü. 

Bütün ders yılını istekli çalı~ 
malarla geçiren köy öğretmenle 
ri köylünün ve çocukların yük
selmesi için tatilde de çalışmağa 
karar vermişler ve bu maksatla 
iş bölümü yapmışlardır. Gele -
cek ders yılında tekrar toplanı
larak bu çalışmalar gözden geçi 
rilecektir. 

Samsun şarba_yhğı 
Samsun, (Hususi muhabiri • 

miz bildidyor) - Belediye seçi
mine fes at karıştığı için seçimin 
feshedildiğini bildirmiştim. Ye
ni seçim sonuna kadar şarbay
lığa Hüsnü Y egen vekalet ede
cektir. 

2 - Halkevinde binicilik hak 
kında serbest konferanslar ter -
tip etmek. 

3 - Remont hayvanlarının 
terbiyesi bu üç maddenin büyük 
tesirleri görülmüş, alaturka 
kem ve nal meselesi hemen orta 
dan kaldırılmıştır. Serbest kon
feranslar sıkı bir bağlılıkla ta
kip edilmektedir. Atlı spor oca 
ğının 16 hayvanlık bir pansiyo
nu vardır. Lokal olarak vitayet 
çe ocağa İsmet İnönü okulu ve
rilmiştir.,, 

Bez fabrikasının açılma töre 
ninde ocak üyeleri arasında mü 
sabakalar yapılacaktır. Bunun 
için şimdiden hazırlığa başlan -
mış ve on kişilik bir ekip ayrıl
mıştır. 

erken gitmezdi ama, mühendis 
Nuri bey gelmişti, beraber git
tiler. 

Şahin geri dönüyordu. 
Koridora açılan iç kapılar -

dan biri aralandı. Bir beyaz el, 
sonra da Nadya'nın altın başı 
göründü. 

Hayretten gözleri büyümüş -
tü. 

Çok güzel dişlerini gösteren 
tatlı bir tebessümle : 

-. 90,0 dedi. Nihayet evime 
geldı~ız ... Ne sevinç! Bu bahti
~ar~ıı:a kavuşacağımdan artrk 
umıdı .kesmiştim, Şahin bey. 

Şahın kuru, bayat özürler di
lemeğe .çalışırken, Nadya de -
vam ettı: 

- Öyle zannederim ki hak _ 
knnda iyi fikirlerle beslenmedi
niz. Olabilir. Fakat zeki insan
lar, başkalarının fikirlerile ha • 
reket etmezler. Kadrnlar, dai -
ma, dedikodulara kurban olur
lar. Fena insanlar olduklarma 
hükmedilir. Bu, çok defa, on -
lardan beklenen arzuların elde 
edilmeyişinden ileri gelir. Bunu 
bilirsiniz sanırım. 

Bir Hırsız Şebekesi Tutuldu 

Hırsızlar sakladıkları eşyayı 

Dün Yemişte mühim bir hır
sızlık şebekesi meydana çıkarıl
mıştır: 

Yemişte Limon caddesinde 
58 numaralı dükkanın sahibi 
Hıristo, Madala hanındaki de
posuna koyduğu 300 teneke ya
ğın eksildiğini görerek zabita
yı vaziyetten haberdar etmiş -
tir. Altı aydanberi Limon cad
desindeki bir çok dükkanlarda 
bu çeşit hırsızlıklar görüldüğü 
için ehemmiyetle tahkikata gi -
rişilmiş, han kahvecisi Kemahlı 
Bekir, tütüncü Mirza Ali, çıra -
ğı Cafer ve kayıkçı İsmail der
hal nezaret altına alınmışlardır. 
Yapılan tahkikat, bunların bir 
şebeke kurduklarını, ve bu ci -
vardaki bir cok dükkanlara ta -
van pencercİerinden ip sarkıt -
mak suretile girerek öteberi a-
şırdıklarını göstermiştir. Evle
rinde yapılan araştırmada 6 70 
parça eşya bulunmuştur. Suçlu
ların Hıristo Karabodusun dük 
kanından muhtelif zamanlar<la 
I 400 lira kıY,metinde bakkaliye 
eşyası, Y orgi ve Yani kardeşle
rin dükkanından 50 teneke yağ, 
25 teneke beyaz peynir, 18 tene 
ke vejetalin, Sait ve Tevfiğin 
mağazasından 35 teneke yağ, 
100 kilo çay, 12 teneke peynir, 
10 cuval sabun aşırdıkları anla
şılniıştır. Daha bir çok dükkan
lardan bu çeşit mal çalan hırsız 
lar suçlarım olduğu gibi itiraf 
etmişlerdir. Dün eşyaları sak -
ladıkları ve sattıkları yerleri 
göstermişler, bu mallar sahip -
lerine geri verilmiştir. 

* Dün akşam saat 4 te Balık 
pazarında bir yaralama hadisesi 
olmuş. Arap Süleyman isminde 
bir balıkçı arkadaşı Halitli bı -
çakla ağır surette bacağından 
yaralamıştır. İlk tedavisi ecza. 
hanede yapılan yaralı Cerrah -
paşa hastahanesine kaldırılmış 
ve Arap Süleyman yakalanmış
tır. Zabıta, tahkikata devam 
etmektedir. 

* Kasımpaşada Bedrettin ma 
hallesinde 9 numaralı evde otu-

Nadya hazin, melO.l bir tavr~ 
almıştı. Bu hali ile talihin kal~
rına uğramış masum bir kadıııa 
benziyordu. 

Yavaş yavaş o kadar sokul -
muştu ki Şahin onun, etine ka · 
dar işleyen nefis kokusu ile gr -
cıklanıyordu. 

Nadya birdenbire hatırlamış 
gibi: 

- Lakin salona gelsenize. 
Bir likörümüzü olsun içiniz. 

Ve onun hareketini bekleme
den kendi, salona doğru yürü -
dü. Şahin bu halde kaçıp gitme· 
nin ne kadar çirkin olacağım 
düşünerek, onu takip etmeğe 
mecbur oldu. 

Nadya onu bir koltuğa oturt
muştu. Kendisi de ona pek ya -
kın bir tabureyi biraz daha yak
laştrrıp ilişti. 

Salondaki ihti°şam Şahinin 
gözünden kaçmadı. Eskiden bu
rası iki ayrı odaydı. Pirovani 
hunları birleştirip geniş bir sa -
lon haline getirmiş ve pek çok 
eşya ile de süslemişti. 

Nadya, onun, gözucuyla etra
fı süzdüğünü farketmişti. Bun-

çıkarmaya götürül"yorlar 

ran !sağın 17 çocuğa evinde 
musevice ders verdiği haber alı
narak yakalanmış ve tahkikata 
başlanmıştır. 

~ Dün saat 11 de Eminönün
de N ecmiyenin sigortasız ben • 
zin deposundan yangın çıkmış 
ise de yetişilerek söndürülmüş
tür. 

20 Yaşında 
Bir Kız 
Erkek Oldu 

Dün Haseki kadınlar hasta -
hanesinde dikkate değer bir ame 
liyat yapılmış, 20 yaşında bir 
genç kız ameliyat sonunda er· 
kek olmuştur: 

Malatyanın Petürke kazasın
dan Beşir Ahmet oğlu Niyazi 
ötedenberi gayri tabiilik göste
ren kızını tedavi edilmek üzere 
17 giin önce 1stanbula gönder • 
miştir. Cemile adındaki bu genç 
kız, buradaki akrabalarının yar 
drmile Haseki hastahanesine ya 
tırılmış ve müşahade müddetini 
doldurduktan sonra dün ameli
yat edilmiştir. Ameliyat netice 
vermiş, gayritabiilik giderilerek 
Cemile Cemil olmuştur. Cemil 
yakında hastahaneden çıkarak 
memleketine dönecektir. Uzun 
saclarını kestirmeğe, erkek kı -
lığ~ına girmeğe karar vermiştir. 

Cialatadan Taksime 
Otobüs 

Muhtelif ha~larda işliyen oto 
büslerin fazla rağbet görmesi 
üzerine bazı otobüscüler Galata 
ile Taksim arasında otobüs iş -
letmeğe karar vermişler ve be
lediyeye müracaat etmişlerdir. 

Tramvay şirketi de aynı hat 
üzerinde otobüs işletmek istedi
ğ·ini bildirmiştir. 

Belediye bu müracaatları tet
kik etmektedir. 

ların kendisi için hiç bir kıyme
ti olmadığım anlatmak ister gi
bi dudak bükerek şikayete baş
ladı: 

- Biliyor musunuz? Burada 
bir sürgünden farkım yok. Za -
ten yrllar var ki yalnızım, yapa
yalnızım. Her yanım boş. 

Şahin şaşırmıştı. 
Kekeledi: 
- Fakat ... Kocanız? 
Bu safiyane sorgu Nadya'nm 

gözlerinde merhamete, istihza -
ya benzer bir aydınlık yarattı. 

Yeis ve ıstırap dolu bir sesle 
cevap verdi: 

- Ondan bahsetmiyelim. 
Muhtar çok iyi bir insandır. Fa· 
kat benim gibi bir kadına koca 
olacak erkek değildir. Beni an
lamadı, anlamıyor ve anlıyamı· 
yacaktır. Bu anlaşamamazlık, 
müşterek hayatımızda, bizi kay
naştıramadı. Bugün onun peşi
ne takılıp buralara, bu yarı vah
şi yerlere gelişim bir fedakarlık 
oldu. Fakat ne yanlış bir iş yap
tığımı acı tecrübelerle anladım. 
Bu iyi bir hareket olabilirdi. 
Genç ve enerjik bir kocam ol -

,, ..... _._._ ..... ._ ... _.._,_..--.. _._ .. ..--....... ~ ................ .-... .-._ •.. _ .. .._ .. 
SACiLIK 

OCiUTLERi -....--
Enginarı seviniz 
Vaktile enginar panalıykec 

ıtibar yeml!klerden sa)'ılır ve 
zeytinyağlısı ıokarıtala~ı~ ca. -
mekanlarında ıştah ve; •cı hır 
süs olurdu. Simdi u~uzladığı 
için enginara pek rağoet edilmi
yor ve onu yemeyi iste.1nve.nl~r 
bile görülüyor. Bu rağbetsızlık 
hiç te haklı değildir. 

F.nginar hekimleri11 elind_e 
değerli bir ilaç olmuştllr. Erıgı
nar yapraklarının hülasas1 çı • 
karılarak yüzde iki nisbetinde 
su ile karıştırıldıktan so"lra bun 
dan, üç günde yahut ıkı günde 
bir defa, beş santimetre mikabı 
deri altına şırınga edi1tt se ... Da· 
marların içindeki kanın tansiyo
nunu azaltır, baş dönmesini, baş 
ağrısını, baygınlığı, nefes dar
lığını ve yorgunluğu geçirir. 

Onu böyle can acıtacak bir 
ilac olarak kullanmaktansa gü
zeİ pişmiş bir yemek olarak ye
mek elbette daha iyidir. Zaten 
eski hekimler de enginarı iştah 
açan, solucanları düşüren bir 
yemek diye tavsiye ederlerdi. 

Bu yaz mevsiminde engina -
rm büyük bir iyiliği ter kokusu
nu yok etmektir. On altıncı as
rın ünlü güzellerinden Florensa 
Prensesi Katerina Medisis, ga • 
liba çokça terlediğinden, sev -
diklerini kendinden uzaklaştır
mamak için, pek ziyade enginar 
yermış. 

Enginarın yüzde seksenin • 
den ziyadesi su ise de yüzde 
3,16 azotlu madde, yüzde on 
beş buçuk kadar da şekerli mad· 
de vardır. O kadar azot engina
rı en iyi besleyici sebzelerden 
saydırır. Şekerli maddesine ge
lince, bunun en büyük kısmı 
meyve şekeri cinsinden olduğu 
için enginar kendilerinde şeker 
hastalığı olanlara bire bir ye • 
mektir. Enginar hem şekerli 
hastaya lazım olan idro karbo • 
nu verir, hem.de hastalığına do
kuııınaz;-

Karaciğer hastalan c.ıa engt• 
nar yedikleri vakit renkleri dü
zelir, iştahlan artar, böbrekleri 
daha iyi işler. Sıtma hastalığına 
tutulanlara bile, hem de nöbet· 
ler üzerinde, enginar yediren 
hekimler vardır. Bu hekimlerin 
enginara karşı. sevgileri o kadar 
ileri gitmiştir ki, onu her mev -
simde taze taze bulmak müm .. 
kün olamadığından, enginar 
mevsiminde yapraklarından tür 
lü türlü hülasalar çıkarttırara~ 
bütün yıl hastalarına içirmek ü
zere saklarlar. 

Enginarı mikporlar da pek zi 
yade sevdiklerinden, enginar 
yaprağı bazı mikropları üret -
mek için laboratuvarlarda kı:y -
metli bir vasıtadır. Fakat gene 
bundan dolayı enginar yemeği .. 
ni piştikten sonra bile çabuk ye
mek lazımdır. Yoksa onun üze
rine kendi kendilerine misafir 
gelen mikroplar insana zorlu 
karın ağrısı verirler. 

Lokman Hekinı 

saydı. 
Şahin'in gözleri ayaklarının 

ucuna düştü. 
Nadya, utanan, kızaran bU 

toy delikanlıyı derin bir hazla 
seyrediyordu. 

Melankolik bir sesle devarn 
etti: 

- Hayat daima böyle ... İste
mediğimiz erkekler bize takılıp 
kalırlar. Alakadar olmak iste ... 
diklerimiz de bizden kaçarlar. 

Şahin'in gözkapakları titre : 
di, hareket etti, yükseldi. Bu ba 
kışta bira.t önceki korkudan e -
ser yoktu. Karşısındaki kadırıın 
bu sözlerle ne kasdettiğini anla
mak isteyen bir hal vardı. 

N d .. Delikanlının kafasında . aha'" 
ya'nın bu son cümlesi garıP 

1 
reketler uyandırmıştı. İş adaıtıe: 
teknik adamı olduğu için rnac 
ra romanları okumağa pek v: : 
kit bulamamıştı. Fakat hafız ı-
sında yer eden bazı eserler "! .. 
dı ki mevzuları ya bir tre~;et~ 
yahut vaQur seyahatında ,arJ 

r Arkası\ .. 
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Gençlik Ve 
Ülkü 

1 H;;;~ (TAN) iN OYKUSU (HiKAYE) 1...l _ B_ U_L_ M_A_C_A _ _.I 

BAŞKA KADIN ~~-~': ON SEKiZiNCi LiSTE 

Bu yazımucla ceçen kılavuz keli- 1 .-Sacbk - Bayn 
llleleri: Şadakat - Baynlık 

Devrim - lnkıU.b; 6rci1t - teı- ömelder: 1 - Biz dOlt-
kiıat: ulmçuluk - milllyetpe"erlik, luklanmua bayri ve ba~h-
:turdculuk - vatanperverlik; deneç VT'1. 2 _ Bayrdik en yük-
- tecrilbe; uldınm - taarruz, Sav· .1 - __ -ft.-..ı ...... 
Ca - müdafaa; elitim - terbiye; sek insani* Vp&Ull& www• 
~hıeınU - mWıim; una - ihmal; dır. 
tansıtı - harika. anlam - mana; 2.- Lehte. Lehinde - Yana. 
durum - vaziyet; uıllamak - te- Lehte olmak - Yana ol-
illin etmek. mak. 

Yeni parti ptoeram, Türk örnekler : ı - Bu itte si-
tençliiinia, omı "temiz bir atı- zin fikrinizden yana deği-
lak, yüksek bir yurt ve devrim liz. 2 - Ben böyle önerge-
~kı içinde toplay~ ulusal bir lerden 7ana olamam. · 
O!güte., bağ~acaımı haber ve 3.-Lehinae söylemek - tyili-
fiy~. ğini söylemek. 
Harbönceainiıı, ~ÇU, örnek O, her yerde sizin 

bor gören, dünya • yurc:l fikrini iyiliiinİH söyler. 
hpniaya çaiıpn ülküsile be.len 4.- Lehdar - Yanat. 

~ olanlaıdan, arada en hayal Örnek : Ahmet sizin en _ yorgun adımlarla evine ge ğnn diyerek ç*tL Bilge gözleri 
düfkünlerini bile uyku1anndan COfkun 1anatlarnmdandır. lirken, içi hiçte yorgun değildi ni arkadaşının kocasına dilani1t 
"Yandıracak kadar korkunç ve 5.-Aleyh - Kartı genç adamm.. Kapwnı çalmca içinden düşünüyordu. Ne güzel 
kanb bldmelerin geçmit olma - Aleyhde olmak - Kartı güzel kansı açacak, sevgili kol adam, boyu, bo&u, ommlan, he-
'llla rafmen, hail bu ideale bağ olmak. Aleyhde söylemek ıannı boynuna dolayacaktı.. Yo le gözleri ne derin baıkışh.. Ka-
b kalanlar -vva. ıençliiin Uf- - K-.ı söylemek - ~- kuşu indıi. Küçük evin kapısını nsmı çok ta seviyor_. Bir Jm. IQıı bir yuıd ve devrim sevgisile leyhinde söylemek - Ko- çaldı. Bir dakika sonra kapı ara kançbk yüreğini yaktı. içeri gi-
)etiftirilmai dilfiinceline kar - tüliifüne söylemek - A- landı, yabancı bir kadın ona: ren arkadaşma: 

leıtirinis Yedi cin arka • . ıra,. bul
mac:amm ~tru çkillmilt omu ıan. 
derenler aruwda kurca çeklyoru. 
Armatanıar veriyoruz. BuJmacaJan. 
mm lateditlnfs ciln çifsmep baflaya· 
bilininb elftrir 1d yedi cin arka ar
kaya çiSsülmUf olaun. Karfıbk1an .. ı.. 
tanbul (Tan) btdmeca wvillDe JOl-
layum. -• Birinciye: GilmUt ... t. ..,_.. 

ikinciye: Maroken bir chdan. 
UçUncüye : Bir itil.). 
Dardilndlye: (Tan)m bir eene1lk 

abonesi. 
Bqinclden onuncuya b'·ar: (Tan) 

m altı aybk aboneli armapa edile
cektir. 

ıı omu silkebiıirler. Unutma - leyhdar - Kartın. - Buyurunuz Bay _ Kuzum dedi. Sen mi ye -
~ ki, memleket idare e- Dedi. Genç adam §8tırarak ! me.k pı· §İri yorsun. Yazık değil denıU, bir kaç hayal haataaınm Not: Guaembe ıcmderilecek ya· -Nerede? Diye sordu.. · .•• n ı ıı rine? SOLDAN SAGA ı )t .. ~-.a- faz'•bü .. m• hakikatle zılarda bu kelimelerin Oamanhcalan mı o 

5 
.. ze e e 

a(d~ıvar ~~da tuarla • ku1Jandmaıaa11n1 rica ederiz. - lçerde. Ben ar~ Genç kadın sofranın üstüne 
1 

_ Hakimiyet (
9

) 

"-n delil, it bqmda uzwı de -~ lindy~ pakgül:~e~e~=.ı,ak ·oda ~salata tabaimı bıraka - 2 - Şart (S) • 
.._ ' ti . .. r .. · 3 - Biiyllk tepll (4), Bir IDeJft ~lerle trifilen belnka en goz ğı V!indir ki, kolaylıkla baprdL ya girdi.. Genç kadın kalkma • • 
Dııiinde ıuımaık mnmdadırlar. ~ dan, ona kollanm uzattı - Neden yazık ola1r seve, (3). 

Ancak, harp bittikten IOIU'a her nun. 4- Geniflik (2). Sandal (S), lfo-lC~i bir ulusçuluk -.kile i• bitmi• olmadığı için, 0 tamı- - Danlma sevgilim kucağım seve yapıyo ta (Z) 
)•;._,._._ bir --1:.r.in __ .ı.,_._.__ :ır :ı dolu. Sana kapıyı açamadmı.. Kocasını gösterdi: ) 
"",_._ •-~..., 111

\llU&I' ğı yaratmış olan atqin de aö~- 5 - Bir .tılyetimis (4 
lrera bulutlarla lıaplı dlllı- memesine dikat etmek gerc:ktL Uzanan kollann anama de • - Bls biriririmiz için YllP • 

6 
_ Bir - ..,._ (1), -~.bdııl bir tanfmdan gelebi Bııglln yun! atqinin hali o likan1ı bqmı uzattı. Öjrilftlller, yor ve çalıpyoruz.. c4ı ~bir aldınma kartı ulual kahramanbk ve destan gönülle arkada konuk eşiğin içinde dur Bilge kahkahalarla glildil: 7 - Çift dllD (3), GeJili...,. 

""ıa bakımından ne çetin ve rindeki huile içimizde yanmak- muş onlara bakıyordu.. Genç ka _ Sen belki ama, kocan içıin hm (3) 
'-rlılnıu bir lilAh olacafı o~rta~-!f.~~~~~t::::':~·!İ·ft!?!·~d~m:,_:k~oc~a:ı~m~m:_:ko:l:l•:rmd":=aa:_:aıy~n:_· ~.CSz IÖyleme. Onlara inaamam.. ı - Kaan (4). lsiaa sarba lliDJ' 
"-br. J\imlk ~ ...,._ ylz? B ymdana ~ Bil dl a... kadın Plll'DUftl. Koca. (3) 
'titim vermeliln, 'baDdm bqka tan yapmak ve yaratmak, asır - - Aıkadatnn P ye onu sma Urkek ürkek baktı : 9 - Memnu ( 5). Rabıt edatı (2) 
...... ı.... ___ 

1--..1-.. o··--1
= ayn bir • · ind ak kocasına tanıttı. K (2) t · (2) nı-İ!._~11l111 ~ üQIUI lan yıl çerçevesı ıç e aşın - Sahi mi kocacığnn .. Erkek 10 - ırmızı • IUD • r..-

~~~.:!,,. ~ clmailllUli!ioliıibitulusuz. Gev Sonra: lere inanmamalı mı.. lik (3) 

-aqz uunwa ı~~ -temek bizim için en büyük teh • ~=~ .. :C-:ı.Jtcıc;. e~e-Su DeliL-;..i.:..'9_ ~:ıı::!Tı::.:..Jıi.:...l..~.nl~il1ili u _...._. ........... 
hu. bir ,.._JUııa,.na Ukccur. aaıaı vıe eaerıiyle do- &UQl5-uu.aım ~;libttlı 

1 
____ ~.=r.:; li1zdil. San YUICAltDAN AtAGf ı 

... ~.--..t.. ıu ıinirleri iae ancak bir ideale ğildi. Kara kedi üç yavru dofur wllWWI -~ ı - Boynun arkuı (4). Hal ra-
ll ,... ... __ .eve ae- blltün varJıiile bqlıJıim miati· mut biri san. biri anneai gibi ra giderek kamını kollan aruı bıtuı (3). ~ ..... -ııirbir ldeal oldıığu ıılmıi ortaya ı;ılmnıbllir. kapbn, libllrll tekir. Genç ka· na aldı: 2 - Ölrildln 1ıana (4). Nota (2) 
-virlerde iallmlılın ima za - y., .. ,.. .... _._ - de......1-cilik bu- dm yavrulan '"MO•~ .. alml§, ço - Sen böyle sözlere aldınna 3 - Seyrilefain <4> •·- ·...:-.1. 1.n •• 111. :.1- .. ... ..... ,.,. ...... vnıu -ti- 4 - Tev'em, ayni batından (4). ~ 1~- ne uu;r- ...- gor- -n ... ı.:, Türkive il"in anlamlan c\lk gibi sevinçliydi.. Biraz IOD • sevgilim. Biz biribirimize ölesi· 
~ oldulwm hepimiz biliris. ~e ~ .. kelimelerdir. ra kalktı. Onları ııepete yatırdı. ye inanan bir kan lııocayıs.. '";' ~8~ (2). Tok delil (2). 
:;; illktı ateti ııofwya b.t1a • Çilakü Türk aluuıım büyilme- ilatünü düzelterek: Bilge Pitkin pit!<in gülüyor. Encıqe (4). iı zaman yerine bir yenisini . il 1 . . . 1 tokt' - Cocı*lar ıiz kusura bak • 6 - Aza (S). Culre (S). ltoy~-......1*1an ı....:-.. ir a.: lslAm 11 ve er emesı ıçın yo ır: du: 7 - Çok ıacak delil (4) 
~ -&ltl\I ....-- -. Yeni bqtan kuruculuk, yani mayın ben yemek hazırhyaca • Bak • Seni L-.a~•- ı - Duman isi (2) 

'llllar, ileri giden Avmpmnm devrimcilik. !ıte biz, timdi, bu, ----------· - dedi. IWIDU&I~ 9 - Dem (3). Siyala (4). •ı.t "'1ıaaıncım 1eyird lııüdılar. Av Wmde çift falrat luıldlaıtte tek ha ne yapıbıbilir?,. diyenlere, için kolları.,.._ ahycır_ edatı (2) 

~Pa, Mlılınit olu din uncap. illdlnlin - ceııçliğe atı- bayır! Cevııbını verecetu, her Genç kan koca bıı sözü dpy • ıo - S....t (2) l:ri bllaımit (6). 
~~ni ;!r.!"J!:~:ı= ..,,_ ödevi karpamdayız. Bu ıey Y•Pılmanuttır, bu alanda da mamazbğa geldiler. Beraberce 11 - Meruim. taahttrat <5> BU. 
~-· ••-....,, .1 tue ap, yayddıfı gövdelerde, ha yapdaclk pek çok it bizi bek mutbağa giderek yemek bam'la _J'ilk __ <3_>· ______ _ 
'""l, ~eni ymfaYlf prtluma Uf • bacaklarda ileri qkile hız vere liyor. dılar. Yemekleri yine benııberce hm ••v"illm." ~ :veni lnaıım Pefiııdea Jrotta cek, kollara yapıalık '"' yanıtı- Gerçi kime yurdunu inip 1e11 tlfldılar. Yemek bUtUn çabpna - " 
bı~~ .na1..- a--.!-!•e ı.a • alık kuvvetini uığlayacaktır. mediğini IOnaK alacafmuz cıe- değin tatlU geldi.. Bir kaç .. t 
~.1- 9UAlllll .,cumu uc Parti renel lekreterinin dedi vap mu.bettir. Ancak, lbJm o- radyo dinlediler IOl1I'& Bilge ÇJk 

.., • ._ esi Ktmmuna pek ıeç fi gibi iatenllea "yat deyince ya lan. bu eevginin uğuruna rahat tı gitti .• () gider gitmez genç ka 
--.Yan dolu, bu aawaamm acı tan, kalk cliyince kalkan,, lada ve hatta can verilir, her teJd• dm kocumm gözlerine baktı: ~ Ç<* çekti ve hail da çeki • ıeaç defildir. Ulküsline dört el U.tUn bir qk haline celmaidir. - Ne kötü yürekli kız .• Onu 

le ve içten bir inanla aanlacak Hareket teklinde belirmiyen iyileıti aanıyordmn oyu 1d, im 
. 'l'iiz.k uıu.u. brtulut 8avap gi kendi dil§ilntir gençtir. bir yurtçuluk kuru Wtan ibaret la eski kıskanç Bilge.. Bizim lı; bir twıtı itte bu yeni ve •yurt ııevgioinl yapmak için tir. levgimlsi lmkandr..Bir dalla ııra 

'-ilanı ailiha dört elle aanldı- her şey yapılım.yor mıydı? Da- Yatar Nabi NAYIR nıua bafka bir kadın aokmıya -

• .. Bir hafta aoara genç kadm 
evinde yalnızdı. Kapının zili çın 
ladı. Perdenin aralığuıdaıı kapı 
daki kadınm Bilg~ oldufunu gö 
rilııce yavaşça oradan çekildi. 
Kapıyı açmadı. Kötü yürekli ar 
kada§ına.. 

Cıhlt UÇUK 
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kerecik olsun dudaklamnı du • - Hiç mi hiç! Bir genç kıza Ferid'in benliğine birden gi.. yacak bir halde kendime bafla-
daklarma. hatta, ellerine bile giderken gelirken, evde, l&lon- ren, kalp yaralarını yine birden mak iatiyordum. 

"OSMAI değdirtmecti. Evden yün almak da, yalanlar, tanrılar toplantı. kanatan bu değiJiklik onda ak· Refet IOl'du: 
bahancsile çJlcnuı. korka korka lannda. aile gezmelerinde, ar- pmdanberi içtiği rakmın da - O da HDi ba Adar 18Viyor 

Et•m l.-t BENiCE yine eve kottu. kadat bulupnalarmda. çaylat- tesirini yapıyordu. Yine daldı. mu?. 
Çok ciddi bir im. ''Hayatım- da gerçekten yüzlerce delikan- Gözleri bir noktaya dikili kal- Ferit derinden gelen nefesle-lıılı.. .... Yoo.. böyle feY olmaz. Saı da daba birinci oluyor ki bir er- lı •tklannı bildirebilirler. Ama, dı. Bakıtlanııduı Nearin'iıı rini ınklqtır. ..ı.: cevap verdi: ~ledin, ben de onaylJdım. kekle pastacı dükkinma giriyo- bu hiçbir .zacıan o genç kızm paatacıdaki son dakikalan ıeç-

~~ ••..ıu ifık" lığı ne d.i- nım.." diyordu. Bayık ki, doğ- saraıldığmı göstermez ki!. ti. Onun kalkıp, eldivenlerini ·- Benim kadar mı bilmem. ~ lıllımleniyonm?. Hiçte P· ru. Granit gibi bir kadın. Bilir- Refet ısrar etmedi: giyip, çantasını toplayıp, siyah Ancak, bugllıı delille yum 
,. ~ yok.. sin Refet. benim _gözümden - Şüphesiz. Sen yakından mantosu içinde laklaaan ve yer olacak. &imdi çekiniyor. Her 
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.. venal6&& ı uuu. var. ~ - --wa ur - Nasıl bu kadar kuvvetle m;~ w111&'"""'"-. a kıvrak, ezgili ıövdai, boynunu .Aktör gibi aevcn. aktör gibi 

1'erit: l&ylU,orsun. Sanmaafı gelin Ve ıordu: ıann siyah kürkün, bapm iSr- bağlayan, aktör gibi deliren. 
' ' Anlatılacak bir ıey kalma- etmiıter de kırk gttıı kokusunu _ Peki bugün görüştün. Bu ten siyah şapkanın ortaamda sonra da kadmbfmm bütün 
L.~-~lne bir gün bir kart gön- vermemiı .. derler! gece niçin bekliyorsun?. giineften bir parça gibi yanan, heyecanile aeven, bağlana, de-
~ Buıüıı Galatuaray'da DedL Ferit ciddi bir tavır ile Ferid'in yüzü birden değişti. pembe beya11 yüzthıil; gölgeli. liren avalWan battan atan, ylb ~~tik. Bir pastacıda iki sa- kesti attı: Kaılan çatıldı. Rakmin kırnu- iri. kara gözlerini tekrar tekrar üsttl bırakan erkek az mı?. Na· 
L ~ oturduk. Ona yine kal- - Bu kızın ciddiyeti üzerin- zılqtırdığı gözleri parladı. Tit- gözlerinin önüne ıetirdi, blitün rin de timdi bu çekingenllli ~hislerimi~ sa,.._ O de ça..,1•••cak hi .. ı..ir nokta bu- rek ve içli bir HSle konn•tuklannı hatırladı: göıteriyor! 
i!._ eıa _ıon beni-~";'cÜtinİ~ı- lunam~erçe.kt:ı granit gibi - Refet Refet. Anlamıyor- _.,Refet bu kua ne kadar Ferit IÖmnil bitirirkeıı uat 
~ Kendisine evlenelim bir kadın! sun. Onu çok seviyorum. tutgun oldutumu bilmezsin. ikiyi vuruyor, 
ıt~_ReddetmedL ve benim- - lyi ama sen onun bir cüm- Dedi. Derin, bütün ıöiaünü Bunu taıarhyabilmen için se- Ve ıanoıı ıelinit: 
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KILAVUZ 
iÇiN DERSLER 

• z. 1 - - Alaim. ,.. 
Z.ı•• ılw .. - 1' ..... 
Zem-Ywıae 
Alaiız irimin hOfUl'& lider? 
Alapzbk 1G büyük a11blardaadırt 

• T'wıd ıa· -"ıı ..... 
Tecimer ve tecim lrehmelerini ya

sarkaı cımnanhca .. ticarethane" lrar
plıiJ olan tecim&• kelimal un~ ..... 

ktaabal'da Jenidea lalçblr ... 
ıe lraP'"'Dlmiftır. 

• Brdolaa urak bulunur dottlar-
dandır. 

Bu yu burada •I dereceli ua1 
22, Soiay, 42 oJmuttur. 

Y-.ekten ...,. Nun lralaYe it
mem. 

Bu kellmeleria cwwnlp Jrarıdık-

ruz. 
Kelime~: 
-...-~ 
.. •••• - h ) ... 
lat 1-K *• 
y_.,_Aa' ... Cai--M--
MOMB - All'I • BUdln &mU kupa ve ıtıphe isin-

de geçiJOf. 
Kiımenin at:allıp altında ppmek 

İltemcm. 
ıran BUyük Blçlli din DıtitJer Ba

bnmı •llıcayarak mcm1ebtlne 
döndü. 

Ona dün uflıca kartı baalamt-
tltlt. 

Kendisiyle diia M1bcaJqtık. 
Kelime lrarllhk1en: 
Katb-VMWM 
.... .. - v ... - .. 
~-V••11 .. r11 s...._-v ... 

• C1llDllriyet. Waa brp, hOtGa 
adançlarau ,.m. ıedrudttlt. 
Auımık kolaJ, Nemek ı&çtlr. 
lnun adançı, koc•kan adaiJna 

beıuemes. 
Keliıne brlılıldan: 
A"-t-V.w 
A-.... - VHI? rlr, Hl 1 lı .. 
Ada-Nesir 

- Mabim'e lideriz iater• 
senL 

Diyorda 

Gece biterken ---· ----·-------··· ......... 
Geçirin, yaşh bir kadm, ama 

dinç. Kara, kuru, uzun boylu. 
Yumutak konuıutlu. Giyimi 
elki biçimden. Sırtmda puen 
basıma bir entari. pldın hır· 
ka var. Saçlanm bir ıu bezi 
örtüyor. Elkinin örnek veıdlli: 

- Bq6rttill ....... eteği 
toputunda.. 

Dediii tipe beueyen bu ka
dın kiitecleld kernette oturu • 
yordu. 

Oclaam ortama cellıigUzeJ 
yuvarlak bir mua konmuştu. 
U..-inde tabak tabak mezelik 
yiyecekler, bir bllyik ı~e de ra
kı vardı. Muanm kenarmda 
bir erkek oturuyordu. Ak bıyık. 
h, ak saçlı, orta yaıı aıgm bir ~~kadar bana afldan- lesini timdi söyledin. " Bana solutan bir nefes aldı. Devam nin de ancak benim gibi, benim - Kapatacağız.. Heabı ge-

-~ evlenme önergeleri- aıklannı bildiren, e v 1 e n m e etti: kadar duyman, diifilnmen li- tireyim mi?. h ~ yüzlerce delikanlı önerıelerini yapan yüzlerce de- - Öndan hiç aynlmak ilte • zımdır.. Diyordu. • • • 
.,....__e,.- tek talifli genç ıen olu- likanlı içinde .• " demit- Bunda miyorum. Ben rica ettim. Beaı Dedi. Devam etti: Ferit ganona: h ,....._,.. Wlrarl• 

"dedi •e Ferit .• diye hiçbir anlim, üzerinde durula- gelmesini istedim. Evden kaç.. - Eğer o bu gece gel8eydi. - Haabı getir.. Oneyı.nü - Kabul •tmcJr. blJlk 

[Arkam var] 
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Ekonomimizin 

Denkleşmesi 
ilk maddeler fiatında son ay

larda bir fark görülmeğe başla
dı; epey yükseldi. Bakır elek
trolitik cinsi· 1934 te 30 sterlin 
arasında oynarken 1935 yılında 
38 ingilizi buldu. Diğer cevher
ler için de bakır fiatı bir kıla
vuz gibidir. Amma eski yılların 
vasatisini bulrnağa cok ister· 
hiç değilse daha yüzde 40 ' 

Bu fiat artışının bizim ekono
mi piy~~a~_ıza da pek hayrı 
yok. Çunku cevher fiatları bir 
taraf tan artarken ingiliz lirası
na g?r~ bi.zim paramız da yük
selmıştır. Işte bu vaziyeti adet
lerle ölçüştürerek görelim: 

Genel savaştan evvelki acun 
piyasasına nazaran fiatı artmış 
cevher kalaydır. Ötekilerin he
men hepsinin kıymeti eskisin
den daha çok aşağıdadır. Kalay 
~9.13 te 171.17/ 6 ingiliz lirası 
ld1. Bunun da Fransız parası ile 
tutan 21.348 franktır. 1935 yı
lında ise Londrada kalay 215. 
10/- İngiliz lirasıdır. Harpten 
evvelkine nazaran bu cevher 
Londra borsasında 44 İngiliz li
rası fırlamış. Halbuki bu malın 
bedeli olan 21 S sterlini fransız 
parasına çevirecek olursak 
15.522 frank eder. Yani genel 
savaştan evvelkine göre Fran · 
sada kalay fiatından 5.826 
frank kaybettiğini görürüz. De
mek oluyor ki, ingiliz lirası ve 
ona bağlı.lolan memleketlerde 
kalay fian artmış, franga ve o 
bloka girmiş olanlar için de 
düşmüştür. Bu farkı da yiyen 
krizin devletlere oynattığı kam
biyo kumarıdır. 

Şimdi İngiliz lirası düşerken, 
fransız frangının da satınalma 
kabiliyeti artmış olsaydı. Bu iki 
devletin ökonomi muvazenesi 
ayni olurdu. Lakin hadise bu 
şekilde olmamış, her iki devle
tin iç piyasaları bir fark göster
meğ"e başlamıştır. İ~te İngilte 
re ile Fransadaki ayni cins yiye
rek maddelerinin fiatları : 

İngilterede Fransa da 

Bir kilo et 
250 gr. tereyağ 
Bir kilo şeker 
Bir kilo patates 
250 gr. peynir 
Bir kilo fasulye 
Bir tavuk 

Frank Frank 
17.- 22.-

2.20 4.-
2.20 4.-

0.70 0.80 
2.- 5.-
2.- 5.-

12.- 17.-

Alınmasından kaçnılamıyan 
maddelerin fiatında bu kadar 
f?rk olunca mamul eşyaların da 
flatl~n. pek tabii olarak atar. 
Aynı cıns malın maliyet masraf 
lan daima Fransada daha paha
lı kalmış İngilterede ucuz ol -
~~ştur · Zannımızca da bugün
ku Fransamn ökonomik ve fi
nan~_al buhranını doğuran cıp • 
lak oz budur. ~ 

Ev:t,. k.rizin devletlere yap
tırttıgı 1k1 zıt hareket var. Ba
zı memleketler kanun zoru .1 
parası!lı düşürüyor. Öteki ~ e 
t~tuyor. Her iki tarafın da ken~ 
dıne mahsus müdafaa düşünce
leri ve sözleri var. Bunların 
hangisi doğru ve daha faydalı?. 
Her iki usulü birden ayni za
manada bir memlekette tatbik 
etmeğe imkan olmadığından n
yazi ve ameli deneç ( 1) elde 
edilemiyor. Yalnız parasını dü
şürenler "düşürmiyeydik,, diye 
bir tez tutturuyorlar; muhayyel 
ve olacak hadiselerden bahsedi
yolar. 

Parasının kıymetini üstün tu
tanlar da ayni yola sapıyorlar. 
"Eğer düşürseydik,, diye başlı
yorlar, ekonomi bitiklerinin al
tından girip, üstünden çıkıyor

lar: moralde karar kılıyorlar. 
B"z bu iki düşünce üzerinde 

de duracak değiliz. Zaten dur
makta da mana yok. Her iki 
yolda da yürüyen memleketler 
bunu siyasal ve ulusal program 
olarak benimsemişlerdir. Ma
dem ki otoriter bir vaziyet var
dır. Düşünce çarpıştırılmasına 
da lüzum yoktur. Tatbik şekli
ne ve yerine göre o da doğru 
olabiliyor; öteki de!. .. 

Yalnız bizim durmak istedi-

ğimiz nokta başkadır. Yukarda 
yazdı~ımı~ ~rank ve ingiliz lira
s~ ~~zıye~ı?1 bize de teşmil ede
b1lınz. B1zım paramızın haricte· 
ki i~giliz lirasına nazaran k;y -
metı atarken iç piyasamızda da 
alma kabiliyeti ayni nispette 
artmışsa mesele yok ... 

Son yıllarda yurdumuzda ba
zı eşya ve mal fiatları anormal 
denecek derecede yüksektir. İş
te adetlerle mukayeselerini gö -
relim: 

Memleketimizde kömür pa· 
halıdır, deniliyor. - Hariç pi -
yasalara bakılınca - doğru -
dur. Endüstri hayatımızın gele
cek günleri için bunu mutlaka 
ucuzlatmalıyız. Dış satışımızı 
çoğaltmak, arsıulusal piyasada 
rekabet etmek için de lazım. A
ma kömür fiatı ihtikar neticesi 
mi pahalıdır? Elbette hayır! •. 
Q halde sebebini araştıralım: 

Bundan takriben 1 O • 12 sene 
evvel Zonguldakta ekmeğin ok
kası 20 - 22 kuruşa alınırdı. O 
zama11 da ton başına düşen 

~ele yevmiyesi 90 - 95 kuruş 
ıdı. Bugün ekmeğin kilosu 8 ku
ruş kadardır. 7- kuruşa düştü
ğü zamanlar da oldu ya. -
Şimdi de bir tpn kömüre düşen 
amele ücreti 100 - 105 kuruş
tur. Neden ingiliz lirası düşer
ken ekmek fiatı da düşmüş, iş
çi ücreti de aksine oalrak art· 
mış ? .. Bu sözlerimizle maden
lerimizde işçi ücretlerinin çok
luğunu iddia etmiyoruz. Bu
günkü yaşama şartları ile azdır, 
bile... Yalnız kömür fiatlanrun 
yüksekliğindeki sebepleri anla -
mak ve anlatmak dileğindendir. 
Ekmekle işi ölçüştürmekteki 
amacım - işçiye ve yaşamaya 
ekmek esas olduğundan - öko
nomimizdeki aykırılıkları (2) 
göstermektir. 

Şimdi buna benzer, peraken -
de hadiseler füıerinde durarak, 
ekmek ile fiat ölçüşmelere de
vam edelim: 

İstanbulda "3,, dakikalık bir 
telefon konuşması 10.5 kuruş
tur .Aşağı,yukan bir buçuk kilo 
ekmek parası.Elektriğin kilova
tına da 1 7 kuruş, yani iki kilo
dan fazla ekmek veriyoruz. 

Şöyle düşünelim: Ekmek üze 
rinden geçinen rençber, köylü, 
değ:irmenci, nakliyeci, uncu, ko
misyoncu, tüç:car, işçi var. Ek
meğin fiatı Büşmekle beraber 
bütün bu yurddaş sınıfları di
ğerlerinden kazançlarından kay 
bediyorlar. Elektriğin ve telefo
nun kazanç elemanları, amilleri 
bundan daha mı cok, yoksa da
ha mı karışık?.. Bu iki fi at çar
pıştırması anormal netice ver -
mekle beraber memleketimizde 
elektrik ve telefon 'üzerine iş ya
pan sermayelerin bu nispette 
bir kazanç bitançolarma rasge
linmediP-ini söylemek haklı o
lur. Ne de olsa elektrik bir lüks 
olmaktan kurtulmuyor. 

Düşüncelerimizi başka bir 
kök (3) üzerinde yürütelim: 

Gazetelerde okuyoruz: Bir 
yumurta uzak köylerde 1 O para
ya, yakın köylerde, bazı kent
lerde ( ~) . 20 paraya satılıyor
muş. Bı~ Istanbulda bir yumur
tayı yenne göre - 40, 50, 6Q 
~':~aya alıyoruz. Bu gayritabii
lıg~ sade yağ, patates - ne bi
lcy1m, h~m~n bütün yiyecek 
maddelerımızde - bulabiliyo • 
ruz. Demek, müstahsilden faz
la ortada kazanç parazitleri (5) 
var. 

Bir memlekette eşya fiatları 
düşebiliyor. Bu da para de~eri
nin artmasını gerektirir. Para
nın değeri muayyen eşyalara 
göre değişirse genel ökonomi
mizde bir denksizlik doğması, 
darlığın artması pek tabiidir. 

Madem ki memleketimizde 
- nüfusumuza nispeten - dö
nen paramız azdır. Para mikta
rını da çoğaltmağı düşünmüyo
ruz. O halde yapılacak iş para
mızın - bilhassa dahilde -
satmalma kabiliyetini arttırma
lıyız. Bu da eşya fiatlarında 

BORSA ..... 
4 HAZiRAN SALI 

PARALAR 

Sterlin 613,-
Dolar 124.-
20 Fransız Frangı 167,-
20 Liret 200.-
20 Belçika Frangı 81,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. 806,-
20 Leva 23,-
FJorln 81,-
20 Çek Kuron 96,-
Avusturya §İlin 22,50 
Mark 41,-
Zloti 22.-
Pengo 23.-
20 Ley 15-
20 Dinar 52'.-
Y en 31,-
İsveç Kuron 30.-
Altm 940-
Mccidiyc 48:50 
Banknot 228,-

Satq 

618,-
125,-
169,-
202,-
82,-
24.-

S08,-
24,-
82,-
98,-
23,-
43.-
24.-
25,-
16,-
54.-
32,-
31,-

941..-
49,-

230.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngıliz Lirası 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

il Bankası Mü-

" 
,. N. 

" " H. 
Anadolu % 60 

.. % 100 
Şirketihayriyc 

Tramvay 
Bomonti - Nektar 

Tcrkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 

Osmanlı Bankası 
Telefon 

Kapan~ 

ı2.06 
616,25 

0,79,97,23 
9,64,19 
4,69,67 

83.71.50 
2,45,57 

64,24,36 
1,17,98 

19,07,37 
4,23,50 
5,81.43 

1,97 
4,21.-
4.51.40 

78.54,43 
34.96.33 

2.78,30 
10.98 
3,15 

90.-
9.50 
9,70 

25,60 
42,50 
16.-
29.-

8,50 
16,-
2,35 

10,10 
58,-
27,50 
12,50 

İttihat değirmencilik T. A. S. 
Sark Dcğirmcnl"crl 

7,50 
0.70 

Şark merkez eczanesi 60 

iSTiKRAZLAR 

Turk Borcu l Kupon Kesik 28,37,50 
,, " Il ,, .. 26.50 
.. ,. III ,. ,. 27,20 

Ergani 94,-
İstıkrazi dahili 94,50 

TAHViLAT 

Rıhtım 
Anadolu I ve ll 

,, 11 Kupon Kesik 
Anadolu mümessil 

Gümrüklerdeki 
Tartllar bozuk 

10,50 
44.50 
45,-
53,30 

İstanbul gümrüklerindeki öl
çüler kontrol edilmiştir. Baskül 
lerden bazılannm ayarlarının 
bozuk olduğu görülmüştür. 

Vergileri verilmediği için 
gümrük depolarında kalmış tar 
tı aletlerinden, ölçüler kanunu
na uygun olmaya~larm dahilde 
satılmaması kararlaştırılmıştır . 
Bu aletleri satın alıp memleke
timizden dışarı götürecek bir 
kimse çıkars~ o zaman satıla -
caktır. 

TUrk • Bulgar ticaret 
anlaşması 

Türk • Bulgar ticaret anlaş
ması 12 hazirana kadar uzatıl -
mıştır. 

anormal yükseklik gösterenler
den başlamalıyız. 

Tuz ve nakliye fiatlarındaki 
hükumetimizin cezr'i hareketle
ri takdire de~er. Fakat bu sava
şı genelleştirmeliyiz. 

Para kıymeti arttıkca istihsal 
?1asrafı da pe~ tabif olarak 
~n~r. istihsal masrafımız da 
1?ınc~ dahilde endüstri stok teh 
lıkesındcn kurtulur dış · 
1 

• pıyasa-

arda mallarımızı kolaylıkla v 
kazançlı satabiliriz. e 

Sadredd:n Enver 

( 1) Tecrübe. 
(2) Tezat. 
(3) Esas. 
(4)Şehir. 

,(5) Tufeyli, 

İngiltere Hava Kuvvetlerini Üç 
Defa F azlalaştlnyor · 

iNGiLTERE HAVA KUVVETLERiNiN TEŞKi
LA Ti; iSTiKBALDE ALACAGI ŞEKiL 

,.. 1 ........ • .... ........_, ____ """""' _ _______________ _ 

İngiltere hava nazın son 
söylevinde 31 mart 193 7 tari • 
hinde İngiltere'nin müdafaası 
ıçin hava kuvvetlerinin (1500)e 
çıkarılacağını söylemiştir. Bu, 
şimdikine nazaran üç misli de -
mektir. Bu itibarla İngilterede 
havacılık işlerinde geniş bir sa
ha açılmış demektir. Gerek pi -
lot yetiştirmek, gerekse tayya
re fabrikaları bu iş için humma· 
lı bir faaliyete girişmişlerdir. 

Yeni teşkilata göre pilot ade-
di 2500 fazla olacak, bunlara 

,_ 

1 - Malzeme depoları. 
2 - Yangın söndürme teşki· 

latı. 

3 - Zabitlere mahsus eğlen
ce salonları. 

4 - Efrada mahsus eğlence 
salonları. 

yardımcı olarak ta işçi ve ma • 
kinist olmak üzere 22,500 kişi 
daha istihdam olunacaktır. 1600 
fotoğrafçı, telsiz telgrafçı da 
ilave olunacaktır. 

İngiltere hava müdafaa ka • 
rargahı şimdilik Uxbride'tedir. 
Şimdiki otuz dört istasyon bura· 
dan idare olunmaktadır. Yeni 
teşkiiatta buna 31 istasyon da
ha ilave olunacak, bir çok han
garlar, binalar vesair inşaat ya
pılacaktır. Umumiyet itibarile 
her istasyonda iki tayyare bölü· 

5 - Elbise, yatak vesaire de-
polan .• 

6 - Hava rasat istasyonu. 
7 - Hastahane. 
8 - Telsiz istasyonu. 
9 - Aiat şubesi. 
10 - İnşaat kısmı 

Askeri Fabrikalar 
Komisyonundan: 

Satınalma 

Bakırköy Barut Fabrikalarında 240 adet köhne Bi
don pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 6 Haziran 935 
Perşembe günü saat 14 de Fabrikada Satınalma konlis
yonuna müracaat eylemeleri. (3012) 

4161 

Darphane ve Damga matbaası 
Müdürlüğünden: 
Darphane ile Damga Matbaasında mevcut hurda 

demir ve pik açık arttırma usulile satılacaktır. Şeraitile 
.ırtırma tarihini anlamak ve eşyayı görmek için 5 Ha
ziran 935 tarihinden itibaren her gün saat 14 : 17 ye 
kadar Muhasebeye müracaat edilmesi. (3013) 

4142 

ğü vardır. 24 zabit ve 250 nefer 
ile idare olunurlar. Zabitlerin 
hepsi de son derece mahir pilot
lardır. Çavuşların bir çoğu da 
gene iyi tayyarecilerden mürek-
keptir. · ı 

İstasyonlardaki teşkilat tür· 
lü türlü şubelere ayrılmıştır. 1 

Tayyare istasyonlarında ge • 
rek zabi derin, gerekse efradın 
her türlü istirahat ve eğtencele
rini temin etmek için her türlil 
tesisat mevcuttur. Tenis kortla
rı vesair spor sahaları vardır. 

11 - Nakliyat kısmı 
12 - Boğucu gaza karşı ta.• 

lim dairesi 
13 - Bomba imal kısmı • 
14 - Tayyare tamirhanele~ı 
15 - Makine tamirhanelerı 
16 - Atış tesisatı 

1 KUÇUK ILArt.:ARl 

•t bet 
3 URA-Tuvalete ve ıtriyatıı aı 
ne yapmak isterseniz herkesin yapa· 
bileceği şekilde . formülünü va;~ 
gönderirim veya öğretirim. son e 

laboratuvan. Kadıköy rıhtım 76· 
4207 ______________________ __...,,..-

A 1,. 

KiRALIK HANE- "' 
. J· 

saray Taşkasap Moltagüranı . ıJe 
desinde temeli bir kat '; zırlt ,, 

r ı•" 
dört oı.a, taşlık, mutbak. çama§ c:Jİ 
banyo, terkos, elektrik ve rrıe'f" rıe 
bahçeyi havi kagir 6 numaralı h~1,. 
lıer keseye elverişli fiyatla kirahlc ıılt 
Görmek için yanındaki 8 nuına~ıı· 
eve, konuşmak için de Yeni pos.t~c:ti 
ne arkasında Milli Reasürans şır ,.~· 

· ra"" 
muhasebesinde Bay Recebe ınu 
at edilmesi. Telefon 24386\ 
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r SiPAHi OCAGl
NIN BU SENE 
iLKBAHARDA 
KONKURLARIN 
DAN VAZGEÇ
TiGiNi BÜYÜK 

L
BiR TEESSÜR-J 
LE ÖGRENDiK. 

Yurdumuzda son senelerde 
Uyanan binicil[k sporu gittikçe 
artan bir alaka uyandırmakta -
dır. Hele bayanlarımızın bu sa
hadaki çalışmaları fazla göze 
çarpmakta, takdir uyandırmak -
tadır. Bu sebepten bizde siviller 
arasında konkur • hipiklerin na
sıl başladığım, bu konkurlarda 
§İmdiye kadar kimlerin kazan -
dıklamu okuyucularımıza bil · 
dirmek istiyoruz: 

Siviller arasındaki ilk müsa • 
bakalar 1929 senesinde Sipahi 
Ocağ'ı tarafından erkeklere ve 
kadınlara ayrı ayn tertip edil -
nıiştir. Erkeklerden üç kişiye 
tnukabil beş kadın binicinin bu 
lllüsabakalara girmesi o zaman 
büyük takdir ve hayret uyandır
tnıstı. Bu ilk kadın biniciler ba
l'an Melahat, Emel, Ayşe ile bir 
Alman ve bir Amerikalıdan mü
tekkepti ve birinciliği bayan 
tıleıahat Karacabeyde yetişme 
(l'emel) ismindeki at ile ka -
.Zandı. İkinci bayan Emel oldu. 
l3ay Haydar, 1Uiami, Sait'ten 
nıürekkep erkekler arasında da 
Bay Haydar birinci geldi. Şaya
nı dikkat olan nokta o zaman bu 
2lıüsabakalar sade mania atla -
nıa değil, ayrıca ufak tertip bir 
bresajı havi idi ve ilk adım ola· 
rak cidden muvaffakiyetli neti -
Celer verdi. Ertesi sene bu mü
sabakalar yapılamadı. 

1931 de üç haf ta arka arkaya 
~apılan müsabakalarda ise ka -
<lınlar arasında bayan Melahat 
her üçünde birinci olduğu gibi 
~rkekler arasında da bay Sü • 
teyya birinci geldi. 

Bundan sonraki müsabaka -
larda binicilerin adedi gittikçe 
<ırttığından yeni başlayanlar ile 
eskileri ayırmak ve her birine 
göre müsabakalar yapmak la -
2ımgeliyordu. Nitekim 1932 de 
gene üç haf ta yapılan konkur -
larda acamılara mahsus kadın· 
lar müsabakasında bayan Fazi
~~t üç birincilik aldığı gibi eski 
ınicilere mahsus müsabakalar

da bayan Melahat, Bayan Ned
:tet birinci geldi. Şu halde 1929 
dan 1934 sonuna kadar yapılan 
lconkurlarda birincilik alanları 
f~Yle toplayabiliriz: Bayan Me· 

1 
abat 7 birincilik, Bayan Fazi -
~t 4 birincilik, bay Süreyya 4 

b~1:incilik, bayan Nedret 3 birin
tıhk, bay Orhan 2 birincilik, ba
~an Ayşe, bay İlhami, Haydar, 

.usret, Muhsin, Rifat, Satahad
~~~ Sami Sabit, A1oş birer birin-
1lık kazanmışlardır. 

Görülüyor ki konkur sahala
~tzda şeref kazanan bir çok 
li~~etli sivil binicilerimize ma
tn ız. Artık atçılığın yurt koru
la ası bakımından .çok değerli o-
1.,~ konkurculuk kısmına binici
e' · tcrekkülierimizin daha fazla 
,;

1cnun:yct verme!;i Iazımgcli -
.ror. 

b Sipahi Ocağının bu sene ilk • 
ğ~h.ar konkurlarmdan vazgeçti
cl~~ı büyük bir teessürle öğren -
t \ k Memleketimizin en eski at
(ı1 1 Yuvasının bu kararı, ne ka
cl ar kuvvetli sebeplere istinat e
ı:rse etsin, bütün biniciler ve 
•1 eraklılarda derin bir esef uyan 
"1lrdı. 

••1 büz Yarışlar gibi konkurların 
"il h""k" u umet kontrolu altına a -

-~ 

~~~~.~ -. '.: '.:_. J. 

1, ,. ... 

/' 

/ . 

lmnıasının artılt zamanı gelmiş
tir. Şimdilik atlı spor kulüpleri 
olan şehirlerimizde senede mu
ayyen tarihlerde bir veya iki de
fa hükumet himayesinde Atçı -
Irk Federasyonunun resmi kon-

Konkur hipiklerde muvalfak olan bir sübay, bir 
bayan ve bir küçük binicimiz 

k-Urları ~ertip edilmelidir. Bu • 
nun haricinde hususi teşekkül -
ler de müsabakalar yapabilir -
ler. Ancak böyle demir elli bir 
disiplin atçılığımızın ilerisini 
kurtarabilir. Yavaş yavaş evve-

la Balkanlarda, mesela Romen
lerle temaslara başlanır, bilaha· 
re Avrupaya sivil binici ekiple
rimizi de gönderebiliriz. 

AKINCI 

Futbolcuları 
En ufağı bizim 
Yaşar kadar l 

İlk ma~larını cumartesi günü 
Galatasaray - Beşiktaş muhteli 
tile yapacak olan Macar Seget 
takımı futbolcuları dün sabah 
Romanya vapuru ile şehrimize 
geldiler. 

Misafirler rıhtımda ilgili (ala 
kadar) klüplerin delegeleri, 
sporcular ve meraklılar tarafın 
dan karşılandı. Buket verilmesi 
karşılıklı yaşa bağırılması gibi 
olaı7an törön (merasim) den 
sonra Macarlar otelelerine git· 
mek üzere otomobillere bindiri -
lirken kafilenin arkasına takılan 
iki çocuktan biri ötekine: 

- Yahu, dedi, biz bunlarla na 
sıl oynarız, en ufağı bizim ya-
şar kadar! · 

Baktık. Çocuğun bu cihetten Dün sabah gelen Macar Seget futboJculan grup halinde 

ZEKANIZI DENEYiNiZf 
v 

MERAKLI, ARMAGANLI 
MÜSABAKAMIZ 

ÇALINAN PLAN 
Merdivenden geçmek için, 

balkonda hic olmazsa on adım 
kadar yürüdıek lazımgeliyordu. l 
Halbuki kar bir gün evvel ayın 1 
başmdanberi ilk defa olarak sa- • 
at 19 dan 20 ye kadar yağmış I 
ve Adnan yazıhaneden çıkma -
dan az evvel kesilmişti. Halbuki 
balkonu örten karların üzerin -
de hiç bir ayak izi görünmüyor
du. 

Sabahleyin, yarım aralık bı
rakılmış görülen pancorlarda 
dikkate değer bir iz yoktu. Çün
kü dış cepheden geride olduğu 
için, her halde karlardan masun 
kalmıştı. 

Kesilmiş bir pencere camı ve 
kimsenin geçmediği bir balkon, 
işte aklın almayacağı şey! 

Kapılar1n vaziyeti 
Koridora açılan kapıların ki

litleri hiç zorlanmamıştı. Bun
dan başka da, bütün geceyi ko
ridorda geçiren bir bekçi, kim • 
seyi görmediğini teyit ediyordu. 
Katibin odasrru aydınlatan ta
vandaki pencerenin kanadı da, 
duvar bovunca sarkan bir ip va
sıtasıyla iyice kapatılmıştr. Srkı 
bir tetkikten sonra bu pencere
nin de dıı~arıdan açılmadığı an
laşılmıştı. 

Yazıhanede hiç bir parmak 
izi yoktu. Her şey yerli yerinde 
duruyordu. Ancak direktörüıı 
masasının sol emniyet gözü kı
rılmıştı. 

Polisler şöyle düşünüyorlar -
dı: 

- Camı kesilen pencereden 
kimse girmemişti. Kapılardan 
da hiç bir yabancı girmemişti. 
Tavan penceresinden de kimse 
girmemişti. Fakat planlar ça -
lınmıştı. O halde bu camı niçin 
kesmişlerdi. Polis tahkikatını 
şaşırtmak için mi? 

Hepsini sıraya koyalım 
Evvela katip! Katip planı ra

kip bir fabrikaya satmak için 
çalmış olabilir. Adnan gittikten 
sonra direktrüön yazıhanesine 
girer, alabilirdi. Fakat saat 20 
den 21 e kadar odasından çrk -
madığıru iddia ediyordu. 

Bekçiyi ele alalım: Belki o 
da çalabilir. Direktörün yazıha
nesine akşam üzeri bir defa gir
mişti. Saat 16 ya doğru girmiş, 
direktör masasında çalışırken 
pancoru, camlan kapamış, per
deleri indirmişti. Katip gittik -
ten sonra koridordan ayrılma -
mıştı. Kapıların onda anahtar -
ları olmadığı için, kapıların em 
niyet kilitlerini zorlayıp açtığı -
na ihtimal verilemezdi. 

Aşağıdaki kapıcı çalamaz 
mı? Saat 18 de gündüzleri açık 
duran cümle kapısını kapattık -
tan sonra kapıcı odasından bir 
yere ayrılmamış, ancak saat 20 
de Adnana açmış, 23 te şofaj 
santralı söndürmüş, sabah 6 da 
tekrar yakmıstı. Gerçi kapılann 
onda anahtarları vardı. Fakat 

Adnan mücrim mi ve arkasından 
böyle ağıayacaklar mı? 

Adnan'a gelelim: Ö da belki 
calabilir. Fakat bu da pek muh
temel görülmüyor. 

Esrar düğUmU çözUlüyor 
Bir kaç saat sonra esrar an -

taşılıyor. Polis katibin ve Adna
nın fabrikadan çıktıktan sonra 
geceyi nerede geçirdiklerini tah 
kik etmiş ve şunları öğrenrn•ş • 
ti: 

Adnan fabrikadan çıkmca, pc· 
lisin uzun zamandanberi taras· 
sut altında bulundurduğu şüp • 
heli bir kadınla buluşmuş. Bu 
kadının böyle gizli planları ça~
mak gibi sabıkası vardır. Nasıl 
ki kadın ertesi sabah iz dahi bı
rakmaksızın ortadan kayb<Jl • 
muştur. 

O halde hiç şüphe yok. Planı 
çalan Adnan'dır. Pencereyi kes
mek gibi polisi şaşırtacak Lir 
manevra yapmış olması, bu ka
dınla görüşm.esi, hırsızlığı baş
ka türlü izah edebilmek imkan
sızlığı, bütün deliller Adnanın 

aleyhineydi. Fakat Adnan o 
vakta kadar daima namusu ve 
şerefile tanınmış bir adamdı. 

Aleyhindeki delillerden kur
tulamadı. Mahkeme de kendisi · 
ni mahkum etti. Zavallı adam 
yeis ve ümitsizlikten hapishane
de öldü. 

AJh ay sonra 
Ben bu vakayı uzun bir seya. 

hattan dönüşte altı ay sonra -ha· 
her aldım. 

Adnanın evine gittiğim za -
man, kapıyı eski şen, şatır Ad -
nan değil, matemli anası açtı. 
Beni oğlunun odasına götürdü. 
Faciayı hatırlatan eşyayı bura
da toplamıştr. Çünkü günün bi
rinde oğlunun masumiyetini is
pat için bu eşyanın işe yaraya -
cağını düşünüyordu. 

Bana anlatılan sahneleri ka
famda canlandrr.drm. Adnanın 
direktörün odasındaki masası -
mn üzerinde duran sünger kağı
dı, son randevularını yazdığı 
muhtıra defteri, her zaman ma-

. sasmm üzerine koymayı unut -
madığı termometre. 

Bu termometre facia günün -
den beri kurulmamıştı ve der -
celeri kaydederdi. Hala üzerin
de birinci kanunun ilk haftasına 
ait olan seridi duruyordu. Bu 

hakkı vardı.Her biri Fenerbahçe I boslu insanlar ... İlk denemeyi ı saray muhtelitine Allah 
li Yaşar yüksekliğinde boylu yapacak olan Beşiktaş - Galata hk versin!. 

kolay görmesi lazımdı. Eğer arada l 
,mridordaki bekçinin kendisini 

yukarıda anlattığımız vakaları 
sayan polis raporunun kopyası, 
r~zıhanenin bir planı da orada 
ıdı ... 

suç ortaklığı yoksa ... 

--~------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kağıtları ve eşyayı karıştıra· 

rak hırsızlık vakasmrn daha baş 
ka türlü nasıl izah edilebilece -
ğini düşünüyordum. BiLGi DUNYASINDA OLUP BiTEN MERAKLI HADiSELER: 

Profesör Piccard (22,000) 
metre kadar yükseğe çıktığı va
kıt hepimizin ağzı açık kalmıştı. 
Bu yükseklik hakikaten hayre · 
te değer. Tayyareler ancak bu
nun y~rı::;ı k.:?dilr yük::elcbiliyor
lar . 

İnsanlar yerin dibine 250 met 
retlen fazla inmiş değillerdir. 
Denizlere gelince; ancak bunun 
sathında çırpınıp dururlcır. Zırh 
1ı elbise giyen dalgıçlar şimdiye 
kadar 220 metreyi geçememiş -
lerdir. 

Dr. Be ebe ise 92 5 metreye 
inebilmek için son derece zor • 
luklar çekmiştir. 

Dr. Beebe. yazmrş olduğu 

"Bermuda denizaltı hatıraların
da" insanı adeta oralara indire
cek kadar şairane tasvirlerde bu 
lunuyor. İndikten sonra mercan 
kayalarından birinin üzerine ra· 
hatca oturarak insan hem yazı 
yazmak, hem yağlı boya resim 
yapmak, hem de fotoğraf almak 
gibi şeyleri yapabilmektedir. 

Deniz altındaki bir çok ca -
navarların tehlikeli olduğu hak
kındaki sözler birer efsanedir. 
Oturduğunuz yerde şayet size 
bunlardan birisi çarparsa hiç 
korkmayın. Bu, daha ziyade, 
görmedikleri bir şeye karşı duy 
duklarr meraktandır. 

Bathysphere ismini taktıkları 

kısmen camdan, kısmen çelik .. 
ten y~pılan küçük odaların için
de Dr. Beebe ve arkadaşı Mr. 
Barton gemi ile borular vasıta
si1e temaslarım her zaman için 
son derece kolaylıkla muhafa -
za edebilmişlerdir. 

Buna rağmen denizin derin -
tiklerinde insanı saran tuhaf 
bir korku hissedilirmiş ki insan
da tecessüs hissi ne kadar kuv
vetli olursa olsun bunun önüne 
geçemezmiş. 

İlk tecrübesi 1930 yılında ya
pılan Bathysphere (deniz kür -
resi) 1932 senesine kadar çok 
değişmiş ve ancak 1934 te son 
mükemmel şeklini almıstır. 

Havanın ısınmasa yüzünden ıerin 

ıulara hicret eden Papağan 
balıkları 

Dr. Beebe, inilen derinlik ne 
kadar çok olursa görülen deniz 
hayvanalrmm da o nisbette bü
viidüifünü sövlemektedir. 

BİRDEN ANLADIM 
SUALLER: 
1 - Adnan suçlu mudur, de 

ğil midir? Neden? 
2 - Eğer suçlu değilse, pl~ 

nın ka7/boluşunu nasıl izah e 
dersiniz? 

ARMAGANLARIMIZ 
1 inciye gümüş saat, 2 inciye 

Maroken bir cüzdan, 3 üncüye 
iyi markalı bir stilo (mürek;ep
li kalem), 4 üncüye "Tan,,m 
bir senelik abonesi, (5) inciden 
(10) uncuya kadar altı aylık 
abone, 1 O uncudan 25 inciye ka 
dar küçük fakat güzel şeyler 
vereceğiz. Cevaplar ayın l 3 üne 
kadar gönderilmeli. 
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Jan Jüstinyani ! Size Limni. adasının prensliğini 
veriyorum! Bu size layık bir mükafat değildir ama .. 

Aziz mi~afirim bir gün gelecek ki ... 
Y anmda iki yelkenlinin tay

falarından başka tam beş yüz 
asker vardı; ( 1) ki hepsi gayet 
sağlam zırhlar giymişlerdi ve 
bir kısmı ok atmakta pek ma • 
hir. olan ~u askerlerin kara harp 
lc~ınde hır çok tecrübeler geçir 
mış oldukları gözlerini daldan, 
budaktan sakınmadıkları söyle
niyordu. 

~~parator, bilh.assa, Jüstin· 
y~nı~ın gemilerini pek beğen
~~ştı. B.u!1lardan biri iki bin üç 
yuz tonılato çekiyordu ki o za
mana göre bu, başlı başına bir 
donanma demekti. Sekiz yüz 
tonilatoluk küçük bir kadirga 
olan ikinci gemi ise süratile iyi 
h.-ıymetli bir yardımcı olabilir -
di. 1 

Kardinal 1zidor ile patrik Gr
reguvar hemen Ayasofyaya koş 
tular. Ruhani bir ayin yaparak 
Jüstinyaninin gelişini, kilisele -
rin birleşmesinden doğan ilk 
hayırh netice olarak göstermek 
istediler. İmparator ise gayet 
parlak ve debdebeli bir merasim 
le Cineviz sergerdesini .Vilahc
rnedc kabul etti. 

Jan jüstinyani kiliseye de, 
saraya da zırhını giyerek ve bü
yük kıhcmı sol koltuğu altında 
ta~ryarak gitmişti. Ayasofyada
ki ayini imparatorlara mahsus 
olan yerden dinlemif ve erkim 
harbiyesile beraber kiliseden 
çıktığı zaman halle kendisini al· 
kı§lamış, her taraftan: 

- Yaşa: Yapaar 
Sealeri yllkeJmitti. 
Kft4ült çocuklar ve ~ ~ 

lar Ceneviz zabitlerini bir çiçek 
yağmuruna tutmuşlardı. Saray 
ahırlanndan ganderilen atlara 
bindikleri zaman imparatorlu -
ğun armumı tafiyan ipekli bay 
raklarla süslü uzun borular ça .. 
lan on bet pnç atlı önde gidc
r~k Çllgm bir nete içinde kay -
napn ha1kln arumda kafileye 
yol açmqlardı. 

V c biitihı geçtikleri yerlerde 
~dm. erkek, ıenç ihtiyar her 
Bızanalı aizı dunnadan dinlen
meden baimmttı: 

- Yatar Y"ffıııl 
Koatantin Dttacaza iae ya

ya olarak aara7111 dıf duvarla -

• Ahalıo ~ v ....................... ~ .. 
nndan epey uzaklarda bu alayı mek istemişti ki Bizans, tehi 'te 
önlemiş ve derhal atmdan in - karşısında yardnn gördüğü kah 
mit olan Cenevizliyi kucakla- ramanlan, yann tehlike geçtik· 
~tı. ten sonra unutmak niyetinde 

O gece ViWıemede büyük değildir. (2) Ve ziyafetin deva
bir ziyafet verilmişti. Buna Bi- mmca hep JUıtinyani ile kout
zanaın bütün ileri gelenleri, Ve- mut, ona kendi bardağile şarap 
nedik sefiri, V enedikli tüccarlar içirtmişti. 
be bütün V eneclik gemilerinin 
zabitleri davet edilmi§lcrdi. 

imparator, Jüatinyaııiyi sağı 
na a1nuş ve o güne kadar Bi
zans imparatoriçelerine mahsus 
olan ve kendisi bekir olduğu i
çin bittabi kullamlaımyan çifte 
altın kartallı büyük bir koltuğa 
oturtmU§tu. Bununla göster -

• "Bir kaç gün sonra (3) Haliç 
teki Ceneviz gemileri de impa
ratorun teveccühünden hissele
rini almışlardı. Kostantin Gran 
dük Notarası ve patrik Gıregu
van yanma alarak debdebeli bir 
alayla Haliç layuma inmiş ve 
Jüstinyani elinden tutarak aıni 
ral gemisine çıkmak için yardnn 
etmek isteyince, arkasındakile
re bakarak: 

- Bizanslılar! 
Diye bağmmf ••• Sonra bir ha 

tayı tashih etmek istiyormuş gi 
bi bir tavır takınarak bir kaç sa
niye kadar duraklamış ve: 

- Hniıtiyanlar ! - diye de
vam etmiıti • Hnistiyanlar! Ce
nevizin büyük cengaveri jan 
Jüstinyaniyi beraberinde getir
diği harp kuvvetlerine Protos -
trator ilin ediyorum. 

Her biri onun terbiyesile ye
tiştikleri ve büyük kıymetlerini 
ona borçlu oldukları için mut -
laka onun birer benzeri haline 
girmiı bulunan Cenevizli as -
kedere ondan bqkaımm ku
manda vermesini doğru bula -
manı. İıtiyorum ki büyük ha 
adamı JU.tinyani Teodos ,:. 
latmdağ. • kendisine teslim edece-
.ımız harp mevzilerine adamla

nle beraber yerlepin ve bu bet
~t Koetantmiyenin eur1an ü
zennden, her gUn cehnesini bek 
lediğimiz Edime sultanının aa
kerl~rine, Koca Tlirkün kunıan 
dası altmda bize saldttacak 0 • 

lanlara lalem ve erkeklifin kud 
rctini göstersin! 

[Arkası var] 

( 1) Bunları askerden ziyade kor· 
un demek doğru olur. 

(2) Prançea·den rivayet ... 
(3) Barbaro'dan 
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Yeni başlıyantar için: 44 

Şlem deklarasyon 

Şlem deklare etmek kontrakt 
biricin en güzel ve en önemli 
(ehemmiyetli) tarafroır. Sebebi 
şudur ki: Plafon biriçte Şlcm 
yapıldığı zaman küçük olsun, 
büyük olsun, zonda bulunulsun, 
bulunulmasın, 100 ve 200 gibi 
muayyen sayılar yazılır .Halbu
ki kontrakt biricte,Şlcm deklare 
edilmeden Şlem yapmanın he· 
men hemen hiç bir kıymeti yok 
tur.Yani kontrakt biriçte Şlemin 
mükafatını almak için şlem dek 
lare etmek lazımdır. Bundan 
başka vülnerabl iken deklare e
dilmiş şlemi yapmak, büyük sa 
yı temin eder. 
Şlem deklare etmek, iki ar -

kadaşın, ellerindeki onör löve· 
lerini ve kağıtların iki ele dağıl
ması şekillerini tam olarak ta
yin etmelerine bağlıdır. Bu da 
ustalık, dcneç {tecrübe), bilgi, 
kavrayış ister. 

İki elde yedi, yedi buçuk o
nör 1 ö v e s i , b a z a n rcnk-
1 erin çok müsait da 
ğzlma şekillerine göre de hatta 
altı buçuk onör lö~esi ile küçük 
şlem yapmak muhtemeldir. Bü
yük şlcme gelince, iki elde sekiz 
onör lövesi ister. Bir renkten 
şlem yapmak, sanzatudan şlcm 
yapmaktan kolaydır. Çünkü koz 
ların yardımile bazı kağıtlar 
sağlamlaştırılır, bazı renkler de 
kesilir. Bunun için şlem dekla· 
rasyonlarmda ekseriya bir ren
gi tercih etmelidir. Bununla be
raber, dam ve iki ufak asgari 
bir koz yardunile tutulan renk -
lerden şleme gitmekten kaçın -
malıdır. 

Şleme gidilmek mümkün ol
duğunu gösteren deklarasyoıı -
Jar "sorlama,~ c1eldaraaYoA1an -
dır. 

Bir misal gösterelim: 
Arkadatııuz bqlangıçta iki 

löve birden deklare etti: bu. zor 
lama deklarasyonu olarak ka
bul edilirle, bet bu· 
çuk onör ôlvesi göste
rir. Siz bu iki lövelik deklaras
yonu hemen bafka bir renge çe
virdiniz: bu üç buçuk onör 1ö • 
vesi demektir. Arkadatmız he
men çevirdiğiniz rengi tuttu: 
Bu da çok kuvvetli bir eli ve oy 
nanacak ilk kiğıdm almabilece
ğini gösterir. Şu halde iki arka· 
daıtaki böyle bir kiğrtla tlem 
yapmak kabildir. 
Şleme gitme tarzlanm bun -

dan somaki bir iki yanda gös
tererek deklaruyon babaini bi
tireceğiz. 
Bilenler için 
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Kifıdı (S) venniıtir. 
(S) iki kör, (N) üç kör, (S) 

dört kör söylemiştir. 
(O) oyuna tren damile baı· 

lamı,ur. 
(S) tren damım as ile ahT' 

Ne tarzda koz oynaması it • n 
geldiğini anlamak için ilk ir -,ta 
rak karodan bir löve alıp a kmı
yacağııu denemelidir. Bu ama
ca varmak için (S) elinden kil • 
çük bir karo oynar ve empaa ya 
par. (E) bunu ula almca (S) 
karo ruumı yapacaktır. Şu hal· 
de (S), kozlar qmda ancak 
bir tren ve bir karo kaybedecek 
demektir. 

Koza ıelinct, eter ~pes mu 
vaffak olursa ve rua tek yanlı 0 
larak (E) de lae, (S) bütün koz 
lannı yapabilir. Fakat böyle oy 
naraa, burada oldUğu gibi tek 
olarak (O) da ve vale, onlu, do
kulu (E) de çıkana iki koz kay 
bcdecettir. Bunun için (S), bu 
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Bayan Saf iye1 

Tel ı 49091 
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4216 

Belsoğukluğu ve Firengi'ye 
yakalanmamak ıçin en iyi çare, 21 senedenberi bu hutalıkların teda
Yiaile uğratan Dr. KUTIEL'in tetip ettıği \NEOPROTEKTİN) ilacıdır. 
yakında piyaaaya çıkarılacaktır. 

·- ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
Pertembe ak,anılar1nın 

tlmdlden sonra aynen 
yapdacaktsr • 

gece seferleri tertibi 
Cumartesi akşamları 

Yüksek ·Mühendis Mektebi arttır· 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Nev'i Kilo Tahmin Fiyatı Tutarı İlk teminat· 
Koyun Eti 16000 . 50 K. 8000 L. 600 L. 

Mektep için lüzumu olup 27-5-935 tarihinde kapalı 
zarf ile alınacağı ilan olunan koyun eti için verilen zarf
lar kanuna uygun olmadığından reddedilmiştir. Eksilt• 
me 15-6-935 tarihinde saat 15 de yeniden yapılacaktır. 
İsteklilerin belli günde saat 14 de kadar mektuplarını 
kanuna uyğun olarak ve arttırma ve eksiltme kanunu .. 
nun 2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle beraber Komis .. 
yona vermeleri ve şartnamesini görmek için de her gün 
müracaat edebilecekleri ilan olunur. (2951) 4140 

YENi NEŞRIVAT ,!!!!!!-~-!!!!~!!!!-~~~~~!!!!!!!iıll,.aııı. 

(Hafta) nın bu sayısı 
Kökletmiı, ağubaşh, sevimli bir 

mecmuamrz oJan Hafta, bu sayısında 
gene rekor kırdı. Haftalıklar içinde 
fiyatma göre bu derece dolgun say
fa ve münderecat veren yoktur. Bu 
sayı Adalardan, Boğazdan, Haliçten, 
Beyoğluna kadar latanbulumuzun 
dört köteıinin medhine aynlmış bir • 
çok canb ve tatlı resimler, yazılarla 
•Ualenmiıtir. Ahmed Refiğin ve Ni • 
sameddbı Nulfin bl~erile aydm. 
latılan lıt ·,uıdaıı bqJra. Haftanın 
gene bu sayıamda 126 kile ağu'hğm
daJd en eıki deli doktorumuz Raşid 
Tahıinle bir reportaj görilyoruz. Ha
il yqayn Arnavud Bektati tekkeleri
ne ıiriyoruz ve Galataıaraym Tevfik 
Fikret zamanına ait tarihinden bir 
yaprak çeviriyol'U%. Hafta, hikAye, ro 
man, dünya vukuatına ait birçok fık· 
ra ve reıimlerle aolu olduğu halde 
gene 7,5 kuruıtur. 

Yedi gün 
Yedigünün il 7 inci sayısı çıkmq

tır. Bu sayıda Hüseyin Cahid. Etem 
İz.set Benice, lbrahim Alleddin. Ah
met Refik, Nurullah Ataç. Omer Ri· 
za, Mahmut Y eurinin yazılan. 

1 LAN 
SATILIK 

.to ton iıtfabında mut. Petrol De 
ltteyen .. PARSONS., markah. 8 tilin 
dirli, 120 iJA 140 beygir kuvvetinde 
motörti havi. 
Uıunlufu 23.75 metro 
Genifliii 3,60 ,. 
Sür'ati 12 mil 
Maıif akaju apcmdan bir salon, 

bir hali, bir büfe •e uire. 
ŞERAiT MOTEDIL 

0.latada, KeYOrk Bey Hanında 
(AIHM Han) 1 • 2 • 3 numarada 
SİDNEY NOWİLL ve teriklerine 

-
HASA·N 
TIRAŞ BIÇAGI 
DUnyamn en mükemmel 

Tıraş bıçağıdır 
Şimdiye kadar iead oluun 

hGtGn braı bıçaklan arasında 
ea mlke-el •• ea fe•kallde 
olduta tabaldmk etmiftlr. Pl
yuacla mevcad brq lnçaldarmı 
pfırbnlfbr. Huma brq lnçap 
nın 1-2-3-4 numaralı p,.t k ... 
kin H b..... taraftan nnhr· 
ld her bir tarafUe IUkal oa 
defa ... olmalc bhildir •• 
huabla 5 karafhak bir .W 
HaAD bnt baçalfle 40 defa n 
•• ..ıak b.rclakla blleadlkte JÜS 
defa brq yapılmak mlmkla· 
dOr ki cllnJaDm lai~blr lnçatm· 
da ba medyet )'Oktm. Huaa 
lnçatı lateclltinis halde .... 
marka Yerirlene aldaamaJUldo 
T aldiclleriact.. ak••a • Fiatl ı 
1 adedi S kanqtu. 10 adedi 
'5 kul'Ufhır. 

Hasan Deposu: 
Ankara. lltanbul, Beyofhl. 

mllracaat. (3091) 4108 • 

----------------------
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kombinezon ihtimaline aykırı 
olarak bütün kozları yapmak 
dü§iinceıile değil, fakat kozdan 
iki el kaybetmemek üzere oyna
malıdır. Çünkü bir el kaybetse 
de yükenini (taahhüdünü) ye
rine getirebilecektir. 

Prensip: Elde ve m9rda do -
kuz koz bulunduğu zaman as 
ve dam ile ufaklar elde ise, eğer 
yükeni yerine getirmek için bü
tün kozlann yapılması laznn ge 
livorsa emoas yanmahdrr: vok 
eter kozdan bir löve kavbf't • 
meklc vüken verine l?'etirilebili
yor ve iki löve kavbetmekle l?'C
tirilemivona Emnas yapmama
b. fakat Ut oynamalı ve e~er 
rua dümıezse sonra dama doğ
ru kii~ilk bir koz ovnamahdrr. 
~P.er eJ baAka renkten şüpheH 
bir löve ~österiyorsa. koz oma
madan evvel bu şüpheli lö;eyi 
yaomafa cabsarak kozlan nasıl 
oynamak Jlzmı geldiğini kavra· 
mahdif. 

İstanbul beıinci icra meınurl:;: 
fundan : Kira bedelinin temini iç 
ilzcderinde hapis hakkı istimal oltı• 
nan ve bu kerre paraya çevrUıne•~• 
karar verilen maranğozluia ait bit 
adet Pılanya bir adet kalınlık ~~.."a: 
det delik makineleri 8-6-935 ıanıi 
ne müsadif cumarteti ıünil saat_.1 
den 13 çe kadar Akaarayda Kesı
pap caddeıinde Azimkir sokaiJO"' 
da 37-37 No. lu Sailam lı do~ 
fabriknmda açık arttırma ne.!::' 
lacaktır. Almak isteyenler , .. : ~ . 
ve vakti mezkOrde mahaDiııde br 
zır bulunacak meınuruna ~ 
lan ilin olunur. (12105) ,,,,,. • İstanbul asliye itpnci ticaret ~ 
kemeainden : lstanbulda, Çiçc~ $4 
zannda, Fmdıklıyan bam altııı ~ 
No. lu mafuada fanila •e ~p ~ 
careti ile megul bulunaıı (SUIC'° 
Fehmi)nin alacaklılatma kartl ~2ıd 
lif eylediği konkordatonun ~ 
mahkememizden iıtenmiı obua'j.tt{ 
zerine yapılacak mahkcııı~~~.~~ ~ 
ıeyin Fehmlden alacaklı •wnı-..P ~ 
yin kılman 1 '-6·9.i5 cuma gUnil.~ 
14,30 da ifbu konkordatoya 1 

edenlerin ~ m~~~ 
fDUldU celsede balunal>Ucc.-..-; 
IAD olunur. (Ulll) 
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· •• Benim unum budur .. isteyen ahr, isteyen almaz!,, Diyen ve böyle bir zihniyetle 
çahşfıraldıl)ı için Manisahlarm istedikleri ekmeği yiyememesine sebep olan 

o meşhur un fabrikasmm resmidir 

lürkiyede Halk, Bilhassa Ekmeğini iste
diği Gibi Yiyebilmekten Hiç Bir Şahsm 
\leya Şirketin Menfaati için Menedilemez 

[Manisada bir ikinci nevi ek
~ck buhranı baş gösterdiğini 
<>grenmiş ve 23 mayıs günü çı
kan sayımızda bu meseleyi ele 
alarak muhtelif cephelerinden 
~etkik etmiş ve Manisadaki mu
~abirimize de daha etraflı bir 
l~celeme yapmasuu bildirmiş -
ttk, Muhabirimiz gönderdiği 
tcvapta 23 mayısta çıkan yazı
lllııın bütün esasları ile doğru 
blduğunu ve bütün gart:ı.betile 
'h eraber hala devam eden hu 
~hranın sebeplerini bize bildır· 

lliıştir. Okuyunuz.] 

• lşin içyüzünü anlamak icin 
~ela f ırmcılarr dolaştım. Hep
~ hq işte kendilerinin hiç bir 

1 ?ahatı olmadığım, bulabildik· 
Crı unu işlemekten başka bir 

§ey yapamıyacaklannı söylü • 
j0rlardr. Yalnız Pomaklar adıy-
a anılan fırında bir değişiklik 
tı~zdim. Burada harıl harıl ikın
Cı nevi ekmek satılıyordu. Fırın 
6ahibine yaklaştım: 
d - İkinci nevi ekmekleri ne -
en çıkarmıyordunuz? Bu nevi 

tkıneklerin kötüleşmelerindc -
se-bep nedir? 

t - Fabrikanın unu ... - diye 
~vap verdi - Bak şunlara ... 
asıı buluyorsun? 

t l>ükkanı dolduran müşterile
b e satılan ekmeklerden birini 

ana uzattı-
' ij· - İşte Manisalıların iste -

~l~lcri ikinci nevi ekmek budur. 
~r kaç gün önce bir iki defa 
k ~ de fabrikanın verdiği unları 
Q ll laıunıştnn. Çok fena bir un
t~ bu. Ekmek fırından kapkan. 
Q ıyor ve durdukça daha ziya
~ e kararıyor ve ltaskatı kesili · 
~~rd.u. Derhal vazgeçtim. Elim
tik bırk~ç çuval daha var ••• Fab
~·· ~r.a ıade edeceğim. Bu gör -
q Ugun ekmeğin ununu İzmir -
en getirtiyorum. . 

ı -.. Peki ... - dedim - Bütün 
lrıncıiar böyle mi yapacaklar? 
tıı-.. Zannetmem. Onlar yapa -
~Ca.bıı~. Hepsi fabrikaya borçlu 

aglıdrrlar. 

ti~unun üzerine ŞarlJaylığa ~!t-, 
lerŞarbaym yanında eski üye -
\ıc de~ bir ikisi vardı. Başbaşa 
~lltnıış_, ~onuşuyorlardı. İlk sor
~i ~u ışıtince, üyelerden biri de-

ttı: 

~a;-- Evet... Gazetenizin bütün 
ırn drklan doğrudur. Bu işi çok 
llc ıcı tahlil etmişsiniz. Fakat 
btı Yazıktır ki Manisa Şarbaylığı 
'-'a;a karşı hiç bir şey yapacak 
hr?'ette değildir. Bütçemiz za
(:ll~r. Yoksuluz. Bir sürü bor-

uı "~r. 

~u';; Pe~i ama ... - dedim -
~Cd'un sızin bütçenizle alakası 

Ir? 

~u:; Anlatayım ... Fabrika bu -
~llld r~kiı;>sizdir. Piyasayı boş 
~lk Ugu ıçin unu istediği gibi 
l'Uyarıyor ve istediği fiyattan sü· 
~~~:· Pomak fırıncıdan başka 

ı 13ada ne kadar fırıncı varsa 

hepsi onun keyfine hizmet et- ! lığın kudreti yetmiyor. 
meğe-mecburdurlar. Hatta fab- e 
rika un yerine bu fırıncılara kö
mür tozu bile verm:ş olsa gene 
alıp işleyeceklerdir ve bize kö • 
mür ekmeği yedireceklerdir. 
Çünkü hepsinin fabrikaya borç
ları vardır, kımıldayacak, itiraz 
edecek mecalleri kalmamıştır. 

Fabrikayı bir parça darıltacak 
bir fırıncı için ticaret hayatında 
ölüm muhakkaktır. Ben bu fab
rikanın hesaplarını bir-ay tetkik 
etmiştim. Yalnız o ay içinde 
Manisa fırıncılarının otuz bin 
lira borçlandıklarını görmüş -
tüm. Şimdi, sorarım size bu va
ziyet karşısında hangi fırıncı 
fabrikaya baş kaldırabilir? Po -
maklar gibi sermayeli olsalar 
iş kolaydır; İzmirden, Balrkesir
den, Turgutludan, hatta Salihli
den un getirtip işleyebilirler. 
Ama, nerede o talih? 

Ve bu işin bir bela olduğunu 
anlamış bir adam tavrı ile ilave 
etti: 

- Bir tek çare vardır: Bu un 
fabrikasının karşısına derhal bir 
rakip çıkarmak. Buna ise, de • 
min de söylediğim gibi, Şarbay-

O halde ne olacak? Koskoca 
bir Manisa bu un fabrikasının 
keyfine mi teslim edilecek? 

Türkiyede halk, bilhassa ek
meğini istediği gibi yiyebilmek
ten hiç bir şahsın veya şirketin 
menfaatı için menedilemez. 

Kartel yapmağa, tröst yap -
maifa veya " fırsat bu fırsattır,, 
deyen zihniyete tahammülümüz 
yoktur. Vesileler kollayarak 
halkın ihtiyacını istismar et -
mek. bütün bir şehrin zararına 
olarak faydalanmak, "benim u
num budur, isteyen alır, iste -
meyen almaz!,, derneğe kalkış
mak bir başka devrin ef sanesiy
di, şimdi bunu meşru addede -
cek bir kulak kalmamıştır. Bu 
fabrikayı işletenler Parti kurul
tayında Parti Genel Sekreteri 
Recep Peker'in söylevini oku -
mamı~ iseler Manisa Şarbayı 
neşredildiği gazeteleri bulup 
buluşturup bu baylara okutma
lıdır. Ve bilmelidir ki, Manisa
nın bu ekmek işi mutlaka hal -
!edilecektir. 

Bağcıları, Dalavirecilerin Eline. 
Düşmekten Kurtarmalıyız! 

l(uru OzOmD ve kuru inclrı işllyen temiz Ege kızları., 
Ege mıntakasrmn bu sene ye

tiştireceği üzümler üzerinde 
bütün dikkatimizi toplaınağa 
mecburuz. Zira en uf ak bir la -
kaydi Ege bağlarının sahipleri
ni bu sene büyük bir tehlikeye 
dü.şürebilir. 

Dünyanın her tarafında, ge -
len haberlerden anlıyoruz ki bu 
sene büyük bir üzüm istihsali 
fazlalığı vardır. 

Ekonomi Baıkanhğı bu sene 
Egede ne kadar üzüm yetiştiği
ni anlamak için bir araştırma 
yaptırıyor. Bütün mıntaka bağ
lan gezilecek ve görülecektir. 
Fakat şimdiden yapılan tahmin 
ler gösteriyor ki 78 - 80 bin ton 
arasında üzüm toplanabilecek -

tir. Halbuki geçen sene Egeden 
55 bin ton üzüm alırunıştı. Buna 
başka memleketlerdeki üzüm 
rekoltesinin yüzde 30, hatta ba
zı yerlerde yüzde 60 nisbetinde 
artmış bulunduğunu da ilave e
derseniz 936 yılına girerken 
dünya piyasalarının üzüme ne 
kadar kanıksamış olacağı kolay 
lıkla anlaşılabilir. 

Böyle bir vaziyetde, bulanık 
suda balrk avlayanlann çok le -
hinedir. Bunun içindir ki üzüm 
fiyatlarının düşmesini veya to
humların tehlikeye girmesini 
Ekonomi Bakanlığı ön planda 
bir iş olarak ele almış bulunu -

Memleket Yollarında Emniyetin Bir Memur 
Ve Bir 
Gazeteci ... 

· Bir Başka Bakımdan Tehlikeye 
Girmesine Göz Yumulamaz! 

İzmir gazetelerinden birinde 
İzmirdeki bir memurun, tc:ı.nın • 
mış gazetecilerden Orhan Rah
miye karşı gösterdiği dürüşt ha
reketten bahseden haklı b '.r yazı 
okuduk. 

Gazeteci Ödemişten bir mek
tup alıyor. Bunda "incir yrtişti
renleri kuşkulandıran ve günün 
meselesi halinde bulunan komis
yoncu dalaverasmdan,, bahse -
dilmektedir. 

Memlekette yanlış haberler 
neşretmek istemeyen çalışkan 
ve mesleitine hürmeti olan bir 
gazeteci için yapılacak ilk iş ne
dir? 

Tabii bildirilen me3clenin 
doğru olup olmadığını ta1ıkik 
etmek. Ve ... gazeteci derhal te
lefona sarılıyor, bu işin başmda 
bulunan memura soruyor: 

- Bu mesele doğru mudur? 
Telefonun öbür başından ge

len cevap şudur: 
- Belki doğru,belki değil...Bu 

telefonla konuşulmaz. A!<şama 
doğru bir adam gönderin; vak
tımız olursa size bir şeyler söy
leriz. 

Gazetecinin aldığı habeı. kar
şısmda bütün sanat hevecanı 
teprenmiş bir haldedir. ·Zaten 
akşama kadar beklemeğe de 
vaktı yoktur. Zira memu;aan 
işin resmi taraf mı öğrendikten 
sonra sokağa çıkacak ve bütün 
piyasayı dolaşacaktır. Israr edi
yor: 

- Aman bay direktör ..• Ya 
evet ya hayır ... deyiniz. Bize ka
fi. 

Israra benzeyen bu rica kar
şısında yapılan muamele ne o -
luyor bilir misiniz? 

Öbür taraf ta ki hazret, derhal 
telefonunu kapaytveriyor. Jesti 
anladınız ya... Mikrofonu gaze
tecinin kafasına çarpar gibi bir 
harekette bulunuyor. 

İzmir gazeteleri bundan bah
seden yazılarında çok doğru 
sözler söylüyorlar. Fakat yalnız 
şunu söylemiyorlar. Kim bilir 
neden, demiyorlar ki: 

"Gazeteci, bilhassa bizim 
memlekette, her hangi bir me
murun, her hangi bir vatanda -
şm derhal kabul edeceği, iki eli 
kanda olsa bekletemiyeceği bir 
vatandaştır. Çünkü hiç bir rrıcm 
lekette, hem iktidar mevkiini 
hem efkarıumumiye~, hem va~ 
tan menfaatlarınr temsil eden, 
hem öğretme, hem bildirme ve 
yayına vazifelerini, hem de in -
ktlabın dunnadan didinen "mi
litan,, (*) lığını bir arada yap -
mak yorgunluğunu kendisine 
zevk edinmiş böyle bir gazeteci 
nümunesi yoktur. 

İzrnirdeki bay direktör bil -. , 
mıyorsa öğrenmelidir ki, Anka-
rada Türkiyeyi kurmuş olanlar 
ve bu büyük hareketlerile ken
disine de bir büro başında çalı
şabilmek imkanını vermiş olan 
lar gazeteciyi sefirlerden evvel 
kabul etmektedirler ve hiç biri 
bir gazeteciden bahsederken bir 
gazete direktörüne: 

(Sağda J Nazif oğlu Ali, r Solda ] Ş~rif Ali oğlu Mustara 
Şoför Süleyman [Ortada} 

Dört gün evvel İzmirde, Mer- latabilirlerdi, ama türlü türlü a· 
sinli ile Bayraklı arasında çar - rabaların, otomobillerin, oto -
pışan kamyonlar bir kaza değil, büslerin, atlıların ve yayaların 
bir cinayet yapmışlardır. İki geçmesı ıçın açılmış o1an bir 
Türkün ölümüne ve üç Türkün devlet şosesi üzerinde böyle bir 
yaralanmasına mal olan bu "ci- yarış başlı başına bir büyük ka
nayete benzer kaza,, haydutlar- bahattır. Ve eğer bu vakada ol· 
dan, yol kesicilerden kurtardı - duğu gibi iki vatandaş ölür ve 
ğımız memleket yollarında bir üçü yaralanırsa bu bir cinayet 
başka bakımdan emniyetin teh- derecesine yükselir. 
likeye girdiğini gösteriyor. Acaba bu işe bir başka ha· 

Vakayr kısaca anlatalım: kımdan da bakarak manalar çı

"Şoför Ali'nin idare ettiği bir 
kamyon lzmirden karşı yakaya 
gitmektedir. Şoför Nazif oğlu 
Süleymanın idare ettiği bir ikin
ci kamyon arkasından yetişmiş 
ve öne geçmek istemiştir. Şoför 
Ali bunu anlayınca süra tini ar
tırmış ve biraz sonra da vitesi 
açarak uzaklaşmıştır. Bunun ü
zerine Süleyman da son vitese 
dayanmış ve [her halde maki -
nesi daha kuvvetli olacak ki] 
kısa bir kovalamacadan sonra 
tekrar Ali'ye yetişmiştir. 

Ali, arkasına bir göz atıp ya
rışı kaybetmek üzere olduğunu 
anlayınca birden, yolun soluna 
dümen kırmış, yani arkadan 
gelene yol vermek ister gibi bir 
tavır takınmıştır. Süleyman, he
men bundan istifade etmek iste
miş ve yolunu kesmeden ilerle
miştir. Fakat tam o anda şoför 
Ali arabasını geri geri işletiver
miş; bir bütün hızıyla geriye, 
biri bütün hızıyla ileriye giden 
iki kamyon arasında çok şiddet
li bir çarpışma olmuştur. Ve iş
te kanlı netice: 

l - Süleymamn kullandığı 
arabada bulunan kardeşi Cemal 
ile Lebib oğlu Mehmet adında 
Konyalı bir işçi derhal ölmüş -
!erdir. 

2 - Gene aynı arabada bulu
nan Şerif oğlu Mustafa ile Na -
zif Ali ve şoför Süleyman sar
sıntıyla devrilen yüklerin al -
tında kalarak biri ağır surette 
ve ikisi hafifçe yaralanmışlar -
dır.,, 

• 

karılamaz mı? 
Gelen haber;er gösteriyor ki 

kamyonların ikisi de gazoz şişe
lerile yüklüdürler. Bu şişeler 
boşsa daha evvel dolularmı al -
mak veya doluysalar daha ev • 
vel boşaltılacakları yerlere ulaş
tırmak için de, yani para kazan
mak endişesile de böyle bir sü -
rat yarışına girilmiş olabilir, ve
yahut iki şoför arasında eskiden 
mevcut bir rekabet böyle bir f e-
laketli neticeye dayanabilir. 

Her ne hal ise ... Biz İzmir. şo
förlerinin çok temiz yürekli, ça
lışkan ve uslu akıllı vatandaşlar 
olduklarını biliriz ve her işte ka
za yapılabileceğine de aklımız 

erer. Fakat buna benzer bir ha
dise karşısında merhametsiz ha
reket etmek laznngeldiğine ina· 
nınz. Zira vatandaşların canla· 
ruu böyle hiçe sayanları beğen-
meyiz. 

Bornova Ziraat 
Mücadele 
istasyonu 

- Bana bir adam 
niz ! demezler. 

gönderi _ Bu acı vakanın acısını kim • 
den çıkarmalıdır? Bunun kaba
hatlisi kimdir? Tekrar ediyoruz: 

Türk gazetecisi, inkılabın öy
le bir militanıdır ki gerek devlet 
mekanizmasının, gerek efkarı 
umumiye heyecanlarının, gerek 
mem.le.ket menfaatlanrun çark
ları ıçmde girip çıkmayacağı, 
kabul edilmiyeceği, hakarete 
uğrayacağı tek tarafı yoktur. 

Bunun için değil midir ki en 
~fak bir lekesi olanlat gazeteci
lık yapamazlar. En gencinden 
ve t~crü~~sizinden en yaşlı ve 
tecrubelısıne kadar gazetecile 
re ancak dostluk ve güleryüz 
gösterilebilir. Biz hakaretlere 
muhatap olmak için hiç bir şey 
yapmış değiliz. 

(*) Mücahit. 

Araştıralım: 

Bir kere, öğreniyoruz ki bu 
kamyonların ikisi de şoförleri -
nin malı değildir. Biri Çeşme'li 
Hasanındır, öbürü gazozcu İs . 
mail Hakkının. · 

Demek oluyor ki her iki şo -
för ellerine çalışmaları için tes
lim edilen kamyonları kendi ke· 
yifleri için satın alınmış iki ya· 
nş arabası gibi kıyasıya kullan 
mışlardır. Eğer bu işi Jtomobiı 
yarışlarına mahsus bir stadda 
yapmış olsalardı ve arabalar da 
ellerine bunun için verilmiş bu
lunsalardı.hiç kimsenin bir diye 
ceği olmazdı.istedikleri gibi ya-

l rış ederler, çarpışırlar ve kendi 
kafalarını, kendi gözlerini P.at· 

l - Bornova Ziraat mücadele ensu
tüsünde laboral\lvar 

2- Ziraat mücadele istasyonunda 
nebatat için kı~lık Sağlık evi. 
(Bu nebatat hastanesinde hasta 
nebat bpla hasta bir insan gibi 
müıahede altına almrr). 

3 - Bornova Ziraat enstitüsü E ge 
topraklannda yeti§en nebatlann 
sıhhabıu korull'll bir bekçidir. 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 

Kamalizm 
Bulgarca " Mir,, den 

Yeni Türkiye demek, hareket. bir· 
tik ve kuvvet üade eden bir devlet 
demektir. 

Bugün Türkiyede esayit ve intizam 
vardır. Bu intizam orada yaşamakta 
olanların hepsinin menfaatinedir. Ka. 
maliıt ink:labının verdiği güzel neti
celerin hasılatını adam akıllı derleyip 
toplamak ve bunu umumun menfaa • 
tine har~ak maksadile kurulmuş 
olan bu ıntızam da şahısların isti&ına· 
nna bırakılmış, hiç birtey yoktur. 
Herşey umumundur. 

Yeni Türkiye öyle bir devlettir. ki 
her yapılan it peşinen öğrenilip ha • 
zırlandığı ve tasarlandığı için, mey· 
dana konulan büyük işler çok az za
manda olabi\mktedir. 

Bugünkü Türkiyenin, eski Sultan· 
lar Türkiyesi ile de hiç bir ili§iği yok· 
tur. Çünkü, işbaşında olanlar kimi • 
len değiştirildiği gibi, bu büyük işle
ri yapmakta olan kafalardaki dü~ün· 
celer de yepyenidir. 

Biz, Türkiyede başar.lan ve başa
nlması istenen büyük iılerin başında 
olanlarda öyle iradelere §ahid olmak· 
tayız ki, guya, daha müterakki ~ayı
lan başka büyük devletlerin hiç biri
ainde bu irade görülememektedir. 

Türkiyede olup biten işler, her ne 
cihetten bakılırsa bakılsın çok şayanı 
tetkiktir ve yeni Türkiyenin iç siya-
11a, kültlir ve iktısad ıiyasalarından 
herkes birer parça yeni bir§ey öğre
nip istifade edebilir. 

Yeni ve kendilerine mahsus devlet 
kurumlarını Türkler, artık, bütün 
dünyaya örnek olarak gösterebilirler. 

Mayıs ayı ortalarında toplanm:ı o
lan Halk Partisinin Dördüncü kon -
gresinden sonra, Türk devletinin te
melini teşkil eden ve Cumurbaşkaru 
Atatürkün adma izafeten Kamftlist· 
lik denen ve Türk devletinin ta ken
disi olan durumu, pek çok Türk mü
tefekkirleri Kamalizm doktrini 
çerçevesi içine sıkıştırarak kalıplaştır 
dılar .•. 

Halbuki, bizim fikrimizce, Türki • 
yeyi bu kadar güzel ve bu kadar hır
la ilerletmiş olan kuvvetin kaynağı 
henüz; kurumamıştır ki, program ve 
doktrinlerle bu kaynağın etrafı çev· 
relenmi olarak çemberlensin ... 

Türkiyeyi hakikaten yeni baştan ku 
ran. meydana getiren kuvvet ve ira· 
de kaynağı hen.üz fışkırmamaktadır. 

Ve bu kaynaktan her gün yeni, ye· 
ni ve faydal ışeyler fışkırabilir de ... 

Türkiyeyi hakikaten yeni baştan 
kuran, meydana getiren kuvvet ve 
irade kaynağı henüz fışkırmaktadır. 

Ve bu kaynaktan her gün yeni, ye. 
ni ve faydalı şeyler fıı~kırabilir de ... 

Son sözünü henüz söylemeyen ve 
daha çok büyük işler doğurabileceği 
muhtemel olan dinamik bir kuvveti 
çerçeve içine almak acaba mümkün
mü, ve bu yapılırsa kaynak zayıflatıl· 
mış olmaz mı? ... 

Kamalizmden anlaşılması Lirnn 
gelen. ~ey nedir? .. Her şeyden evvel 
Kamalızm inkılap ve yenilik ifade 
eder. 

ôyle hir inkılap ki yapılmı~ ya • 
pılmakta ve daha ikmal edilmemi§ bir 
halde devam da etmektedir. 

Bu inkılapları yaratan ve yürüt • 
~el<.~e ol~n, yeni Türkiyenin öyle 
b~r onderı vardır, ki, o, Halk Partisi· 
:nın başkanıdır. Ayni zamanda ulusa 
karşı Partinin vekili odur. 

Mütefekkirler, Türkiye devletinde 
Kamutay bulunduğu ve Kamutay ise 
ulur.un egemenliğini tarumakta oldu: 
ğu için, Kamilirm'in diktatörlük ol
ınadığını söylüyorlar. 
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kat bu Thalia onlann sınıfın • 
dan ayrılıyordu. 

Tekrar gazetelerini aldı. ~o • 
lisin aczi hakkında az çok şıd • 
detli birkaç yazı daha okudu.A~ 
sonra beklediği gibi, Parr geldı. 
Parr dedi ki : 

- Umum müdür benden isti· 
f::mı istiyor. Zaten ben de pek 
telaşlı değilim. Hatta üç sene 
evvel kardeşim bana biraz para 
bırakmıştı. O zamandan çekil -
mek istiyordum. 

- Ee, şimdi ne yapacaksı -
nız ? 

- Hükumet i ş lerinde boyun 
eğmekten başka çare yoktur. Fa· 
kat istifa etsem de, önümüzde
ki ayın sonuna kadar vazifeye 

GÜNÜN MESELELERi ÖNÜNDE 

GAZETELERiN YAZDIKLARI 

inkıl8pbr 
Şu halde, milletin rey ve egemen• 

!iğini tanımakta olan Kam~litm de -
nıokratizmi t yor demektir. 

Yeni Türkiye devlet kurumu ise 
Cumurluk rejim ve ıiıtemi üzerine 
kurulmu§tur. 

İktısadi itlerinde Kamllizm etatiıt 
tir. Devletin iktııad ı,terine ınüda • 
haleıini tanır, fakat, Kaaillizm'in ko
münbtlikle hiç bir cihetten alakaaı 
yoktur. Komilnirm beynelmileldir. 
Ayn, a.yrı ferdlerin hiç bir hakkını 
tanımaz;. Sınıf mücadeJeıi ve amele 
diktatCirliiğilnü müdafaa eder. Karni· 
fü:m ise iktıaadi ~lerde devletin mü· 
dahaleaini faydalı görür amma, milli
yetperverdir; amele diktatörlüğü ile 
a·ruf mUcadele ayrılık ve gaynbğtru 
yapmaz. 

Komünizm'in müdafaa etmekte oJ
duğu diktatör'1i~U.. yerini Kamalizm 
uluıun rey ve hakimiyetine bırakttuı· 
tır. Ulus bakimiyr•i ise ıınıf müca
delelerine tahammül edemez. Karni • 
lizm insanlann inaanlan iıtiırnar et· 
meaini istemez. Kamalizm emeğin, 
hakkaniyet ve doğrulukla mütesavi • 
yen taksimini istemektedir. 

Kamllizm Markı'ın t.ariht mater • 
yalizmine yan bile bakmamıştır. Çün
k.'Ü, beşer hayatında, insan adet ve 
an'anelerinin yeri olduğuna kanidir. 

KamAlizm başkalarının toprağına 
hücum ve işgala kar9riır. Dini, her • 
kesin kendi vicdanına bırakm?9tır. Ve 
diktatörlük düşmanıdır. Programla • 
rm her zaman ve her devirde çok az 
ehemmiveti olabilmi§tir. Ulus ve dev
let menfaati düı1ünceıini kendisine 
amaç edinen büyük ve tarihi adam • 
Iann yaptıklarını, proFramlar hic bir 
zaman yapl\mam•slard·r. ltiraf et • 
mek lazımdır ki. Tilrkler, hiç kim
seve ve hic bir doktrine. ben1'evip ör
nek olmadan çalısmakta oldtıklan 
için en doğru yoldan yürümektedirler. 

Onların bugünkü devlet kurumu. 
büyük ve yeni şeyler yaratmak, ve çü 
rümüş olan mazi ile mücadele et • 
mek maksadile kurulmuştur. Bütün 
Asya memleketlerir.deki · branlrkları 
yarrp aydınlatmış olan Ti.irk killtUr 
çalısıp başarmalannı herkes takdir et 
mekte ve bu herkecin tahtı itirafın
da bulunmaktadrr. 

Yeni Türkiye kültürlqtirme yo -
lunda çok şeyler yaratm•ştır, fakat ... 
Bütün bu yapılanlar bilyük ve tarihi 
Atatürkün irade ve azmi sayesinde 
olabilmiştir. Bir takım hazrrlanmı9 
doktrinler ve proP.l'amlarla deitil ... 

işsi.zliğe karşı Mil
yarlarla mücadele 

Le pet.t • Parisienden: 
Cumurbafkanı Roo.euelt, ifsizli • 

ğe karfı tahaia edilen dört milyar 
doların aarfına baılanmaaı emrini 
uerdi. 

Bunun bir milyannın •arlı bafla
dı. Paraların aarlına memur komi• 
yon birinci milyan fU wratle har • 
cayacakhr. 

500 müyon dolar; yol in,a.atına. 
100 milyon dolar: Arazi •atın a

lınmcuına oe 11.kıntula olan çiltçilc-
re. 

100 milyon dolar m.ddi ce~rl..,... 
den iatilade için Maine hükumtine 

Bundan baıka Ne1Jyork ıehrine, 
kanafüuuyonlannı modem bir ,ek· 
le aokmak İfİn 7 milyon dolar v. 
Neoyork hükumetine 46 milyon, 
Wimconain hükumetin• 100 milyon 
dolar tahna dilmiftir.,, 

devam etmek lazımdır. Demek 
ki sizi bekleyen tehdidi önleye
cek kadar vaktmuz var. 

- Evet, ayµı dördünde beni 
öldüreceklerini yazmışlardı. De
~ek .. ki daha ikit üç günlük öm
rum~z .v~~: Fakat bunun için 
ken~ımzı u~meyiniz. Ne diye -
cektım? İstifa etmeseniz sanki 
n~. 0~~r? !~~~:seniz gidip umum 
mudurle goruşeyim. 

- Hiç bir tesiri olmaz İsti _ 
fam gününe kadar gene Kızıl 
çcnber işini takip edeceğim. Bu .. 
nu da size medyunum. 

-Bana mı? 
· - Evet, umum müdüre haya

tınızın tehlikede olduğunu, meş' 
um gün geçinceye kadar bu işin 
benden alınmamasını, sizin po
lis için kıymetli bir unsur oldu
ğunuzu söyledim. 

Bu sırada Thalia başka mek· 
tuplarla içeriye girdi. 

- Bonjur Miss Drummond ! 

FRANSA DA 
Yeni Kabinede Meclisten 
Geniş Salahiyet lstiyecek 

Lav al 

Le Pelit Parislen'dan 
Fernand Bouisaon, dokuz yıldanberi 

işgal et.lği mUıahcde mevkiinde, park 
ların d1şında ve üstünde kalınııtJr. 
Bunun içindir ki, ıiyasal aavzıa giriş
miş olanlardan daha isabetli bit' gö· 
r\işle, durumun vehamet ve ciddiye· 
tini farkedebilir. Durı..:mun vehamet 
ve nezaketi, evgin tedbirler ister. 

ışte 'tunun içindir ki, Cumurbaş • 
kanının daveti üzerine tereddüd gös· 
termedi. Meclis başkanlığını bıraktı, 
mecliste bir çokluk teşkil etti ve bu 
çokluğun gruplarını temsil edecek ka. 
bine arkada§larıru seçti. ve muvaffak 
old •. 

Fcmand Bouiıson, kabinenin diye· 
vini okuduktan sonra derhal geni~ 
salahiyet projesini : .Ieclise verecek ve 
bunun çarçabuk onaylanmasını iste • 
yecektir. 

Verilecek istizah takrirlerine g .: • 
lince: Kabine başkanı. bunların ko • 
nuşulrnası , tehir edilmesini isteye • 
cektir. 

Söylev yok. iş var!.. 
Bu formül, şiiphe!'lizdir ki Frane:tr 

milletinin hoşuna gidecektir. Yenidir 
ve herkesin istediğine uygundur. 

Temps'dan: 
Bouisson kabinesinin teşekkülü, 

partileri birleşmesi formtilünden 
mülhemdir. Doumergue ve Flanclln 
kabineleri de bu formülden mülhem 
olmuşlardı. Bu forrr.iilün uğurlu ve 
hay:rh olduğu şüphesizdir. Bugün, 
bundan ba§ka bir düstur kullanrr k 
ir..kansızdır. Ancak, bununladır ki 
bir ulusal kurtuluş siyasası takip edi
lebilir. Yeni başkan, bu düsturun çer· 
çevesini genişlettirmiştir. Kabinede 
ulusal eğitim bakanı Mallarme'nin 
bulunmasına esef edilir. Ancak, yeni 
kabinenin partileri, birleştirici karak
teri besbellidir. Komünist ve sosyalist 
lerden maada, meclisin bütün grup • 
larr yeni kabinede temftil olunmuştur. 
Kabineye memur üç bakanın vücudü, 
bu birleşmenin. canlı remzidir. 

Bir para tehlikesi karşısında buiu. 
nuyoruz ki, yalnız- yeni bir kabine tc§ 
kili ile bunun önüne geçilemez. Der • 
hal teknik tetbirJer almak gerektir. 
Yeni kabineye : Frankın müdafaası 
kabinesi denilebilir . ., 

Paris -Soir'dan: 
Yeni kabinede, finans bakanı olan 

Joseph Cailaux açıkça dedi ki: 
"Finans durumunu düzeltmek için 

beri gaeztelere yazılacak bir 
mevzu vermediniz. 

Parr bunu söylerken, genç kı
zın eski hırsızlık davasını kas· 
detmişti. Thalia: 

- Müsterih olunuz, dedi, be
nim de sıram gelir. Kızıl çenber
den yeni haberler var mı? 

- Yeni haberler mi? Galiba 
şiındiye kadar Mildred Street'e 
gönderilen mektuplar, istika -
metini değiştirecek. 

Thalia'nm yüzünde hafif bir 
değişiklik gördü. Gerçi bu, çok 
sürmemişti. Fakat Parr'm dik • 
katli gözünden kaçmamıştı. 

gereken birkaç hafta finanı bakanlığı 
makamında kalacağım. Açıkça yazı • 
nrz ki, ben paranın dli§Urülmeıinin 
§iddetle aleyhindeyim. Frankuı değe
rini dil§ürmek, parayı kurtarmak için 
bir çare değildir. Bu oJaa olsa ccçici 
bir tedbir sayılabilir. Emin olunuz 
ki, para ıpckUlltörled beni karıda • 
rında bulacaklardır.,, 

Le journal'den: 
Yeni kabinenin baıhca prensibi, 

onu şöylece harekete mecbur kılar: 
ı - Spekülasyonu boğmak için 

şiddetli bir mücadele. 
2 - Devletin irad ve masrafını 

denkleştirmek için ayni şiddeti haiz 
tedbirler. Ancak bu tedbirler alrnır • 
ken k\içüklerin ezilmemesine dikkat 
etmek gerektir ... ,. 

Journal daa Dı.bats'den: 
Bouisson, partilerin birliği işinde 

uçok tezad da olabileceğini göster • 
mi§ olmak için kabineye memur ha -
kanların sayısını arttırdı. :tterriot ve 
Marinden başka. Kamoy'u kendine 
çekmek ve ortalığa güven vnınck i<;in 
kabineye memur bakanlar arasıruı 

Caillaux 
Maretal Petain'i aldı. Senatintn radi· 
kal partisini memnun etmiş olmak 
için Josph Coillaux'yu Finans bakanı 
yaptı. Bu yüce arkadaşlarile beraber 
Bouisson Meclis karpsına genit sa • 
labiyet almak üzere özgürce çıkabi • 
lir. 

Bouiason bu geni§ salS.hiyeti nasıl 
kullanacaktır? 

Bunu, hiç şüphesiz buhranı yetı • 
mek için istimal edecektir. Bu mev • 
zuda siyasal zorluklara tesadüf etmi
ytccktir . ., --------
Hırvatlar hükumet 
Aleyhinde 

Belgrat, 4 A.A. - Hırvat 
köylü fırkası reisi Maçek şu be
yanatta bulunmuştur: 

"Hırvatlar hükfunet aleyhin
de oy verecekler ve yeni bir in. 
tihaP sistemi elde etmek için ısa 
vaşlanna devam edeceklerdir. 
İçeri meseleleri halledebilecek 
olan mebuslar ancak bu yeni sis 
teme göre seçilmiş olan mebus
lar olacaktır. 

- Bu istihza, sizin gibi genç 
ve güzel bir kadının ağzına hiç 
yakışmıyor, dedi. . 

Yale bu karşılıklı atışmayı 
hazla gülümseyerek dinliyordu. 
Bu sefer Parr sordu: 

- Dün akşam nerelerde bu -
lun<luğunuzu bana söyliyebilir 
misiniz? 

- Ah, ah, muhakkak gene 
çiçekler üstünde ayaklarımın i · 
zini buldunuz. Cariyeniz, dün 
akşam sadece umumi bahçeler· 
den birine gidip hava aldım. 
Yalnızlık, insana iyi nasihatlar 
veriyor, 

Parr bir taraf tan yerdeki ki
lime dikkatle bakıyor, bir taraf· 
tan da genç kıza cevap veriyor· 
du: 

- Bonjur ... Bu sabah gaze · 
teler sizden çok bahsediyorlar. 
Meşhur oluyorsunuz Parr. 

- Şöhret fena şey değildir. 

Genç kız gene eskisi gibiydi: 
- Kızıl çenber, yoksa şehir· 

de yazıhaneler mi açacak? Hem 
de bu kadarını yaptıktan sonra, 
bunu da. neye yapmasın? Çünkü 
c~~. ne ısterse pekala yapıyor, 
g~ruyoruz. Asansörlü büyük bir 
hına tu~p, elektrikli ilanlar da 
assa. ~uç. ~~şmryacağım. Fakat 
~~ekt~ı:lı ılanlara lüzum yok de
gıl mı. Artık polis o kadarını 
görür. 

Bu sözlere Parr,ın dehşetli 
canı sıkılmıştı: 

- Geceleyin bir parka gidip 
gezinmek hevesine kapıldığınız 
zamanlar. Jatk'a pek o kadar 
yaklaşmayınız. Geçen defa za · 
vallı çocuğu müthiş surette kor
kuttunuz. 

Thalia kızardı: 
- Jack öyle kolay kolay kork 

masın, dedi, sonra ... sonra ... 
Fakat siz de uzun zamanlardan Cümlesini bitiremedi, birden 

HAVA BOMBARDMANI 

KANUN HARiCi 

İngiliz-Alman Hava Paktı 
Le Petit Parisian'den 

''Alman Kamoyu, bugün ar
sıulusal havanın, Hitlerin nut
kundan sonra Almanyaya daha 
müsait olduğu mütaleasında
dır .,, 

Frankfurter Zeitung'den 
"Almanyanm verdiği proje, 

Lokamo muahedesine dayanı -
yor. Bu proje uluslar kurumu 
istatüsüne bağlı değildir. Lo -
kamo muahedesinin · meziyeti 
açık ve konkret olmasıdır. Ala
kadar devletlerin sayısını çoğalt 
maz.,, 

İngiliz dış bakanı demiştir 
ki; 

"Hava paktı, bütün alakadar 
devletler tarafından dikkatle 
tetkik edilmektedir. Bu devlet - f _ • 
!erden bazısı, telkinlerde bulun- 1!f uzakerelerı Almt!ny~ namına 
dular. En münasip metodun ka- ıdare etmekte olan Rıbbentrop 
bulü hususunda yakında fikir bu işte bütün nüfuzlarile çalış· 
teatisine başlayabileceğimi ü- malan tabiidir. 
mid ederim.,, Bu işte, İngiliz dış Jhon Simon, hava paktları • 
bakanının Fransa ile temas et- nin hava kuvvetlerini bir dere
miş olması tabiidir. Çünkü ha - ceye kadar tahdit etmesini en 
va paktı Lokamoyu tamamlaya esaslı bir şart olarak ileri sür
caktır. dü. İngiliz dış bakanı, tayyare 

Hava mukavelesi hakkında bombardımanlarını kanun ha -
konuşulabilir. Tuna ve Şark ricine çıkarmak için bir gayret 
paktları için de konuşulabildiği sarfını lüzumlu görmektedir. 
gibi.. Bövle bir paktın akdile İngiliz kabinesi bu yolda çalışa 
çok alakadar olan İngilizlerin caktır.,, 

iDARE MECLiSi 
Gürültüden geçilmiyor. Burada işten güçten 

kansız. Bari, gece evime telefon edin! 
bahsetmek İıll'"' 

Lief 

bire odadan çıktı 
Biraz sonra Parr gitmek ü

zere ayağa kalktığı zaman, 
genç kızın yazıhanesinden geç
ti. Thalia serzeniş dolu gözlerle 
kendisine baktı. Dedi ki: 

- Bazan sizden öyle iğreni • 
yorum ki Parr ... 

Emniyet müfettişi cevap ver
di: 

- Yok canrm, hayret . 
-32-

KIRA GiDiŞ 

Emniyet müdürlüğünde bü -
yük bir gidiş geliş vardı. Gaze
telerin yazılarından heyecana 
gelen efkar, herkesin emniyetı
ni, malını, canını ellerine bırak· 
tığı bu adamlara karşı artık iti· 
madmı kaybetmiş ve bu hava 
emniyet müdürlüğünü altüst et· 
mişti. En başta emniyet umum 
müdürüne hücum ediliyordu. 
Çünkü Kızıl çenberin cinayetle~ 
rini bidayettenberi ele almış o -
lan ve hala bir şey beceremeyen 
o idi. Binaenaleyh evvela onu 
feda etmek Iazımdı. 

Umum müdür efkarı yatıştır-

mak için amitlerinin muvafa~a: 
tı ile Fransaya bir tahkik seya 
hatrna çıktı. Yerine birisini ~e
kil koymak lazımdı. Bu işe .. b~~: 
zat validen iyisi münasip ~~:.~ _ 
müyordu. Vali emniyet rnu dı. 
rünü çok tutmuş bir adam . 
Fakat şimdi artık tutulacak bıf 

be .. 
taraf kalmamıstı. Bununla 
raber, emniye; müdürünün se ... 

urıe
yahatını g-elecek aya tehire 
. d ver 

sıne muvaffak oldu. Bu . a bit 
rick Yale'in beklenilmıyen 

yardımıyla oldu. .. 
Yale vilayete gitmiş, Fro tfli 

yant'ın ölümü etrafında res a!C 

meslekdaşmı temize çıkar~ ti· 
için bir çok tafsilat verırıış 
Demişti ki: . b•l' 

- Ben de Parr ile or.ıd,·. •ıi• 
lunuyordum. Froyant kcTtcl! ~ .. 
rr:.ayesine beni sureti malı501

6 y11 
d . . B' aeııa e a memur etmıştı. ın ". ta' 
Parr'ın bu işte mes·ulivetı 0 

ınaz. 

Vali şu cevabı verdi. "g.r) 
(Arkası 
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YARiNiN, DENıZ~ FAYDALI BiLGiLER 
B t//ıy.Oı KL ERi Arsa al1!1ıp satildığmr bil~riz. U U Fakat denız almrp satıldıgmı 

duymamqtık. Onu da duyduk. 
Amerikada Teksas hükumeti 

Söz Söylemesini öğrenin 1 

Çocuklar, imtihanları geçti. 
Diz.Serbest, sıkılmadan söz söy
lemenin ilk fay~ lize im
~tihanda IOl'U1an tözlere cevap 

BUNLARIDA 
BiLiYOR MUSUNUZ? 

? '1 
İstifham ve nida ipretleri • 

ilin nereden geldiklerini biliyor 
ınusunuz? 

verirken görününüz. Sonra bü
ylldtlğüntiz va1at hayatta ser -
best, güzel söz söylemenin bir 
çok iyiliklerini göreceksiniz. 
iyi ve güzel söz söylemek için 
btr feYden evvel söylemek iıte
cDlerinizi aklınızda tuarlama -
ruz lhımdır. Bir kere bunu yap
tınız mı, gerisi su gibi akar. 

Bunu yapmak da o kadar güç 
bir it değildir bir alıfkanbk ve 
irade itidir. Ahşkanlık ve irlide 
çalışmakla olur. Güzel ıöz söy
leme2'e cahşm ! 

dahilinde bir petrol şirketi, Mek 
sika körfezinde 2000 hektarlık 
bir aa sathmı satın almıştır. Bu
nun için beı milyon frank para 
vermiştir. Şirket bu suyun al -
tındaki topraklardan petrol çı • 
karacağmt ummaktadır. 

NE KADARA 
YÜRÜYOR~ 

Sabah saat yediden akşam 
yirmiye kadar hastahane koğuş
lanm dolapn bir hastabakıcı, 
her gUn böyle kaç kilometre yü
rüdüğünü hesap etmiş. Nihayet 
her gün on altı kilometre yürü· 
düğü neticeıine vamll§. Görülü
yor ki bir hastabakıcı olmak için 
iyi atlet olmak ta Wmıgeli3'0r. 

YENi 
TiCARET~J 

Milletlerin içinde bulunduk -
lan malt buhran, bazı milletler 
arumda aynen mübadeleyi ar
tırnuftır. Almanya'nm Şili ile 
yaptığı bir ticaret mukavelesine 
göre; şm hükOmeti Almanya ya 
aekaen bin ton giibre verecek, 
Almanya da buna mukabil iki 
yüzer tonluk 25 lokomotif ve -
recektir. 

ÇekOllovakya ile Litvanya a
rasmda da böyle bir mukavele 
yapJlnuttır. Litvanya kaz gön
derecek ve mukabilinde loko -
motif alacak. Nihayet Lehistan 
da domuza mukabil otomobiller 
almı,tır. 

--------------- -----
BUGUNKU 
PROGRAM 

ISTANBUL 

ıs Fransızca ders, 18.30: Jimnas
tik (Bayaıı Azade Tarcan). 18.50: 
Muhtelif pliklar. 19.30: Haberler. 19 
40: Bayan Halide (Monoloı). 20: 
Konferane l•barif Bakanlığı namına, 
20.30: Studyo ıipn orkeıtrasr. 21: 
Bayan Ateı (Şan), 21,20: Son ha
berler, bonalar 21,30: Radyo orkes· 
trau. 22: Bayan &tine Ihsan (Şan) 
v~ radyo caz ve tango orkestrası. 

BÜ KREŞ 
13-ıS: Gündil.I plü )'Qlmr. ti: Jtaıbo 

orkeatraıı. 19: Duywn)ar. ı,ı.ıs: Konserin 
devamı. 20: S~tu. 20.20: Muhtelif mil
letlerin claDllarmdan. 21: &izler. 21.lS: 
Pi7&110 - şarkı ıoliıt lroneeri. 22.15: Rad
yo aalon orkestraaL 23: Du:yaJ9)ar, 23.ıs: 
Konserin devamL 23.4S: Franıııca ve Al
manca duyumlar. 

MOSKOVA 
ı7.30: Parti yayımL 11.30: Moüotıa ope. 

raamdan verilecek piyesi röle. 22: Çekçe 
yayım. 23.05: lnailiııce 7&>'11D. 24.05: Al· 

manca yayım. PRAB 

20: Almanca d~. 20.10: P1lk. • 
Sozler. 20.30: Aktlalite. 20.40ı Kant* 
prkdı yaymı. 21.10: Tıb1ıl ,..,..._ ll.J5: 
Sözler. 21.30: Londradaa naldl (Oala lıoa
eri) 22.35: Son da)'amlar. 22.50: Londra· 
dan nakle devam. 2S.S5: PWr. ZS.45: 
Franarzc:a duJ1UD)ar. 

PARIS KISA DALBALARI 
6: (25,60 m.) PJlk. 6.45: l>Qmnlar. 

borsa. 13: (19.61 m) Duyumlar, bona. 
13.30: Liyondan konser. 14.30: lncili.zce 
duYUmlar. 14.40: Sözler. ıs.ıs: Sinema 
bahsi. ıS.30: Tiyatro yayımı: "La Pariıi
..._. •• "La Grammaire,. adlı birer per • 
delik iki pi)'& 11: (25,U llL) Da1'11111ar. 
bona • Baalu. 11.SO: Konser. 20.30: Söa
ler. 21: Da111JD}ar, bona. 21.30: Komer 
(röle). 23.45: Binana büti. 

MUNIH 
20: ....,._ eoaatlan. 20.30: Berlln

d• röle. 21: l>Qamlar. 21.U: Gmç a.U 
:pa)'DllL 21.45: "Jani', adlı U9Co 23: J>8. 
,....ıar. 24: Dana mllslfl, 

Nida işareti! Lltin dilinde 
1 o harflan bir sevinç aayhaaı -
dır. Latin edehiyat;ılan ba -
liıneyi yuarlarken i harfnu o 
barfmm üstüne yazarlardı ve 
töyle bir vaziyet bilıl olurdu: OKUDUKLARIMIZ DUYDUKLARIMIZ 

1 
o 

Nida işareti olan ! ipreti de 
buradan geliyor. 

İstifham işaretine gelince: 
bu da latince questio kelimesi • 
ilin ilk ve son harflandır. ques
tio sorgu demektir • Bu harfları 
da ıu tekilde yazarlardı: 

q 
o 

Bu ipret te yavq yavaı ? ita· 
retine inkılip etmiftir. 

[Şundan, Bundan 1 
* Bir sineğin kanat adaleleri, 

llilbet ediline kuşun kanatlan
lllıı adalelerinden kuvvetlidir. 
Siz bir linefin yoruldupnu hiç 
&ördünüz mü? * Bir delikanlı, bütiln gün 
larfettiii enerjiyi bir araya top
laYabüse altı bin tonluk bir Cİl
llli o kuvvetle otuz santimetre 
kaldırabilir. 

• İranda hlli eski sükGt ku
lelerinin bakiyeleri vardır. Ea -
Jtiden 1ranlııar ölülerini göm -
lltezlerdi. Bu kulelere bıralmlar 
•
0
e brtallar gelip patçaıarlardL 
~cömerlene, toprak kir-

• Nevyorkta yiizdne fula dil 
:\'e lehçe örütülmektedir. 

§ınekler 
Sinekler lufD1 nereye gidiyor

lar? Belki kendi kendinize çok 
der. bu sorguyu sormupunuz -
cltır. Cevabı basittir: İlk teşrin· 
de dotan bir sinek en nihayet 
~il kanuna kadar yatar. Sonra 
'~çtik sinekler küçük balıklar 
tıbi defildir, büyümezler. Doğ
d11lJclan zaman boylan neyse öy-
e ltaımar 

DGnyanın en gazel 
saati 

'b_l>il.9ıyanm en güzel aaatJ 
~pur mihracaamda bulunu • 
.. vqqq_ Bu saatın camı yontul-
~ elmutan, kapağı zümrüt -
~ Saat, yalnu saatlan, da
~n ve aaniyeleri değil, gün 
ler~ haftalan, aylan, Adi sene-
ti.~::..iae ICDClerini de CÖlte-

YAMYAM GANGSTERLER 
Gordon Sinclair ingilterenin 

en iyi reportaj yapan gazeteci
sidir. Bilhassa heyecanlı hava
disler üzerine bu adamın gitme
diği yer kalmamıştır. Son Afri
ka seyahatinde yamyamlar hak 
kmdaki romanı İngilterede 
müthiş bir akis uyandmnıftır. 

Nev Guinea'yi 1934 yılmda 
ziyaret eden gazeteci oralarda 
altı ay kadar kalmıştır. Bundan 
evvel yamyamlar hakkındaki 
yudann birçoğuna efsane diye 
omuz silken Gordon Sinclair'in 
•tafldnki müşahedeleri tüyler 
ürpertici hakikatlerdir. 

Nev Guinea'da, birçok kabile
ler arumda en vahfisi hiç 'üp
he yok ki Papua kabilesidir. 

Alkapon'dan daha hlleklr 
Papua kabilesine mensuplar 

hiç tüphe yok ki ,eytanbkta 
Aıkapon'u f!Ölgede bırakacak 
kadar hileklrdırlar. Birçok ba
knnlardan Chicago gangsterle
rini solda sıfır bırakacak bir 
tarzda komtu kabilelere hücum 
ve en körpelerini diri diri yeyip 
yutmaktadırlar. 

Gel zaman git zaman komtu
lan araamda insan avmm ual
dığuu gören Papua kabilesi re
isleri bu av krizine ka111 bir 
desise icat etmek mecburiye
tinde kalın tlardır. 

Ertesi gün kanolarma bin
mit ve kadmlarnu da beraber 
alarak kendil~rini nehrin akm -
tısma kaptırmış ıüratle ilerli
yorlardı. Kanolarm dibine aak
lachklan balta, kargı ve sair 
harp iletlerini, kendilerini tanı
nuyan bir kijye gelinceye ka· 
dar meydana çıkarmam1'1ar ve 
kendilerinden korkan köylüle
re: 
"- Ne korkuyorsunuz, eli

miz bo,, kadmlammzm bera
ber olduğunu görmüyor musu
nuz? Düşman değiliz yahu! Si· 
zinle ah•veri• etmeğe geldik,, 
diyt bağmm,lardır. 

Bu vaziyet k&Jlwrıda ta•ı
np kalan köylülerin bir lmnu 
kalmış, bir kısmı da ormanlık. 

Jar içine dalarak kaçnuşlanbr. 
Papua kabilesine mensup yam
yamlar sahile çıktıklan vakit 
kö} lülerden ancak yirmi Yedisi 
kalm,,tı. Fınat bu fıraattJr di
yen yamyamlar: 

"- Haydi gidin, köyün kih· 
yasmı bulup getirin, alışveriş 
edeceğiz., diyerek onları bir ta
rafa savdıktan esnada kanola
nn dibine saklacbklan baltalan, 
kat~an çıbıarak kwn1arm al
ıma göDUT1tb:l~rdir. 

Yirmi yedi toy 
geriye dönUnce 

Yirmi yedi safdil köylü geri
ye döndükleri vakit ilkönce va
ziyette hiçbir değişiklik olmadı
ğmı görerek ferah nefes almış
lardır. Fakat aradan çok geç
meden kumun altındaki silahla· 
n bir hamlede çıkaran yamyam
ların Uzerlerine hücum ettikle
rini görerek korku içinde titre
meğe başlamışlardır. Uç beş 
dakika içinde köylülerden yir
mi altısını öldürmeğe muvaffak 
olan yamyamlar bunlardan bir 
tanesini ellerinden kaçırmışlar 
ve geri ka1an1arm hepsinin ka· 
fumı uçurarak birer birer ye-

Yamyamlmr la•yla• 
ntlarla bicama 

kalldılar 

mitlerdir. Bundan sonra iyi bir 
1abab kahvaltı11 yediklerine 
kani olarak kanolarına binerek 
ıynbmtlardu. Kaçmafa mu
vaffak olan köylü, birkaç saat 
aeneri aeneri ormanda dotq.. 
tiktan sonra nihayet iki polise 
rasgelerek kendi ve arkadaşla
nnm başına gelen akıbeti hi· 
kiye eden köylünün deliletiyle 
Papua kabileaine karşı hüku
met tarafmdan 1evkolunan kuv
vetler, hiçbir mukavemete ma
ruz kalmaksızın evvela kabile 
reiıini ve sonra da bütün kabi
le efradını tevkif etmişlerdir. 

Facianın tah·tlerl 
Kabile reisinin kulübesinde 

o kadar çok iman kafası bulun
muştur ki bu yamyamlık diya· 
nntia •imdiye kadar nice insa
nın kurban gittiğine bundan 
daha iyi f&lıit bulunamazdı. 

Gordon Sinclair gözü ile 300 
kadar insan kafası gördüğünü 
söylemektedir. Bilihare bunlar 
mahkemeye kadar götürülmüş 
ve Papua kabile reisi ile 38 ave
nesinin ölüm cuasma çarptınl
mumda .-bitlik vazifeaini gör
müşlerdir. 

HAMBURB 
21: DtY1Ulllar. 21.15: Gençlere alusal 

yayım. 21.45: K6ylü yayımL 22: Uluslara
rası müzik. tenliklerl. 23: Duyumlar. 23.25 
Müzikli proıram araaL 24: Buyük operet 
popuriıl. 

BRESLAU 
950 Kha. BRBSLAV 316 m: 
21: Kısa duyumlar. 21.15: Gen9er~ ulu

sal yayan. 21.45: Haftanm yeailiklen. 22: 
KJuik danalar. 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

ı;: ipek (İncili kadın), ve (Gece y&• 

rısı Kulübü) 
* Sumer: (Matmazel Nitut) ve 

(Demirhane müdürü) 
:(. Melek: (Mari Dukanın davuı) 

ve (Vakitsiz baba) * Tan: (G6nWler Birlefince) 
• Tür4ı: (Pacanini) ve (Herkes 

kendi bahtına). 
• Şık: (Sana Tapıyorum) ve 

(lnun A9C1Sı) 
• Elbamra: (Mata Hari) ve (Gil· 

1i Mahkeme) 
• Yıldız: (Kalpten Kalbe) ft 

(Şarlo Asker). 
* Aıri: (Deli Ganill) 
"" Alka.arı (Tarsan ve Efi). 
• Hilil: (Afk ve lı:an) vı (Kanun 

Muhafızı) 
• Milliı (Ekmekçi Kadın) ve (Ko 

mlklar mOlabakaıı) 
• KMdlıly Süreyya: (Aşk Kur -

banlan). 
• Uakiür Hale: (Prensin çılgın

JıkJan) • Halide ve aı'kadaşlan 
5 Huiran Çarıamba günü akpım 

Narhkapı Şafak bahçesinde 9 da 
VELiNiN ÇOÇUGU 

Komedi 3 Perde • NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu c~ n8bel'çi eczaneler tunlar
clu : 

Sirkecide (Ali itin). Anı.ra cad· 
delinde (Ernf). Be,aaclda (Cemil), 
KUçükpuarda (Ycqi). Şehndeba • 
puta (Hamdi). Y eaDrapıda (Sarım), 
Samatyada (Toofiloa), Şebnmininde 
(Nbım). KaraJllmrilkte (Pad). BU· 
yflbdada (Mehl.Qed), Heybelide (Ta 
nq), BaktrköyUrıde (Hilil), Fener • 
de (Hüsameddin), Hasköyde (Yeni 
Türkiye), Kaaunpqada (Yeni Tu • 
ma)ı.<ltaMIJ .... (~). YUS.. 
llrmenlnde (Uçler) .. Galat.e&la (Ka • 
ralı:öy), Tabimde (DeDuuda). TaJr. 
ıimde (Ertuirul). Yenlfehirde (S. 
Barunokyın), Şitlide (NarıUedyan) 
EyUpte (Hikmet), Beı\ktqta (Re • 
cep) euaneleri. 

YOLCU MURACAAT 
YERLERi 

Denls Yollan acenteli Te
lefon 
Akay {Kadıköy lskelnl bq 
memurlutu) Telefon 
Şirketi Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkea 
acenteli. Telefon 
Şark Demiryollan miraca• 
at kalesi. Sirkeci Telefon 
Dnlet DemiryoJlarr mUra
caat kalemi. Haydarpap. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

• L 1 M AN 
HAREKE rLERI 

DUn 1imannnua ıu vapurlar cel • 
mittir: 

Ayvalıktanı (Bartın). Xarabiıa • 
dan: (Saadet). Bartmdan: (Antalya) 
Mudanvadan (Tayyar) • 

• 
Dlln Jlmannnrıdan slden npurlar 

ıunlarclu: 
bmiteı (Kocaeli), Mudanyaya : 

(Aaya). bkenderlyeyeı (Ankara) 
Bandırmaya: (Saadet). Karadenile: 
(Abu). 

• 
Bugün limanımıza ıelecek vapur • 

lır şunlardır: 
Meninden: (Çanakkale): Bandır. 

madan (Bandırma), lımitten: (Koca 
eli), Mudanyadan: (Asya). 

• 
Bugün limanımızdan iV vapurlu 

gidecektir ı 
Karabiıaya: (Bandırma). Ayvab· 

ğa: (Kemal). bmite: (Ayten), Battı 
na: (Antalya). Mudanyaya: (Tay • 
yar). 

• iTFAiYE 
TELt:.FONLARI 

lıtanbuJ ltafiyesi 2422ı 
Beyof1u itfalynl 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

Yqilköy, Balı:trJray, BUyüJrdere, 
Usküdar itfaiyesi 60625 
Fa.-bahçe, Kandilli, Erenköy, Kar· 
tal, BUyübda, Heybeli, Burgaz, Kı
nalı mmtakalan ~ telefon aantra
bnda1d memura (yangın) ktlimeeini 
aöylemek lifidir. 

HASTANE ADRESLERi 
VE TELEFONLAR! 

Cerrahpaşa hastanesi. Cer-
rahpaşa 21693 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Akuray Haseki cad. 32 
Bcyotlu ZUk<kr hastanesi. 
Firunf a 
GWhane hastanesi. Gillhane 
Kudua hıstaneli. Çapa 
Emran akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırk~ Reşa 
diye kı'1au 
Etfal hastanesi. Şitli 
Haydarpap Nümune has-

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

tanesi 60107 

e ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan imdat oıo
mobili iıtenir. 44998 • DAVETLER 

Ttiberkülos cemiyetinden: 
lstanbul TUberlırilloz cemiyeti, bu 

yılm IOD toplantısını S Huıran Çar· 
pmba cUnCl aut 18,30 da Caialoglun 
da Etibba odası Mlonunda yapacak· 
trr. BUtUn uanuı celmelc.~ rica olu· 
nur. 

• İstanbul Hallcevinden ' 
Temsil ıubemiae yeniden sahneye 

heveali cençler alınacaktır. Bu ıens· 
lerm orta okulu bitinnit olmaları 
lbımdır • 

Aranılan .. rtlar kendilerinde bulu
nup I'' aım~"llardan Bayanlara 
ayda (5 den 35) liraya k~dar ve 
Baylara (5 den 25) liraya kadar yol 
paraıı da verilecektir. 
Yazılmak isteyenlerin, her gUn saat 

17 den 10nra Gillhane parla içindeki 
Alayk&fkU Çevirgenlilin• baş vur. 
malan bildirilir. • VAPUR TARiFELERi 
ICOPRO • HAYDARPAŞA • KADIKO'I'. 

H 11a711 N5 tarlhilldm ldbar9 
<H• sü•> 

KGprlclea H Pa18- Kactdr67a-
Kallat elan L De Yanıt 

630 x 
700 x 
730 D 
735 x 
USX& 
100 ... x 
130 D 
140 E 
140 D 
t OS Toroa 
945 x Adana 

1020 
1100 x 
nsox 
ııso 

t-641 
711 --755 

'" 140 

too 
tıs 
ıoos 

1118 
12GI 

ıs u x 1333 
"00 x Ankara mabteHt14 ıı 
14SO 1441 
1510 x ı5 21 
1550 x 1608 
1615 
1645 x 
1700 
17 ZS Adapuan 
17 50 x 

1705 

1741 
1110 

65S 
723 
HO 

ua 
120 

aso 
155 

ua 
ıooa 
1040 
1123 
12JS 
12 so 
133& 
1425 
1'5S 
1533 
1613 
ı640 

11 ıs 
1748 

ııoo 11 u 
11 30 Aabra ıllr'at 11 48 11 53 
ıa S5 x ıg ıs 
lt 10 
19 4S x ıoo~ 
2030 x 20 41 
2110 x ıı 30 
22 so x c. 2250 
2S 4S X A. Z4 OS 

1925 
2008 
2053 
21SS 
22 5'i 
241t' 

A. leuetJl MferiD treal COIDao puartfti 
lilaleri itler. 

8. t.aretli seferin traü peqembe " pa.• 
sar ıtlnlerl ı.ıer. 

X leareUi Mltrlerta Buall~ tnalerll• 
ua.aa ....-. • KADllCÖY. HAYDAltPASA. ICÖPRO 
ıs Ma,.. tlS tarıbindea itlbarm 

(H• siia) 

ı Kadılı~ H. Pqa· 
:rüadea it. elan K. 

KöprOye 
v..,. 

t25 
7 30 

'00 IOOD 

655 x 
731 x 

105 XD 
IOSB aıo x 
ISO 

650 
753 
7 ao 
120 
125 
82S 
150 
905 
920 900D 

tosE 
940 
ıoao 
lOSO 
ll 40 
ııso 
1305 
1145 
1435 
1500 
1540 
1620 
1- SO 

17 25 
17'5 

1830 
1100 

1945 
2020 
ıı 10 
2155 
230S 

14S x 
il ıs Anbn ıür'at t 35 
915 93! 
941 X JOOS 
ıo21 x ıo 43 
10 Si Adasıuan 11 13 
1141 x 1203 
1240 Ankara 111ahtelit IHS 
131S x 13 30 
ıs s5 x J4 10 

ısoa x 
1621 x 
ı1 ıs x 

1115 x 
1140 Adatta 
11108 x 
1935 x 
1951 Toroa 
2021 x 
2120 x 

220S X C. 
2315 X B. 

14 55 
ıs 23 
1&00 
1643 
17 10 
17 35 
17 45 
ıa ıs 
1855 
1155 
1923 
19 ss 
2008 
20 43 
21 35 
2220 
23 30 

C. İ'8retH seferlerin trebi J Huirand • 
Sı Birinci Teırlne kadar i•ler. 

D. ltaretli seferler cuma rtinleri yapılmaı 
it. ftaretli seferler caraa rinJert npda-. 

Sisli tipili •e ,iddetli fırtmaıı hnalard1 
nparlar balandaklan mahaDerden hareket 
~er lıannmü mümktln ohnu 
ftD takeleletf tatnuyacaJr. ~ dalla .,. 
..a takedebiJeceld.-dir. 
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Geçen senedenberi hasretini 
cektiğimiz canım yaz yine gel
di. Seneden seneye gelen bu 
:nazlı,, güneşli yar, çok isterdim 
ki, sizi bir sene daha ihtiyarla
mış değil, ibir sene daha genç
leşmiş bulsun. Eğer kendinize 
iyi bakmışsanız hiç şüpheniz 
olmasın ıki, geçen yazı aramıya
caksımz. Yazık elbiselerinizle, 
;plaj pijamalannız, ınayolanmz 
jJe erkekler sizi daha olgun, da
ha cazibeli bulmuyorlarsa ka
bahat onlarda değil. Çünkü 
kendinize ihtimam etmediğini
.ze bundan daha manah bir de
lil olamaz. 

Sıcaklar geldi diye artık he
piniz dökülüp, dökünüp, saçıla .. 
caksmız. Denizlerden, plajlar
dan bol bol istifadeye kalkışa
caksınız. Haklısınız. Yazın de
nizden, güneşten daha güzel ne 
olabilir? Fakat güzelliğinizden 
güneş ve denizin bir şeyler 
çalmak için sizin aleyhinize 
birleşmek ihtimallerini de hiç
:bir vakit unutmamalısınız! Bu
nun için de evvelden biraz ıha
.zırlanmak sarttır. Yoksa, gü • 
n~şin sizi kabuğundan çıkmış 
btr yengeç gibi gafil avlryaca
gına muhaktkak nazarile bakılır. 

GUneşte yanmak 
Birçoklarımzm güneşte yan .. 

mak, kavrulmak, tabiri marufi
Je abanoz ağacı rengine bürün
mek istiyeceğinize göre buna 
derinizi bozmadan, burnunuzun 
derisi soyulmadan ve günlerce 
ıstırap çekmeden nasıl muvaf
fak olacağınızı anlatayım. Şunu 
da unutmayın ki, kış aylarında 
uzun müddet vücudunuzu pa
muklularla, ipeklilerle muhafa
za ettiniz. Bunu birdenbire gü
neşin yakıcı şualarına maruz 
bırakmak tehlikeden ari değil
dir. 

GÜNEŞTE VE PLAJDA 
Ç A B U K VE R A H AT 

YANMAK USULLERi 

güneş gibi üç kuvvetli unsurla 
mücadele etmekte olduğunuzu 
unutmıyarak, bol pudra ve de
niz suyunun çıkaranuyacağı 
cinsten dudak boyası kullan
mak şarttır. Siyah gözlük tak
mak ta çok iyidir. 

Banyo kostumleri 
Güzel bir kadın banyo kostü-

mü ile güzel görünmek için mu
hakkak surette ince ve zayıf ol
mak ihtiyacında değildir. Tok 
ve sıhhatli bir vücut her şart
tan evvel gelir. Hele yürümesi
ni ve bu tok vücud .. tatlı kıv
rımlar, inhinalar vermesini bil
mek her mülahazanın üstünde 
olmalıdır. Tok vücutlu kadın
lar açık ve parlak renkli banyo 
kostümlerine, ne kadar içleri 

r ' çekse de heves etmemelidirler. 
Ghel bir kadın, banyo koıtümil Vücudunuza uymayorsa mu-
ile gilıel ıörünmek için mu- hakkak surette en son moda 
hakkak aıırette ince ve zayıf banyo kostümü giymiş olmak 
olmak ihtiyacında değildir , için beyhude kendinizi acayip 

'·---..,,,~-z:=----.1 şekillere .solmıaymız. 
Güzel bacaklar için 

Esmerlerin birçokları bacak
larındaki fazla tüylerden son 
derece huylamrlar, asabi olur-
1.ar. En kolay bir çare olmak 
üzere de bunları tıraş ediverir
ler. Halbuki bu bir cinayettir. 
Tüylerin hem uzamasına, hem 
de çoğalmasına sebep olur. Bu
nun en iyi çaresi; uzun sürmek
le beraber bacaklara hergün 
(Peroxide) sürmektir. Per
oxide yakıcı bir mayidir. Bunu 
eczahaneden deri üzerine sürü
lecek bir mahlUl olarak almalı
dır. Bacaklardaki fazla tüyleri 
!büsbütün olmasa ibile her halde 

İlk işiniz, deniz ve güneş HoliTIId modasına r8re mayo •e Tahiyetl tarzı deniz elblıesf 
banyolarına başlamadan evvel ı ~~z~. ve bacaklarınıza bol bol sü- mani olduğu gibi derinin geril- plaj mevsimi müddetince kö-
yüzünüzü, boyun, ense ve ger- runuz. mesinin de önüne geçer. En iyi- künden düşürecek kadar kuv-
dammzı bol kremle birkaç gün 1 k sinden zeytinyağı plajlarda vetlidir. Diğer bir usul de deri-
beslemektir. Bilhassa gözlerin GUneşte ".ası avrulunur? kremler kadar faydalıdır. nin üstüne hususi bir balmu-
altına da son derece ihtimam Yukardakı hazırlrktan sonra muyu sıcakken tatbik ederek, 
etmelisiniz. Çünkü güneş bura- cildinizin, rengi~~z.i.n güne~ ya- Güneşte şapka giymeli soğuyuncıya kadar bıraktıktan 
Iarda son derece tahripkar te- mğına ta~a:nmu.ıu . ol~ugu~ Pla lli\ra giderken kocaman sonra soymaktır. Biraz ıstırap 
sirler yapar. Hele ilk günlerde k~naa~ getırırse:ıız bıle ılk ~- ve gl: •w~ geçmez bir şapka el- verici olsa da her halde tıraş 
güneşin parlak ziyasına alışın- nu dogrudan dogruya sıcak gu- zemdır. Bunun süs için değil, etmekten çok daha iyi netice-

k d ·· ı··k takmak bir neşin altına yauvermek çok muhakkak surette başınıza· giy- ler verir. caya a ar goz u · ç ı k ·· k · 
mecburiyettir. yanlış bir ha;ek~~tır. ıp a vu- me ıçin götürdüğünüzü de 

cudun evvela golgede, bundan lutfen u~utmazsınız! Başı çok 
Derfsi nazik olanlar sonra gayet kısa fasılalarla gü- kısa muddetlerle güneşe aç

neşte açık hava ile temasına mak saçlar için iyi olmakla be
gayet tedrici surette baş~~k raber, uzun müddet açık bırak
tazımdır. Zeytin yağını vucudu mak ta o kadar fenadır. Hiçbir 
yakmak üzere güneş banyo- şey olmasa bile baş ağrısı ya • 

Derisi nazik olanlar ilk gün
lerde son derece dikkatli dav -
ranmalıdırlar. Bunun için de 
plaja gitmeden evvel güneş ya
nığına karşı koyacak, losyon 
ve kremlerden bolca bir stok 
beraberinizde bulunsun. Kremi 
pamukla bilhassa yuzunuze, 
boynunuza, kolJarınıza, elleri-

sundan evvel sürmek yanlıştı;. par. 
Bundan ciddi zehirlenmeler ha-
sıl olabilir. Halbuki güneş ban

Pudra, dudak boya
sı da lazımdır 

yosundan sonra sürüldüğü tak
dirde derilerin SOf.Ulmasma Plajlarda, deniz, rüzgar ve 

Ayaklaranızı da 
ihmal etmeyin 

Şayet ayaklarınız çok biçim
li değilse, plaj ayakkabısı şart
tır. Buna rağmen deniz suyu 
ve hava tesirile ...parmaklarda 
hasıl olacak, isilikler, kırmızı
hklar da ihmal olunmamalıdır. 

Saçlara gelince 
Birçoklarınızın denize giri-

Tahta ve maden borulann birleşmesile meydana gelmiş iki iskemle 

• yorum diye permenantınızı boz
mak istemiyeceğiniz malilm. 
Bunun için başlığınızı iyi inti
hap etmek şarttır. Başlığın dı
şında kalması ihtimali olan 
kıvrımların da deniz suyu ile 
teması neticesi düzelmemesi 
için küçük firkete maşalarla 
tutturulması ve sudan çıktık
tan sonra bunları güneşte ku -
rutmak neticesi permenantmı -
zın hiç bozulmıyacağı muhak -
kaktır. 

Çok idmandan sakmını:ıı 
Yalnız ilk günlerde değif; 

son günlerde bile deniz ve gü
neş banyosu yapanlar fazla id· 
mandan çekinmelidirler. Fazla 
tenis, fazla kürek çekmek mah· 
zurludur. En iyisi sabahlan bir 
saat kadar yürümek ve sonrala
n yarım saat kadar tenis, ya -
hut kürek çekme idmanları ki· 
fidir. 

İşte bayanlar, şu kısa tavsi· 
yelere riayet ederseniz bu sene
ki plaj eğlentilerinden azami 
zevk ve istifade temin edec•ği· 
nize emin olabilirstniz. 

SiNEMA HABERLERi .ı 
o 

serlerinden ikisinin filme alm • 
masını istediği anlaşılmıştır: bu 
iki eser şunlardır: Jocaste, His 
toire Comique 

• 

Evvelce Abdülhamidin haya
tını tasvir eden sessiz bir film 
yapılmıştı. Şimdi İngilizler ses 
.li bir film daha yapmışlardır. 
Baş artistleri Fritz Kortnev pe 
Nils Asthars. 1937 sergisinde sinemanın mu 

• cidi Louis Lumiere için bir puJ 
Anatole France'ın sağken e- çrkarılacaktır. 
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Ankara .Mektepler Alım Satım 
Cinsi 

rEkmek 
Koyun eti 
Kuıu eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Koyun böbrek yağı 
İç yağı 

Koyun kara ciğeı 
Sığır i§kembesi 
Koyun ., 
Koyun beyni 

Sade yağı 
Kok kömClrü yerli 
gazhane 
Kesme ıekcı 
Toz §eker : 

~
yi su 
faden SU.fll 

t uı 

Sat 
Yoğurt 
Kı§ar peynirı 
Beyaz peynır 
Kıymak 

1Tere ya~ 

lOğul balı Bal 
.Torik baiıeı 
B&lkan 
Tavuk 
ilindi 
lspanak 
Pırasa 
llavuç 
Kerevia 
Pancar 
Taze yaprak 
karnıhahar 
'raıe soğan 
Yer elması 
Taze bakla 
Semiz otu 
ıl' C§il salata 
ııarul 
Çalı fasulya 
~Y§e K. Fasulya 
llolmalık kabak 
Ataydonoz 
liiyar 
~onserve her ''§İt 
nur sa 
l>irinç 
~uru fasulya 

uru soğao 
l>atates 
~uru barbunya 
'nUğday 

lıS~çel her çe~it 
ırke 

Salça 
l\ırmızi mercimek 
~ara .. 
,,ohut 
l\uru bezelya 
Buı ·· 
~ guı: 
~llJ 

kah~ 
l\akao. 
~tınıurta 
linıon 
l\uru bamya 
lblamur 
l\ırmızı büber 
Siyah 
~ ,. 
"'-tıru sanmsak 
"tarhana 
~•stırma Kaysen 
~tıı ve sırt dönü 
le?1°fu muhtelif 
'~yon 

l'ahan 
ickınez 
lıce tuz 

~kllıek kadayıfi 
el kadayıfı 
~ •ss. kadayıf 
l' llndöviı; brancala. 
S •han helvası 

.liran 
1!ararut 
Sıaıep 

tYl~n yatı 
~ . Ytiıı taueai 
vtbun 
Soda 

;:zin 
() yağı 

toınobil ya~ı 

Kilo 

246.000 
57.900 
12.500 
8.700 
8.600 

825 
500 

2.650 A. 
300 A. 

1.200 A. 
1.000 

22.500 

1.500.000 
14.100 
13.700 

43.000 T. 
150 ş. 

5.300 

18.800 
21.000 
4.000 
6.500 

245 
1.500 

800 
140 

l.500 
700 

4.650 A. 
1.325 A. 

11.300 
9.000 
3.700 
2.850 
1.025 

425 
2.700 
2.250 
1.700 
7.000 
2.900 

14.000 A. 
S.750 A. 
3.950 
9.460 

11.600 
7.750 A; 

10.000 A. 

3.300 A. 

20.700 
9.852 

19.130 
27.000 
5.950 

700 
2.700 
2.780 
1.490 
1.200 

935 
2570 
1.350 
1.642 

171 
64 

102 
209.000 A. 
46.500 A 

375 
83 
72 
41 

265 
775 

765 
1.500 

25 . 

1.920 
2.350 
6.280 
1.100 

865 
830 

2.300 
1.880 

800 K,., o 
222 

. 61,5 

6700 
4.150 

10.630 
5.190 

836 1; 
107 T. 

15 T. 

Beher kilosu 
kuru§ .J 

Q 

39 
25 
23 
20 
30 
25 

12 
15 
4 

12 

90 

2900 
44 
40 

ıs 

22.5 
5 

20 
25 
75 
45 

150 
150 
140 
120 
40 
40 

35 
100 

5 
8 
5 
9 
8 

10 
15 
1 
5 
8 

15 
.4 
8 

20 
25 
10 
2 
8 

50 

20 
2.=i 
5 
5 

12 
10 
45 
15 
30 
25 
15 
10 
25 
10 

300 
150 
100 
l,5 
2.5 

120 
ıuo 

60 
120 
30 
4ü 

80 
4ü 

240 

30 
25 
10 
20 
25 
20 

2,5 
40 
2.3 
50 

2UJ 
4.1 
35 
32 
10 

485 
425 

1100 

Tutan 
Lira Ku. 

22140 o 
17370 o 

3125 o 
2D01 O 
1720 o 

247 50 
125 o 
318 o 
45 o 
48 o 

120 o 
20250 o 

43500 o 
6204 o 
5480 o 
6450 o 

33 75 
265 o 

3760 o 
5250 o 
3000 o 
2925 o 
367 05 

2250 o 
1120 o 
168 o 
600 o 
280 o 

1627 50 
1325 o 
565 o 
720 o 
185 o 
256 50 
82 o 
42 50 

405 o 
22 50 
85 o 

560 o 
435 o 
560 o 
460 o 
790 o 

2360 o 
1160 o 
155 o 
800 o 

1650 o 
4140 o 
2463 o 
956 50 

ı:~so o 
714 o 
70 o 

1215 o 
417 o 
447 o 
300 o 
140 25 
257 o 
337 50 
164 20 
513 o 
96 o 

102 o 
3135 o 
1162 50 
450 o 
83 o 
43 20 
49 20 
79 50 
sıo o 

612 o 
600 o 
60 o 

576 o 
587 50 
628 o 
220 o 
216 25 
166 o 
57 50 

7.:;2 o 
~00 o 
lll o 
123 o 

2881 o 
1452 50 
3401 60 

519 o 
4054 60 
454 75 
165 o 

İlk teminatı Tarihi 
I.:ira Ku. 
1660 50 17·6·935 
1302 75 ) 

234· 35 ) 
150 00 ) 17·6·935 
129 00 ) 
18 56) 
9 35) 

23 85) 
3 37) 
3 60 ) 17·6·935 
9 00) 

1518 75 ) 17·6-935 

3262 50 
465 30 
411 00 

4B3 75) 
2 53) 

19 87 ) 

282 o) 
393 45 ) 
225 o) 
219 37 ) 
27 56) 

168 75 ) 
84 o) 
12 60) 

45 o) 
21 o} 

122 o) 
99 37} 

42 37) 
54 o ) 
13 87) 
19 23) 
6 15 ) 
3 19) 

30 37) 
1 68 ) 
6 37) 

18·6·935 
18·6·935 

18·6 935 

18·6-935 

19·6·935 

19·6·935 

42 o ) 19 6 935 
32 62) 
41 o) 
3t 50) 
59 25) 

177 38 ) 
87 o) 
11 62 ) 
60 o) 

123 75 ) 

310 50 , 
184 72 ) 
71 73 ) 

101 25 • 
53 55 ) 

5 25 ) 
91 12 > 
31 27 ' 
33 53 ) 
22 50, 
10 52) 
19 28) 
25 31 ) 20 6 93f 
12 32) 
38 48) 
7 20) 
7 65) 

2~5 13 , 
87 19 ) 
33 75) 
o 23 ) 
3 69 ) 
3 69 ) 
5 96) 

23 25 > 

4S 90) 
45 o) 
4 50) 

43 20) 
44 o) 

47 10 ) 
16 50) 
16 22 ) 
12 45 ) 
4 31 ) 

56 4.0 ) 
15 o ) 
a e2, 
9 22 , 

216 o) 
109 O ) 20 G 935 
255 12 ) 
38 92) 

304 o) 
34 10 ) 20·6·935 
12 37) 

' 

Saatı 

14 

14,5 

15 

15 5 ' 

14 
J4,5 

15 

16 

14 

14,5 

15 

14 

15 

15,5 

Komisyonu Reisliğinden: 
Cinsi 

Otomobil yı~ yazlık 
Otomobıl yağı kı§lık 
Bezir yağı 

Taze erik 
Portakal 4. yol 
Meşe kömürü 
Me~e odunu 
Çam kömürü 
Gürgen odunu 
Çıra 

Börülce 

Ku§ üzümü 
Kuru üzüm 
çekirdeksiz 
Çam hstılr 
Ceviz içi 
Fındık içi 
Kuru kayısi 
Kuru erik 
Kuru incir 
Badem içi 

Arpa şehriyesi 
Tel şeriye 
Makarna No.2 
İrmik ince 
Un ekstra ekstra 
Kus kus 
Pirinç unu 
Ni~asta 
VaniJya 

Tu\talet kağıdı 

Süpürge 
Çalı süpürse 
Çivit 
Vim kalın 
Ne1t 
Parafin 
Reçine 
Bal mumu 
Toz tüyü 
Kaol 
Tuz ruhu 
fiJit 

Kilo 

10 T. 
5 T. 

151 T. 

Beher kilosu 
kuru o 

1400 
24.Q 
45 . 

1.900 
27.500 

15 
7 

13.700 5 
239.500 2 

200 5 
20.000 2 
1.100 4 

505 9 

290 30 
1.950 30 

318 80 
1 . .%0 4ü 

715 80 
1296 50 
1.246 20 
1.860 30 

134 75 
1.200 

335 
4950 
1.220 
7.900 
1.050 

342 
603 
410 

25 
27 
25 
20 
10 
25 
ao 
25 
12 

Tutan 
Lira Ku. 
140 o 
12 o 
67 95 

28.5 o 
1925 o 
685 o 

4790 o 
10 o 

400 o 
44 o 
45 o 
87 o 

285 o 

254 40 
520 o 
772 o 
648 o 
249 20 
558 o 
100 50 
300 o 

90 45 
1237 50 
244 o 
790 o 
262 50 
102 (>() 

150 75 
49 20 

500 15 75 o 
1.165 A: 25 291 25 

215 A. 20 43 o 
112 P. llıO 112 O 
680 A. 25 170 O 
282 50 141 o 
111 4() 44 40 
73 50 36 50 

66,5 80 53 20 
35 50 17 50 

186 10 18 60 
311 40 124 40 
52 K.1 60 31 20 , 

İlk teminab 
Lira Ku. 
10 50) 
o 90) 
5 96) 

21 37) 
144 37) 

51 37) 
359 25 ) 

o 75) 
30 o) 
3 30) 

3 37 
6 23) 

43 87, 

19 o) 
39 o) 
42 90) 
48 60) 
18 69) 
41 85) 
7 53 > 

22 50) 
6 78, 

92 81) 
18 30, 
59 25) 
19 69) 
7 69) 

11 30) 
3 69) 
5 62) 

21 84) 
3 22, 
8 40) 

12 75) 
10 75) 
3 33 , 
2 74) 
3 99) 
ı 31 ) 
l 40, 
9 33, 
2 34, 

Arpa 5.000 3,5 175 O 13 12 
Saman 3.500 2,5 78 50 6 57 
Kuru ot 2.000 6 120 O 9 O 
Kepek 1.000 3 30 O 2 25 

'rarihi Saati 

20-6-935 15,) 

2().6-935 16 

22·6-935 11 

22 6·935 1 !. ) 

22 6 935 13 

22 6 935 16 

23 6 935 

1 - Yakanda adlan yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktan eksiltme §•rtnımesine göre J. n· 
misyonumuza bağlı 11 okul namına parti parti kapalı zarfla münakasaya k.onuJmuı ve ilk U:mu -' 
miktarı yanlanna yazılmı~tır, 

2 - Eksiltme Ankara Maarif 1\füdür]üğü odasına toplanacak belli gün Ye saatlerde yapılacalcf · ". 
3 - Eksiltmeye gireceklerın 935 yılı Tıcaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madde•, .• 

rine göre ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gıreceklerin işbu kanunda yazıh ~a ı i· 
ler için de Noterlikten alma vekaletnamelerale eksiltmeve ~ırebıhrler. 

4 - Kapalı zart eksiltmelerinde ısteklilerın yukarıda adı yazılı kanuna uvgun o1mak ü1ere kn
palı zart mektupJarında istenilen belgelt:r ve temınat makbuzu veya banka mektuplarına ko) nıa .; 
suretiJe zarfların üzerine tekliflerinın hangı işe aıd olduğunu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zaı l · 
lar mühürlü olarak belli gün ve saatlardao bir saat evvel makbuz mukabitinde Komisyon Başkan· 
lığına verilmesı lazımdır. Belli gün ve zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektubh ı ı 
kabul edilmez. Teminatlann eksiltme saatlarmdan evvel Ankara Mektepler Muhasebeciliği Vezne:- · 
ne yatırılmış bulunması ve eksiltme §artnamelerini görmek fizere Komisyon Yazganhğına müracaa•· 
lan ilan olunur. (2947) 

[ _______ i_n_h __ i_s_a_r_ı_a~r __ U_m __ u __ m ____ Mu_-_d_ü __ r_l_ü_ğ~ü_n_d __ e_n~-----
Nev'i 
6 No. Çizgili kağıt 

Tezkerelik kağıt 
7 No. sarı zart 20 X M 
7,, ,, ,, 25X35 
Mürekkf'p Jasti~i 

Büvük e1 defleri 
Küçük ,, ., 

Kırmm mürekk~b 1-2 
Tel .Haptıye küçük 
,, " büyük 
Zamk 125 gramlık 
Çam süngerlik 
Sicim 
Yazı makina şeridi 

Yazı takımı 
Tüy süpürge 
Yazı makinelerine mahsus yağ 
Kalem açma makinesi 
Sıyah kurşu kalemi 
Kopye kurşun kalemi 
Renkli ,, 

Z ımk fırçası 
Küçii k. SUDı!CI 
KMıd St peti 
Evrak 6t'pt-lİ 
Maden kalemlik 
Y aıı makina hrçası 

.Miktarı 
750 

1000 
80000 
~0000 

8000 
20UJ 
~~JJ 

]250 
2000 
2uoo 
2000 
1200 
3000 
3000 

150 
300 
ıooo 
soo 

30000 
40000 
l!iııoo 

15no 
420110 

j 111) 

51} 
300 
250 

V dhidi kıyasi 
Top ) 

tt ) 

Aded ) 
,. t 11 6 9J3 s:ılı günü s:ı:ıl 14 Go 

A· ıed ) 

" ) ,, , 
Şişe ) 

Kutu ) 
,, ) lJ·G 935 Perşembe s:ünü saat 14de 

Şişe ) 
Aded ) 
Yumak ) 
Kutu ) 

Aded 
,, 

) 
) 
) . ş:şe 

Aded ) 18·6-935 Salı günü saat 14 do 
) 

" 
AıJed 

" 
" 
" ., 

) 
) 

) 
) 

) 2~ (j ~33 <' ~Jı ı;üuü s:ı::t , 
. > 

) 

14 <!o 

Yukarıda nev'ı ve mikdarlan yazıh levazımı kırtasiyenin her bir kalemi ayn ayn pazarlıkla 
sabn ahnacakdır. Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatte Cibalide Levazım ve Mübayaat oubesin· 
de icra kılınacağından talip oJanların nümune ve ıeraiti anlamak için her gün ve pazarlık için de 
tayin olunan müddette %_ 7,5 muvakkat güvenme parasile birli.kdc Levazım ve miibayaat şube-
ıine ·müracaatlan (2774) 
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-s L ' N iZALE EDE 
Dünyada mevcut kremlerin en nefisi, en sıhhisidir. Nazik cildli kadınların hayat arkdaşıdır. İhtiyarlan gençleştirir ve gençleri güzelleştirir. İnsana ebedi bir taravet veren Hasan kremini uhutmayınız. Kutusu 
50, tüh halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştırılan ve halkı aldatan kremlere vesair itriyata aldanmayınız. Hasan markasına dikkat ediniz. ·Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

Grip, nezle, baş ağrısından kurtulmak istersen • yanından ayırma S ı·h Nec 1 Deposu: Bahçekapı 8 1 Eczanesi 3 

Um m garaıarda, ganı 1arda baş ve vücud çıbanıarına karşı ı 
Kullanınız Müz"iç ıstırabınıza mu vaffakiyetli bir tedavi 
tatbik etmiş olursunuz. Deposu İş Bankası arkasında 
12 No. lu MAZON ve BOTTON ecza deposu 4124 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Muvakkat 
teminat 

1 50 

1 50 

1 50 

3 00 

3 00 

15 00 

22 25 

75 00 

225 00 

Senelik mu
hammen kirası 

20 00 

20 00 

20 00 

40 00 

00 

200 00 

300 00 

1000 00 

3000 00 

Filoryada Fil orya S. 18 5 
N. baraka. 
Filoryada Kadı Karyadan 
Filoryaya inen yol S. 18 7 
N. baraka. 
Filoryada Filorya 
184 N. baraka. 

yol S. 

Filoryada Karıkarya mahal 
lesinde Filorya S. N. sız ba-
raka. 
Filoryada Karıkarya M. 
Filorya S. Baraka ve salaş. 
Filoryada Karıkarya M. 
Filorya yolu S. etrafr telli, 
havuzlu bahçe adındaki ga
zino ve bahçe. 
Filoryada Karıkarya M. 
Filorya S. dıvarla yapılmış 
bostan ve tarla ve bahçıvan 
odaları. 

Filoryada Karıkarya M. 
Banyolar arka S. (Küçük 
plaj) namile anılan kumsal 
ve deniz banyo yeri. 
Filoryada KarıkaryaM. tren 
yolu ve plajlar S. ( Sülar-
yom plaj) nam ile tanılan 
plajın tren yolu cihetindeki 
arazisi, ağaçlarile önündeki 
banyolar ve kumsal deniz 
banyo yerleri. 

Yukarıda semti, senelik muhammen kirası ve mu
v~kkat ten;ıinatı baraka ve plajlar bir sene müddetle 
kıraya verıln;ıek üzere ayrı ayn açık arttırmaya konul
m~ş~?r:. !.~lıb olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım 
Mud.urlugune m~raca~t etmeli, arttırmaya girmek için 
de h1zalannd~ gosterilen muvakkat teminat makbuz 
veya me~t~.bıle beraber ihale günü olan 6-6-935 per
şembe gunu saat 15 de Daimi Encümende bulunmalı
dır. (B) (2792) 

To~tan olarak beher.tonu 22,5 liraya satılmakda 
o!ar. ç1mentonun 1 Haz1ran 9 3 5 tarihinden itibar t 
20 liraya düşürüldüğü muhterem halkımıza ilan ~~n:~~ 

(B) (3109) 

Flüryede Kalikarya mahallesinde tiren yol ve pilaj
lar sokağında bulunan pilaj tesisatı ve dükkanları, ara
zisi, banyo mahallerini havi büyük pilaj namile maruf 
pilaj l:::iraya verilmek üzere kapalı zarfla arttırmaya 
konuln1uşdur. Senelik muhammen kirası 7 bin liradır 
Talib olanlar şeraiti anlamak üzere Levaz m Müdürlü
ğüne m "iracaat etmeli, arttırmaya girmek isteyenler de 
5 2 5 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile 
beraber teklif mektublarını ihale günü olan 6-6-935 
Perşembe günü saat 15 e kadar Daimi Encümene ver
melidir. (B) (2793) 

Gazetecılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad
desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaası. 

Umtımi neşriY.at ve }".azı işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
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lstanbul Gayri Mübadiller Komisyonundan: 
D. No 

2644 

28SS 

3274 

3468 

3909 

4036 

'121 

4330 

4659 

5804 

Semti ve mahallesi Sokağı EmlSk No 

Büyükçarşı Yağlıkçılar 84 

Tarabya Bostan yolu ve Bey E. 14 
oğlu ve Kalaycı 

Beyoğlu Hüseyionğa E. Sultan çeşmesi Y. S 
Taksim çeşm .. si 

Üsküdar yenima- Nuhkuyuıu ve Bağ. 
halle larbaşı 

Kumkapı favaşi Ördekli bakkal 

E. 203 
Y· 251 

1 

Cinsi ve bisaesi 

Kagir dükkinın 
421120 hiı. 

6430 metre Bosta
nın S/135 his. 

100,50 metre arsa
nın tamamı 

410 m~tre arsanın 
2/7 his.sesi 

Ki1ir dükkan ve üı
tünde odaların 
le0/1!>80 hiı. 

Hiueye göre 
muhammen K 

420 açık arttırma 

100 " 
402 • 
470 " 
750 

" 

Çengelköy E dere Y. kuleli 
cad. 

E. 3S Y. kagir deponun 1/4 hiı. SOS6 kapah ıarf 

Kaınmpaşa camii 
kebir 

lstanbu1 mercan 

Büyük çarşı 

Dört kuyu meydanı 

Fincancılar vokusu 

Bat pazarı 

Galata Arab camii Makımıcılar 

84 11-84 12-8413 
E. 1.3.5.7 
Y. 1-3 

22 

kagir iki dükkanın E. 'lSOO 
1 No Jı mahallin SlO' 
7680 ye 5-7 No lı ma
hallin S10'10_80 ve 3 No 

lı mahallin berveçhi vak

fiyet 12150/56600 his. 

kagir dükkan ve üı- 1.800 
tünde bir oda ve al
tında bodurumun 
9-16 biı 

" 

. .. 
" 

125 kagir dükkln içinde 
mustakar oturakcı 

gediğinin 3 6 his 

Üstünde odası olan 

870 Açık arttırma 

52 232 .. 
dükkanın 2 20 his 

1 1 

l ı 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün mnddetle 5ntışa çıkarılmıştır ihaleleri 1916/935 
tarihine tesadüf eden Çar~;ımba gi:nü saat 01'1 dörttedir Satıs münhasıran '!'avri mübadil bono!iladır 

Tekirdağ Vilayeti 
meninden: 

Malzemenin adedi 
Mazot 
Makina yağı 
Gres yağı 
Gaz yağı 
Üstübü " Telef ,, 

Daimi Encü-

Kilo Tcneki 
5000 o 

o 150 
o 10 
o 10 

150 00 
5 8 No gırafiğı :sulm ... c;tıra 1 o 1) 

1/2 No : ,, ,, 10 

20 
.. ~.afıa Dairesi sil~ndirleri için mübayaasma lüzum 

gorulen yukarıda cıns ve mikdarı yazılı yağ, mazot gibı 
malzeme 12-6-935 çarşamba günü saat ıs de ihale edil
ı:ıek üz~re münakasay~ cıkarılmışdır. Talihlerin ( 7 s) 
Jıra temmat akçasına aıd banka makbuzile birlikde mez
kur gün ve saatta Daimi Encümende hazır bulunmaları 

!LAN 
Bayram ve tatil günleri hakkında· 

ki Kanunun tatbiki zımnında aşağı· 
daki Bankalar gişelerinin cumartesi 
günleri 9,30 dan 12 ye kadar açık 
bulunacağı ilan olunur : 

Banca Comm · Italiana, Ban· 
co di Roma, Deutsche Bank und 
Disconto Gesellschaft, Deutsche Q. 
rientbank (Dresdncr Bank Filiyah). 
Holantse Bank Üni N. V., Osmdnlı 
Bankası. Selanik Bankası, S. S. r.. t. 
T"ca·eti Haricive Eankası, Şarkıka. 
rip Ticaret Bank .. sı, Türkiv fş 
Bankası. Türkiye Ziraaı Banl:ası 

İstanbul ikinci icra memurluğun 
dan : 

şartnameyi görmek ve daha fazla mallımat almak iste
yenlerin Encümen ~alemine müracaatları. (3099). 

Bir alacaktan ötürü İstanbulda 

Tac:cı!arda Hacı Mustafa mahallesin· 
de Pa.a sokağında 4 No. lu Zahire 
dükkanında haciz edilmiş olan mallar 
20-6-935 pcrsembc günü saat 10-12 
ye kadar birinci açık arttırma sure 
tile satılacağından almak isteyecek· 
]erin yukarıda yazısı geçen yerde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

- - ,(12122) 

~ 

198 adet karisöri yaptı
rılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Talı 
min edilen bedeli 54450 li
radır. Şartname ve resim 
bedelli olarak Hr. D. Ş. iV, 
ten alınacaktır. İhalesi 
12-6-935 çarşamba günü 
.. aat 11 de Komisyonumuz
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 3972 lira 50 ku
ruştur. Eksiltmeye girecek· 
ler 2490 sayılı kanunun Z 
ve 3 üncü maddeleriyle şart 
namede istenen belgeleri te· 
minat ve teklifleriyle birlik· 
te en geç olarak ihale günü 
saat ona kadar Ankara M. 
~. V. Satınalma Komisvo· 
nuna vermiş bulunacaklar· 
dır. (2905) 

4155 
* * ııı 

Alpolludaki alay için 
5000 kilo kuru fasulye 2000 
kilo sade yağı 5 00 kilo zey
tin yağı 3500 kilo patates 
1500 kilo sabun pazarlık 
suretiyle 1 O Hazir;an 935 
de satın alınacaktır. İstek· 
!ilerin Vizede Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(4) (3091) 

lstanbul Komutanhgı 1 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 
·-----------------------

Hadımköyündeki birlik"' 
ler ihtiyacı için bir kilosu" 
nun tahmin edilen bedeli 29 
kuruş olan 40,000 kilo sığı! 
eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuşdur. İhalesi 11 
Haziran 935 salı günü saat 
15 dedir. Şartnamesi Fın-. o 
dıklıda Satınalma KomısY 
nunda görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin 8 7 O lira-
lık teminat mektubu veY~ 
makbuz ve kanunun 2. 3 cıı 

'ka-maddelerinde yazılı vesı 
larla birlik de teklif mektU b
lan belli gün ihale saat!11

; 

dan en az bir saat evvelı1!1 e-
ka dar Komisyona verme 
ri. (2814) 4ıs3 

• ıjı:. 

· bir" 
Çatalca ve civarındakı tol1 

tiklerin ihtiyacı için 12 rtesi 
sabun 17-6-935 paza .,t .. 

k }<et 
ffÜnü saat 1 5 de ac;ı e ... r 
me ile a marak 1ır Br ı7 
~ilosunun tahmin bede 124 3 

. tT 
kuruş ?lub ilk tem_ına ~iit1 
liradır. Sartnarrıesı her 

11
111' 

öP-Jeden evvel Komuta ııc:la 
Satınalma Komisy~ıııt ak.'" 
görülebilir. İsteklilerın ~11at: 
tı muayyeninde te~ bir 
mektu b ve makbuzları ıeı-İ· 
likde Komisyona geırrı9eg7) (2 


