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Peyami Safanm fıkrası -
Orhan Selimin fıkrası -
Ahmet Ağa. oğlunun yazm 
- Şehir haberleri. 
Ankara muh:ıb riınizin tele· 
fonları - Feleğin fıkrasL 

Aziz Hüdayi Akdemirin "Biz 
de Casusluk" adlı eseri -
Kendi kendimize çatıyoruz. 
Son haberler - lcmal. 
Memlekette Tan. 
Öz dil - Yosma. 
Ekonomi. 
Spor - Okuduklarımız, 
duyduklarımız. 
Fatı.h lstanbulu nasıl aldı?
Briç dersleri - Seviı;me, 
evlenme. 
Radyo. 
Dünya gazetclenne gore 
had seler - Kızıl çember. 
Yarının büyuklcri - Fay· 
dalı bilg"ler. 
Sinema - Kadın ve moda. 

CUNBARIŞI 
TEHLiKEDE 

Acun barışı için büyiık bir tehlike 
§eklinde behren Italya • Habeş dava
t>ının on Uluslar Dcrnegi konsey top
lantısında bir kesıme bağlanması, 
Avrupa üzerinde asılı duran savaş 
bulutlarını dağıtmış, siyasal havayı 
durultmustu. Bu karara göre, Italya 
ile Habeşistan, aralarındaki anlaşa· 
rnamazl·ğı hakeme bırakacaklar. Ha
kem bu sorum hakkında 25 Tcmmu· 
2a kadar bir kesime varamazsa, der· 
nek konseyi tekrar toplanarak hakem 
heyetine bir üye daha seçecek. Bir 
k sime varırsa, 25 Ağustosta topla· 
n rak bu kesimi tasdık edecekti. Gö
tiılüyor ki, konsey bu sorum üzerin
de bir kesime varıld ğına veya varıl· 
rtıadığına göre ne yapılacağını önce
den kestirmiş, işi sağlam bir karara 
baglanuştı. Bu kesimden sonra artık 
hiç olmazsa, 25 Temmuza kadar bu 
lıabeş - ltalya davası etrafındaki 
ttıUnakaşa hakem heyeti görüşmele
tırıe münhasır kalacaktı. Oyle olma· 
<İr. Konsey dağılır dağılmaz, ltalya 
liab 5ıs karşı yollamak üzere bir 
"nıf askeri daha silah altına aldı. 
:Oun İtalya kaynaklarından ilaha hc
~ccanlı haberler geldi: 

Habeşistonın Afrikanaki Italya 
topraklarına karşı yeni bir saldırışı 
bildiriliyor. İtalyanın harekete geçe· 
Ceğinden korkuluyor. Avrupan·n si
~a:::ıl havası gene kararmağa başladı. 

Bu yeni durum, ltalya • Habeş da
vasının çıktığı günd~nberi takip etti
ği seyre uygundur. Dernek konseyi 
toplanacağı sırada uyuşulur. Toplan
tı dağıldıktan sonra anlasamamazlık 
<:ski keskin şeklinde meydana çıkar. 
nu durumdan ltalya mı, habeşistan 
~ı mes'uldür? Zayıf, dail;mk ve da
bı;'ltl Uluslar Derneğinin ellerine 
liaab ':C-·nı bağıra bağıra söyliyen 

eşıstaı. l 1 ·1 b" d '-arın k . ti" ta ya ı e ır ava çı· "' a ıs yeCA.ı; • 0 tad k kin b" 'le ınanrlamaz. r-
. a es ır şek·-•... sürü iden 

bır sorum mevcut olduğUJ. Ju ~oru· 
tnun İtalya ile Fransa arasınaa-4 Ro
~a görüşmelerinden sonra meydan .. 
S 1ktıgına ve o vakittenberi de takip 
<:ttiği seyre göre, bunu kimin tahrik 
tttiğini anlamak zor değildir. 

İtalyanın Habeşistan üzerine gözü 
O~duğu ötedenberi biliniyordu. Habe· 
§•stanı ltalyadan koruyan kendi kuv
"eti değıl, Fransa ve İngiltere idi 
Cerçi bu üç devlet, genel savaştan 
:~ce, nralar:nda bir and imzalıyarak 
ıribirine danışmadan Habeşistandan 

~~nfaatler elde etmeğe kalkışmamak 
i?n sözleşmişlerdi. Durum yakın va· 
ıtlere kadar böyle süriip gitti. An· 

~ak Habe istan, bütün varlığının bu 
Ç devletin elinde bulunduğunu ve 

h~nların bir zaman uyuşabileceklcrini 
~Uşünerek Habe§ topraklarına baş-

a ~ devletlerin ilgilerini de çek
lnege çal:ştı. "G. G. White and 
to.•• adında bir Amerikalı mühendis 
llosyetesine Habeşistanda baraj ve 
~ol yapmak imtiyazını verdi. Sonra 
0 a Japonyanın Habeşistan toprakları· 
na karşı ilgisini çekti. 
~u iki devletin önerdeş şeklinde 

~:lırrnesi, eski üç devleti telaşa dü
ttu~~ü. Önce İngiltere Amerikalıların 
gısıni tasfiye etti. J. G. White sosye 

~es .le anlasarak onların ellerini Ha-
~·stan'dan çekti. Sonra da Japon· 

}'anın Mancurya'daki emellerine en
~el olmamak b:ıhsına Japonya'yı -sıı· 
t ınaldı. Bundan sonra İtalya, İngil
l ere ve Fransa gene baş başa kaldt· 
/ır. Ancak Habeşistan'rn İngiliz 
rangı ile yürümeyen politika oyu· 
~Unu tekrar yürütmiye çalışacağın· 
dan korktukları için olacaktır ki, hu 

eYletler Habeşistan üzerinde anlaş
~aya karar verdiler. İşte ltalya-Ha
Jie·ş ~avası bunun üzerine çıkmıştır. 

ıç .hır devletin savaş yapmak iste-
~edıgi üphe kaldırmaz. Amaç, iste
t~n ~yi savaşa yer vermeden elde 
"'4!Cktır. Bunun içindir ki Habeşis-

BUGÜN 16 SAYFA 

ISTANBUL 

BULGARiSTAN YÜKSEK ASKERi .MECLiSi: 

Kral • • o ısı 1 baş 
FRANSADAKI 

HUSUSt HABERİMİZ 
BUHRAN 

lav al kabineyi kur- Sofyada ~ralın 
• Başkanlıgında 

yı kabul etti Mühim toplantı 
Paris,5.A.A.- Lebrun'ün ka 

bineyi kurmak işini Lavala yük 
leyeceği sanılmaktadır. Leb -
run, Laval'in bu işi kabul etme 
si ve aynı günde kabineyi kur 
mak için acele ederek perşembe 
günü parlamentQya gitmesi hu
susunda ısrar edecektir. 

Bouisson, istifa eder etmez, 
Cumur Başkam, Laval'i çağır -
mıştır. Fakat Laval, dünkü bek 
lenmiyen oyla, otoritesi hiç ek
silmemiş olan Bouisson'u çağır 
masmı Cumurbaşkamna tavsiye 
ederek kendisi, kabineyi kur -
mak işini kabul etmemiştir. 

Ayni zamanda Laval, Dış iş
lerinin idaresile çok meşgul ol
duğunu söylemiştir. Bundan 
sonra, çağırılan Bouisson, Cu -
murbaşkanmm yanına girmez -
den evvel: 
"Hayır kabul etmiyeceğim.,, 

demiştir ve dediği gibi Lebrun
ün teklifini kesin olarak, reddet 
miş, kabine başkanlığına Ayan 
başkanı Jule J eanneny'yi ileri 
sünnüştür. 

Bouisson, Cumur Başkanının 
yanından ayrıldığı vakit gece 
yarısı olmuştu. 

Laval kabul etti 
Paris 5 (A.A.) - Laval, yeni 

kabineyi kurmayı kabul ettiği -

Lebrun ve Lava 

ni söylemiştir. 

1 

( Fransadaki buhrana ait ha -
betler beşınci sayfada) 

SOMALI HUDUDUNDA 

abeşler yeniden ita lya n 
Jandarmasına saldırdılar 

1talyan Somalısi ve Habeş hududunu gösterir harita .• 

Roma, 5 (A.A.) - İtalya ile laştırmaktan çok uzaktır. Husu 
Habeşistan arasında Ualual ha- siyle ki bu saldırmalar bütün sr
disesini incelemek üzere İ tal • nır boyunca yapılmaktadır. 
yan - Fransız - Amerikan komis Tevera gazetesi Habeş ordu
yonunun toplanmaya hazırlan - sunu Belcikalılarla birlikte mo 
dığı bu sırada Somalı sınırında dem sava"'şa hazırlayan İsveç 
Habeşler yeniden İtalyan jan - heyeti başkanı Albay Virgin'in 
darmalarma saldırmışlardır. Ro resmini basarak albayın verdiği 
ma gazeteleri bunda Habeşista- değerli derslerin geniş bir tarz
nın italyaya karşı yeni bir düş- da tatbik edildiğini görmekle 
manlığını ve Habeş hükumeti - memnun olduğwıu yazmakta -
nin de sınırda güvenliği tutmak dır. 
tan eksin olduğunun bir belge- Tribuna gazetesi de l tal yan • 
sini görmektedir. Gazetelere gö Habeş anlaşmazlığında ancak 
re İtalyaya karşı yapılan bu sal iki hal sureti bulunciuğunu ya · 
dırm:ılar,komisyonun işini kolay zarak diyor ki: 

"Ya Habeş is tanın 1 tal yaya 

tan'ı yutmayı kararlaştırmrş gibi gö
rünen devletlerden biri davacı biri 
aracı, biri de koruyucu rolünü oy
namaktadır. Tarihte bir e§i görülmi
yen siyasal bir komedi oynanmakta
dır ki, kanlı bir savaş gibi facia ile 
de neticelenebilir. 

A. ŞUkrU Esmer 

saldırmak arzusu kırılacak ve 
Habeşistan İtalyanın haklarını 
tanıyacak, yahut ta Italya Afri 
rikada her türlü siyasal faali -
yetten vazgeçecektir.,, 

Roma, 5 (A.A.) - Gazeteler, 
1928 Habeş • İtalyan andlaşma

lArkası 3 üncüde] 

[SOFYA HUSUSİ MUHAB1RlM1Z 
BİLDİRİYOR] 

Salya, 5 (Gece yarrsı)- Bul
gar yüksek askeri meclisi Kral 
Borisin başkanlığı altında top -
Janmıştu. Toplantıda görüşülen 
işler §Un/ardır: 

1 - Kabinenin mevkii, 
2 - Müstakbel kabine, 
3 - Ordudaki aziller, ta-

yinler, 
4 - Bulgaristanın 

lanması. 

silah-

Kabinede değişil:Jik olacağı 
muhakkak sayılmaktadır. Vazi
yet nezaketini muhafaza ediyor. 
Toplantı devam etmektedir. 

AKINTJ IANESILE Mİ? 
Halkın Şirketi Hayriyeden, Şir

keti Hayriyenin ele halktan istedik
len malum Bütün daCJa döne dola. 
fa nihayet gelip şuna dayanıyor ki, 
Bo{ja:z.içililcr Abdülhamit deCJrİnden 
beri kendilerini tepe tepe kullanan 
bu şirketten • geçmişi kendisine ba· 
ifışlayarak 1 • hiç olmazsa bu devir
de o 1sun bir parça ucuzlukla bir 
mikdar rahatlık dileyor ve Şirket 
i:ıe: "hayır, sen istediğimi verecek
sin! Fakat ben istediğini vermiye
ceğim!" di,.·e ayak direyor. 

Bu meselede bizim asıl anlama· 
dığımı:z nokta şu: 

Bebekten Eminönüne k a d a r 
tramvay hattı olduğu için, bu mın· 
takadaki iskelelerden binen yolcu
lar köprüye ucuzca gidip gelebili
yorlar. 

Niçin ? 
Çiinkü Şirketi Hayriye, Tramvay 

Şirketile ı·ekabet sevdasındadır da 
onun için. 

Demek, Bebeğin tam kar§ısında
ki Vaniköy, Kandilli, Anadoluhisa
rı halkı, kendilerini ta§ıyacak bir 
rakip vasıta olmadığı için, bu iske
lelerde biz.im yerli §İrketin tesis et
tiği fili inhi~arın emrine verilmişler, 
yani Şirketi Hayriye bayları ne bu
yururlarsa onları, bütün o fahif, 
karakuşi rakamları, ödemek mec • 
buriyetindedirler, 

Halka zulmü Tramvay Şirketin
den aşağı kalmıyan Şirketin • san
ki yerli olmak z u l m e t m ek için 
sebepmiş gibi • elinde bir de böyle 
acayip kalkan olunca, Boğaziçi hal 
hına, iki boğuntudan birini beğen
mek kalıyor: Ya Şirketin istediğini 
vermek, yahut Boğazı yüz.erek geç
mek! 

Fakat niçin? Hangi hakla? Aca
ba Vaniköyündcn, - "tndilliden 
kalkan vapurlar kömür yakıyorlar 
da, Rumelihisarından kalkanlar 
masraf sı:z., akıntı ianesile mi köprü
ye geliyorlar?. 

işte, o müthiş devri daim motörü
nün mucidi Con Ahmedi hatırlatan 
bu §aşılacak he p halledildiği 
gün, Boğa:z.içililer hem daha ucuz., 
hem baş ağrısız; yolculuk imkanını 
bulacaklardır. 

Ali Naci KARACAN 

Seyyahların getir· 
dikl~ri paralar 

Ankara, 5 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Hariçten Türkiyeye 
gelen ecnebi sevyahlarla ccnebı iş a· 
damlarının ve ecnebi memleketlerde· 
ki Türklerin beraberlerinden getirip 
gümrük hududunda pasaportlarında 
kayıt ve işaret ettirdikleri paralardan 
~arfedemedikleri kısımları avdetle -
rinde harice çıkarabilmeleri heyeti 
vckilece kararlaşmıştır, 
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Atatürk'ün en güzel • resmz 
{Bu fotoğrafiyi husust muhabirimiz Bu.> uk Şc!ın 
Ankarayı şereflendirdiği evvelki gün almıştır.] 

Atatürk'ün yeni 
v 

armaga.nı: Florya 
Plan hazır, faaliyet artıyor 

Kam al Ata türk'ün işareti üze 
rine Filorya plajının en az bir 
zamanda canlandırlınası ve 
dünyanın en güzel plajı haline 
konması için dün de bildirdiği -
miz gibi İstanbul Şarbayhğı ça
lışmağa başlamıştır. 

KAMUTAYDA 

Şarbaylık Filorya için çok gü 
zel bir plfin hazırlamıştır. Bu 
plan yapılırken dünyanın en bü 
yük plajlarının planları da tet -
kik edilmiş ve bunlardan da is
tifade edilmiştir. 

[Arkası 3 üncüde l 

MÜNAKAŞALAR 

Ölüm cezası 24sene 
hapise çevrildi 

Ankara, 5 

Kamutay bugün toplandı. Toplan
tıda yeni saylavJardan General Ali 
Hikmet ve General Şükrü Dağ, Şükrü 
Naili yanında yer almışlardır. Ruzna
mede bulunan Evkaf teşkilat layiha· 
sının müzakeresi bitirildi. 

Osman oğlu Omer, Mehmed oğlu 
Hakkı, Mehmed oğlu Veli, Mehmed 
oğlu Caferin ölüm cezalarına sarpıl
maları hakkındaki Adliye encümeni 
mazbatası onaylandı. 

. Münakaşalar 
Bundan sonra Salihlili Mehmed oğ

lu arabacı Halil ile Maksud o~lu ça· 
bacı Sadrinin ölüm cezasına çarptrnl
malanna dair Adliye encümeninin 
mazbatası okundu. Bu mazbata Ka • 
mutayda bir buçuk saat süren ve he· 
yecanlr münakaşalara yol açtı. Bü · 
yük bir ekseriyetle reddedildi.Ve suç 
lularm ölüm cezalarının 24 sene hap· 
se tahvili için Kayseri saylavı Hasan 
Feridin verdiği takrir büyük bir ekse· 
riyetle kabul edildi. Bu müna~aşalar· 
da muhtelif hatipler Adliye encümeni 
mazbata muharriri Salahaddine mütc 
madiyen hücum ederek hükmün hap· 
se tahvilini iştediler. 

Evvela söz alan Hasan Ferid, ha • 
disenin bir tarihçesini yaptı, verilen 
hükmün yersiz o)duğunu söyledi. 

!Arkası 4 üncüde] 

•Dünkü Kamutayda söz söyleyenler
den: Saraçoğlu Şükrü, Hikmctj ibra• 

him, Sabahattin. 
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ŞAHESER UYKUDA! 
Yalnrz Türkiye değil, bütün 

dünya likir kıtlığı geçiriyor. 
Vitrinde görünme. i büyük bir 
ilim veya sanat hadisesi olan 
yeni bir kitap yok gibi bir şey. 
Felsefe ihtiyar ve yorgun, §İİI 
mızmız ve uyuşuk. Tiyatro ve 
roman. taze bir kokotla rekabet 
eden namuslu ev kadmlarr gibi, 
sinemanın cerbezesi karsısmda 
!jaşkm ve kaderine küskÜn. Mu
siki ve resim de mükemmel e
serlerini veremiyor. Şaheser 
uykuda. 

Burjuva kalası artık sılrrr tü
ketti mi? Genç rejimlerde de 
aym hal: Sovyetler şimdi Fıan 
sız kültüründe aşı ar1yorlar. AJ. 
man f else/ esirıde ve edebiyatın .. 
aa da büyük bir krpırdanm'a yok. 
Bu "depression,, her memleke
te mahsus. 

Harp sonu devresinin on, on 
beş yıl süren büyük meddinden 
sonra bir c·ezir devresine girmiş 
olduğumuz iddia edilebilir Ga
liba harplerin, ihtilalleri~ ı e 
buhranlarrn yorgunluğu şimdi 
kendini gösteriyor. Yalnız bir 
kendini koruma insiyakcmn sıç
rama refleks'Jerile uyanık d:ı
rabilen insan zekası, daha Lİ} a· 
de harp endüstrisile veya para
sınr denk getirmekle me~gul. 
Bütün politikaların mihverinde 
iki beyin patlatıcı sıkrntı görü
nüyor: harp korkusu ve bütcı..: 
aç{ğı. Netice: andlaşmalar ~e 
kabine buhranlarr. 

Şaheser bu sıkıntıya gele
mez. Onun için yorganım Dd§l

na çekmiş, insiyak/arın zek~ya 
hakkım verecekleri devirlerin 
rüyasrnr görüyor. 

Bırakınız uyusun. 
Yüzlerine gaz maskelerini 

geçirerek harp ismini verdikle
ri kanlı bir maskeli baloya ha
zırlanan insanlar arasmda oıızın 
ne İ!iİ var ki?. 

Peyami SAFA 

Deniz bayramı 
Temmuzun ilk gunü yapılacak o

lan deniıcikr iıayramrnın programr 
hazırlanmı tır. Programa göre, bay
ram günu bütün denizciler Saraybur 
nunda toplanacaklar, 11 e doğru a
bideye gidilerek çelenk konulacaktır. 
Alay köprüden gcserken ve abideye 
bayrak ~ekmek töreni yapılırken Ii
m~ıdaki bütün gemiler düdük çala
caklardır. 

Öglcyin, Yüksek Deniz Ticaret 
mektebinde deniz müesseseleri tara· 
h_ndan bir ziyafet verilecek, gece de· 
nızde muazzam bir fener alayı yapı
laca~t.rr. Fener alayına bütün şirket
ler ıkışcr vapur donatarak iştirak e
deceklerdir. 
. Bu arada tahlisiye manevraları ve 

fış:_k eglenc~lcri yaprlacaktır. Duy • 
dugumuza. g~re: deniz şenliklerine 
har~ gemılcrımız tle iştirak edecek -
lerdır. 

. Sımfl geçmek için 
Lıse ve orta mekteplerin son sınıf

l~rmdan başka digcr aınıflarında söz 
lu yoklamalara bu ayın onunda 1 ,. 
lanma!\ı için Killtür bakanlt~ınd Ja~-. 1 . . l .. an e-
rnır kg~ mı!tıkr. mtihanlar ı 5 gün su
rece tır. Fa at, evvelki ı"kı" ya 1 , 

ZI ı \'C'IK 
lama notu mecmuu 8 veya daha • k 
olan talebeler sözlü imtihanlara i~r
medcn sınrflarını gececeklerdir. 

No. 45 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESAR! 

Bu merakta insanlar, zengin· 
lere karşr. dehşetli kin duyar • 
lar. Fakat bütün kinlerine rağ
men, kendilerile hemayar tut -
tukları için, zengin dostlarla 
konuşmak mecburiyetindedir • 
ler. Benimle dostlukları da 
bundandı. 

Şimdi tasavvur et. Çocukları 
hasta... Karşılarına bir zengin 
geliyor: 

- Çocuğunuzu, İsviçreye gö
türeyim, sanatoryoma koyayım. 
Onu kurtarayım! 

Diyor! 
Bu, onlann ruhi, hissi halet· 

Jeri için, ne kötti, ne acı bir sil· 
ledir! 
Düşün ki yavrum, analık. ba

balık kaygıları, insanların gizli 
sefil hırsları karşısında sıfır bi
le etmiyor. Onlar, cocuklarnm 
!"ıayatını değil, sefil illetlerini 
düşünüyorlar. 

• 
BUkreşte toplanacak olan Balkan millte!eri cerrahi kongresine iştirak edecek doktorlar heyeti gidiyor -

Galata rıhhmmda kayıkçılık eden er yeni kıyafetlerde bir arada 

Kuruçeşme 
Kömürden 
Kurtulamıyor 1 

Ekonomi Bakanlıgı Deniz Müste -
sarı Sadullah dün Yalovadan §chrimi
ze gelmiştir. Müst~şar §ehrimizdeki 
deniz miıessesderinde tetkikata baş
lam:ştır. Dün sabah Deniz Ticaret 
müdürlügündc me!gul olmuş, muhte 
lif deniz is1erı hakkında alakadarlar· 
la temaslarda bulunmuştur. Bu ara· 
da deniz yolları ve tahlisiye idaresi 
genel müdiırlerile görüşmüş, bu yö
netgelere aıt i \er hakkında müdür· 
lerden izahat almı§tır. 

Sadu1lah öğleden sonra Kuruçe§ -
medeki l.ömür depolarına giderek 
gezmiş ve buradaki liman vaziyetini 
tetkik etmiştir. Bundan bir mtlddet 
evvel Kuru Cjeşmenin ha1kı kömür 
depolarının havayı bozarak sıhhate 
muzrr bir hale getirdiğinden şikayet 
etmislerdi. 

Duydugumuza göre liman vaziyeti 
itibarile kömtir depolarmın K uruçeş
mede bulunması zaruri görülmekte
dir. Çünkü burası mümkün olduğu 
kadar kuytu lıulıınduğu için en fırtı
nalı havalarda bile yükh.:me ve boşalt 
ma i~leri kolayca yapılabilmektedir. 

Depoların başkta bir tarafa nakli 
dilşünülmüs ve ilk akla gelen yer 
Kumkapı civarı olmussa <la buraların 
fırtınaya rnarıız bulunması büyük bir 
engel teşkil etmektedir. Yükleme bo 
şaltma işlerinin kolayca yapılabilme
si için buraya bir menderek yapılma
sı ve emin bir liman haline getiril -
mcsi lazım gelmektedir ki bu da mil 
yonlar sarfile vücudc gelecek işler -
dendir. Bu sebepler dolayısile depo
ların Kunıcesmede kalmasr zaruri 
görülmektedi;, Bununla beraber tet
kiklere devam edilerek Kuruçeşme 
halkının sıhhi noktasından bu iş için 
bir hal ~aresi aranacaktır. 

Sadullah bugün ve yarın tetkikle
rine devam ettikten sonra Ankaraya 
gidecek, 1 temmuz denizciler bayra
mında bulunmak üzere tekrar schri -
mize gelecektir. -

nüfus sayımı 
Hazırlıkları başladı 

Birinci tesrin ayında yapılacak o
lan genel sayım hakkındaki talimat
name elim ilbaylıga bildirilmiştir. 

Yurdun her tarafında numarotaj i
şi bitırilmiş olduğundan, bu talimat
nameye göre aayım hazırlıklarına 

ba lanacaktır. Nüfus sayımı isin 
yurt, en cok 200 kişilik sayım mm-

Cocugu, ben, alıp götürürsem 
onların zenginlik balonu, sönü
v~_recek; rezil olacaklar, kücük 
duşecekler! ~ 

. Onları yola getirmek için ne 
dıller dökmedim nele .-: 1 a· . r soy e • 
me ~m! .Hayır! Biri, onların taş 
kalbıne ışlemedi. 

Ayak dirediler ve: 
- Hayırı 
Dediler. 
Evet yavrucuğum, hayırı de

diler. 
Fakat benim. zavallı .hasta 

cocuğum, öksürüyordu. Nasıl 
öksürüş, bilsen! Pek az ara ve -
ren ve sağanak sağanak tutan, 
kuru bir öksürük ... 

Onun, kuru kunt. takır takır 
öksiirmesi, bana, ötüm saatıru 
çalan bir tıkırtı gibi geliyordu. 
Çocuğum ..• 
Hayır, sen, değilsin, hasta 

çocuğum. öksürüyordu. 
Ama, bilir misin şairciğim? 

O, öksürürken de, hatta kan tü
kürürken de güzeldi. 

Tükürmek, hele kanlı balgam 
tükürmek, kan kusmak. iğrenç 
ve korkunç bir şey! Ben, bunu 

takalarına ayrılmıştır. Her mrntaka
ya bir sayım memuru tayin edilecek
tir. Yeni sayımda ferdi bülten esası 
kabul edilmiştir. Mıntakalarda me -
murlar, defterlerin her sayfasına yal 
nız bir kişi yazacaklardır. Memurlar 
sabahleyin işe başlayacaklardır. Me
murl2r evleri, binaları dolaşırken yal j 
nız mevcut insanları yazacaklar. ora
da hazır bulunmayanları yzmıyacak
lardrr. Savımda her insan i~in topla
nacak malfımat şunlardır: 

Cinsiyet, yaş, tabiiyet, ana lisanr, 
konu§tuğu başka lisanlar, görünür 
mevcut sakatlığı, din, okumak, yaz
mak, medeni hal, dogum yeri, mes
lek. 
Sayım günü, vazifesi olan insan

lardan başka, kimse sokağa çrkamı -
yacaktır. Sayım memurluğu yalnız 
devlet memurlarına değil, okur yazar 
herkese verilebilecektir. O kimseler, 
bu bir ~ünkü vazifeyi kabule mcbur
durlar. Sa}'lm gününden bir gün ev
vel yola çıkmış trenlerle vapurlardan 
ba'ika nakil vasıtaları işlemiyecektir. 

Sayım sonuçlarının mufassal ışe • 
kilde tasnifi iki yıl kadar sürecektir. 
Tasnif neticesinde kıymetli malumat 
meydana çıkacaktrr. 

Maçka tramvaymm Beşik· 
taşa indirilmesi isteniyor 

Maçka tramvayının, Maçka me -
zarlıgı önüne kadar uzatılması isi 
bitmek üzeredir. Bu ayın on beşın -
den sonra, tramvay arabaları mezar
lığm önüne kadlr geleceklerdir. Nfe
zarlığın önünden Beşiktaşa kadar 
olan kısımda da bir an evvel tramvay 
işletilmesi için, bu caddenin ikı tara· 
fında oturanlar bir mazbata ile sar
baylığa ve şirketler komiserli~!ne 
müracaat etmcğe karar vermişlerdir. 
Mezarlığın önünden Akaretlerin ba· 
şına kadar olan kıstm yolun nisbetcn 
dar yeridir. Fakat bu kısım bir müd
dcttenberi istimlak edilerek yol a;:rl-
maktadır. • 

Zehirli gazlara karşı 
Şarbaylık bütün kazalara ıniilıim 

bir tamim göndererek ev ve apart -
mantarın zemin katında inşa edilecek 
zehirli gazlardan korunma ı;ıgaN:ı.k
ları hakkında bazı noktaları tavzih 
etmiştir. Bir kısım inşaat sahiplcd -
nin az masraf yapmak mak5adile bu 
erğanaklan küçük inşa ettirdikleri an 
1a§ılm:ştır. Şarbaylık, bu yeraltı oda· 
!arının, binanın umumi sathının on
da birine müsavi geni~likte olacağını 
bildirmlştir. Mesela 200 metre mu • 
rabbaı bir sahada inşa edilen bir a • 
partmamn sığanağı 20 metre murab
baı genişliğinde olacaktır. 

güzel, şirin, sevimli buluyor • 
dum. 

Bak, yine ahlaksızhğım tut
tu, sana, bir ahlaksızlrğımr iti· 
raf edeceğim! 

Hasta yavrumun iyileşmesini 
değil, hasta hasta yasamasını is 
tiyordum. Bu, ne acı bir itiraf 
değil mi? O, iyilesirse, gözüm • 
cl~ki ve gönlümdeki scvimliliği
nı kaybedecek diye korkuyor -
dunı. 

Hodbinlik, cocuğum ! Fakat 
v_avrumun anasile babasının se
f 1~ h.ı~Iarı yanında, benim hod • 
bınlıgım pek kof kalıyor. Ben, 
~un ~aşamasını istiyordum. 
1 albukı.: ~nl~r. inatlarıle. cocuk 
an'l.tn olumunü hızlandırıyor • 
lardı. 

Onların, havrr! Diyisleri. beni 
crldtrtmı~tı. Hasta yavrum 

h d
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sar os e ıp trene atacak ve k~-
cıraca.ktrm. Fakat korktum. O, 
annesıne pek düşkündü. Zaten 
ciğerleri delik deşik cocuğun a
na hasretile birde nyıkılıp kırı • 
1ıvern1esi ihtimali vardı. Böyle 
zaif insanlar, yabancı ellerde 
gurbet sızısına da tutulurlar. 

Afyon alma 
Vaziyetleri 
Değiştirildi 
Uyuşturucu Maddeler lnhisan ida

resi blitün afyon mıntakalanna önem• 
li bir tamim yapmıştır. Bu tamim~ 
göre, yeni mahsul Eyliılün 30 una ka
dar lstanbuldaki hususi depoda kabul 
edilecektir, Yeni mahsul için lzmir • 
de ayn depo aç:lmıyacaktır. Getirilen 
her parti için bir afyon numarası ve
rilecetkir. Bu tarihe kadar getirilmi
yecek afyonlarm alımı ertesi sene dü
§iinülccektir. ınhisar idaresi, depoya 
getirme masraflarının müstahsile ait 
olduğunu, getirilecek afyonlann da
rasile beraber 80 kilodan aşağı olma
masını, piyasa evsafını haiz bulunmı
yanların imha edileceğini alakadarla
ra bir daha bildirmi§tir. Uyuşturucu 
maddeler inhisarı idaresi, afyon san
drklarını darasile beraber tartıp tes
lim alacaktır. Afyonlar morfin dere
C<"5İne göre satın almacağı için bu a
ğrrlığm kuruma neticesinde değişme
si bir mahzur teşkil etmiyecektir. 
Bundan başka bu partilere, 10 Teşri
nievvel 935 den itibaren o günkü pi· 
yasaya göre krymet biçilecektir. Af
yon mmtakalarına yapılan tamimde, 
eski mahsul hakkında da bazı ııartlar 
kondtığu bildirilmiştir. Eski mahsul 
getirenler bir senelik sigortayı öcieye. 
cekJer, 1935 den evvelki mahsuller 
İzmir ve lstanbul depolarına teslim 
edilebileceklerdir. 

Telefon ş'rketinin 
Saim ahnması 

Telefon şirketi murahhaslarından 
Frank Gill dün şehrimize gelmiş ve 
öğleden sonra telefon sosyetesi di -
rektörü Henderson ile görüşmüştür. 
Frank Gill'in 1stanbula gelişi, tele
fon şirketinin hükümet tarafından 
satın alınması hakkında yakrnda baş
layacak olan müzakere ile alakadar
dır. 

Bükreş toplanhsı 
Balkan milletleri cenahları ittiha· 

dı, haziranın ilk haftasında Bükreşte 
bir cerrahlar seansı tertip etmiştir. 
Doktorlarımızdan Akil Muhtar, Mu
rat İbrahim, Kemal, Kazım İsmail ve 
daha altı profesör bu seansa iştirak 
etınek üzere dün Bükreşe gitmişler
dir. İlmi toplantıda birer ameliyat 
yapılacak, köycülük hıfzıssıhhası hak 
kında bazı görüşmelerden sonra dö
nülec..:ktir. 

Onu, hastalığın tabii seyrin • 
den daha çok çabuk kaybedebi 
lirdim, Beni korkutan, bu, idi. 

Ne yapmalıydım? Ne yap· 
marn lazrmdı? 

Madem ki, çocuğumu, sana -
toryoma götüremiyordum, ma -
dem ki, İstanbuldan bir yere gi 
demiyordurn, o halde, vaziyeti 
ona göre idare etmeliydim. 

Hasta yavrumun, anasını, ba 
basını gözümden ve gönlümden 
sildim. Etrafın dedikodularına 
kulaklarımı tıkadım. Çocuğum, 
benimdi; son demine kadar, be
nim olacaktı. 

Ona ecelin zehirini, tatlı bir 
şuruo gibi içirecektim. Gözleri -
ni, dünvaya güle güle kapaya ; 
caktr. Onu, gezdirecek, eğlen 
direcek, onu, bir bahar rüzgarı 
~ibi günes battığ-ı yerden doğ-du 
~u yere, doğduğu yerden battı • 
gı yere, bin bir çiçek kokusu için 
de estirecektim. 

Bir kotra aldım. Yelkenleri -
actık, Marmarada açıldık? Na 
sıl biliyor musun? · -

• Birinci defter .. bitmişti. İstan 

~ÇUK HA-BERLER i 
;lf. Verilen mlümata göre, Türkiye 

ile Lehistan arasındaki ticari müna -
sebetlerin tanzimi için bazı görüşme· 
ler yaprlmıştır. Bu husuı>ta tetkikat
ta bulunmak üzere şehrimize gelen 
Varşova Şark ticaret ve sanayi büro
su mümessili mühendis Zigmunt dün 
memleketine dönmü§tür. 

:;: Limanrmızda bulunan Fransa • 
nın Jan Dark mektep kruvazörü dün 
sabah Akdenize gitmiştir. 

~ Dün Y eşilköyden hareket eden 
yoku tayyaresile Berline yüz kilo 
~ilek gönderilmiştir. 

~ Belediye, şehrin temizlik işleri
ni iyi bir şekilde gördlirmeğe karar 
vermiştir. Şehirde toplanan çöplerin 
mavnalarla dökülmesi işi. şimdiye 
kadar bir çok müteahhitler tarafın -
dan iyi yapılmamıştır. Belediye şeh
rin süprüntüsünü denize dökecek ye 
ni bir müteahhitle mukavele yapmış
tır. Çöpler Sarayburnu açıklarında 
denize dökülecek, suları limana gc • 
tiren akmtıya çöpler kaptmlmıya • 
caktzr. Şimdiye kadar bir çok müte
ahhitler çöpleri Ahırkapı sahillerine 
döküyorlardı. 

~ Üsküdar tramvay şirketinin Al· 
manyadan ısmarladığı yeni arabalar 
bu ay sonunda gelecektir. Şirket 15 
yeni araba getirtmektedir. Bu araba 
larm bir kısmı yazlık arabalardır. 
Bunlar bu sezonda Bostancı hattında 
işletilecektir. 

~ Akşam kız sanat meketi, İstan
bul tarafındaki şubesini, Şehzadeba
şmdan kaldırarak, Gülhane parkı kar 
şısmda daha müsait bir binaya taşı
mıştır. Mektebin bu yıl kadrosu da
ha ziyade genişletilecektir. Mektep 
yıldan yıla daha fazla rağbet görmek 
tedir. İmtihanlar başlam!ştır. Bir ay 
sonra, talebe eserlerinden mürekkep 
zengin bir sergi açılacaktır. 

~ Bostancıda ilk okullar talebesi 
koruma cemiyeti için ilbaylıktan izin 
istenmiştir. 

~ Pendikte fenni bir kanarc (mez
baha) yapılmıştır, Bugün açılacaktır 

'f. Polonya elçisi lıir kaç gün kal • 
mak üzere cumartesi günü Polonez 
köyüne gidecektir. 

lf. Beyoğlu yeni a1tıncı noteri, no
terlik kanununa göre bugün saat 10 
da ilbaylıkta ilbay vekili Rükneddin 
Sözer ve müddei umumi önlerinde 
yemin edecektir. 

;lf. Çocuk esirgeme kurıı ... a genel 
direktörü Kırklare1i c•flavı Fuat dün 
şehrimize gelır-~· kurumlar vilayet 

bula mı inmeli, yoksa emrime 
bırakılan köşkte mi kalmalıy • 
dım. 

Ah, bu benim gevşekliğim, 
çalışmak mecburiyetine ve ça -
lıştığıma rağmen üzerimden a
tamadığım uyuşukluk ve ten • 
belliğiın ! 

Köşkte rahatım yerinde idi. 
Başka bir tarafa gitmeğe üşeni
yordum. Fakat içime, garip bir 
şüphe gelmişti. Acaba, hakika
ten mi üşeniyordum? Yoksa 
onun havasını koklıyarak yaşa
mak mı hoşuma gidiyordu da 
kendi kendimi aldatıyordum? 

Galiba, her ikisi... 
Köşkte, gazete, kitap. gibi 

şeyler yok. Yatıp uyumaktan 
başka oyalanmak çaresi bula· 
madım. 

Rahat yatak, temiz hava, vü
cudumun belki yıllardanberi 
hasret çektiği bir dinlenme ol
muştu. 

Yüzümde tahaf bir gıcıklan
ma, burnwnda tatlr bir yasemin 
kokusu ile uyandım, gözlerimi 
açtım. Kadriye, koyu siyah par
lak, ulanık gözlerinin içi güle· 

1 ~ 
~J 

BENDEN 
ZiFT 

Zift bir iyi nesnedir. Birçok 
;erlerde işe yarar. Adam oğul
larına yararlığı çoktur. O kadar 
ki, zHtin sonuna bir "mek" ta
'<arak ziftlenenler bile bulunur. 

Ziftlenen/erden insan ve ge
mi çeşitlerini eskiden beri göt· 
müşlüğüm ve duymuşluğum 
vardır. Ancak yolların nasıl 
ziflendiğini şu son bir iki yıl 
içinde anladım. Diyebilirim ki, 
en güç, en anlaşılmaz bir biçim
de ziftlenen, zift tutan nesne 
yollarmış. 

lstanbulun, Kadıköy yaka· 
srnda, Selami Çeşmeden ötele~ 
adı dillerde dola§an bir ziftli 
asfalt yolu vardır. lki yanrnda. 
hergün mantar gibi biten, çoğıı 
mantar kadar biçimsiz ev/erile 
bu yolun adı sanı alıp yürüyor. 

Sözünü ettiğimiz yol bundan 
dört yrl kadar önce yapıldıydı 
sanrrım. O vakit bir adam akıl· 
iı ziftlenildi. Eh, dediydim, bir 
on yıl bu zillenme yeter. Yanıl· 
mı.pm, ertesi sene mi ne yol 
çatlamağa, yer yer dağılmağa 
ba§ladr, yine zif tlenildi. Ondan 
sonra artık her yıl bu ziltienmt 
işi oluyor. 

Bu böyle olunca, ya yollar 
z·'t tutmuyor, ~"mektir, ya her 
yıl ziftlenilmek istiyor. Ben 
enjeniyör olmadığım için işin 
bu teknik taraf rna aklım ermez. 
Yalnız, bir dileğim var ki, §U 

yol ziftlenecekse, bir yolu bu· 
lunup, toptan bir zift/ense de 
ikide bir onun üstünden geçmek 
istiyenler arka sokaklardan do
la§mak zorluğunda kalmasalar. 

Orhan SELiM 

merkezinde meşgul olmuştur. 

:to Kızılayın kaza kollan başkan • 
lan dün vilayet mümessilliğinde top 
)anmışlardır. 

;lf. İstanbul ve Ankara emniyet mü 
dürlükleri için alınan 24 arabalı mo
tosikletlerden bir kısmı dün Anka· 
raya gönderilmiştir. 

;lf. Beşiktaş iskelesi arabacılarından 
Mecit ot yüklü arabası üzerinden dü 
şerek başrndan ağırca yaralanmış~. 

.Y. İstanbul belediyesi önümllideki 
mevsim için bir çocuk tiyatrosu aça· 
cakttr. Bu tiyatro oyunlarını Asri 
sinemada verecektir. Haziran içinde 
oynanacak eserlerin seçimi için bir 
heyet toplanacaktır. Bu heyet çocuk 
ve tiyatro işinden anlayan seçme ki· 
şiler olacaktır. 

.Y. Para basım evine bundan önce 
190 tonluk gümüş geldiğini yazmış• 
bk. 590 ve 25 kuruşluk gümüş para· 
lar önümüzdeki hafta basılmaya baş
lanacaktır. Bu basım için gerekli o -
lan hazırlıkların tamamlanması da o 
vakte kadar bitmiş olacaktır. 

"" Sirkecide Mühürdarı:ade har· ·· 
da mühendis Hayrı KızılaY. ı- • '1mu• 
na 1000 lira bagışlamıst· • !(urumun 
Istanbul mümessiJlü· ou zata teşek-
kür ediyor. 

:f. M ;: .. .:ndis mektebi imtihanları -
0 ,. .:ı haziranda başlanacak, 20 tem
muza kadar devam edecektir. 

"' Elektrik şirketi, Beyazıttan Ye .. 
dikuleye kadar olan mıntakarun elek 
trik kuvvetini şiddetlendirmek mak· 
sadile yeniden bir kablo koymağa ka• 
rar vermis ve dünden itibaren iıe haf 
lamıştır. 

rek, eğilmiş, bana bakıyor. 
Yüzüme tuttuğu küçük beyaz 

ipek mendilini çekti: 
- Arkadaş, bu, ne uykusu? 
- Biraz uzanmıştnn, dalrnI• 

srm! 
~ Ellerini çırparak bir kahkaha 
attı: 

- Hangi biraz uzanmak? 
Hangi dalmak? S"bahleyin 
kalkmışsın, bir fincan çay iç
mişsin. Yukarı aşağı bir dolaş• 
mışsm. Sonra odana dön.mil§• 
sün. Yemek vaktini hatırlatmış· 
lar, duymamışsın bile! On saat· 
ten fazladır uyuyorsun. Uyan, 
arkadaş, uyan! 

Omzumdan sarsıyordu 
- Kalk, artık ..• 
- Peki, peki .•• şimdi kalka• 

rım. 

- Ben yukarda balkonlu octa· 
dayım. 

O, çıkınca, gerindim, doğrul .. 
dum. Odaya, onun ılık koku~~ 
sinmişti. Bu koku, afyon gıbl 
insanı UY.Uşturabilirdi. t 

.(Arkası var ~ 
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FiNANS MEMURLARI 

Mükelleflerin işleri 
Çabuk Bitirilecektir 

ııuz~' S (Hususi muhabiri- hakkında inziıbati cezalar kon -
bildiriyor) - Finans me - muştur. 

~Iaı:ı kanun projesi Bakanlar Projenin mühim esaslarından 
eyetıne verilmiştir. Projenin b. . d 1 1 tsasıarma ·· ed' . d ın e ma memur arının mes -gore y ıncı erece - . 

den ~ti~ memurlar yüksek lek memur~ hal~e kon':1lm~SI 
tahsil gomıüş olanlardan seçile- dır. Muhtelıf servıslerde ış go -
cektir. Bu derece tahsili olma- ren memurlar diğer bir servise 
)an mevcud memurların müık- geçebilmek için bir sene müd -
~ hak.la.n mahfuz tutulmuş- c!etle ayni serviste bulunmaları 
~ Bu gıbı m~~lan Ba~~ ve o vazifede muarefe kesbetme 
de unu esas~n ıçinde terfılen !erine bağlı olacaktır. Mesela 

keza mahıuz tutulmuştur. varidat servisinde bir memur 
• 

1 
~~ey.~ , göre . ~~elleflerin beş sene bu serviste bulunma -

~,!~~ı sur atle bıtınnıyen veya dıkça muhakeme servisine nak
;lan ~patmıyan ikinci bir ledilemiyecektir. Finans Bakan
~ ver~ tahakıkuk ve tahsili - lığı projede Finans memurları 

aebebıyet veren memurlar için ihtisası esası tutmuştur. 

Yüksek Mühendis mektebi . 
.Ankara, S (Hususi muhabiri

ltıız bildiriyor) - Bakanlar He
)~i Yüksek Mühendis mektebi 
111Zamnamesini onamıştır. Ni -
~eye göre m~tep şimdi
'-~- muıterek ders gosteren bir 
•IClZll"lık kursile yol ve demiryo-
~Yapı işleri, tehircilik , su iş-

' elektro ve mekanik işleri 
~re işleri şubelerinden 
~kkep olacaktır. ileride lü
-"'11 görülürse yeni şubeler de 
'çılabilecetkir. Mektebe alma • 
~ talebenin lise tahsilini bitir 
~ olması v~ birinci sınıfına gi 
~eklerin 24 yaşından yukan 

yaşta olmaması li.zımdır. 
liükUınet hesabma okuyacak 

~ebe kaydı Bayındırlık Bakan 
~ca kararlaıtmlacaktır. Bu 
~ler mektepten mezun ol -

duktan sonra meoburi hizmete 
tabi olaca•klardır. Mektepten ay 
rılan veya ölen leyli talebe yeri
ne müsabakada kazanmış tale • 
beler sıra ile alınaoaklardır. Ta
lebenin teknik şubelerinde her
hangi bir şubede tahsil edebil -
mesi için müşterek kısmı bitir
mesi veyahud hariçte ayni de -
recede tahsili gönnüş olduğu -
nu imtihanla isbat etmesi ge -
rektir. 

Fen fakültelerinden mezun o
lan ayni fakültede gösterilen 
derslerden imtihana tabi tutula 
caıklardır. ~izamnamede mü -
dür ve mtiderriılerin idare heye 
tinin vazifeleri ve tedris heyeti
ne alınacaklarda bulunması la
zımgelen şartlar;-ı gösterilmek -
tedir. 

Hükumet ciddi tedbir aldı ! 
Mersin, S 

~ıuıl ?'~~ahirimiz bildiriyor) - Meninden bozuk ve hileli mal sev· 
"'-n emeaı ıç?' yeni ~e önemli bir karar alınrruıtır. Mersine gelen ve li
"aı ~ ~letilen bütün mallar, Türkofisin nezareti altında ve zahire bor
le '111. ile ~caret oda11 tarafından daimi tekilde kontrol edilecektir. Bu suret-

erauıden bozuk mal çıkmasınm önüne geçilmit olacaktır. 

SON DAKiKA 

~val'in kabineyi teşkil 
etmiyqceği bildiriliyor 

(! Pariı, S. A.A. - Lavaı, "' k . . 
erek cevabını bildirm' ti · ğ a şam saat 1 da Reısıcumura gi-

lncktedir. ış r. u -vahın menfi olduğu zannedil· 

Pariste hadiseler oldu· 
d~~s, S. A.A. - Kabine buhrarurun neticeleri dün gece · • 
~eti:?; duyu!muştur. Sağ c~nahın bir çok grubl~rı ve bilha~~ 
iıhar ran~se ~alan. vazıyetten memnun olmadıklarınf 
lardır D"il~dıyle numayış yapmak üzere caddelerde delaşmış
lıey • K~ıye Latende ve büyük buluvarlarda halkın oldukça 
~: ıçınde olduğu görülmektedir. Temaşagirlerin meshur 
Olan W orke~tra şef.i . Fuı:vaengler'in idaresi altında veril~cek 
toa .. ~e temsılıne gırmekte olduktan esnada Opera tiyat-
~ .. onund! bazı hadiseler olmuştur. 
~ u_ya faşıst ~bur_ıa mensub olan bir takım delikanlılar, hal· 
li tiyatroya gırmesme mani olmaya kalkışmışlardır. Cumu
ltı:t ~uhafız kıtaatından kuvvetli bir bölük kamyonlarla he
llıttştur~era meydanına gelerek kargaşalık çıkmasına mani 01• 

~ !Cargaşalık çıkarmak teşebbüsünde bulunmuş olanlardan bir 
CU tevkif edilmiştir. 

S>etit Journal'm caml~rı kırıldı 
~~a:' ~· ~.A. - Bugün Petit Joumal gazetesi idarehanesinin 
~ P" ~ıddi karışıklıklar çıkmıştır. Aksiyon Fransez taraftar
~ti J~ gazetesinin Frangın kıymetten düşürülmesi 
~ ~-yazılanın protesto ederek idarehanenin bütün cam-

i> 1 :unınşlardır. 
oııtı:"ain diğer bir cok verlerinde de buna benzer karışıklıklar 

ttur. 

~elzelede ölenler: 56.000 
~' S. A.A. - Ottavadan bildiriliyor: 
~ taamlara göre depremde ölenlerin sayısı 56 bin kişiyi 

\Wtur. 

Basın kurumu 
Komisyonu 
Toplandı 

Ankara, 5 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Basın kurul
tayı taraf mdan teşkil edilen ko 
misyon bu sabah Basın genel di 
rektörlüğünde ilk toplantısını 
yapmıştır. Komisyonda direk -
tor Vedat Tör , Bakanlrk hukuk 
müşaviri Ekrem, Başmüşavir 
Bürhan ve müşavir Sadri Ertem 
bulunmuşlardır. 

Basın kurumu hakkında ha -
zırlanacak kanun projesinin ana 
hatları üzerinde görüşmeler ol
muş, projenin hazırlanmasına 
başlanmıştır. Hükfunetin bu 
projeyi ikinci teşrin toplantısın 
da kamutaya vereceği anlaşıl -
maktadır. Proje kanuniyet kes
bedinoeye kadar kurumun hüku 
mete beyannamesini vererek res 
men teşekkülü kararlaşmıştır. 

C. H. Partisi 
Ankara, S. A.A. - C. H. Par 

tisi genel yönetim kurulundan: 
1.- Genel yönetim kurulu 

bugün toplanarak, Ankara, Ba 
hkesir illerinde açılan üyelik
lerle kelkit ilçesinde açılan baş
kanlığa yerlerinden bildirilen 
arkadaşların tayinleri onaylan
mıştır. 

2.- Parti kurumlarım ku
rum, hesap ve çahşış bakımla
rından devamlı bir teftiş altın
da bulundurmak için bu işi 
planlamış ve Kamutayın bu yaz 
tatilinde bu yoldan çalışmaya 
başlamasını onaylamıştır. Bu 
suretle bu azat sonunda illerin 
yama teftit edilmit bulunacak
tır. 

Tediye günleri 
Anka.r.a, 5 (Hususi qıµl\a~~ 

bildiriyor) - Tatil 2llnlln pazar ol
ması dolayısile Finans bakanlığı te· 
diye günlerini pazartesi, çarşamba ve 
cuma olarak tesbit etmiştir. 

Atatürk'ün 
Armağanı 

[Baş tarafı 1 incide] 
Plan, tatbikına geçilmeden 

evvel İçişler bakanlığına gön -
derilecektir-. Öğrendiğimize gö
re Filorya plajında esas itibari
le üç kısm olacaktır. 

Birinci kısım halktan her ta
bakanın istifadesine tahsis edi
lecetkir. Bu kısımda büyük ga
zino yapılacak ve buraya pek u
cuz fiyatla girilecektir. 

İkinci kısma bilhassa hariç -
ten gelecek olanların kolaylrkla 
istifadeleri için ufak köşklar ya 
pdacaktır. Bu köş:klar ailelere 
ve yalnız gelecek olanlara kira
lanacaktır. Kumsallarda da os -
tandda olduğu gibi tertibat ya
yapdacaıktır. 

Uçüncü kısm ise büyük otel
lerden mürekkep olacaktır. Bu
rada en ucuz olarak yaşanabile
cek tam konfurlu oteller yaptın 
lacaktır. 

Deniz kenarına da güzel bir 
iskele yaptırılacak ve İstanbul 
ile Filorya arasında muntazam 
seferler teminine çalışılacaktır. 
Ayrıca demiryollan ile anlaşı -
lacak ve çok ucuz seferler ter -
tip edilecektir. Floryanm en bü 
yük dertlerinden biri de sudur. 
Plana göre Halkalının suyu Fi
loryaya getirilecektir. 

Planın ilk hazırlıkları için be 
lediyenin ileri gelenleri şimdi • 
den çalışmaktadırlar. 

Dün de belediye reis muavini 
Hamid ile fen heyeti müdürü 
Filoryaya giderek yapılacak iş
ler hakkında mahallinde tetki -
katta bulunmuşlardır. Dün ls -
tanbul belediyesi reis muavini 
Hamid ~l! g.örüştüık. Bay Hamid 
muharrırımıze dedi ki: 

- Filorya plajının istimlak 
meselesi ikmal edildi. Tesçil de 
yapıldı. lstimlik bedelleri de 
mahkeme~e Y.atmldı. Fen he1-e 

SiYASAL KONUŞMA 

TÜRK 
Cümhuriyet Halk Fırkasını Türk 

Basın Kongrceinde temsil eden Bay 
Necip Ali'nin Türk ailesi hakkında
ki sözleri çok önemli bir temele il.t· 
miştir. Bay Necip Ali bu sözleri ile 
Ciımhuriyet Halk Partisinin, Türk 
ailesi hakkında beslediği ülküyü or
taya koymuıtur. Parti Türk ailesini 
kuvvetli, muhkem, kolay kolay sar· 
sılmaz bir kurum halinde görmek 
ister. Parti aileyi topluluğun ilk ve 
en önemli bir temeli sandığından ai
leye hususi bir önem vermektedir. 
İşte bunun igindir ki Türk matbua· 
tında bu esasa aykın olan ve aile 
kurumunu bozukluğa doğru sürük
liyen yazıları parti takbih eder ve 

böyle yazıların olmamasını ister 1 
Necip Ali'nin bu beyanatı tam ye· 

rinde olmuıtur. • 
Türk ailesi büyük bir buhran ge

çirmektedir. Birçok yeni ailelerin 
kurulmalarile daiılmalan ara11nda 
hazan aylar bile geçmemektedir. Bir 
kız talebemin evlendiğini İ§İttim, te
sadüf ettim, tebrik ey1edim, kızcağız 
gülerek: ''Kocamla ayrıldık!., dedi. 
Hayret ettim, sebebini bile sorma
don, çünkü her gün gördüğüm ifit· 
tiğim bu gibi aynlık1ann sebepleri 
hep aynidir, ekseriyetle - bir çü
rük yumurta kadar ehemmiyetsiz
dir. 

Eski aileler de sarsılmaktadır. 
Baylar modaya uyamam:§, dan • 
sedemiyen, pk giyinemiyen, barlara 
gidemiyen eski bayanlarını beğen • 
memeğe batlamıtlardır; yan taraf
larda daha uygunlarını bulmuılar• 
dır 1 Tabii bayan da kızmakta, kıs· 
kanmaktadır 1 Ailede ahenk düzen 
bozulmuı 1 Kan koca gece gündüz 
biribirine kızgın, küskün, birıbirine 
karır sitemler savurmaktadırlar. Bü
tün evi öyle bir hava bürümüttür ki 
artık orada karııhklı sevgiden, bağ
lılıktan, teaanütten bahis bile edile· 
mez. Böyle bir havanın içinde büyü
ye!' zavallı masum çocuklann kalp
lerı paralanıyor, hayatlan zehirleni -
yor ve ana babalanna karıı derinden 
duymalan li.ıımgelen sevgi ve hür· 
met hislerini gitgide kaybetmeğe 
baılıyorlar. Bu bava içinde çocukla
!1n hayata nasıl bir ahlik .zihniyeti 
ile atılacaklanru kestirmek pek güç 
ol.'1laaa gerektir. 

Soysal yapyıpn temelini bozan bu 
durumun soysal bakımdan nekadar 
önemli olduğu meydandadır: Fakat 
onun bir de aiyaql tesirleri vardır. 

Rejimi aevmitler, kadım özgenliğine 
(Hürriyet) karp gelenler bu 
durumu, rejime bağlıyorlar,. kadı • 
nın erkekle beraber olmasına yana~· 
tırmıyorlar ! Bunlar - kadını kö • 
ıe ttllllf oc1m .,.. bu ----- """ ,.ıa
vet için bir alet olmak üzere yara-
dılmıt sayan eski rejimin ai.e reza
letlerini kolaylıkla unutuveriyorlar. 

Fakat biz kendi kurumlarımızı ko
rurken - eski rejimle mukayese et • 
mek tenezzülüne yanaımamalıyız. 
Bizi~ ~k~!°üz - bu gibi mukaye
seleı;ın ustu~e çıkacak kadar yük· 
sektir. Yenı kurumlar kendilerini 
kendi erdemleri ile, bizim onlardan 
beklediğimiz faziletleri ile göstere
ceklerdir. Bundan ötürüdür ki bu 
erdemlerin bir an evvel ortaya çık
maları - bizim birinci derece kaygu-
muz olmalıdu. 

. Hiç tüpbe yoktur ki bir topluluk 
~ır uygurluktan (medeniyet) batka 
bır uygurluğa göç eden türlü tür • 
l~ b~ranlar geçirmek mecburiye
tindedır ! Aile de bu buhranların dı
pnda kalamaz. 

Bizdeki aile buhranı da bundan 
d?ğrnuıtur. Hiç kuıku etmemelidir 
ki ba§ka yerlerde olduğu gibi bizde 
d~. bu buhran ge:;icidir, aldığımız 
muesseselerle yatayıf arasında uy
gunluk hisıl oluncaya kadardır. 

AiLESi 
terbiye edenler, üzerine dahi matbu· 
at ve edebiyat tesir icra ederler. 

Matbuat ve edebiyatın bu alanda 
nekadar önemli bir rol oynıyabilece
ğine en açık misal Rusyadır 1 

Malumdur ki Ruslar da bir za
manlar - bir uygurluktan bir uy· 
gurluğa göç ettiler. Gene malumdur 
ki Ruslarda da aile ve kadın bu göç
ten evvel - tıpkı bizde eski devirde 
olduğu gibi idı; orada da aile kapalı 
idi, kadınlar Rusların Terem dedik
leri haremlere saklanıp her türlü 
haktan malınım idiler. 

Büyük Petro ''Avrupaya pencere,, 
dediği Peteraburg ıehrini kurarak 
Moskovanın eski aileleri ile oraya gi
dip yerleştikten sonra - teremleri 
kaldırdı, kadına hçlllar verdi ve dış 
hayatına karıştırdı. Hatta kadınlan 
bu hayata alıştırmak için "Asaam
ble,, Assamble adını verdiii biıyiık 
bulvarlar. genit meydanlar il.zerinde 
toplanmalar yaptırıyordu ve tram
petle kadınlan davet ettiriyordu t 

Nomal olarak Rus ailes.nde de 
buhran başladı. Fakat Rus yazıcıları 
ve düşünen adamlan ite koyuldular. 
Rus halkına aile ülküsü, ev kadım 
örneği vermeğe koyuldular. 

O cümleden olmak i1zere rus ede· 
biyatırun ve edebi dilinin kurucusu 
olan Putkinin bir eserini zikredec
ğim. 

Bu eserin adı ''Evgeni Onegin,, 
dir, manzum bir romandır. Meşhur 
Rus musikitinası Çaykofski bilahare 
ondan bir opera yaptı. Evgeni Lon
drada tahsil etmit asilzade bir genç· 
tir. Rusyaya geldikten sonra çiftlik 
komıusu olan diğer bir asilzadeyi 
ziyarete gidiyor. Orada komşunun 
kızı Tatiana ile kar§ılaııyor 1 Ev ge
ni b1,1 masum kızla oynamağa, onu 
kendine çekmeğe başlıyor. Kız, Ev
geniyi seviyor. Ve kendisine bir 
mektup yazarak aşkını ilan ve evlen
mek teklif ediyor. Halbuki Evgeni 
yalnız eğlenmek, oynamak istiyor
muı, kızın evlenmek teklifini redde· 
diyor. Yıllar geçiyor, gayet zengin 
ve sarayda yüksek mevkii olan bir 
ihtiyar ceneral kıza aşık oluyor ve 
k:zın ana babası onu cenerale veri • 
yorlar. Kız Petersburga g icliyor, 
orada parlıyor, ve herkesçe aranılan 
büyük salonlardan birisinin sahibi 
oluyor 1 Hiçbir ıeyden haberi olını
yan çapkın Evgeni kendisini birçok 
zahmetlerden sonra salona kabul et· 
tiriyor ve salon sahibinin Tatiana 
olduğunu hayretle görüyor. Bir ba
lo esnasında fırsatını bularak yalnız 
bir odada ayaklanna kapanıyor ve 

Tatiana'ya karşı duydugu aşktan 
bahsetmeğe başlıyor. Tatiana ise 
~ sallıyarak: ''No yalan aöyliye
yıDI ben aıtni akili cibi seviyorum 
fakat sen beni def il. Benim bugün~ 
kü ihtişamımr, mevkiimi, adımı, ser
vetimi seviyorsun ve beni elde ede
rek dışarda filan benim metresim· 
dir diye arkadaşların arasında övün
mek istiyorsun 1 Hayır! Bil ki seni 
gene eskisi gibi sevmekle beraber 
ben başkasına verilmişim ve ölünce
ye kadar ona sadık kalacağım,, de· 
yip odayı terked~yor 1 

Bu Tatiana tam iki batın rus genç 
kızlarının ülküsü oldu 1 Onun man
zum yazılmış ilk mektubu ile ıon 
sözleri herkesin ezberinde idi!. Ta
tiana'yı Turgeniefin, Dostoyenkinin 
ve sairlerinin kız tipleri artladı ve 
böylece doğruluğa, bağlılığa, karşı· 
lıklı fedakarlığa dayanan bir aile ül
küsü kuruldu. Öyle bir ülkü ki, bol
tevizm dahi kıramadı 11 

Acaba bizde de edebiyat ve mat
buat bu alana giremez mi? Bu yolu 
benimsemez mi? 

Ahmet AÖAOGLU 

AKBABA~· Fakat bu müddet ne kadar kısaltı- a 
lırsa o nispette topluluk kazanımı ıı 
olur. Soysal hayatta uygunluk hi • YeCnıUbaMftaAtaRtilTi dESolayİısile · ı 
aıl olduğu gibi siyasal alanda da te-
reddüde meydan kalma.z. 

Fakat bu kısaltma ameliyesi na- ••ıiiiiiiiiiiii fiinleri ~kacakbr ..... • 
sı1 yapılır? Onu kim yapar? 

Bay Necip Ali matbuat ve edebi· 
y~ta. i§&!'Ct ederken pek isabet eyle
mıştır. 

Asrımızda terbiye balammdan -
matbuat ve edebiyat kadar tesirli 
başka bir amil yoktur. Bunlar hatta 
aileden ve mektepten daha kuvvetli
dirler. Çünkü mektepte ve ailede 

ti de planım hazırladı.,, 
Öğrendiğimize göre Avrupa

da seyahatte bulunan İstanbul 
~ali ve belediye reisi Muhiddin 
Üstündağ da Avnıpamn en bü
yük plajlarında tetkikatta bulun· 
maktadır. Muhididn Ustündağ 
iki hafta sonra lstanbulda bulu
nacak ve Filorya plajının planı 
nı alıp Ankaraya götürecektir. 
Bundan sonra inşaata başlana -
caktır. 

Planın tamamen tatbikı için 
ne kadar masraf yapılacağı he -
nüz belli değildir. 
~aamafih İstanbul şehir büt

~e.sınde F.ilorya plajının inşaatı 
ıçın 300 hın lıralik tahsisat mev 
cuttur. Bütçe ve plan İçişler Ba 
kanhğınca tasdik edilir edilmez 
Filoryada ilk çall§t1lalara başla 

ViTAMiN 
Bir narin anam vardır. Çe

limsiz ve hassastır. Yiyeceği 
§eyi iyi seçmek ve avuç içi ka· 
dar küçük midesine ancak kuv
vetli yiyecek indirmek ister. 
Çünkü abur cuburla dolduracak 
yeri yoktur. Onun için yemek 
işinde titizdir. Ne gibi titizdir, 
anlatayım. Yemeğin iyi pişme· 
sinde lalan değil, vitamin me
selesinde. Gıdalarm üzeri vita
min olduğuna hanidir iyice 
inandığı için bundan bilmem ne 
kadar evvel eve mahut bir dü
düklü tencere almıştım. Onlar· 
da pişmiş yemeği yememişti. 
Bu tencereler bir çeyrekte ta
vuk pişiriyordu ama doktorlara 
bakılırsa fazla sıcaklık yaptı
ğından yiyeceklerin içindeki vi
taminler ölüyordu. Onun için 
anam bu tencereyi attı idi. Yi
ne bu yüzden bir türlü konserve 
yemez. Tadı yerinde, biçimi 
güzel, adamın karnım da doyu• 
rur ama 

- Vitamini yok!. der ve: 
- Nereden anladın? .. diye so-

rarsam bana içerler. 
- Ben anlarım. Der ama na· 

sıl anladığmı izah etmez ... 
Bu vitamin lakırdısı işte bu 

yüzden bizim solranm daima 
üstünde konuşulan mevzuudur. 

Ben de şimdi anamın bu vi
tamin merakma uğradım. Lakin 
yiyecek hususunda değil ... Yazı 
işinde... H ergün birçok güzel. 
süslü, imzalı yazılar görüyo • 
rum. Doğrusu diyecek bir şey 
bulamıyorum. Okuyorum, hatta 
zevkle okuyorum. Lakin okuyup 
bitirdikten sonra bir şey eksik 
olduğunu duyuyorum... Bu ek· 
sik nedir diye çok zaman dü
şündüm ve anamm yardımile 
buldum. Bu güzel, sevimli ve 
imzalı yazıların çoğunun vita
mini yok. Güzel, tatlı, biçimli 
konserveler gibi.. Bu yemekler 
nasıl karnımızı doyurur lakat 
vücudumuzu beslemezse, o gü· 
zel yazılarla da kafamızı doldu
ruyor fakat kültürümüzü besli· 
yemiyoruz. Çünkü vitaminsfa 
yazllar. 

B. FELEK 

Somalı 
Hududunda 

[Baş tarafı 1 incide] 
sının bozulacağını yazmaktadır 
lar. 

"Lavoro - Fascista" bu sonını 
hakkında diyor ki: 
"Habeşistamn meydan oku • 

yuşları, iki ülke arasındaki dost 
luğa engeldir. J ojik, şunu soru
yor : 

"Habeşistarım, aldırmamak 
suretile reddetmekte bulundu
ğu bir anlaşmayı, 1 ~al yanın da 
bozarak özgürlüğünü elde etme 
si doğru olmaz mı?.,, 

Giornale d'ltalia, Habeşista . 
ru İtalyan sının üzerinde asker 
toplamakla ittiham etmektedir. 

nacaktır. - - Hafarı Çocuk 
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[K-ENDi KENDiMiZE çA11voR@ 
Bir Kolonya 
Şişesinin 

No. 45 Aziz Hüdayi AKDEMiR H i k a ye s i 

Çıldırasıya sevdiği kızın elinden rüzga ..... kapılıp 
uçan kağıdı yakaladığı zaman dona kaldı: Casus! 

Genç kız her yerden ziya ... _ 
şimali şarkiyi, Beverloo alanını 
görmek isteyor. Henri, 

- Bir gezinti otomobili için 
bukadar seri bir markaya ne lü
zum vardı? diye soruyor. 

- Ben gezerken bile otomo
bilimin çok koşmasını, geçtiğim 
yollan toza boğmasını severim. 
Geziyorlar. Hasselt'den Lic
ge'e kadar Felemenk hududu
nu dolaşıyorlar. Casus kadın 
bloknotunu şifreler ve işaretler
le dolduruvor. Seferberlik ha
linde tapıl~cak yeni istihkamla
rın hemen bütün planlarım çi-
ziyor. Bu sırada bazı ağaç, dam, 
kule resimleri de yaparak zabi-
tin gözünü boyuyor. 

Bir sabah yine Felemenk hu
dudunda Sinbomeg'e doğru gi
derken motör sakatlanıyor. Za
bit başım makineye eğmiş, şar
kı söyliyerek tamire çalışıyor. 
Casus kadın bundan istifade i
le hiç yanından ayırmadığı 
defterini çıkarıyor. 

- Şey ... diyor, ne kadar ben
zin yakdığımızı bi' "! bilirmiyiz? 
ilerde, olur ya, kendim kullan
mağa başladığım zaman bile
yim, kaç kilometre için ne ka
dar benzin gidiyor. 

Me'akh şoför hiç işkillenme
den cevap verdi. Bu malfımat 
da defterin beyaz katlarına 
geçti. 

T.amir bitmişti, Subay ara
banın önündeki kolu cevirmek 
üzere idi ki rüzgar Madmazelin 
not kaatlarından birini ucurdu. 

Subay kaadı kapmak istedi. 
F akat rüzgar kaçırıyordu. Kız : 

- Bırak, canım, dedi, zahme
tine yazık. 

Fakat Subay durmadan ko
şuyor, ruzgar da kaadı hava
landırıp düşürerek sanki eğle
niyordu. 

An-Mari Subayın vazgeçme
diğin görünce kendi kedine : 

- Bu ne inat! dedi, acaba 
bana ait olduğu için mi bu kaat 
parcasiyle bu kadar uğraşıyor? 
yoksa ... 

Ve.S.ubaydan önce kaadı kap
mak ıçın arabadan atladı. ön
lerine bir calılık çıktı. Kaat, bir 
kelebek gibi, çalıların üstünden 
atladı. Subayda arkasından ... 
Halbuki kız, etekleri çalılara ta
kıldığından, geri kaldı. 

Bekledi. Sarışın kızın bu bek
leyişi çok uzundu. Henri niha
y:t kaadı. yakal~dı. Şöyle bir 
goz gezdırdı. Resım yerine bir 
ta~ım sü~~ ~ilgiler y~zılmış ol
dug unu gorunce,kendıni tutamı 
yarak, haykırmak istedi. Hay
ret! Hiddet! Subay ne yapaca
~mı şaşırmıştı. Demek AniMer
;insi bir casusdu ve kendisiyle 
şimdiye kadar geçirdiği hayat 
bir oyundan ibaretti. 
Notların bazı kısımlan Alman 

ca yazılmıştı.Şimdi ne olacaktı. 
Zabitin evlenme ümitleri da
ğılmış, yerini keskin bir hiddet 
l ;aplamıştı. 

Genç kadın kaygulanmağa 
başladı : 

- Neredesiniz, kuzum? bir 
kaat parçası için bu ne zahmet! 
bırakın, rica ederim. Başka işi
miz mi yok, allahaşkma ! 

Subay kızın yanma döndü. 
Çehresinde bir başkalık vardı. 
Benzi uçuktu. Kuru ve souk bir 
sesle konuşuyordu. 

- Ta)ihsizlik ! dedi, tam kaa
dı yakalayac.:-~ım sırada tarla
nın kenarınc!a!:i suyun içine 
dr,tü ve kc:yboldu. 

Otomobile bindiler. Subay 
son hızla koşturuyordu. 

An-Meri işi çakmıştı. Bir az 
evvel'=i aşık şimdi müthiş bir 
düşman kesilmişti. 

Bourg Leopold denilen köye 
kadar son hızla geldiler. Bura
.&a badanalı duvarlarixle göze 

Tabanca fişekleri fçinde kaçırllan gizli eczalar 
[ Caıuı Maka W eber• de bulunmuştur ] 

çarpan büyükçe bir yapı vardı 
ki, kapısının üstünde iri harfler
le: 

Ulusal jandarma 
levhası görülüyordu. 

Henri Van otoyu durduruyor 
ve dışarı atlıyarak bağırıyor: 

- Hey; jandarmalar! 
Casus kadın bir an içinde ha

rekete geldi. işe başladığı daki
kadanberi kurduğu planı yap
mak sırası gelmişti. Hemen şo
förün yerine geçti, r.ıakineyi iş
letti, ve son hızla kaçmağa baş
ladı. Köylerden çocukları ve ta-

vukJan korkutarak yıldırım gi
bi geçiyor. 35 kilometre yol git
ti. Makine artık yorulmuştu. 
Motör göğüs darlığına uğramış 
bir ihtiyar gibi hırıldıyor. Sarı
şın kız yolundan dönenlerden 
değildir. Arabayı yavaşlatıyor. 
Öte berisini alarak arabadan 
atlıyor. Şık otomobil kendi ken
dine yürüyerek bir ağaca çarpı
yor. Ve alevler içinde yanmağa 
başhyor. An Meri bu manzara
ya bakmıyor bile. Hendekler
den atlıyarak kanala doğru 
ağaçlar arasında koşuyor. 

[Arkası var J 

Kamutayda Münakaşalar 
Hasan Feridin sözleri alkrşlanmrş-

tır. 

Dayak 
Hasan Ferid, suçlulann ikrarlan • 

nın dayak yemekten mütevellit oldu
ğunu ve bunların bir yere kapatıla -
rıak mütemadiyen dövilldüğünü ve 
hatta bıyıklarının yolunduğunu. bun· 
lara yapılan işkencenin resmi tabip 
raporile de teyid edildiğini söylemiş
tir. 

Hasan Ferid, bundan sonra, .dosya
yı tetkik ederek daha feci bir vazi -
yet karşılaştığını, §ahitlerden bazıla
rının suçluların suç işlendiği zaman, 
kendilerinde misafir bulunduklannı. 
verilen hükmün yersiz olduğuna dair 
Adliye encümenine telgraf çektikle -
rini bildirdi. 

e·r telgraf 
Sıtkı imzası ile gelen bu telgrafta 

şöyle diyordu: 
"lfade almak için suçluların yanı -

na gittiğim vakit insan şeklinden çık 
mış dört ceset vardı. korka korka ve 
sürüne sürüne yanıma geldiler ve ifa 
de verdiler. Verdikleri ifade doğru -
dan doğruya b~nim sorduğum sual • 
l~rc evet veya hayır demekten ibaret
tir.,, 

lbrahim Demiralay söze girişerek: 
- Zaten hastalık burada diye ses

lendi. 

Hasan Ferid - Mahkemelerin yük 
se~ takdirlerine ve hükümlerine asla 
~~d~ale edelim demiyorum. Yalnız 
olum cezalannın hapse tah ·1· . . t' . vı mı ıs ı-
yoru?l•• dıyerck, beş altı sene evvel 
Manısada Memduh isminde b. d 
Yedi s h . ır a am 

ene apıs yattıktan aonra asıl 
suçlunun meydana çıktığını ıöylemis 
ve alkışlanmıtşır. :1: 

Bundan sonra eski KUltür Vck'l" 
H .k .. 1 ı 

ı met tc &oz aldı. Tenkitlerde bu • 
lundu. 

Kürsüye gelen mazbata muharriri 
Salahaddin Kocaeli. encümenin dos
yayı esaslı tetkik ettiğini, verilen ö • 
lüm eczasının yerinde olduğunu. mah 
kemclerin verdikleri karnrlara Ka • 
mutayın kanşmasının doğru olmadığı 
nı söyliyerek ölüm eczasının yerinde 
olduğunu bildirdi. 

Hasan Ferid uzun uzun cevap ver
di. Bu münakaşalar. Salahaddinin be
yanatı yarım saat kadar sürmüş ve 
sözleri mtthtelif yerlerinde gUrUltüler 
le kesilmiştir. 

Bundan sonra sö~ alan Ibrahim 
(İsparta): Türkiyenin en büyük mil· 
m essili Kamutayın doğrudan doğru -
ya karar çıkaracağını bildirdi. 

Tekrar söz alan Hasan Ferid: 
- Ya ben anlatamıyorum, yahud 

Salahaddin sözlerimi anlamıyorlar. 
Bunlan bana mı söylüyorsun? demiş. 

Bundan ıonra Hakkı Tarık Us ta 

[Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Salahaddine hücum ederek : 

"Nihayet kendi kanaatlerimizi Ad
liye encümeni azalan kadar kullan • 
mak cesaretini bulabiliriz.,. demiştir. 
Hakkı Tarık ta ölüm cezasının hap

se tahvilini istedi. 

Bundan sonra Ahmed Ihsan söz al
dı : 

- Salahaddine bir sual sormak is
terim, "ben hakim degilim" dediler 
ve yürüyüp gittiler. Encümenlerin 
mazbata muharrirlerine, yahud ken • 
dilerine burada arkadaş1arm hepsinin 
sorgu osrmak hakkı vardır. Bakan 
da buradadır. Ona da sorarız.,. dedi. 

Hazır bulunan Bakan Saraçoğlu 
Şükrü: "Hay hay" dedi. 

Yusuf Ziya (Eskişehir) mahkeme
lerin ve bilhassa Temyiz mahkemesi
nin verdiği karara müdahale mevzuu 
bahsobnadığım ve Kamutayda esaı;en 
böyle bir fikir mcvcud olmadığını 
söyledi, ve o da cer.anın hapse tahvi
linin doğru olacağını söyledi. 

Son söz alan Mehmed Ali: 
- "Arkadaşlaru Dayakla itiraf hak 

kında birkaç söz söyliyeeeğim,. diye
rek kendi evindeki hizmetcisinin bir 
para çalmak meselesinden - ba~mdan 
gesenleri anlattı: 

"Elinizi vicdanınıza koyarak karar 
veriniz: Şunu biliniz ki dayakla bir 
insan her§eyi itiraf eder. Bunu bil • 
mek için de bir insanın dayak yem~si 
kafidir., diyerek sözlerini bitirdi. Al· 
kı§landı. 

En sonra Hasan Feridin verdiği tak 
rir reye kondu. Büyük ekseriyetle ka 
bul edildi. Takrir ıudur: 

"Halil ve Sadri haklarında ölüm 
cezasının 24 ~ene hapse cevrilmesini 
teklif ederim.,, • 

. Bundan sonra Temyiz mahkemcsi
nın Ankaraya nakli hakkındaki kanun 
1~ polis vazife ve teşkilat kanununun 
hır maddesinin tadili layihası onay • 
landı. Kamutay euma günü saat 15 
de toplanmak üzere dağıldı. Kamu • 
tay t~.plantılarrnın ayın yirmisine ka· 
dar sureceği anlaşılıyor. 

Tiyatro mektebine talebe 
aınacak 

İstanbul Halkevinin Alay köskil 
deki güzel sanatlar mektebi dUnd;· 
beri yen!. talebe yazım·na başlamıştı~ 
Burada uç yıl ders gördükten sonra 
diploma alan <:matörler Şehir tiyat • 
rosuna ve yeni kurulacak tiyatro e • 
kiplerine verilmektedirler ..• 

Bu yıl mektebin kadrosuna göre 
beş kız, beş erkek talebe alınacaktır. 
Örta mektebi bitirmiş olması gerekli 
olan bu talebelerin kızları 15, 3 5 lira 
erkekleri de 5, 25 lira yol masrafı, 
har~lık alacaklardır. 

Bir tanıdığım vardır, panta • 
lonunun arka cebinde her za -
man için bir küçük kolonya şi
sesi bulundurur. 
• Geçen gün, tramvayda, kendi 
sine rastladım. Küçük kolonya 
şişesini çıkarmış, avucuna dam
latıyordu; şişeyi bana da uzatır 
ken: 

- Bilir misin,diye sordu, ben 
bu kolonyayr yanımda niçin ta 
şırım? 

- Sıcaklarda ter kokusunu 
alır da onun için ... Değil mi? 

Güldü: 
- Bilemedin. 
Tam bu sırada, arkamızda ' )t 

ri öksürdü ve kartlaşmış ciğer -
lerden kopan keskin bir hışırtı 
arasında tramvayın sahanlığına 
koca bir balgam düştü. 

Arkadaşım, hemen kolonya 
şişesini açtı avucunu yarı yarı -
ya doldurarak, bir nevi dezenfek 
te yaptıktan sonra bana döndü: 

- İşte, ben kolonyayı bunun 
için taşının. 

Ve yere tükürmek adeti kalk 
madıkça, kolonya satıcılarının 
en şaşmaz müşterilerinden biri 
olarak kalacağım.,, 

Kendi kendime düşünüyo -
rum: 

- Tükürmek, belki de tabii 
ihtiyaçlar arasındadır. Fakat, 
insanlar bütün tabiği ihtiyaçla -
nnı herkesin gözü önünde defe· 
demezler. 
Ağız dolusu yere tükürmek -

le, ağız dolusu küfretmek ara -
sında ne fark vardır? 

Biz belediyenin yere tüküren 
lerden ceza aldığı günleri de gör 
dük. Bu kötü alışkanlığa karşı, 
ne para cezasr, ne nasihat kar 
etmedi. 

Yere tükürmek, aramızda öy 
le yerleşti ki, bunu gelişi güzel, 
adeta gündelik işlerimizden biri 
gibi yapıyoruz. 

Bu gidişle gün gelecek ki, yol 
dolu, seyyar birer eczahane ta -

Hava tehlike
sini bilenler 

Türk hava kurumuna vatandaşla· 
rın yardımları bütün h:zıle devam et 
mektedir. Dün sabah kurumun idare 
heyeti toplanarak üye yazımı etrafın 
da görüşmüş, bazı kararlar almıştır. 

Türk Ermeni katolikleri laik ida
re meclisi başkanlıgı da, Türk Erme
ni katoliklerine hitaben bir beyanna
me çıkarmıııt: r. Bu beyanname ile 
bütün vatanda§lar hava seferberliğin 
de vazife ve yer alınağa çağmlmak
tadır. 

Mersin ve Bileciktc ha\•a tehlike
sini bilen iiye yazımı için harekete 
geçilmiştir. Gelen haberlere göre, 
Rize orman direktörü ve memurları 
birer aylıklarını hava kurumuna vcr
mcği kararlaştrrmışlarclır. Yurdun 
her bucağında önemli çalışmalar sür
melı:tedir. 

Hava kurumu lstanbul şubesine 
müracaat ederek yeniden üyeliğe JrA 

zılanlar şunlardır: 

Halide, Şişli Rumeli C. 59 No. 25 

lira taabhUt, İshak Sükuti, Yağ iske
lesi Soğancılar cad. No. 1 tücear ve 
komüsyoncu 20 lira taahhüt, İshak 
Süküti, Yağ iskelesi Soğancılar cad. 
No. 1 Tüccar ve komisyoncu 20 lira 
teberru, İzzet Fettah, Yağ iskelesi 
Soğancılar caddesi No. 2 komisyon
cu 20 lira taahhüt, İzzet Fettah, Yağ 
iskelesi Soğancılar caddtsi No. 2 ko 
misyoncu, 25 lira teberrü, Baklaci • 
yef, Bulgar vapurları acentesi 20 li
ra taahhüt, Ali Haydar, Mahmut pa
şa Abut efendi han fanila fabrikası 
sahibi 20 lira taahhüt. Firuz Kapan
cı, Borsa acentesi, 20 lira taahhüt, 
Karacabeyli Yaşova ve Moiz Salem 
Balıkpazarı 62 No. sarraf 20 lira ta
ahbüt, 200 lira teberrü, Sirkeci araba 
vapur iskelesi hamalları 300 lira te
berrü. 

Emni) e mUdUr UOUnde 
deC şik.ik.er 

Emniyet müdür1üğü ahlak zabıtası 
başmcmuru Mennan parmak izi baıı
mcmurluğuna, oarmak izi basmemu
ru Tahir de ahlak zabıtası başme • 
~urluğuna tayin edilmi§lerdir. İkin
cı kısım başmemuru Cemalin istifası 
üzeri.ne Uçüncü kısım başmcmuru 
l'cvfik bu vazif eyc getirilmiıtir. 

' . 

Fazla söze ne hacet 

Ne Dersiniz? 
Kiralık dükklnlar ••• 

/ştanbulun nereainde olursa ol
sun dükkan arayan bir kiracı doğ· 
ruau bugünlerde hiç :ıorluk çekme· 
den aradığından alciaını çabucak 
bulabilir. Çünkü caddelerimi:ıin en 
iıleklerinden, en kuytu mahalle iç
lerine kadar adım baıında bir kira
lık dükkan leııhcuı gö:zc çarpmak
tadır. Eskiden hele iılek caddeler
de kapalı görünen dükkônlann ıt• 
torlannda ya ( aene •onu heaabı), 
yahut bir (ölüm) acbebile kapan
dığı yaz.ılı olurdu. Şimdi bunlann 
hepsinde (kiralık) yaz.ılıdır. Bu da 
bir dükkôn için ölüm demektir. 
Neden bu dükkcinlar böyle kapanı
yor diye dü~ünmek gerek. Çünkü 
kapalı clükkôn insanı umut•u:ıluia 
ve melônholiye düfÜrÜr. Bir iflek 
pa:ıar yolunun ortasında birkaç ka
palı dükkan ora piya•cuının gedik
leridir. 

Acaba bu dükkanlar neden ita-

palıdır'! •• 
Bunun cevabı öyle aanıldıiı ka· 

dar kolay verilemez.. 
- Kriz.! •. 
Diyenlere karıı bu krüin yıllar• 

danberi .ürüp gittiği V• dükkanla
rın ondan çok daha aonra kapandı· 
iı •öylenebili. 
Bi~• bu dükkanların kapaıuna· 

., hcutalıiile ,ehrin tecim odan 
uğrapa ve bunun cevabını o U•r•• 
yeridir. Çünkü bütün bu kapanan 
yerlerd.:ki t.:cim ocaklan aönmüı 
elemektir. Bununla da ilk ilgili 
olan yer bu odadır. Eğer bu ,ibi 
ıeylerle uğraımıyor ve hculuelerin 
kendi kendilerine açılıp uçilmele• 
rini bekliyoraa, o ~man ona (le • 
cim) değil (bekleme odcın) de • 
mek daha doğru olur. B~ böyle dii• 
ıünüyoru:. 

Siz ne dersiniz? --
da giderken yere tükürmeyen • 
leri beldenin adetlerine aykırı 
giden kimseler gibi tuhaf bir 
gözle görmeğe başlayacağız. 

Bu pis alışkanlık büsbütün 
aramızda yayılacak olursa, ce
binde yalnız kolonya taşıyanla
rı değil, anti septik maddelerle 

şıdıklarını görsek yine şaşmaya 
cağız. 

Açık söyliyelim ki, bu bir be 
lediye işi değildir. yere tüküren 
ler biziz, kendimiziz. O halde 
kendi kendimizin yasakcısı ol • 
malıyız. 

Salahaddin GUNGOR 

Tekros muslukları 

1 
Üniversite rektörü 

çoğaltıhyor kongreye gitti 
Yangın tehlikesine karşı tedbir a- ı Brükscldc ~opta.nacak olan arsru • 

lan terkos idaresi yangın muslukla • lusal so~yetesı müzah~rc~ kurumlan 
rını çoğaltmağa karar vermiştir. Şim ~oı:ıgre~ıne m~.~!cketımı.z namına 
diye kadar Beyoğlu tarafında bulu- unıversıte _rekt~ru Cemıl, . Ankar_a 
nan 120 musluğa 180 tane daha ita- hukuk fakUltesı dekanı Fevzı "".c .Gı
ve edilecektir. İstanbul tarafındaki r~sun saylavı General İhsanın ıştıra• 
150 musluk ta 342 tane olacaktır. kı kararlaşmıştı. 

Afyon depoları 
Afyon inhisarı köylünün af -

yonunu muhafaza için depolar 
açmağa karar vermiştir. Mem • 
le ketin her taraf mdan gelecek 
afyonlar borulara konulacak ve 
yeni, eski olmak üzere tasnif e
dilecektir. Bu suretle :ıfyonlar 
dağmrk bir hal~cıı kurtularak 
toplu bir }ıaıı: getirilmiş olacak 
vt: datma gözönünde tutulacak-
tır. 

* Ankarada toplanan af yon 
komisyonu genel toplantısını bi 
tirmiş ve bazı esaslar tesbit ede 
rek bir rapor hazırlamıştır. 
Bu rapor, müsteşarlardan mü • 
rekkep bir heyet tarafından tet· 
kik edilecektir. Afyon inhisarı 
genel müdürü Ali Sami dün An
karadan şehrimize gelmiştir. 

Biga asliye mahkemesi hukuk dai
resinden : İzmirde Kardi~eli Hüse
yinin hanında Sadika. Biganın Çan· 
pazar nahiyesinden fırıncı Hilmi ve
kili avukat Niyazi tarafından aleyhi
nizde ikame olunan alacak davasının 
icra kılınmakta olan muhakemesin
de: ezgayri istifa alacağı olduğunu 
iddia eylediği ( 56 7) lira 82 kuru~ 
ekmek bedeli hakkında subut sebep
leri olmadığından ve bu itibarla id
diasını isbattan izharı aczetmesine 
binaen hususu mezkur hakkında mürl 
dei vekili tarafından yemin teklif e
dilmiş olmakla mezkur yemini kabul 
ve ifa için duruşma günü olan 27 Ha
ziran 935 perşembe günü saat 9 da 
~İJ?a asli>'.e hukuk m_ahkemesine ge· 
lınız .Aksı halde yemındcn imtina et· 
mi§ addolunarak davaya sabit na· 
zariyle bakılacağı ilanen tebliğ olu
nur . . (12152), 

Brükselden gelen haberlere 1r>
kongre haziranın 15 inde tor""'1~
ğından delegelerimiz dii!'.' <SKşaıtı f" 
manya vapuru ile .... .Kostcnce yo u 
ile gitmişlerdi.,, 

Dün ... 11:tör Cemil ile görüştük. 
Mul-.arririmize dedi ki: 

- Arsıulusal sosyetesi müzaheret 
kurumunun çok eski üyelerindeniz. 
Bütün dünyadaki müzaheret kurum· 
ları senenin muayyen aylarında top• 
lantı yaparlar. Bu seferki toplantı 
Brükselde olacaktır .• , 

Öğrendiğimize göre, delegelerimiz: 
müzaheret kurumlarının bundan son· 
raki toplantsrnın lııtanbulda olmasını 
teklif edeceklerdir. Teklif kabul edil
diği takdirde kongre Yıldız sarayın• 
da toplanacaktır. 

lmamlarm kıhkları 
Kıyafet kanununun tatbik vakti 

yakla~tığı için müftü?iik ve evkafça 
yapılan tamimlerden sonra hocatarı!1 
sokakta gezecekleri kıyfet tc tcsb~t 
edilmiştir. Bir çok imamlar ve dersı· 
amlar kılıklarını çıkarmışlardır. Nu· 
ruosmaniye ve Hasköy Kızılminar.t 
camileri imamları kılıklarını şimdı· 
den değiştirenler arasındadır. 

İstanbul asliye birinci ticaret ınah· 
kemesinden : Temelin malik olduğu 
Türk sancağım hamil ve Mustafa 
kaptanın suvar olduğu "İmdad"' i· 
simli motörlü geminin 24 Mayıs 935 
tarihinde Steaua Romana tirketine 
ait (Baionci) kaptanın süvar olduğu 
(Principlc Barbu Stirpey) isimli 11a• 
nurla Yeşilköv feneri açıklarında ha· 
dis olan müsademeden dolayı deni:ı 
raporunun tasdiki İmdad gemisi ka!'" 
tanı Mustafa tarafından talep edıl• 
miş olmakla Deniz Ticaret kanunu
nun 1065 inci maddesi mucibince bıl 
işle alakadarın her kesin raPorun 
alınması için tayin edilen 17-6-9.35 

pazartesi günil saat 14 de Mahke-' 
mede bulunabilecekleri ilan olunu!• 

i .c12150l 



6. 6. 935 

Sensinod meclisinde isyan 
Atina, S (Hususi muhabirimizden) - Sen sinot meclisi, isyan eden Di

lltitrias ve Çanta ba§ papazlarının yerine yenilerini seçmcğc karar vermi§
tir. lstifa eden azalar yerine vekil aza seçilmittir. Lakin, bu vekil azalarla 
toplanacak mahkemenin kararlarının hükumetçe kabul edilip edilmiyeceği 
ayrı bir mesele te§kil etmektedir. 

Söylendiğine göre, takvim meselesinden çıkan bu isyan hadisesinde, kral· 
lık taraftan Metaksasın bir parmağı vardır. Krallığı ihya için çahp.n Me
taksasın eski §eyleri ihya ederek muhafazakar halkın biısaiyatından istifade 
için bu hareketi yaptırdığı söyleniyor. 

Bulgaristanda Haydutluk 
Sofya, 5.(Hususi muhabirimiz bildiriyor - Dil~ ~c~c Kırca 

Ali havalisinde Kuklalar köyüne bir haydut çetesı gırdı. Yusuf 
oğlu Yusufun evine baskın yaptı. Haydutlar, köydeki zengin 
Türklerle, güzel kızların nerede oturdukla~ı ~ordul~r. H~ydut 
lar, Bulgar çeteleri Kırcaali taraflarmdakı Turklen tazyık et
mektedirler. 

BAL KAN LA RDA HU· 

susf ıSTIHBARATIMtZ 

Bulgaristanda 
Çi~çi Partisi 
Kuvvetleniyor 

Sofya, S (Hususi muhabirimiz
den) - Çiftçi partisinin eski liderle
rinden bir zat bana şunları söyledi: 

IC MAL 

Rejim 
Buhranı 

Bir ülkede Fransada olduğu kadar 
sık sık kabine değişir ve hiç bir hü
kumet i§ görebilecek kadar uzun bir 
zaman iktidarda kalamazsa. artık o 
ülkedeki buhranlar hükumet buhranı 
olmaktan çıkar da rejim buhranı olur. 
lşte Fransa şimdi böyle bir rejim buh
ranı kartısındadır. Son seçimden beri 
Fransada değişen hükumetlerin sayı
sı onu geçti. Geçenlerde Doumergue, 
başyasayı değiştirirken düşmü§tÜ. 
Gecen hafta Flandin hükumeti, fran
gı kurtarırken yuvarlandı. Evvelki 
gün Bouisson, Flandin'in akıbetine 
uğradı. 

Dikkat edilecek nokta şudur: Her 
üç hiikumetin de düşmesine sebep. 
Meclisin kendi kuvvetini ,.e yetkele
rini hükumete vermek istememesi, 
onları kıskanmasıdır. Doumergue 
Meclisi dağıtmak hakkını elde etmek 
istediği için yuvarlandı. Flandin ile 
Bouisson da frangı kurtarmak için 
kendilerinden birtakım yetkelerin e · 
sirgendiği için çekildiler. 

kabineyi kurmayı 
kabul etti 

F1andln'le Bouis&~n'un en son resimleri 

Bulgarlar layyare Alıyorlar 
Sofya, 5.(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bulgaristarun 

her tarafında hava müdafaası için tedbirler alınmağa başlanmış
tır. Bir çok şehirlerde para toplanıyor. Sofya, Filibe gibi büyük 
şehirlerdeki Bulgar ziraat bankası memurları bir tayyare alına
ğa karar vermişlerdir. 

"Bulgaristanın idaresi tekrar par· 
tilerin eline verilecektir. Bunun için, 
lstanboliskiden sonra lidersiz kalmış 
olan çiftçi partili arasında anlaJ<Una· 
mazlıklar ba§lamı§ ve bir çok 
kişiler liderlik iddiasında bulun
muşlardı. Parti bet kola ayrılmıştı. 
Yeni intihaplara hazırlanmak ve kuv 
vetli bulunmak maksadile aramızda 
müzakerelere başladık, Nikola Zaha
riyef, doktor Görgi, P. Dimitrif İs
kobil lstefanof ve Nidelko Atna
sof grupları arasında yapılan birleş • 
me müzakereleri muvaffakiyetle ne
ticelendi ve anlatma yapıldı, timdi 
Keçcf grupu ile anlaşmak üzereyiz. 
Bu da muvaffakiyetle neticelenirse, 
Bulgaristanda en kuvvetli bir parti 
yeniden kurulmuş olacaktır.,, 

Meclis ile hükumet arasında 
yetke taksiminde böyle bir zor· 
luk Amerikada da v a r d ı r . An· 
calıc A m e r i k a Mecl;;i Cumur
başkaruna istediği yctkeleri ver
dikten sonra kal'flya yüksek hakyeri 
çıktı. Başyaaa ile ancak Meclis tara
fından kullanılması lazımgelen bu yet 
kelerin hükumete veril111esi kanuna 
uygun değildir dedi. Fransız Meclisi 
yetkelerini vermez. Amerika Meclisi 
venneğc ran olur ; fakat yüksek hak
yeri razı olmaz. Diğer taraftan hüku· 
metler, kendilerine yetke verilmedik· 
çe, kar!ılaştıkları ekonomik zorluk • 
lan önleycmiyeceklerini ileri sürmek· 
tedirler. lşte rejim krizi buna derler. 
Amerika ve Fransa bu çıkmazdan 
nasıl kurtulacaklar?. Eğer Amerika -
lılar ve Fransızlar birer olgun ulus 
olmasalardı, bu krizin yükü altında 
ezilirlerdi. Demokrasi içinde yetiıen 
uluslann meziyetleri böyle kriz za • 
mantarında belli olur. Bunun için her 
iki uluıun da bu zorluklan karşılaya
caklarına inanabiliriz. 

Parla. s. A.A. - Laval ıaat 23,30 
da Cumur Baıkaruna Bouiuon'u 
tavsiye edip Elyse sarayından ayrıl
dığı vakit guetecilere tunları söyle
miıtir : 

.. - Parlamentonun verdiği oydan 
dolayı mütccssifun. Ben, demokrat 
kurumlara ve genel özgenliğe bağlı-

ren Cailaux, bilhaua tunli.n ıöyle
mittir : 

.. - Dünya ekonomisi. yeniden 
ya,atılmak iateniyoru, en büyük bir 
ihtiyac olan bütiln para}arın du.r~Ll: 
ğunu (istikrar.nı) aaglamak ıpnı 
göz önüne almak lazımdır. Bunun i
çin de Fran&ın d:.~er kambiyolaı:-a 
göre ola.n durumunu bırakmamak ~c:
rektir. 

Vasıf'ın tabutu başında 
Litvinof nöbet bekledi 

. Moskova, 5 (A.A.) - Vasıf 
Çınara son ölü töreni dün yapıl
nuştır. Elçilikte tabutun bulun
duğu salonda merkezi yönetim 
komitesi başkanının oruntağı 
Miazki ile Litvinof, Rozengoltz, 
krestinski, Stomoniakof, Bu -
denni, Eliava, Mihael Kagano • 
\riç, Gzorof, Orlof, Dış işleri ko
miserliği yüksek işyarlarmdan 
Zukennan, Barkof ve elçiler ha 
zır bulunmuşlardır. Tabutun ba
§ında son saygı nöbetini Litvi -
nof ile elçilerin en eskisi İtalya 
büyük elçisi Attoliko, Afganis -
tan orta elçisi Abdülhasin Han 
Aziz, ve Romanya büyük elçisi 
Çunyuntu yapmışlardır. Tabut 
clü marşı ile salondan kaldml -
mıı ve bir top arabasına yüklen 
iniştir. 

Elçilik önünde, Stalin muha
fız kıtasından bir süvari müfre
zesi ile süel okula öğreticisi ve 
l>anrüs merkez yönetim komite 
•i saygı töreninde bulunmuş 
tur. 

Ölü alayı istasyona doğru 
ilerlemiş, muhafız kıtaatı pi ya -
de olarak alayla birlikte gitmiş
tir. 

Binlerce kişi alayın arkasm • 
..:ıqn yürümüştür latasyonda bay 
~a~_&a .. vanya çekilmiş ve trenin 
onwıde s~~- kıta yer almıştır. 
Tabutu goturcı1 •ren ağır bir su 
rette ve ölü havası ı~'lıde uza:k
laşmıştxr. 

lzmlrde 
lmıir, 5 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - V asdm ölümü 
dolayısiyle bugün HaJıkevinde 
lnerasim yapılmıştır. Merasim -
~~Vali, Belediye başkanı ve bü
tun muallimlerle münevverler 
bulundular. Muallimler söylev • 
lerinde Vasıf m gençlik, inkılap, 

parti ve siyasal hayatını anlat
mışlardır. 

Ankara, S.A.A. - Moskova 
büyük elçimiz Vasıf Çınar'm ö
lümü memleket içinde ve dışın
da kendisini tanıyan ve sevenler 
arasında büyük bir acı uyandır
mıştır. Vasıf Çınar ailesi bu 
acıyı paylaşanlara minnet ve 
şükranlarmr sunmaktadır. 

ingiliz kabinesi 
Londra, 5 (A.A.) - Mac Do

nald, bu saıbah kabinenin her za 
manki haf talık toplantısına so
nuncu olarak başkanlık etmiş -
tir. O, bu işi altı yıldanberi gö· 
rüyordu. 

Mac Donald'm cuma günü ve 
receği istifadan önce, kabinenin 
başka toplantılar yapması muh
temeldir. Yeni Baldvin kabin.e
sinin listesinin cwna akşamı bel 
li olacağı umuluyor. 

Versay andla,ması 
ve lngi.tere 

Berlin, S (A.A.) - Siyasal 
çevrenlere göre, Almanya ile 
deniz konuşmalarına başlayan 
lngiltere bu hareketi ile, Ver· 
say muahedesinin süel hüküm
lerinin çiğnenmesinden çıkan 
durumu tanımaktadır. 
"Koehıiadıe - Zeitung" gaze

tesi, bugün bu görüşü anlatmak
ta ve Alınan hüıkUınetinin 6 
Mart genel kararını mahkUın e
~ uluslar kurumunun bu ka • 
rarı lı..ıckında şunları yazmak • 
tadn-: . 

"Bu kar•r. hukuki bir sabun 
köpüğü idi. Bu köpük şimdi da
ğılmıştır. Fakat Almanya ken -
disine karşı yapılan bu yeni 
haksızlığı kolay kolay unutmı -
yacaıktxr. 

Meksika'da müthiş bir 
seylap oldu,400 kişi öldü 

. Mek.siko, S (A.A.) - Şid • 
detli yağmurlar üzerine Meksi· 
ltıo civarındaki köyleri su basmış 
tır. 400 kişinin öldüğü tahmin 
edili yar. 

Meksika 

mış bulunmatkadır. 

Be Oclatan zelze'esi 

Bulgar ahalisinin yüzde seksen be 
şini teşkil eden köylü sınıfına istinat 
etmekte olan çiftçi partisinin gelecek 
intihaplarda ekseriyet alacağı ve ye
ni hükfımetin çiftçiler tarafından te§ 
kil edileceği çok muhtemeldir. Çiftçi 
partisi programında cumuriyetçi o
lur, Yugoslavya ile sıkı bir anlaşma 
ve dostluk için çalışır. Fakat bunlar, 
cumuriyetçi rejimi programını apa • 
çık ortaya koyamamaktalar. Çünkü 
Bulgar köylüsünün kral Borisi sevdi 
ğini bilirler ve icap ederse, kral Bo
risi cumur başkanı yapacaklarını da 
söylerler. Çiftçi partisi Makedonya • 
lılara dii§mandır. 

Yeni Bulgar kanunu esasisi 
Sofya, 5 (Hu1Uı1i muhabirimiz

den) - Adliye bakanlığında hukuk 
mütehassıslarından teşkil edilen ko -
misyon, yeni Bulgar kanunu esasisi 
projesini hazırlamakla meıguldür. 
Komisyonun timdiye kadarki faali· 
yeti hakkında gazetecilere bir teY 
&öylenmemektcdir. Adliye bak.anı Ka 
ra Güzof, alınan kararlar katiyet kes 
betmeyinceye kadar her şeyin gizli 
tutulacağını bildirmiştir. 

Adliye bakanlığına yakın bazı kiDı 
selerden öğrenebildiğime göre, mü -
tehaısıslar projeyi hazırladıktan son 
ra bakanlar meclisine vereceklerdir. 
Bakanlar mecliai projeyi tasvip ede
cek, bundan sonra milletin reyini al
mak maksadile (rderendom) yapıla
cak ve sonbaharda da millet meclisi 
(Sobraniye) seçimleri yapılacaktır. 
Toşef hükumeti. meclise istifasını ve 
recek, meclis, millet meclisi azaları 
arasında yeni kabineyi seçecektir. 

Bulgaristanda parlmanter rejime 
avdet edecek ve 42 fırka yerine yal
nız kuvvetli dört fırka tarafından j .. 
dare olunacaktır. 

Makedonya 
Komitesi 

Sofya, 5. (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Makedonya 
komitesinin Mihailof grupun -
dan pek çok komiteciler son 
günlerde Balkanlar için çalışan 
komünistlerle birleşmeğe başla
mışlardır. 

Romanya aleyhinde 
Bir kitap 

Sofya, 5. (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Dobrice Bul
garları tarafından Romanya a
leyhine Fransızca bir kitap neş
redilmiştir. Bu kitap yüzünden 
Bulgar - Romen gazeteleri ara· 
sında münakaşalar olmaktadır. 

Göring'in Karısına 
Tazminat 

Sofya, 5. (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - General Gö
ring, burada iken, kansının ça
lman 40 bin lira kıymetindeki 
gerdanlıfmı, bugüne kadar, po
lis bulamamıştır. Hükfunet Ma 
dam Göringe ı 00 bin lira tazmi 
nat vermiştir. 

Yugoslavya 
Meclisinde 

* 

İngiliz -Alman 
Deniz 
Konuşması 

Londra, S (A.A.) - İngiliz -
Ahnan deniz konupnalarmm u
mulduğundan daha çok ve bel
ki bantkot yortularına kadar sü 
receği sanılmaktadır. Delegele
rin öğleden sonra, kendi arala -
nnda konuşa-bilmeleri için bun
dan sonra toplantılar yalnız sa
bahlan yapılacaktxr. Bu şekilde 
yapılan uyuşmadan dolayı, ko • 
nuşmalann daha uzun süreceği 
anlaşılmaktadır. 

Londra, 5 (A.A.) - Mac Do
nald, Alman deniz delegelerine 
Başbakanlık konağında bir şö -
len vermiştir. Baldvin, Sir J ohn 
Simon ve Eden, bu şölende ha -
zır bulunmuşlardır. 

Türk -lngiliz 
Anlaşması 

Londra, 5.A.A. - Colville 
bi rsorguya karşılık vererek de
miştir ki: "Türk hükfuneti ile 
yapılan konuşmaların bir tecim 
ve ödeme anlaşmasına vardı
ğını söylemekten kıvanç duyu
yorum. Bu anlaşma tasdikna
meleri taati edilinciye kadar eğ
reti olarak 20 haziranda meri
yete girecektir. 

Colville, bu anlaşma hakkm
da tafsilat vermiştir. 

Göring yarın 
Belgrat'ta 

yım. · · d 1 un· Bunlan korumak ıçın eve o-
Bouisson, radikaller tarafından toritesini ve ulusun da itibarını tehli· 

keye koymaktan çe.kinmek lazımdır. 
Devleti idare edecek olanların oto

rıtcsi ,ancak bu itibann herhangi bir 
taarruzdan üstün tutulduğu nisbette 
olacaktır. 

Parlamentonun bazı imtiyazlardan 
vazgeçmek sorumu ileri sürüldüğü 
vakıt gösterdiği tereddüdü anlıyo
rum. Fakat parlamento üzerine dü
§en ödevlerden kaçınamaz.,, 

kendisine yardım adandığı için hü
kumeti kurmağı kabul ettiğini kay· 
oetmi~ ve eski muhariblere verilen 
paralarda bir çok yolsuzluklar oldu· 
ğı.mu ileri sürerek : 

Karşı rey verenler 
Bouisaon'un istifası sonucu ile bi· 

ten oy vermeden 264 saylav karşın 
(muhalif) olarak oy vermi§lerdir. 
Bunlardan üçü cumurcu federasoyona, 
ikiai bağınsız: partiye, üçü cumurcu 
merkez partisine, altısı merkez cu• 
murculanna, beti sol cumurculara, 
ackizi bağınaız sol partiye, dördü 
sola, altııı baim11z ıola, 65 i radi~al 
sosyalistlere, 19 u Fransız aosyalıst
lerine, 96 sı büyi' '· sosyalist partisi· 
ne, 10 u amele birliğine, 9 u komü
nistlere mensubdur. 13'ü de partilere 
bağlı olmayanlardır. 

Saat 23,45 te sol partilere mensub 
bir delegasyon, Herriot. Daladier ve 
CGautem1>9 buır olduklan halde top
lanmııtır. Bu toplantı. hiç bir karara 
bağlanmadan dalılmııtır. Bu sabah 
yeniden toplanacaktır. 

Bütün siyasal grublar, olan biten
den §a§a kalmışlardır. Bazılarında 
avrılıklar vardır. Netekim, dün ayn 
ayrı oy veren radikal sosyalistlerde 
bu ayrılıklar görülmüttür. 

Lebrun, bu ıabah eıki muharib
lcre aid ulusal konfederasyondan bir 
beydi kabul edecektir. Bu heyet, 
Cumuı Ba§kanına hadiselerin eski 
muhariblere mesuliyetlerini yüklcn
me ğı emrettiğini bildirecektir. 

Kamutayda görUtmeler 
Paria, S.A.A. - Bouiason'un tü

ket yetke dileğini 262 oya karp 264 
ov ilt reddeden Fransız kamutayının 
di.mkü toplantısı hakkında §U tafsilat 
gelmiştir: 

" HükUınet 20,40 da istifa etmiı-
tir. 
Kamutayın toplantısı 15,10 da bat· 

lamıttır. 
Mcrku putisi ile sol ve sağ parti

lere menıub birçok ıaylavlar, bükü· 
met tarafından okunan bildiriği alkıı 
lamı§lardıı. 

Bununla beraber komünistler bil· 
dirik '>kunurken araya söz karıştır
mıtl"rdır. Radikaller, ihtiyatlı hare
ket etmişlerdir. 

Hükumet, evvel, istizahlann geri
ye bırakılması için ıüven oyu iıtc
mi~tir. Bu geri bırakma teklifine kar
tı kıaa bir aytıımadan sonra kamu· 
tay 192 oya karp 390 oy ile geri 
bırakmayı taıvib etmittir. 

Bunun iizerine Bouisson, tüket yet· 
ke kanun projesini ortaya koymut· 
tur. Finans komisyonu hemen top
lonmış ve 18 oya kartı 19 oy ile tü· 
kel yetkelere lehdar olduğunu bil· 
dirmiştir. Vergileri azaltmayı ve an· 
cak dü§Unülen bütiin diğer ekonomi• 
ler elde edildikten sonra, eski muha
riblcrin haklarına el sürmeği adayan 
Boui&a<>n ile Caillaux. aözlerinden 
tonra finans komisyonu raportörü 
Baretıy aöz almııtır. 

Baretty, tükel yetkelere llifik bu
günkü proje ile eski J>l'Oje araaındaki 
ayrılıkları belirtmiş ve franga karşı 
yapılan ıpekillasyonun azaldığını 
kaydetmittir .Bunun üzerine Bouiı
son hükumeti tarafından istenilen 
tükel yetkeler sorumun& aid oylaı 
hakkında saylavlar fikirlerini aöyle
meğe baflamıılardır. 

.. Harb cephesi hiç gö~miş o
lanlara bile yüzde yüz malul gibi pa· 
ra verilmi§tir.,, aözlerini ilave et• 
mittir. 

Bundan sonra Bouisson, hükume· 
tin. bu paralan azaltmak değil, fakat 
}Olsuzlukların önüne geçmek istedi· 
gire kaydederek yeni verıiler çıkar
mıyacağını, tam tersine olarak ver• 
giJeri azaltacağını ve bunda!} başka 
ıükcl yetke kanununun parlamento· 
nun baklannı eksiltmediğini, bükü· 
met tarafından çıkanlacak bütün e• 
nıimamelerin gene parlamentoca ko• 
ı ·ııulacağmı sövlemittir. 

Bu •Özlerden sonra oya 
ve hükfımt-t, yalnız iki oy 
yenilmittir. 

geçitmiı 
azınlıkla 

Bu suretle Bouisson kabinesi an
cak beş gün yaşamııtır. 

GUçlUkler 
Paris, 5. A.A. - Laval saat 

1 de dıt İfleri bakanlığında sos
yalist partisi başkanı Lcon 
Blum gelmezden biraz evvel La 
val gazetecilere şöyle demiştir: 

" Konuşmalarıma devam e
diyorum. Fakat bir çok güçlük
lerle karşılaşıyorum.,, 

Sofya sefirimizin 
Ziyafeti 

Sofya, 5 (Huıust muhabirimiz 
bildiriyor) - Sefirimiz Şevki tara
fından Bulgar hükumeti şerefine bü 
yük bir ziyafet verildi. Ziyafette Bul 
ıar başbakanı, Dıt bakanı, Fransız 

sefiri, Türk - Bulgar dostluk ~emiye
ti ba!kanı. saray nazın refikalan ile 
sefaret ba!kitibi ve konsolos bulun• 
dular. 

Eski P. T. T. 
Genel direktörü 

Ankara, S (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Eski posta, 
telgraf ve telefon genel direktö
rü Fahri, muavini Suphi ve tel· 
graf işleri direktörü Ihsan Ce
mal hakkında Ankara birinci 
Asliye ceza mahkemesinde ve • 
rilen beraet karanın müddeiu • 
mumilik temyiz etmişti. Tem
yiz mahkemesi mahkemece ve • 
rilen karan tefti§ etmiş ve dos· 
ya şehrimize gelmiştir. Bugün -
lerde muhakemeye yeniden baş 
lanacakur. 

TUrk • Franıaz ticareti 
Ankara. 5 (Huauat muhabirimiı 

bildiriyor) - Fransa bülnlmetfle Pa 
riste yapılacak ticari müzakereyi ida 
reye Ekonomi bakanlığı mUstepn 
Kurdotlu Faildn tayini kararlapf
tır. 

Kondilia'in aöylevl 

Meksiko, S (A.A.) - Geniş 
alanlar sular altında bulunmak
~dır. İtfaiye iki met~ derinli· 
cıncıe bulunan çamuru kazmak
ta ve ölüleri çıkarmaktadır. Bir 
erkek, kansı ve üç çocuğu ça -
ltlur altında bir arada bulunmuş 
tur. Şimdiye kadar 120 ölü mey 
dana çrkanlmıştır. Fakat daha 
Pek çok ölünün çamur altında 
Yattrklan sanılmaktadır. Cu -
lllurbatkanı Cardenas, Meksiko
:•n 20 mil uzakta bulunan fela-
et yerine gitmiştir. Yollar ba
~erlerde ölü ile dolu olan yar 

&rlbaları taraf mdaD Ukaıı • 

Quetta, S (A.A.) - Haber ve
rildiğine göre yardım kurumla
n, sarsıntıdan iki saat sonra 10 
bin 500 kişiyi yıkmtılann altın
dan ku.rtarabilmiıtir. 

Sofya, 5. (Hususi muhabiri· 
miz bildiriyor) - Belgrattan 
bildirildiiine göre Boşnak müs
lümanlarından İbrahim paşa 
ilk muhalif saylav olarak me~ 
lis müzakerelerine iştirak et -
miştir. 

v:act.ıC!JO' ~ 

Belgrad, 5 (A.A.) - Georing 
ve kansı yarın Dalmaçya kıyıla 
nndan Belgrada geleceklerdir. 
Resmi çevrenler, Georing'in 
Yugoslavyada resmi bir işi ol . 
duğu hakkındaki haberleri tek -
zip etmektedirler. Yugoslavya
nın politikası, dostluklan ve it
tifaklarile belirtilmi§tir. Bu po
litika, dost ülkelerin haberdar 
edilmiyecekleri bazı konuşma -
larla değiştirilmiyecektir. Ga -
zeteler, bu seyahati herhangi 
bir yüksek uz kişinin seyahati 
gibi takiP. etmektedirler. · 

H iiktlmct namına Pemot, Bouia
ıon ve Caillaux söze kanprak, bil· 
kümetin spekülaıyona karşı açılan 
savaı ve Frangın korunması hakkın
daki fikirlerini iHh etmiılerdir. 

Eski finana bakanlarından De Laı· 
ıcY.rie'ııin bir ıorguıun.a ~ ve• 

Atina, S (Hususi muhabiri· 
mizden) - General Kondilis 
diln Filadelfiya mahallesinde 
muhacirlere bir sesim söylevi 
vermiştir. Cumartesi de Sindag 
ma meydanında umum ahaliye 
son seçim aö~lcviııi vereçektir. , 
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On iki yumurta beş 
kuruşa satılıyor 

Cemil komşunun kızını gô.züne 
kestirdiğini anlatıyor 

Kars, 4 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor)' - Kücük iskelelerden ec
nebi memleketlere yumurta ihracatı menedildikten sonra bura
da yumurta bolluğundan geçilmez oldu. Yumurtaları, yumurta 
ihracına müsaade edilen iskelelere götürüp satmak ta çok mas
rafa bağlıdır. Rodos, Meis, Sömbeki ve diğer adalara ihracat 
yapılırken altı yumurta beş kuruşa satılıyordu. Şimdi, on ikisi
ni beş kuruşa köylüden alan bulunmuyor. 

~on günlerd~ sadeyağ fiyatları da ucuzlamıştır. Tuzsuz sığır 
yagı 40-45, keçı ve. koyun yağları da 35-40 arasında satılyor. 

Çoruma düşen yıldırım 
Çorum, 4 

~Hususi muhabirimiz bildiriyor)" - Burada bir ~ıldınm .?~~"!~si .hadi
sesı oldu. Herkes yağmur yağacak diye beklerken şımşek gurultülen ara: 
sında şehrin ortasına bir yıldırım düştüğü anlaşıldı. Yıldırım Alay Beyı 
mahallesinde Bayburtlu hamal Nazımın evine düşmüş, fakat zayiat olma
mıştır. 

Nazımla görüştüm. dedi ki: 
"- Ben bahçede cıgara içiyordum. Birden patlayan gökgürültüleri ara

sında bacanın ikiye bölündüğünü gördüm. Hemen içeri koştum. Duman· 
dan göz gözü görmüyordu. Misafir odasında beyaz bir alev duvardan du
vara çarpıyordu. Biraz sonra bu alev kayboldu. Kanm korkudan bayılt· 
verdi." 

Büuük bir hal uaoıldı 
Aymtap, 4 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Belediye 17 bin lira sar
federek ibir sebze ve et hali yaptırmıştır. Halde yirmi sekizi 
sebzeci olmak üzere 73 dükkan vardır. Topdancılar kısmının 
inşaatı da yakında tamamlanacaktır. 

Kursa giren muhtarlardan bir grup. 

Giresun muh
tarlarına ders 

Giresun, (Tan) - Halkevin
de köy muhtarlarına bir kurs 
açıldığım l,'ldirmiştim. Kursta 
312 muhtara d'!rs verilmiştir. 
Halkevi tarafından sinemada 
kendilerine tarihi bir film gös
terilmiş, Parti üyelerinden Do
ğan'ın Altı Ök mevzulu söyle
vini dinlemişlerdir. Kurslar bit
tiği için muhtarlar !köylerine 
dönmüşlerdir. 

Antalyanın 
Su derdi 

Antalya, (Hususi muhabiri -
rniz bildiriyor) - Antalyanm 
su derdi henüz halledilememiş. 
tir. Halkın içtiği su, sahil sevi
yesine çıkan bir kaynak:an 
alınmaktadır. Fakat topragın 
altından geçen bu suya pis su-

Giresun 
lar da karışmaktadır. Bu yüz-

b ay n d 1 Ş O r den tifo hastalığı da zaman za-
1 1 r a 1 Y man baş göstermektedir. lçme 

suyu mikroplu olduktan başka 

Parklar açılıyor, caddeler geniş- ~a:~~~!i;e~~;;n vea~;iı~r:.d~~ 
derdinin halli için çare aranı -

letiliyor, yeni binalar yaptırılıyor =yo=r. ===== 

Giresunda elli metre murabbaı daha genişletilen park 
Giresun, (Hususi muhabirimiz bil

(liriyor) - Şarbaylık,,~ geçen yıl bir 
kısmı yaptmlan Atatürk caddesinin 
parke ile döşenmesine yeniden baş· 
lanmıştır. Bu yol sinema binasına ve 
oradan da Sokak Başı çeşmesine ka
dar uzatılacaktır. Fevzi Paşa cadde· 
si ile vali konağından hükumet evine 
kadar olan yollar da parke ile döşen
miş olacaktır. İskelenin çıkış yerin· 
denAhmet oteline kadar uzanan cad
de de mükemmel bir hale getirilmiş 
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0 hayatın programını ~~rine ge
tirir gibi yaşanılan munasebet
leri anlatıyordu. Bu arada! gene 
şimdi hatırladığı, bazı fılmle.~ 
vardı ki hep böyle küçük, .~a?.ıı 
münasebetlerden doğan buyuk 
maceraları gösteriyordu. 

N adya böyle bir vakanın kah 
ramanı olmak istiyordu. 

Yoksa bu kadın, yaradılışta, 
erkeklerle pençeleşmek isteyen 
Iatale bir mahlUk muydu? 

Şahin şimdi, sinirlerine ha -
kim olmağa çalışarak bu arka -
daş, meslektaş karısına bakı -
yordu. 

O, masum ve kahır çekmiş bir 
güzel kadın ıstırbaı ile, gözleri 
yerde anlatıyordu: 

- Benden kaçtığınıza inan • 
dıktan sonra burada zaten fena 
ıeçen hayatım büsbütün zehir 
lendi. Etrafım maddi, kaba mah 

bulunuyor. • • • 
Ctimhuriyet meydanı genışletılmış, 

yıktırılan hanın enkazı tamamen kal· 
dınldıktan sonra bu meydanın da 
parke ile döşenmesine • ~şLanacaktır. 

Şarbaylık parkın biraz büyütülme
si için park ile liman dairesi arasında 
elli metre u-.:unluğundaki çukur kı· 
sım da doldurulmağa başlanmıştır. 
Bu boşluk tamamen doldurulunca 
park elli metre daha btiyümüş ola
caktır. 

lfiklarla sarıldı. Halbuki benim 
içli, asil bir sevgiye, ince ruhlu 
bir duşe ihtiyacım var. Öyle bir 
arkadaş istiyorum ki, benim vü 
cudumu değil kalbimi kazansın. 

Şahinin başı kendili<Tinden 
göğsüne indi. t> 

Bu geçen fikirlere karsı kuv
vetli bir inanışın ifadesi idi. 

Nadya devam etti: 
- Buradaki ahbapları tam -

dığımdanberi bana arkadaş ola
cak ideal insanın ancak siz ot -
duğunuza inanmıştım. İyi kalp
li görünüyordunuz. Ne yazık ki, 
siz benden hoşlanmadı-nız. :Sen 
den kaçtinız. Öyle g~!iy?.r .~i, 
beni fena bir kadın gordunuz. 
Arz üzerinde eşleri pek çok olan 
0 fena kadınlardan birini aranı 
za girmiş zannett.iniz.. Büt~n 
bu ters düşünüşlerın, sakat go -
rüşlerin kurbanı ben oldum. Ta
lihsizliğimden şikayet etmekte 
haklı değil miyim. 

Sahin sıkılmıştı. 
Doğruldu. Ağır ve ciddi: 
- Hakkınızda düşündüğünüz 

gibi fikir edinmediğime emin o
lunuz. Sizden kaçmak, uzaklaş -

. 
KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

* Kı ehir, (Tan) - Değer

li Tiirk şairi Aşık Paşa Kırşe
hirde yatmaktadır. Mezarı ilba
yımızın emeğile güzel bir hale 
konulmuştur. 9 Haziran Aşık 
Paşa günü sayılarak tören yapı 
lacaktır. 

* Kırşehir (Tan) - At ko
şuları başlamak üzeredir. K~
şu vilayetlerden birçok at gel -
rniştir. Tribünlerin hazırlığı bit 
miştir. 

* Tekirdağı, (Tan) - Sebze 
ve meyvecilerle kasapları bir a
raya toplayacak bir hal inşası 
kararlaşmıştır. Belediye bu iş 
için bütçesinden tahsisat ayıra
cak, ka:bil olmazsa ödünç para 
alacaktır. Halin bir an evvel bi
tirilmesini bütün Tekirdağlılar 
bekliyorlar. 

* Sivas, (Tan) - Tayyare 
piyankosundan 12 bin lira kaza
nan onda bir bilet1n sahibi Rifat 
hissesine düşen 1200 lirayı alır
ken 60 lirasını hava kurumuna 
hediye etmiştir. 

mak istediğime de nasıl ihtimal 
verir&iniz ki, bugün karşınızda 
bulunuyorum. Size ve meslekta 
şıma yüksek bir saygım vardır. 
Fakat biliyorsunuz ki, buradaki 
islerin hemen hemen en yorucu
iu benim üzerimdedir. Günler 
oluyor ki, işçiler gibi akşamdan 
serilip kalıyorum. Bu imkansız -
lıklar içinde ziyaretinizde gecik 
mis olmamı mazur görürsünüz 
zannederim. Su noktada yanıldı 
ğmızı söylemek isterim ki, sizi 
sık sık görmeğe gelemeyişimde 
yorgunluktan başka hiç bir se
bep yo~tur. İşlerim hafiflediği 
anda kı, bunu yakında ümit edi 
yorum ... 

Delikanlı sustu. 
N ad ya onun yarı utangaçlık 

yarı beceriksizlikle bu kadar ha 
raretli özür dileyişinden hem se 
vinmiş hem de ümide düşmüştü. 

Coşkun bir haz içinde elini 
uzattı. Şahin parmaklar.mı ok -
şayan bu yumuşak ·ellerin sıcak 
lığını pek derinden hissetmişti. 

Nadya gözlerinden taşan bir 
sevinç heyecanı içinde: 

- O halde aradığım, bekledi 

/ 

l f 

Cemil kızlığının son hatırası uzun saçları ile hastahane 
karyolasında 

Cemile isminde bir genç kızın senin kızını almazsam bana Ce
Haseki hastahanesinde yapılan mil demesinler.,, cevabını yapış 
ameliyat sonunda erkek olduğu tırdnn. Şimdi köye dönünce hep 
nu haber vermistik. Bir muhar- sini şaşırtacağnn. Komşu kızını 
ririmiz dün hastahneden Cemil almağı kurdum.,, 
ile görüşmüştür. Ve ihtisasları- Yeri de!)işfirildi 
m sormuştur. Cemile Cemil olduktan sonra 

Delikanlı anlabyor hastahanede kendisine başka bir 

Yeni erkek bakırız, neler an
latıyor: 

"- Malatyanın Kağırdiz kö
yündenim. Babamın adı Niyazi, 
annemin Cemiledir. Daha dört 
beş yaşında iken bende gayri ta 
bii bir vaziyet sezmişler ve mem 
leket hastahanesine göndermiş
ler .. Dotkorlar: 

"- Bu çocuk kız değil, erkek 
tir. Yalnız ameliyat yapılması 

için 15 yaşını bulması lazımdır.,, 
demişler. Tabii ben bunları ha
yal meyal hatırlıyorum. Gel za
man, git zaman büyümemi bek
lemisler. Eakat, benim erkek ol 
duğu°'mu da kimseye söylemiye
rek gizlemişler. Bu gizleyiş yü 
zünden ben ta on yedi yaşıma 
kadar kızlarla arkadaşlık ettim, 
ev işlerile uğraştım ve her za -
man erkeklerden kaçtım. Mü -
kemmel yemek pişirirdim. Ka -
dmlık işlerinde anamdan hiç 
geri kalmadım. 

Fakat kendimde hissettiğim 
gayri tabiiliği.1 son zamanlarda 
tahammül edilmez hale gelme -
si, muhtelif şikayetlerime yol 
açtı. Babamla tekrar Malatya -
ya indik. Ameliyat için 1starrbu 
la gitmemiz tavsiye edilince 
durmadan buraya geldik. 

Yeni vaziyetimden, erkekli -
ğimden çok memnunum. Sevin
cimi artıran bir baş_ka sebep da
ha var: 

Köylen ayrılmadan önce, a -
meliyatla erkek olacağımı işi -
den bir komşu kadın benimle 
alay etti: "Boşuna uğraşıyorsu
nuz, ne yapsanız erkek olamaz
sın!,, dedi. Ben de "erkek dönüp 

ğim yakın, samimi do~t mevkii
ni kabul ediyorsunuz. Bana ce -
saret verecek, yaşamanın zevki
ni tattıracak arkadaş olacaksı -
mz. 

Şahin narin ve ateşli parmak 
tar arasında kalan elinin sivri 
tırnaklarla tatlı tatlı hırpalan -
dı iYını hissediyordu. Bir kanar -
ye

0 

gagasınm mini mini hırçın • 
Iıklarına benziyen bu ufacık dar 
balar bir azemetli makineyi ha -
rekete getiren elektrik pilleri 
gibi bütün varlığını titretiyor -
du. 

Bir söz gelişi bir özür dileyiş 
yolunda kullandığı kelimelerin 
ona böyle bir ümit vereceğini ha 
tırına bile getirmemişti. 

Nadya delikanlının elini hı -
rakmavarak devam etti. 

- Artık bedbahtlıktan şika
yet etmeğe hakkım yok. Beni is 
tediğiniz zaman görmeğe gele. 
bilirsiniz. Hayvanla yaptı<Tım 
gezintilerde beni yalnız bır;k -
mazsımz. Oh bu benim icin en 
tatlı saadet! ~ 

N adyamn sevinci delikanlıyı 
o kadar şaşırtmıştı ki, maksadı· 

oda hazırlanmış ve kadın hasta
ların bulunduğu koğuştan çıka
rılarak buraya yatırılmıştır. Ye
ni erkek, hastahanede kendisine 
takılan genç kızlardan hiç biri 
ni beğenmemekte: "Siz Istan -
bul kızları çok serbestsiniz. Ben 
ne olursa olsun komşumun kızı
nı alacğım.,, demektedir. Cemil, 
babasının kendisine bir kat er -
kek elbisesi hazırladığını, hasta 
haneden çıkacağı gün uzun saç
larını kestirerek bu elbiseyi gi
yeceğini ilave etmektedir. 

Operatör ne diyor? 
Ameliyatı yaparak Cemileyi 

erkekleştiren operatör Avni de 
dün bir muhrririmize şunları 
söylemiştir: 

"- Ameliyatın birinci kısmı 
muvaffakıyetle itmiştir. Bir 
haf taya kadar ikinci bir ameli -
yat yapacağız. Bu ameliyattan 
sonra Cemil tam bir eııkek ola -
caktır.,, 

HAK YERLERiNDE 

Kadın kocasını 
Davadan vazge~i 
Karısı Ummiyeyi yaralamaktan 

suçlu Fahrcddinin dün birinci cezada 
duruşması yapılmıştır. Kucağrnda üç 
aylık bir çocukla mahkemeye gelen 
Ummiyc, duruşma ba~Jangıcında bir 
istida verdi. Bu istidada, nasılsa bir 
ka?.adır olduğunu, yaralama hadise -
sinde kocasını mes'ul tutmadığını, arıo 
larının açılmasına annesinin sebep ol 
duğunu söylüyor ve davasınc.lan vaz
geçtiğini bildiriyordu. Mahk""'.:, ya
ranın ehemmiyetsiz oldı•ğ~nu hesaba 
katarak Fahreddir aleyhınde açılan 
davanın düşl""aııne karar verdi. 

nm böyle telakki edilişini düzelt 
meğe dili varmıyordu. O, adeta 
kendisini emrine amade bir se -
yis, bir yol rehberi yerine koy -
muştu. 

Nadya dudaklarındaki o tatlı 
tebessümü ve avcundaki eli bı
rakmıyarak ilave etti 

- Şu halde beraber gezmeğe 
çıktığımız zamanlar bana taban 
ca atmasını da siz öğreteceksi -
niz değil mi? 

Nadya, bu lakırdısının ma
nasını anlatmak ister gibi deli -
kanlının yüzüne bakmıştı. Ve Şa 
hin yakın bir tesadüfün kafasın 
da tazelendiğini hatırladı • 

Bir kaç gün önce Gökderenin 
yukarı ormanlık tarafında Ergu 
van kendisine tabanca talimi yap 
tırırken biraz uzaktan geçen 
Nadya onları görmüştü. 

Ve şimdi Nadya onun bu ha
tırasını silmek ister gibi yakla
şarak gözlerinin içine bakarken 
mırıldanıyordu. 

:- Arkadas olacağız, dost ola 
cagız. Dedikodulara ve kıskanç 
hklara rağmen! .. 

Delikanlr bir gıcıklayıcı koku 

SAGLIK 
OGUTLERi --Kayısı da ~ıktı 

Çrktı ama, yanına yaklaşılır 
gibi değil. Fiyatını soranlara, 
manavlar başlarını çevirmeden 
cevap veriyorlar. K a y ı s ı -
nın ucuzlaması da pek umul
maz. 

Galiba, kayısı her zaman 
böyle pek nazlı bir yemiş oldu
ğu için, hekimlerin arasında 
piyasası hiçbir vakit yüksele
memiştir. Eski. zaman hekim
lerinden yalnız Galien (Calinus 
hakim) kayısıyı sever ve mide· 
yi kaynatmadığmı söyliyerek 
hastalarına sağlık verirdi. 

Sonra gelen hekimler ondan 
pek çok fikirler aldıkları halde, 
kayısıyı b e ğ e n e m e m i ş· 
lerdir. Mesela Hakim Razi ka
yısının ancak mideden gelen 
ağız kokusuna karşı faydası bu
lunduğunu, bundan başka her 
vakit zararlı bir yemiş olduğu
nu söylemiştir. 

Hele on yedinci asırda bir 
Alman hekimi Ledelius kayısı 
·iyen bir çocuğun sıtma hasta· 

•-uma tutularak ölümden zorla 
kurtarıldığını, edebiyat yapa
rak, güzel bir tasvir ile aı.lat• 
tıktan sonra kayısı büsbi:djr. 
suçlu bir yemiş olmuştu. Bu be~ 
kimin anlattığı hastalığın kızıl 
hastalığı olduğu anlaşıldıktan 
sonra bile zavallı kayısı yine 
hekimlerin gözünde yüksele • 
memiş ve ona hiç kimse herhan
gi bir hastalıkta fayda bulama
mıştır. 

Fakat, bundan dolayı kayısı· 
yı zararlı bir yemiş saymağa da 
lüzum yoktur. Çocuklar her
hangi yemişi çok yerlerse, mi
deleri bozulur, ateş gelir. Kayı· 
sının bu işte başka yemişlerden 
fazla kabahati yoktur. 

Ancak buna karşılık, kayısı .. 
nm insana yazın pek güzel bir 
serinlik verici bir hassası var .. 
dır. Yaz günlerinde ikindi vak
ti, bir dilim ekmek ve iki kayı· 
sı ile akşam kahvaltısı yapmak 
pek keyifli bir şey olur. Bu ka
darla kalınırsa kayısının, başka 
hiç.bir yemişte bulunamayan o 
güzel kokusundan insana sade 
keyif gelir, mide bozulmaz. Bu 
kadarını da ille tam olmuş hal .. 
de yemek şarttır. Kayısı tam 
olmamış ise turp yemek gibi 
bir şey olur. Fazla olgun olduğu 
vakit te onu "sirke içinde ezil· 
miş tahta kurusuna,, benzetir
ler. 
Bazı mideler çiğ kayısının iki 

tanesinden bile rahatsız olur • 
lar. Bir tane çiğ kayısıdan mi
de sancısına tutulan kimseler 
görülmüştür. Bazıları da Jt-c.fl• 
sırlan kaşınmağa tutu1,.ııar. 

Bunlara meyd:>:s vermemek 
için en iyisi }r.:ı:jlsıyı taze olsun, 
kuru olgmt reçel içinde kayna
tılmr:) yemelidir. Kayısı reçeli· 
ııe badem içi de karıştırmak 
adet olduğundan bu, altın üze
rine fildişi ile işlenilmiş güzel 
bir san'at eseri gibi hem gözle· 
re keyif, hem de kayısının gü
zel kokusu ve lezzeti zevk ve .. 
rır. Lokman Hekim 

ile sersemlediğini hissediyordu. 
Erguvanın ceylan gibi genç ve 
kıvrak hayali gözlerinden silin 
di. Şimdi ellerinden, parmakla· 
rmdan kemiklerine kadar işle -
yen bir ateş vardı. Şuuru dalga 
lanmış gibi kafasında ışıklar sö 
nüp aydınlanıyordu. Bu arada 
okuduğu ronıanlarrn meşhur 
Fatale kahramanlarım hatırla • 
yabiliyordu. Buradan, bu koku
dan, bu ateşten kaçmak istivor· 
du. Ayrılmak için ona elini uzat 
tı. Fakat o sivri tırnaklı parmak 
lar onu tekrar zaptettiğ"i zaman 
bırakmadılar. Nadvanm gözle -
rinden etine ve tırnaklarına ka
dar kaynayan dişi bir ateş bir 
lav gibi, alev gibi onu sarmıştı. 

Artık şuurlarını kaybetmişler 
di. Nadyamn gözleri soruyor ve 
onun yalnız dudakları cevap ve 
riyordu: 

- Evet, evet! 
Ve bu sabah ziyaretının son 

dakikaları hep böyle geçti. ] 
[Arkası var 
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İsviçre Frangının durumu 
İsviçre hatkı geçen gün, ken 

disinin önüne serilen iki mühim 
mesele hakkında kararını ver
di: 

1 - Frank kıymetinden dü -
şürülmiyecektir. 

2 - Krizi, ve onun sonuçla
rile uğraşmağı kanuna bacila
mak için yapılan teklif kC:bul 
edilemez. 

Evvela birinci meseleyi ele 
alalrm: Fransız frangı gibi al _ 
un esasına bağlı olan İsvicre 
frangı, .s'?n _zamanlarda tıpkı~ 0 • 

nun gıbı hır spekülasyon ta -
::.ruzuna .ma~uz kalmıştı. Çün
ku devlet1n fınansal bünyesi za 
yıflamıştı. Spekülasyon vücut -
ta zayıf noktaya hücum eden 
l>ir ~ikr~p gibi orayı buldu ve 
kemırmege başladı. İsvicrenin 
~ir ~evaluation yapması ihtima 
lı hır ta~ım kimseler için çok 
kuvvetlı görünüyordu. Fransa
da gör~len araz, 1sviçredekinin 
tamam1le aynı idi. 

Devletin harpten evvel 100 
milyon olan masrafı 1934 sene
si~de 480 milyona yükselmişti. 
Butçe açığı - 45 - 50 milyon 
tahmin edilen şimendifer açrğı 
hariç olmak üzere - 41 milyon 
tahmin ediliyordu. 

Konfederasyonun borcu, - yi 
n~ 3 milyara yükselen şimen -
oıferler hariç olmak üze -
re, 2.027.040.000 franga çıkmış
tı. Bu vaziyet dahilinde İsviç
renin yeniden istikraz yapma
ğa mecali yoktu. Çünkü aynca 
bunun faizleri de bütçeye yük 
olacaktı. 

Geriye vergiler kalıyordu. İs 
viçrenin milli serveti krizle be
raber zayıflamıştı. 1929 da 60 
milyar tahmin edildiği halde 
bugün ancak 40 milyardı. Buna 
mukabil vergi yükleri fazlalaş
mıştı. 1913 te 270 milyon olan 
vergi hasılatı .1933 te ı.ıoo 
milyona fırladı. Bu hna sö
re Iavlçrede her sene adam ba-
şına 27 5 frank vergi düşüyor • 
du. 

Bundan ötürü vergileri arttır 
manm da imkinı yoktu. Kala 
kala bir çare kalıyordu: Deva
luation ! 

İsviçre altm esasına sadık 
bir memleketti. t tal ya, Fransa, 
Holancta. Belçika ile beraber 
ıterlin bl~~un~. altınla karşı 
koymak ıçın sozleşmişti. Arsı
ul~ piyasada oynak ve kıv
~ bır para haline gelen ster -
l~ dolar~ ancak böyle bir bir
!ik sayesinde mücadele etmek 
imkim vardı. Fakat geçen ay
lar zarfında bitlik bozuldu. 

Altm karplığı yüzde 76 -
78 i bu~ .Belçika parasmm 
kıymetını bıle bile düşürdü. 

İtalya ,altın eaaıma sadık 
k~lmakla beraber, Liret, kam. 
bıyo hakkında çok sıkı kayıtlar 
koy~u. Altın eaaamda görülen 
genış hareket imkanı orada 
dehşetli bir surette kapandL 

No: 44 

Hatta bizzat 1svicrede bile dev 
letin reyi ve kararı olmadan e
ğer tabir caizse ferdi ve s~ni 
bir inflation ya~ıldı. 

. İsvi~re sevvahlarla geçinen 
hır turıst memleketi idi Ekono 
mik bakımdan müstakiİ deö-il
di: Diğer devletlere muhta~tı. 
Eger yalnız kendi menabiiyle 
yaşasa, ancak ahalisinin yarısını 
yani 2 milyon adamı geçindire
bilirdi. Zaten Tecim denkleşme
si (ticaret müvazenesi) her se
ne müthiş açık veriyordu. 

Konfederasyonun ekonomik 
hayatında mühim rolleri olan 
otelciler bir karar verdiler ve İn 
giliz turistlerini memlekete ge
tirebilmek için, kambiyo oyna -
malan ne olursa olsun bir ister
lini muayyen bir mikdarda lsviç 
re frangı üzerinden tesbit etti -
ler. Sterlin İsviçre frangı kar
şısında düşse bile, bir İngiliz tu 
risti İsviçrede bir otelde yemek 
ve içmek ve oturmak için tes
bit edilen mikdardaki frank mu 
kabilinde borcunu sterlinle o
deyebiliyordu. 

Bu sun'i bir inflation'du ... 
Çok geçmeden bu usulü Fran 

sanın Cote d'Azur sahilindeki 
otelciler de kabul ettiler. Onlar 
da kambiyo ne olursa olsun bir 
sterlini muayyen mikdarda 

frank mukabilinde alacaklarını 
bildirdiler. 

Bu suretle altın bloku arasın
da bir ayrılık baş gösterdi. Her 
memlekette, o memleketin zaru
retlerine göre tetbirler alındı. 

Son zamanda Fransada ayrıca 
parayı kıymetten düşürmek için 
bir cereyan başgöstermişti. Bu 
cereyan lsviçrecje aldı yürüdü. 
Altınla spekülasyon yapmak is -
teyenler için İsviçre ve Fransa
dan başka yer kalmamıştı. Bir 
Hollanda vardı. O da iskonto fi
yatmı yüzde bete kadar yükselt· 
mitti. F~-bir kaNM bubra.. 
nı batml!rfif"!i ~lfa "aitim' tut
makta devam etmeğe karar ver
di. Bütün yük lsviçrenin üstüne 
yığılıyordu. Tehlike büyüktü. 
Paranın ya lehinde, ya aleyhin
de karar almak gerekti ..• Çünkü 
paranın akıbetinin bilinmemesi, 
onun kıymetten düşürülmesin -
den daha çok fena idi. Sür'atle 
halkın reyine müracaat edildi. 
Ve İsviçre ulusu 426 bin reye 
karşı 556 bin reyle paranın düşü 
rülmesini reddetti. 

Şimdi bu şekil dahilinde vazi
yeti düzeltmek icap etmektedir. 
Bu, herhalde İsviçre için çok 
zor olacaktır. Zor olacaktır; fa
kat. hiç olmazsa, bu işi üzerine 
alanlar hangi yol üzerinde yürü 
yeceklerini bileceklerdir. O yol 
da, sağlam ve altm karşılığı o
lan bir paradır. 

MUmtaz FAiK 
rNot: ICrizi ve onun aonuçlarile 

ufrqmayı kanuna ballamak için ya 
pılan teklifin reddini yarın inceleye
ceiiz. l 

KIRMIZI VE SiYAH 
,eyi bir silih diye kullamnanm 
yolunu bulacak. Biz kralm, 
krallığın, her şeyden önce mü
barek dinimizin menfeatini göz 
önüne getirelim. Muhafız bölü
ğü kumandanlığına kimi müna
sip görüyorsunuz, monsieur? 

Attan son derece korkmasına 
rağmen M. de Moirod, din ve 
vatan uğruna bu şerefe katlan
dı. Belediye reisine: "Yüzünü
zü ağartmağa çahşımn !,, dedi. 
Artık bir kere de iş, yedi yıl ön
ce Fransız prenslerinden biri
nin Vcrricres'den geçmesi do
layısiyle kullanılmış üniforma· 
lann düzeltilmesine kalmıştı. 

Saat yedide madame de Re
nal Vergy' den geldi; çocuklar
la J ulien de yanında idi. Salo
nu liberal partisi bayanlan ile 
dolu buldu; bunlar, partileriıl 
birleşmesi lüzumundan bahse
diyor ve madamc de Renal'e1 

STENDMAL 
1 

m~ böliiğüııdö liberallere 
de ~ verilmeai için, koca
sına iltimu eımeaini rica edi
yorlardı. içlerincl4pı biri kocası
nın, bu işe aeçilmene kederin
den iflia edeceğini aöylecli. Ka
dame de Renal bu kadmlan ça. 
bucak hifllldan savdı. Zihni 
pek meşgul gibi gözüküyordu. 

Madame de Renal'in, rahatı
nı kaçıran düşüncelerini gizle
mesi Julien'i hayrete rüşürdü, 
daha çok da kızdırdı. Jullen 
içinden: "Böyle olacağını anla
mıştım ya!,, diyordu; evin~ bir 
kralm misafir olması bahtıyar
hgı, ona aşkını unutturuveri
yor. Bütün bu gürültü patırdı
dan gözleri kamaşıverdi. Hele 
bu işler bitsin, asillik fikirleri 
zihnini bir bulandırıp geçsin, 
beni yine sever.,, 

Hayret edilecek şey, madame 
de RCnal'in bu hali Julicıı'in 

BORSA 

5 HAZiRAN ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Alış Satı:ı 

Sterlin 611,- 616,-
Dolar 123,- 125,-
20 Fransız Frangı 167,- 169.-
20 Liret 200.- 202,-
20 Belçika Frangı 81,- 82,-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre fr. 806,- 808,-
20 Leva 23,- 24,-
Florin 81,- 82,-
20 Çek Kuron 96,- 98,-
Avusturya !illın 22,50 23,-
Mark 41,- 43.-
Zloti 22.- 24.-
Peng<. 23.- 25,-
20 Ley ıs.- 16,-
20 Dinar 52.- 54.-
Y cn Sl,- 32.-
lsvcç Kuron 30,- 31,-
Altm 942 - 943,-
M ccidiye 4s:so 49,-
Banknot 228,- 230 -

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngiliz lirnsı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Dr hmi 
Isviçre Frangı 
Leva 
Florın 
Çekoslovak kuronu 
Avustuı;a 
Peozeta 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Ccrnovets 
İsveç kurona 

ESHAM 

Kapanış 

12J)6 
624,50 

0.79,3'l,32 
9.65 

4.65,62 
83.11.50 

2,44.37 
G4,24.36 

1,17,65 
19,07,37 
4,21.62 
5.81.43 
1,95.78 
4.21.-
4 51.40 

78.!>4,43 
34.96,33 

2.78.30 
10.98 
3,11 

Iş Bankası Mü- 90 -
., N . 9.50 

" ,, H. 9,70 
An:ıdolu % 60 25,45 

" % 100 42,25 
Sirkctihaynyc J 6.-
Tramvay 29.-

Bomonti • Nektar 8.50 
Terkos 16.-
Reji 2,35 
Aslan Çimento 10,-
Merkez Bankası 58.-
0ımanlı Bankası 27 .-
Telefon 12,SO 
ittihat dellnneacililıc T. A. Ş. 7,50 

~·· ...... 1.70 .Ş.rtr mertru ecnnes1 4,~ 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borca 1 Kupon Kesik 
,, " II ,. 

ıı:;ir.nı " m " " 
latikrpf dahiU 

Samsundan 
Yapllan ihracat 

28,25 
26,35 
27,-
94,-
95,25 

Samsun, (Husl.lsi muhabiri
miz bildiriyor) - Şehrimizden, 
iıkincikanun 935 ten mayıs so
nuna kadar beş ay zarfında Av
rupa ve Amer· .aya 2,750,000 
kilo arpa, 1,600,000 kilo kepek, 
245,000 kilo nohut, 200,000 kilo 
buğday, 70,000 kilo mercimek, 
20,000 kilo haşhaş, 29,050 kilo 
ceviz içi, 3 7, l 7 5 kilo kabuklu ce 
viz, 5,000 kilo kendir tohumu ve 
7,546 yanm sandrk ywnurta ih
raç edilmiştir. \yrı ;a 1645 ya
rım sandık yumurt. da l:..pan· 
yaya gönderilmiştir 

sevgisini artırdı. 
Ev yorgancılarla dolmuştu, 

Julien madame de Renal'e bir 
çift söz söylemek fırsatını kol
ladı ama ele geçiremedi. Ma
dame de Renal Julien'in odası
na girmiş ve onun elbiselerin
den birini alarak çıkmıştı; Juli
en onu çıkarken gördü. Yalnız
dılar. Konuşmak istedi. Ma
dame de Renal dinlemeden ka
çıp gitti. - Ben böyle bir kadı
nı sevmekle ne de budalalık edi
yorum, büyüklükler sevdası 
onu da kocası kadar deli ediyor. 

Kadıncağız sevgilisinin san
dığmdan da çok c;ıldmnıştı: en 
b~yiik arzulan;ndan biri, gücen
dırmek korkusu ile Julien'e bile 
söylemediği en büyük arzusu, 
Julien'i bir günlük olsun o kara 
setreden başka bir elbise ile 
görmekti. O kadar saf bir ka
dm için cidden şaşılacak bir be
ceriklilik gösterip önce M. de 
Moirod'yu, sonra da ilçebay de 
Maugiron'u, Julien'in de muha
fız bölüğüne almmasma razı et
miştir; keresteci Sorel'in oğlu, 
oldukça fabrikatörlerin oğulla-

YENi NEŞRiYAT 

iki büyük 
Kılavuz 
Lfıgat kitabı yazmak zanne

dildiği kadar kolay bir iş değil
dir. Yabancı dil kelimelerinin 
öz türkçede, öz türkçe bir keli
menin yabancı dilde tam muka
billerini bulmak dil halısında 
büyük bir ihtisas işidir. Fakat 
iş bununla da bitmiyor. Lugat 
kitabı yaparken resimlerini seç
mek, eserin baskısına itina et
mek aynı zamanda hem kitap
çılığın, hem de tabiliğin ince -
liklerini bilmekle kabil olur. lş
te bu vasıfları şahsında topla
mış ve şimdiye kadar Türk ulu
sal kütüphanesini birçok fayda
lı eserlerle zenginleştirmiş olan 
Kanaat Kütüphanesi sahibi 11-
yas, Fransızca - Tü •. çe Resim
li Büyük Dil Kılavuzu, Grand 
Dictionnaire lllustre Francais -
Turc namile güzel bir lı1g~t ki
tabı çıkarmıştır. Bu eser mem
lekette büyük bir boşluğu dol
durmaktadır. 

Birinci cildi neşredilen bu 
eser 1,500 sahifedir. kinde iki 
bin yedi yüz resim, 80 ~tablo ve 
720 latin savıyla tanınmış Türk 
büyükleri ve coğrafya isimleri 
bulunduğu gibi ayrıca sonunda 
fransızca gayrı kıyasi fiillerin 
tasrifleri de vardır. 

Türkiyede en çok konuşulan 
yabancı dil fransızcadır. Bu dil 
için son harf ve dil inkılabı ile 
muvazi surette yürümek üzere 
nesredilen ilk lfıgat kitabı da 
Kanaat Kütüphanesinin Büyük 
Dil Kılavuzudur. 

Eser dil işlerinde mütehassıs 
bir heyet tarafından hazırlan
mıştır. Reşat Nuri Güntekin, 
lisaniyat saharmda salahiyet 
ve ihtisası ile tanınmış İsmail 
Hami Danişment, Adliye Ba
kanlığı Mütercimi Doktor Ali 
Suha, ve Muallim Nurullah 
Ataç'tan müteşekkil olan bu he
yet muntazam bir metotla çalı
şarak, memlekette büyük bir 
boşluğu dolquran bu eseri vü
cuda getirmitlerdir. 

Bu eserin hqsmifetlerind• 
&iri ~ .. ~ 
kelimelerin hepsini, şive hµsu
siyetlerile ıstılahlanru, ilmi ta
birleri ve fransızcaya !itince 
ve diğer dillerden geçmiş olan 
bütün sözleri ve bunların türk
çe karşılıklanru toplamış olma
sıdır. 

Kanaat Kütüphanesi bu lu· 
gat kitabından maada memle • 
ketimizde yine mühim bir boş
luğu dolduran ilmi bir lugat ki
tabı daha çrkarmıştır. Bu da 
Hüseyin Daniş'in fransızca -
türkçe hukuki ve medeni ltlga
tidir. Bu eser kanunlarda ilini, 
içtimai ve hukuki eserlerde, si
yasal söylevler ve.konferanslar
da, muahede ve mukavele me
tinlerinde, gündelik gazeteler • 
de, kitap ve mecmualarda gö
rülen ıstılahlan geniş cümleler 
ve bol misallerle anlatmaıktadır. 

Hukuki ve medeni lugat, bil
hassa ilmi tetebbülerde bulun
mak istiyenler, ecnebi dili öğ
reıunekte olan üniversite tale-

nna. be' altı gence tercih edile
rek tlınacaktı; o~.ki. .marm 
içindt hiç olmazsa ikisi, dine, 
krala aadıkhk hususunda par· 
makla gösterilen delikanlılardı. 
ArabaSJDa şehrin en güzel ba· 
yarılarnn bindirip Normandia 
atlarına herkeslere parmak 
ısırtmağı tasarlamı' olan M. 
Valenod o atlarından birini Ju
lien'e, yani dünyada en çok 
nefret ettiği adama vermeğe ra
zı oldu. Fakat muhafız bölüğü
ne girenlerin hepsinin gök ma· 
vi renkli, beyaz sırma apoletli 
albay uniformalan vardı; kimi
si bunu yedi yıl önce yap~ 
kimi de bu sefer almıştı. Ma
dame de Renal yeni bir elbise 
istiyordu; Beeançon'a adam 
gönderip uniformayı, kılıcı, şap
kayı, hasılı muhafız bölüiüne 
girenlere lizım olan eşyayı ha
zırlatmak için ancak dört günü 
kalmıştı. tşin en tuhaf tarafı 
da, Julien'in uniformasmı Ver
rierea'de yaptımıağı bir ihti
yatsızlık sayıyordu. Ona da, 
bütün şehir halkına bir sürpriz 
yapmak istiyordu. 

Baloya 
Dans etmek için gidersiniz ..• 

Bu; pek tabii ve doğrudur. Fakat .• 
lki dans yaptıktan sonra oturmak 
mecburiyetinde kalır ve artık hiç 
kalkmak istemezsiniz. Çünkü; ayakla 
rınız şişmiş, ıztırap vermektedir. Na
sırlarınız, sizi rahat bırakmadığından 
müteessir olur ve suvareniz he.ba o· 
larak keyfiniz bozulur. Bütün bu tz• 
tıraplara mahal bırakmamak için 
RADYO SALTS banyosunu yapınız. 
Bu şifabahş tuzla yapacağınız ayak 
banyoları sayesinde beklediğiniz te· 
daviyi bulacak, sancı ve şişkinlik za
il olacaktır. Bilhassa nasırlarınızı o 
derece yumuşatır ki tırnak ucile he· 
men kökünden söküp atabilirsiniz. 
Her eczahanede satılır. 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Kasımpaşada Gazi Hasan Paşa mahallesinde 180,000 

lira mukabilinde ipot~kli muhtelif sayılı Un Değirmeni 
1 1 1, 118 lira 84 kuruş vergi borcundan dolayı atat ve 
edevatile birlikde maa müştemilat icra ve iflas kanunu
nun 125 inci maddesi mucibince ipotekle birlikte satı
lacakdır. 

Talip olanların yüzde 7 ,5 depozito akçeleri le birlikde 
27-6-935 tarihine müsadif Perşembe günü saat ı 5 den 
sonra Beyoğlu Kaymakamlığında miiteşekkil İdare He
yetine müracaatları. ( 3115) 

İs: 1 inci iflas memurluğundan: 
Alberta ve Bolato Şaber Şirketi iflas 
etmiş ve iflası 29-4-935 tarihinde a· 
çdıp tasfiyenin adi şekilde yapıllna
sma karar verilmiş olduğundan : 
1 - Müfliste alacağı olanların ve İs· 
tihkak iddiasında bulunanların ala· 
caklarınr ve istihkaklarını ilandan bir 
ay içinde 1 inci if15.s dairesine gelerek 
kaydettirmeleri ve delillerini (senet 
ve defter hulasaları ve saire) asıl ve
ya musaddak suretlerini tevdi eyle
meleri. 2 - Hilafına hareket cezai 
mes'uliyeti müstelzim olmak üzere 
müflisin borçlarının aym müddet i
çinde kendilerini ve borçlarını bildir
meleri. 3 - Müflisin mallarım her 
ne sıfatla olursa olsun ellerinde bu
lunduranların o mallar üzerindeki 
hakları mahfuz kalmak şartile bun
ları aynı müddet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadıkça cezai me
a'uliyete uğrayacaklan ve ruçhan 
haklarından mahrum kalacaklan. 
4 - 13-6-935 tarihine milaadü per
teJnbe ı&nü ıaat 10 da alacakhlami 
ilk içtimaa ıelmeleri ve milflia ile 
mUtterek borçlu olanlar ve kefilleri
nin ft borcunu tekefftll eden Air 
kimselerin toplanmada bulunmağa 
haldan olduğu ilin olunur. 

besi için çok lüzumlu bir eeer
dir. 

Kanaat Kütüphanesi sahibi 
İlyası bu muvaffakiyctten dola-
yı tebrik ederiz. B. V. 

PERŞEMBE 
10 cu sayı11 ,sıktı. Bu Ayıda son sad 

rham Tevfik pap hatualanru anlat
makta devam ediyor. ikdam sahibi 
Ahmet Cevdet ölümünden evvel ne
ler söylemitti? Paril yanıyor! Trab
lua yolunda neler çektiklerimiz, 
Naarettin Hoca latanbulda. Aynca 
Ercüment Ekrem. İbrahim Aliettin, 
Mahmut Yeaari'nin yanlan vardır. 

Sly-1 bilgiler [MUlkiye] 
Her ay muntazaman intifal' etmek

te olan Siyaaal Bilper 1'Millkiye" 
nin 50 inci aayı11 çıkmlftır. 

Prof etör Ali Fuadin, Prof~~r 
Gerbard Keuler'ln, profesör C~ 
Crozat'ın, Macid Gökberk'Qvtt'iyazi 
Berkea'in, 'ilkrü Adaypt' Prof...Or 
Tahıin Ayninin makafeler -te ayın 
aiyaaa11, kronolojiai ,.atlan vardır. 

MUhafız bölüğünün ve genel 
oyun hazırlanması iti bittikten 
sonra belediye reisine uğraşıla
cak başka bir iş çıktı: ••• kralı 
Verriereı'e gelmişken her halde 
şehirden bir fersab ötede Bray
le-Haut'da, erenlerden Clemen
t'nm türbesini de ziyaret ede
cekti; bunun için bir diniğ alay 
hazırlamak gerekiyordu. 

Bu ayinde birçok rahib bu
lunmasr arzu ediliyordu, baş
lıca zorluk bundan çıktı; yeni 
papas M. Mulon, her ne ya
pıp yapıp M. Chelan'm gelme
sine ene:el çıkarmak istiyordu. 
M. de Renal bunun bir ihtiyat· 
sızlık olacağını tekrar tekrar i
leri sürdü ise de kir etmedi. 
Atalan uzun zaman oralarm ~e
nci ilbayhğnu etmiş olan M. le 
Marquis de la Mole de, *** kra
lına refakate memur edilmişti. 
O, papas Chelan'ı otuz yıldır ta
nırdı. Verrierres'e gelir gelmez 
herhalde onu soracaktı; onun 
işinden çıkanldı'luu, gözden 
düştüğünü ölrenincede, maiye
tindeki bütün alayla onun kü
çük evine ziyarete gitmesi pek 

lstanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Alpulludaki alay ıçın 
36000 kilo sığır eti 80,000 
kilo un kapalı zarfla eksilt
meye konulmusdur. Sığır 
etinin ilk ·peyi .600 unun 
700 liradır. İhaleleri 21 Ha 
ziran 935 cuma günü 16, 18 
dedir. İsteklilerin Vize Sa
tmalma Ko. na gelmeleri. 

(2) (3084) 

İstanbul 4 üncü icra memurluğun• 
dan : Yeminli ehli vukuf tarafından 
temamma (1725) bin yedi yilz yirmi 
bet lira kıymet kesilen, Kartalbap 
büyük yalı11nda etki aenedi binöiri• 
ne maklub 505-9 ve 1508-8 numara• 
h evvelce tarla iken timdi boatan o
larak kullamlalJ içinde indr ve dud 
ataçlannı havi (lşOO) metre _.. 
rabaa alanında ki bostanm tiçde ».il 
hiueel dairemfıct acık ertırmaya P. 
kanlmıt olub prtaameal 1·7-935 gün. 
lemecinden itibaren divanhaneye aaı.• 

larak 11-7-935 cUnlemecine rutla• 
yan perıembe pnU dairemizde utı

lacakdır. Artırmaya ıirmek için yüs
de 7 5 teminat ak~.si alınır. Birik• 
mit vergi belediye reaimleri ve va
kıf icare müıteriye aittir. Artırmada 
takdir edilen kıymetin bulunmau 
prt olub akai halde ikinci artırmaya 
kalacaktır.929 tarihli kanunun 119un 
cu maddesi mucibince ipotek aahibf 
alacaklılarla diğer alikadarlarr- "e 
irtifak hakkı aahiblerinbt ~ .. yn men• 
kul ilserindeld hıa ı...nm, hususile 
faiz ve maaarıc.. dair bulunan iddea• 
larını mi;..,:,et evraklarile birlikde yir• 
mi 0 ~ içinde dairemize bildirilme• 
1eri- ltzımdır. Akai halde haklan tapu 
sicilile sabit olmadıkça paranın pay• 
lapnaıından hariç kalırlar. Daha ge-

niı bilgi edinmeai iateyenleriıı 
934-4275 dosya numaruile dairemise 
milracaatlan ilin olunur. (12143) 

mümkündü. Bu da çok ağır bir 
tokad olurdu! 

AbbC Maslon cevab olarak : 
- M. Chelan bu ayinde gö-

zükürse burada da,Besançon'da 
da haysiyetim bir paralık olur, 
diyordu. Aramıza bir de jan.e.; 
niste mi alacağız ? 

- Siz ne derseniz diyin, azi· 
zim Abbe, ben Verriers idare .. 
sini M. dela Mole'dan hakaret 
görmek tehlikesine düşüre'" 
mem. Siz onu tannnazsmız; sa· 
rayda hükfiınete, ananelere sa
dık bir adamdır ama burada. 
taşrada, hemen müstehzi, bet· 
kesi yeren, herkesi ukıntıY8 
düşürmekten kaçmmıyan, ge· 
çimsiz bir adam oluverir. sıı:f 
gönül eğlendirmek için, bizi li
beraller yanında kepaze edive• 
recek bir adamdır. 

AbbC Maslon'un kibri, bele: 
diye reisinin artık cesaret ~ 
alan korkusu karşısında an 
cumartesi akşamı eğildi. Abb6 
Chelan'a, yatı v~ hastalddafj 
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!Okuduklarımız, Duyduklarımız 
ÖMRÜNÜN Elli YlllNI HAPiSANEDE 

YÜZME BAHiSLERi GEÇiREN ADAM ... 
SUYA GiRMEDEN 
AOELELERiNiZi 
YÜZME HARE-

KETLERiNE 
HAZIRLAYINIZ 
Belki hiçbir spor yüzme ka

dar sabır, ısrar ve dikkatli bir 
2eka istemez. Bu sporun, allah 
\'ergisi taratlan yanında bir de 
lan'at tarafı vardır. Eğer bir • 
kaç hafta veya birkaç gün için
d!, denize girerek kendinizi 
~enin zevklerine vermek 
düşüncesinde iseniz, hoşa git -
~ecek surprizler karşısında 

b
. abilirsiniz. Biraz yüzmesini 
~iz bile, suya girmeden, 

)Üzme hareketlerine çalışmanız 
&erektir. Bunu söylemekle sizi, 
•Ynah dolabınızın önünde, ya -
~Ut da bir masa veya bir iskem
a.:: üstünde yüzü koyun yatarak, 
•uda yapacağınız hareketleri 
lnürnkün olduğu kadar tam ola
l'ak tekrarlamağa davet ediyo
ruz aanmaymız. Zaten birkaç 

hareket dışında, hiçbir hareketi 
•u dışında yaparak yanlış bir 
~kanhğa düşmemelidir. Çün
kü açık havada ve su içindeki 
~kaiyonlar tamamiyle biribi -
~den değişiktirler. Buna mu
'ilbil acemilerin, biraz "Yüz
~enin hakkından gelebilenle
l'in,, yüzme sırasmda harekete 
C'eçecek adale gruplarını evvel
den kifi derecede çalıştırmaları 
~k faydalı olur. Çok defa, bir
qç metre yüzdükten sonra 
'orguntuk belirir; acemiler bu 
)orguntuk yüzünden derslerini 
~~ bırakırlar; çabuk yoru
~ suyun zevklerinden tam 
ır pay alamazlar. 

Bunun için bu yaznnızda, 
)iİzme hareke.tlerine bir baş
langıç olmak üzere, evde susuz 
)apılacak egzersizlerden bah
ledeceğiz. Resimlerimizden üçü 
(krol)e, ikisi de (Kurbağala
lna) ya hazırlanma hareketleri
be aittir •• 
L· (Kurbağalama) çok faydalı 
uır yüzme tarzıdır. (Kurbağala
lna) ile pek çabuk yüzülmez, 
fakat bir tehlike anında kendi
lini veya bir başkasını kurtar
llıağa yarar. Bununla beraber 
)Üzme mütehassıslanndan bir -
SQğu, yeni başhyanlara, (Krol) 
~-~vsiye etmektedirler. (Krol) 
uuı kimselerin aksini iddia et· 
lnelerine rağmen en basit bir 
l1iizme tarzıdır. Kısacası (Krol) 
•Yaklarla amut durumda suyu 
dövmekten ve sıra ile kollan 
değinnen kanatlan gibi çevir
~~kten ibarettir. Bu iki hareket 
'Ql'bağalamadaki hareketlerin 
'1tsine olarak biribirinden ta
lnaıniyle ayn şeylerdir. (Krol) 
da biraz ayn bir nefes alma 
tarzı vardır ama, bu, pratikle 
~buk öğrenilir. (Kurbağala
lba) isminden de anlaşıldığı 

Suas olarak lnın.ı.ı...,,, .............. hareketleri 
k-..peğin yüzme tarzlanndan Bu hareketi üst üste otuz defa 
alırumştır. Fakat ikilİnde de yapmalı. Bacak hareketleri için, 
adalelerin lavraklaşımş, bu işe elleri kalçaya koymalı, bacağı 
hazırlanmış olmalan gerektir. bükerek yukan kaldırmalı, son-

Resimlerimizdeki hareketler ra yana açmalı ve tekrar eski 
yapılırsa can sıkıcı yorgunluk- duruma getirmelidir. 
lardan kurtulmak kabil olacağı (Krol) a hazırlanma: Kolla. 
gibi, bunlarla yüzmede de ümit rm hareketi iı;.in, kollan sıra ile 

Bu 6ç resimde g8eterilen kol •e ba
cak hareketleri (Krol) a hazırlanmak 
için mutlaka yapılmuı lbımcelen 

fCylerdir. 

Saidald reUm (Krol) bacak, IOldaki 
kol, ortadaki sırt U.til bacak hareket

lerini göstermektedir. 

edilmiyen terakkiler elde edil
miş olur. Resimlere göre bu ha
reketleri aşa~ıya yazıyoruz: 

Kurbağalamaya hazırlan
ma: Kollann hareketi için, las
tik jimnastik iletlerinin el ge
çecek yerini tutmalı; kollar be
denin devamınca gergin ve avuç 
içleri yere doğru tutulr;ah, kol
lan gene gergin olarak geriye 
doğru getirdikten sonra tekrar 
hareket noktasına döndürmeli. 

ve bir değirmen kanadı gibi 
daireler -.=zerek ve bayağı krol 
için öne, sırt üstü (krol) için 
arkaya doğru çevirmelidir. Ba
caklann hareketi için ayakta 
durarak her bacab sıra ile ve 
gergin olarak arkaya doğru aç
malı ve sonra ilk duruma getir
melidir; sırt üstü (krol) için 
yatıp gene sıra ile her bacağı 
gergin olarak havaya kaldırma
lıdır. 

50 Yılda Kırılan 
Yeryüzünün 
En Kötü 
Rekoru 

Amerika'da Filadelfiya ha• 
pishanesinde geçenlerde bir a· 
dam öldü. Onun kadar hayatı 
heyecanlı maceralarla geçmiş İD 
sanlar azdır denilse yeridir. 

Şimdi son uykusuna kavuşa!.' 
Abe Buzzard ismindeki bu a • 
dam yaşadığı seksen iki yılm 
ellisini Amerikan hapishanele -
rinde geçirmiştir. Abe Buzzard 
bir suçunun cezasını çekip ha -
pishaneden çıkınca, herkese di
ni tavsiyelerde bulunur, bu ara· 
da da çalar, çırpardı. Kardeşi 
75 yaşında Joe bili hayattadır. 
J oe de son dört yıllık cezasmı 
bitirdikten sonra, artık hayatı
n:n sonuna kadar hapiehanede
kalmağa talip ohnUf ve bu ri -
cam kabul edilmiştir. 

Abc Buzzard 1852 scnesincle 
Noyc Pensilvanyada Lancas -
.. , de doiDlU§tur Bcı .kardqi ve 
iki hemşiresi ile yetim kaldL A· 
be kar~eşlerile beraber köyün 
kilisesinde okuyorlardı. 15 ya -
şındayken bir gün kilise papazı
nın ayağına çelme taktı ve za -
vallı adam yuvarlanarak bir ba
cağı kınldı. 

Beş kardeş bir müddet için 
hapishaneye tıkıldılar. 

Anneleri evlendi. İki kız kar
deşleri de yetimler mektebine 
gönderildiler. Hapishaneden çı
kınca beş kardeş te mektebe ve
rilmişlerdi, fakat bir gün beşi 
de kaçtı. 

Çok geçmeden Abe bir mağa
zayı soydu. Yakalandı, muha
keme edilerek on sekiz ay hap
se mahkiim oldu. 

Abe hapishaneden çıkınca, 

S d d M ki B B h artık namuslu yaşayacağını va-ta yom a era 1 i r a is detti. Lakin daha o yaşta iki de
fa hapse girip çıkan bu delikan-

lkisinin de kazanması istecliiimiz şeydir hyı kimse işe almak istemiyor -
du. O zaman kardeşleri John ve 

Evvelki gün gelen Macar Secet tüt çekiyorlar, güzel paslaşıyorlar... M 
futbolcüleri, maçıarın Beyoğlu tara - Tribünlerde benim gibi, Macarlar:n art ile birl~erek bir çiftliği 
fmda yapılacağını öğrenince, dün aa- atadyumda çalışacaklannı bilenlerden soydular. Hepsi de yakalandı • 
hah erkenden Taksim stadına geldi· tek tük meraklılar var. Bunlardan lar. Fakat Abe höcresinin tava
ler ve kendilerini alıştırmak üzere eg- kerli ferli ikisi benim yanıma düşmüş- nmdan bir delik açtı. Üç kardeı 
zeniz yaptılar. içlerinden,. biriaile , ·s- ter ... Konuşmalarına kulak verdim ve buradan kaçmağa muvaffak ol -
rüttüm ve Macariıtandaki son maçla- çok geçmeden anladım ki konu (mev- dular. 
rı hakkında mal\lmat istedim. Bir va- zu) dört kni'üp davaaı .•. 
kit latanbula gelmif olan meflıur Uy- Biri ötekine Galataaaray - Beıiktaş Üç kardeş Marshall isminde 
pqti 2 - ı yendiklerini anlattı. Bunu kazanacak, Fenerbahçe - Güneş yeni- birisi ile birleşerek at hırsızlığı
biliyordum amma ıene de dinledim. lecek diyor. Oteki de aksi iddiada.... na başladılar. Bir müddet te 
Uypeşt yüzde dokun dokuz Macariı- ilk konupn bahse giriınıeği teklif et· böyle gitti. Abe 1874 te yakala
tan pmpiyonu olan takımdır. Uypeft ti, öteki bahis tututmak ideti olma- narak tekrar hapse atıldı. 
bu ıene tik maçlannda yalnız bir tek dığını söyledi. Nihayet anlattılar ve 
defa ~nilmitti. Bu yenilmez takımı yirmi beter liraya bahis tututtular. Oradan kıyafetini değiştirerek 
yenen Segct'ti. Bu aefer latanbula Yalnız ıu '8rtla ki kazanan bu paravı kaçtı. Tekrar hırsızlıktan bu se
gelmeden Seget çok kuvvetli rakibi· götüriip (bava kurumuna) yatıracak. fer de on bir ay hapse mahkQm 
ni ikinci mağlubiyete uğr~tmııtır. İlk Bir aralık bunlann kim olduklarını edildi. 
devre 1 • 1 berabere bltmif, ikinci öirenmek hevesine düştüm, sonra bel Abe'nin kardeşleri evlendi • 
devrede bir gol daha yapan Seget ma ki kızarlar diye vazgeçtim. Yalnız J 
çı bzanmrtşır. Konuttuiumuz fut • içimden: ''ikiniz de kazanın, dedim. ler. ohn ve Mart artık cemiye-

edildi. Lakin gene hapishane • 
den kaçtı. 

Yeniden bir çete kurarak at 
hırsızhğma koyuldu. Yirmi kişi 
idiler. Oyle gizli iş görüyorlardı 
ki polis uzun müddet izlerini 
bulamadı. Nihayet bet bin do • 
1ar müklfat vadedilince, Abe'
den bqka bildin çete erkim ya
kalmu:ldar. Abe çetesini yeni -
den tqkil etti, çok geçmeden 
Lancaater istasyonunun kasam
ru boşalttılar. Bu çetenin yaptı
ğı işler ortalığı allak bullak edi
yordu. Her şeyin sonu ıclirmiş. 
Abe tekrar yakayı ele verdi, tek 
rar Laiıcatei' -~ 
atıldı. Bu defa gayet uslu hare -
ket ediyordu. En büyük meşgu
liyeti kus beslemekti. Ona bir 
kuş hediye etmişlerdi. Bir gün 
gardiyan kuşa dokundu. Abe 
kızdı. Gardiyanı yakaladığı gi
bi, odasın kapadı ve diğer 28 
mahbusla beraber kaçtı. 

Altı ay sonra tekrar yakalan· 
dı. Artık bu sefer incit okuma • 
ğa başladı. Gösterdiği pipnanb
ğın samimi olduğu görünüyor -
du. Kendisini 18 7 3 te salıverdi· 
ler. 

Abe ondan sonra, yanmda 
bir kaç mutekit olduğu halde 
"günah ve kefaret,, mevzuu et· 
rafında konferanslar vermek ü 
zere turneye çıktı. Öyle kuvvet
le ve heyecanla vazediyordu ki 
kendisine bir çok yeni mutekit
ler iltihak ettiler. Fakat maat -

Bir wln ni· 
f&DhHDID 

kardeti ile 
lra•p etti. 
Adama JUlll• 
rulda yere 
deftrdi. B i r 
rödnı pat· 

latb 

teessüf yeni papazm her geçtiği 
yerden kıymetli bazı eşya aır o
lup gidiyordu. Polis mucizeye 
inanmadı, papazın valizini açtı, 
içinde incil ile birlikte bir taban 
ca, bir maymuncuk ve din ile 
hiç münasebeti olmayan diğer 
ıeyler buldu. Abe Buzzard ve 
sadık kardefi Joe sekizer sene 
hapse mahkibn edildiler. 

ı 913 te ihtiyar adam hapis • 
haneden çıktı, Reading'de ev • 
lenmiş olan iki kız kardeşinin zi
yaretlerine gitti. Fakat yolda 
yüz tavuk çaldı, yakalanarak 
tduar içeriye tıkıldı. 

ı 926 da hapishaneden çıkm • 
ca gene tekrar tavuk hıraızbğı
na başladı. On sekiz aya mah • 
kQm edilerek hapishaneye abl
dı. 1928 de keza tavuk hırsızlı
ğından bir daha mahk<im oldu, 
bu son mahkfuniyetini geçirir • 
ken de son nefesini verdi. 

Son vasiyeti öldüğü zaman, 
bir gün hapishaneden. kıyfetini 
değiştirip kaçarken işine yara • 
yan peroka ile birlikte gömül • 
mesiydi. Hapishane idaresi bu 
vasiyetin yerine getirilmesinde 
bir mahzur gönnedi. Kardeşi 
gönüllü mahkiim Joe bir kahra
man gözüyle baktığı kardeşinin 
ölümüne çok ağladı. DiyormUf 
ki: 

- O çok cesur bir adamdı. 
Hayatında sineğe bile fenalığı 
dokunmamıştır. 

• 
j!_n Hızlı Giden Gazete Treni 

bolcü bize Macar takımlarının bugün- bu auretle hem iki muhtelitimiz, hem te hayırlı insanlar olmuşlardı. 
kü likte ııralannı anlattıı Batta~ hava kıuumu kuanmıı olur ı,. Abe de hapishaneden çıktıktan Londranm Paddlngton ıstu- sabahleyin beşi &ti d8rt geçe 
Un>C§t (lstanbula gelmişti) ikinci S. G. S. sonra evlenmeğe karar verdi. yonwıdan gece saat biri yirmi 
Felcnçvarot (lıtanbula F. T. C. ad.-y- • Nişanlandı. Fakat bir gün ni • geçe kalkan bir tren a$ağı Gal Svansea'ya viaıl olmaktadır. 
le gelmitti), üçüncü: Ungarya (Eaki Gilre, serme şanlısmın kardeşi ile kavga etti. halkına, sabahlan kalkmca kah Buradan diğer hatlar ve başka 
M.T.K.) dördüncü: Seget, Betinci· "1 Ad k nakliyat vuıtalanyle gene er-
Föbüş, Altıncı: Kişpeşt, Yedinci: Musabakaları aını yumru la yere devirdi. valtı mualarmda gazetelerini 
Şorok~ar, Sekizinci: Buday, Doku • Bir gözünü patlattı. Nişan bo- bulmak imkinmı vermektedir. kenden herkesin eline gazetesi 

B k (ı b la imi ti) İatanbul Mmtakaaı Güreı heyetin· 1d Ad d . Abe B visıl olabilmektedir. zuncu: oç ay atan u ıe t den : 1 _ S-6-935 cumarteai günü zu u. am ava ettı. bu u tren saatte vasati olarak 
Onuncu: Ker III (latanbula gelmit- aut 14 te Kumkapı İdman Yurdunda sefer de içeriye tıkıldı. Hapis - altmış mil ıüratinde sqretmek- Aşağı Gale bu tren her gece 
ti) Onbirinci: Attila, On ikinci Şo • açık havada gUreı fedenıyonu neza- haneden çıkınca artık uslu otur- tedir. Eski rekorlara nazaran muntazaman (SO) ton gazete 
mogy. reti altında ileride yapılacak seçme maia karar vermişti. Bu sefer aradaki mesafeyi 50 dakika' ka· yükü alarak hareket etmekte-

Seget futboküleri aahada çalıtırken milaababama eaaa olmak üzere tec- başka bir kızla evlendi. Kanam- dar kısaltan bu servis sa~nde dir. Bazı kere sura·· tini" • saatte 
tribünlerden birine oturarak onlan rUbeli &iirqçiler arasında bir müaa- d · " ---
seyrediyorum. Geldikleri ıün rıhtım- baka yapılacaktır. 2 _ Bu ehemmi- an ıkiz iki çocuğu oldu. Çocuk aşağı Galde her köyde bile sa • yetmiş mile çıkaran trende yol-

... ol ise 

da yüksek boylu ıördüğümüz Macar yetti müaabakaya bütün tecrübeli ıü- lanm beslemek için gene hırsız- bahlan erkenden gazete bul· lann ve makinelerin iyiliğinden 
tar, futbol kılıklannı pyince büabU • reıçilerin girmesi mecburiclir1 3 - 1- lığa başladı, bir dükkinı soydu. mak imklm hisrl olmuştur. hiç sarsıntı bile hissedilmiyor-
tün iri kıyım bqeylcr olmup, iyi ki kilo tolcram vardır. Bu defa on üç seneye mahkQm l"reıı en son merhale olarak muş • .. ~~=----~~~~~~~~~~~--.:~_::..____:_---==-:_~=-=-==--====-===~~~~~~~ 
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Rodoslular! Cenevizler! Sakızlılar! Talilerinizi 
Bizansın T aliine Bağlıyorum! Yaşarsa Onunla 

v e l)Me J'E"~·,,_,,,_ ı 
Nerminin Huysuz Babası ! 

Beraber ... Ölürse Gene Onunla Beraber ! 
Ve Grandük Not.arasta kısa 

görüşmeden sonra "Bizans do .. 
nanmasmm kullanılabilecek gi· 
bi olan biricik harp gemiiini de 
Jüstinyaninin filosuna kattığı
nı,. söylemişti. 

Bu. VenedikUJere karşı yapıl
mış bir jestti, İmparat<>r bunun 
1a, V ene<likli hıri.litiyanlara Ce· 
nevizli hıristiyan Jüştinyaniyi 
üstün tuttuğunu göstermek is • 
temişti. Bununla beraber impa
rator işi bu kadarla da bırakma 
dı. Ceneviz amiral gemisinin ka 
marasrnda bir tas şarap içtikten 
sonra: 

- Protostrator (1) Jan jüs
tinyani ! - diye haykırdı .. Size 
şimdilik Limni adası prensliğini 
veriyorum. Bu sizin aşil hJAre • 
ketinizi ödeyecek bir kıymet 
<Ieğildir. Fakat siz~ imparator
ıluğun şerefi üıerin~ söz vcriyo. 
rum ki, Edirne sultanını Teodos 
;surları önünden uı-aklaştırdığı • 
mız gün sizi, Bizın&ın yapabi • 
leceği en yükse~ mükifatlir~ 
sevindirmeğe çalışacağım. 

Ve l}u vadini sözle de bırak • 
maclı. Yazdırdığı u2un bir ve .. 
.sikaya altın mührünü bastı, Jüs 
tinyaniye uzattı. 

J Artık Bizansta yalnız Jan 
jüstinyaniqjn adı dolaşıyor. 
her evde ondan bahsediliyordu. 
'Ağ-ızlar 11 Jan Jüstinyani ,. de
mek için açılıyordu ve kulaklar 
yalnız onun adile dolu olan u -
ığultularr işitebiliyordu. 

jüstinyani, korı;anhğa ve Ve
nediklileriq karşısırı.da Ceneviz 
deniz tlqrrctinlrı pir mlidafii tav 
ınnı ta~ınmağa iki sencdenbcri 
başlamış bulunuyordu. Ondan 
evvel Krrım kryrlarında dola~ı • 
yor ve Kef c şehrindeki Ceneviz 
müstemlckesinin zal..ııta memur
luğunu yapıyordu. 

" Kostantin'in yµzünde ilk defa olarak neş'eli 

Hiç kimıie onyn Bizansa get
ınek istiyeccğini tahmin ede· 
memişti. Herkes, papadan. Ve
nedikten yardım bekliyor, hat -
ta birçok Cinevizlj lnristiyanla· 
rın kılı~lcınm im para torun hiz, 
metine vakfetmek istiyecekleri 
kestirilcpiliyorçlu. Fakat Jan 
Jüstinyininin, bu ~aııh ve kar
h sergüıeftlçrin pç~inc;Jen ayrıl· 
~ıy~n aclsrnın kençliliğincten, 
bır nca beklemeçlen. ve hiç naz .. 
llanmadan tımf trpış tehlike 
mmtakasına yollımacagım v~ 
!böyle birdenbire Kostantmiye
jYe çıkageJeceğini ümit edeme
mişti. BHnun içiq Bi~imslılarm 
{ınanevi kuvvetleri bir pcırça da· 
ha sağlamlaşır gibi oldu. 

Herlces birjbirine: 
- Jiflyır hayır! Bir mukad

Cles hıriştiy~n şehrinin din3faltr 
ıeline 'eçmesine hıriati}ran mu. 
hariplçrinin işil kilpleri taham .. 
mül edemez! 
/ - Yarın d~ha ha,ka1en da 
Ümdadım1;11a koiac~klard1r. Pa .. 
r>a biiyük bir çlgnanma, Hony~d 
bir büyiik orciu gönderecektir, 

Diyebilmeğe b13slamı,tt. 
Jü~tinv~ni derhöl işe başla .. 

Clı. Gemilerindeki kU ilk topları 
\7c mancıqılclan cıkarttı. Sııru 
baştan basij dolasara~ bunlar~ 
en ziyadç işe yıu ıyabıleceklerı 
yerlere tabiye ettirdi. Arkadası 
Moris Kantonea'ıun emrine yUz 
elli Sakızlı asker ver'Cli. (2) 

Geriye kalcın askerleriqi de 
küçük küçük parçala:-a ayırarak 
güvendiği CinevizJi sergerdele.. 
rin emirleri altına k~ydu. Ve 
her grupı müda!aC\ ectecekleri 
sur pşrçal~rım gö~te~re~; 

- işte öleceğiz veıya ancak 
şerefli bir hıristiyan gibi yaşa
mak için ayrılabileceğiniz yer
leri Size teslim ediyOFUm. D ın
}arı ancak bana ia<le edeceksi
niz. Eğer: bir gün bu yer1cri 
Ed~rne sultanının aqamlan zap
tedecek olurlarsa, taliin takdlri 

öyle olursa siz böyle bir neti-

çizgiler belirmiş fdi ... " 
ccyi görenler arasınrla bulun .. 
mıyacakıumz ! Yani ey Cineviz
liler 1 Sakızhlar ve Rodoshılart 
Sjzc, büyük ve mukaddes hıris
tiyan şehrinin taliinc talilerinizi 
birleştirmeniıi emrediyorum. 
Kara<lenizle Akdeni?.in arasında 
ye biziml.e beraber bir Bizans 
yaşıyacaktır, ~·~~u:. ~izansa ta
liin takdir ettıgı kotu son yak
laşımştır ve gelip ı,:atacakıır ':e 
o zaman Bizan~la beraber bız 
ğ~ taı ihc karışmr~ olaç.ağız ! 

Ecnebi tarihlerinin rıvayetle· 
rine bakılırsa, Jan JUstfnyeni-

POLiS 

Bir kadın yandı 
Tep ba ında Şehbender aokıığın -

d Ko ot apırtlllanındı. oturan Lili, 
mu mbtı çılisı kayniltırken üzerine 
at !i sıı;ramiUiı 1ıurctilc yüıünden ve 
rııuqtelıf yerlerinden yanmı~trr. l..ili
yl kllrtarmaga gelen hemıirel!i Bily~ 
da da bq aırada elinden yaralanmrı
tır. Her ikiai de teda.vi altına alın • 
m:ıtardır, 

"' Ortakliy ve Clbttli tlltlin depo
ltmndı çahıın ameleler ıraamda bc
Y•nname daiıtrnıı.k iıteyen 20 kiti ya 
kalanarak tahkikata baflilnmııtır. 

"' ~entden üç kaçak vakaıı otmu! 
tur,. Jul :Karo! vapl1ru yolc:ulilrınclan 
J?avıçfüı eıyaları ara,ında. o kilo lpc:k 
tı kumaı;, Iı mnte liilvvil i•minde bir 
lcadı~un evinde iki ıaıı tenekc:ıi tU • 
t!in ve UzıınkoprUde Mehme(\tn evin 
de iki kılo yapralc tUtUn yalullannuş. 
tır. K<1çııklar rnüııaderıı ve kaçakçılir 
tevkif edilmiştir. 

--~-Türkiye - Japonya 
~ski Japon ~kilçrinden liic:ima 

yakında Toky?dan Yakın~~rkta bir 
t tkik seyahatrne cıkacaktır. Hacima 
pın pu seyahatinde Türkiyeye de ge
leceği haber verHm:ktedir, 

Japonya hükilmetı Yakmıa:~IC\ da 
ha şıkı &ivas;i münaıebata gırıtmek 
arzı.ıs~ınclaqır. Bu mak:ıat ile -'.3agdat .. 
ta bir elçilik ihdas cdilecek~ır, Ja • 
panyanın Avrupa merkeılerınde bu
lunan elçileri P.ariı;te. Loncl~a Japon 
etcısinin paşk(\nlığı ııltında b~r. tt1plan 
tı yap.qcaklardır. Anka.-a . lçm. 1 ~ ·u 
Gava ela bu makatla Parısc: l,!lttru§ • 
tır~ 

nin Teodos surlarıncfa kendisi • 
ne ayrılan müdafaa mevzileri 
üzerine gemilerindeki bayrakla
rı dikerken söylediği bu ateşli 
sözler, Sakızlr, Rado~Iu ve Ci
neviz gemicileri, zabitleri, ser
gerdeleri ve serserileri tarafın -
dan sürekli alkışlar ve haykırış
larla karşılanmıştr. 

[ Arkast var] 

(1) Sı:rdar 

(2) Montaldo jlistinyaninın Sakız 
adasmdak l{ımtiloıiya prenslerinin 
verdiği para ile askerlerini te~hiz et. 
tlğini 5(jyJüyor. 

Tlirk- f ngillz 
Ticaret muahedesinin 
Yeni esasları 

Türkiye • İn~iltere tecim muahe· 
de•inni imı:aıı Uzcrine İnglJterenln 
Ankilra büyük elçiai Sir Percy Lo· 
rane ve müıı:akereyc l§tirak etmis olan 
ticaret mümessili Woadıı dün sabah~ 
lci trenle 1stanlıula dönmüşlerdir. Se 
fır dün aksamki trenle Uç hafta i~in 
izinli olarak Londraya gitmi§tir. 

Woodı de istirahat etmek üzere 
bir tarafa çekilmiştir. 

Bu muahedenin imzası lngilterc j. 
le: alış veri!_? yapan bir çok tecimen -
leri m~mnun etmİ§tİr. Bunlar dün İn 
cilteıre el~iliğine miiraı:aat ederek 
~uahede hakkında izahat .iıstemişler· 
dır. Muahecleniıı metni henü/. resmi 
c•z~t.c ile ilan edilmeıni:i ve İngiltere 
h~rıçıyo nezarcıtine de gönderilme ~ 
~ıs olduğu için bunlara hiç bir ma
hımat verilmemiştir. 

Bizl'J v~rilen h•bere göre ınuilhede 
t~kas C:$aııına de.~il Türkiye ile ln .. 
cılt~r~ ar?ımıda bir tediye: muva,c: • 
nesı \\zenne dayanmaktadır, 

Muvaz:enc işleri Cull'\uriyet Mer -
kez b&nkas, ile bir İngiliz bankası 
tıtrC\fındın ıörtUecektir, 

Haftalık pazar,ar 
Hafta tatilinin deiişmoi dolayuıi· 

le pazar günleri kurulan p~zarlar. cu 
maya alınmıştır. Eyüpte, Kasımpa
sada ve Samatyadaki pazar pazarları 
bundan böyle cumaları kurulacaktır. 

lıtanbttl Ha1kevinde verilen a~cli 
elektrik derslıwJ de cumaclan pazara 
nakicdilmiştir, 

Yeni bathyanlar için: 45 

Şlem nasıl aramı? 

.Bir oyuncu beş tri:k yani on 
bir löve yapabileceğini ümit et
tiği zaman şlem aramalı ve bu· 
nu arka<lasına göstermek için 
bes kör, b~ş pik veya dört san
zatu gibi manştan yüksek bir 
yüken (taahhüt) de bulunmalı· 
dır. Bunun üzerine, eğer arka
daşı, henüz gösterilmemiş :faz
la bir kuvveti varsa küçük §letn 
söyliyebilir. Şlem aranırken en 
önemli (mühim) şey dört asm 
yerlerini bulabilmektir. Henüz 
söylenmemiş bir rengin ası, ne 
kadar zayıf olursa olsun, o ren
gi beş löve deklare etmekle 
gösterilebilir. Fakat bu usul ek· 
seriya tatbik edilemez. Bunun 
icin kontrakt briçteki birçok 
U'suİlerile tanınmış olan Kal. 
bertson, bir rengi beş löve dek
lare etmek yolundan geçmeden 
kolayca aslarm yerini gösteren 
yeni bir metot buln;uş~u~. Bu 
metoda 4 - 5 sanzatu ısmını ver~ 
mistir. Bakınız bu metot nedir: 

Gerek lövelcrin sayı:sile, ge .. 
rek zorlama d e k 1 a r a s y 0-

nile manşa çıkılınca, bir oyun
cı.ı şlem yapılma.sını muhte~eJ 
görür ve beş trık yapacagım 
akh keserse, ya üç ası yahut ta 
iki as ile iki ortak tarafından 
söylenmiş renklerden birinin 
ruası bulunmak şartile dört 
sanzatu söylemelidir. Arıkadaşı 
şu şekillerde cevap vermek 
mecburiyetindedir: 

1 - Eğer evvelce bildirdiği 
kuvvetlerinden başkası yoksa, 
evvelce söylediği renklerden ne 
kadar zayıf olursa olsun kıymet
siz bir rengi beş löve olarak 
söylemeli ve bu suretle arkada
şına (dur!) işareti vermelidir. 
Öteki oyuncu işi anlayınca şle~ 
me gitmekten vazgeçer ve dek .. 
larasyonu klğıdına göre dllzel
tir. 

Mesela (A) ve (B) ortaktır. 
(A) da: 

Kör: Rua, vale, 4 
Karo: As, vale, 4 
Trefl: As, rua, 7, 6, 2 
Pik: 61 5 
(B) de de: 
Kör As, dam, 10, 5~ 3 
Karo: Rua, d4Ill. 9, 3 
Trefl: 8, 5 
Pik: Vale, Z 
Bu ellerle deklar:asyonlar 

şöyle olur: (A) bir kör; (B) üç 
trefl; (A) dört karo; (B) dört 
sanzatu; (A) beş trefl, (B) beş 
kör. 

Görülüyor ki (B) arkadaşının 
(Dur!) işaretini anlamt§ ve §le
me gidilemiyeceğini görerek 
beş körde kalm:tştır. 

(3 .. 4 sanıatu) usulile şleme 
gitmenin baska şekillerini ya
rın göstereceğiz. 
Bilenler için 

• g B r 
+ v 10 8 
-i•V83 

• D 4 
j• A B 7 ! 2 
+ 10 9 6' 
•• 1 

+ R D 1 

Bazı adamların her şeyi kırıp 
koparmaya, koca bir ailenin ra
hatını bozmaya bahane arayan 
tabiatları vardır. Vakıa bunla -
rın çoğunda hiddet ve delilik bir 
kibrit ateşi kadar devam eder. 
Arkasından susar.düşünceye da 
tar; hatta yaptıklarına pi~man 
olurlar. Fakat iş işten geçtıkten 
sonra ... 

Bir kadıncık, "Nen~1inin anne 
5~ imzasile bize yazdığı bir mek 
tu~ta kocumı ve derdini şöyle 
anlatıyor: 

lJç senedir evliyiz: tanışara~ 
ve biTibirimizi severek, onun aı
Jesi istemediği halde evlendik. 
Onlar zengin bfr kız arıyorlar -
mış. Belki kocam da evlendik -
ren son1a zengin bic kız almadı 
ğrna pişman oldu, ~ilmiyo1um, 
fakat üç senedenberı en ufak ba 
hanelerle beni o kadar kırıyor, 
0 derece ağır hareketlerde bulu 
nuyor ki, bunları beni_bır~kmak 
istemesinden ba§ka 111~ bır §e>:e 
lıamletmek mümkün değildır. 
Artık aramızda sevgiden eser 
kalmadı. Ya/mı çocuğuna biraz 
düşkünlük gösteren bu a~am 
her gün kavga etmek, ~af:ırrp 
çağırmak, kı~ıp ~tmak ıçı1!w :1~ 
yapacağım bılmıyor. Terlıgım 

bulamaymca. yemeklerden biri 
ni beğenmeyince bir kocanın kı 
yametleri koparması mı lazım • 
dır? Size son kavgasını anlata • 
cağım ve bana bir iikir vermeni 
:d rica edeceğim: 

On iki gün evvel bir akşam ye 
mekten sonra pişirdiğim kahve 
yi beğe11medi. Şekerini /azla 
kahvesini az buldu. Bundan çı
kan kavga evde benim yaptığım 
bütün i~lerin beceriksizliğimi, 
ev idaresi ne olduğunu bilmedi
ğimi gösterdiğine vardı. Artık 
tahammül edemiycrek cevap 
verdim, ağladım. Ertesi akşam 
gelmedi ve bugün on iki gündü1 
ne geliyor, ne bize bakıyor ... 

Bizim N erminin annesine de
ğ il, babasına söylenecek çok sö 
zümUz var. Fakat karşımızda o 
yok, Nerminin annesine sabır ve 
basiret tavsiye ederiz. Anlattığı 
tabiatte erkekler o kadar çok • 
tur ki, yer yüzündeki ailelerin 
yüzde kırkının bundan muztarip 
olduğunu iddia edebiliriz. Fakat 
bunlar içinde ailelerini yrkıp at
maya kadar varan yok giıbidir. 
Başta da söylediğimiz gibi kız
gmlrkları bir aleve benzer: ça-
buk pi~man olurlar. . 

Bu hallerine bakarak sevgıle 
rinin a~aldtğm~ hükmetmek de 
doğru değildir, belki eskişindcn 
fazla sevmeleri bile bir çok çıl
ğmlrk?ar huysuzluklar yapma • 
larına mani olamaz. Nerminin 

babasının bir kahve meselesin .. 
den çrkardığı kavgayı on iki gün 
evine uğramamaya kadar uzat
ması ilk defa olarak kansından 
muh~kkak ki,haklı bir mukabele 
ve manız kalmasından ileri gel• 
~istir. Kendisine sahip olma· 
yari, sık sık huysuzluklar çıka: 
ran bu adama karşı gelmemelı, 
susmalı; gönlünü almalı. Ha.~ta 
özür dilemelidir. O zaman gore 
ceksiniz ki,yaptıklarına pişm~n 
oldu<Yunu bile itiraf edecektır. 
N e~inin annesi şimdi iki satır 
hk bir mektupla özür dilerse de 
diklerimizin, ne kadar doğru ol 
duğunu anlayacaktır. 

• 4 6 ya,ında bi 
bekAran şik&yetir 

Ankaradan Doğan imzasilc aIJ 
<lığımız mektup: 

•.. Çok genç iken bir Ermeni 
kızı ile iki sene kadar metres ha 
yatı yaşadım. Ondan ayrıldık.-, 
tan sonra ne bir metres bulabı1·1 
dim. ne de ev!enebildim. 46 ya • 
§ındayım. Bundan sonra e_vlen• 
mem doğru mudur? Evlenırsem 
kaç ya§ında bir kadın almal1! 
doğru olur? Şunu da yazayım kı 
çok sinirli ve titiz bir ada:n~m. 
Dejenere denecek kadar sınırle 
rim bozuktur. En küçük kusur • 
lar, patırdı/ar, hele kitaplarım • 
la gazetelerime dokunulmas~ 
bütün gün sinirlerimi bozarak 
beni adeta hasta eder ve evlen • 
mekte tereddüt etmeme en bü • 
yük sebep budur .•• 

Mümkün olduqu kadar çabuat 
evleniniz, geç kalmışsınız. Sinir. 
lerinizin bozulması bekarlıktan, 
etraf mızda kendi yakınlarmı.z· 

dan kimse bulunmamasmdan,yal 
nızlrktandır. Evlenince bunlar. 
düzelir. Artık otuz yaşından bü 
yük bir kadınla evlenmelisiniz. 

• Kim ve neci orduOu bilfn· 
meden sevilen adam 

Ankaradan "Daktilo" imzasi· 
le bize mektup yazan genç kız, 
aşk bahislerinde pek tecrübesiz 
olmamakla beraber bu defa 
içinden çıkamadığı bir mesele 
karşısında kaldığını yazıy.or ve 
diyor ki: 

" ... Nihayet bir tesadüf. 
le onun bir elektrik amelesi ol·, 
duğunu öğrendim. Hem de çok, 
garip bir tesadüfle öğrendim. , 
Çalıştığım dairenin elektrikleri 
bazulmu§tu. Baştanbaşa yaptı ·ı 
rılacaktı. Birkaç amele geldi. 
Çtılışmağa başladılar. Oğle paY,. 
dosunda onu yüksek bit merdi· 
venin üstünde sau amele elbi· 
sesile görünce §aşırdım, kal • 
dım. Demek o bir amele imiş: 
diyerek benden mesleğiııi giz· 
!iyen ve beni aldatan bıı ada• 
mm randevusuna gitmiyorum. 
Verdiğim sözü de, yüzüğü de 
geri almak istiyorum. Fakat 
hala kat'i kararımı veremedim. 
Daha doğrusu vakit bulup isti• 
yemedim. Kimseye fikrini sor• 
madım. Çünkü kibrime dokunu· 
yor. Size bir kere danı§mağa 
karar verdim.'' + lO t!_3 0 :!0932 

•• &ıQ ı J' 
•tRV711 
•• D 5 4 
-!• • 5 ı 
• 6 2 

Kağıdı (E) vermiştir, 
(E) bir pik, (S) iki kör (0) 

pas. (N) üç karo, (E) pas de· 
ınişler ve (S) te dört kör kal
mıştır. 

veyi mordaki pik asile aldrktan 
sonra iki defa koz çekmeği ve 
koz damile eli morda tutmalı ~ 
dtr. Sonra· mordan ufak bir ka
ro oynamah, (E) dokuzluyu 
koyarsa dam ile almalıdır. El 
kendisine geçince ü~üncü defa 
koz çekmeli, sonra küçük bir 
karo oynıyarak mordan da kü
çük bir karo veımelidir. Bu su
retle karo ası düşecek ve (S) 
treflleri karolarm üstüne kaca
cağ ı için artık yalnız bir pik 
kaybedecektir. 

Prensip: Bir rengin rua ve 
dört ufagım bir elde, dam ve 
iki ufağı öteki elde bulunduğu 
zaman. bu renkten bir löveden 
fazla kaybetmemek için, asın 
hasımlardan birinde tek yanh 
olması ve yapılan deklarasyon
lar sayesinde asın hangi basım
da olduğunun· tahmin edilmesi 
lazımdır. Bu tahmin yapıldık . 
tan sonra, asın bulunduğu ha
ınmdan evvelki elden bu rengi 
oynamah. hasmı ya ası koyma. 
ğa, veya ufak oynamağa mec. 
bur etmelidir. Eğer hasım ufa. 
ğr koyarsa yükeni yapan ( taah. 
hüt eden) oyuncu elindeki onör 
le alır, tekr~r bir ufak oynar) 
mordan da bır ufak verir. hasım 
ası koyar ve rengin geri kalan 
kağıtları sağlamlaşır. 

İmzasından daktilo olduğu 
anlaşılan genç kız sevdiğinin 
amele olduğunu öğrenmeden 
evvel onu beğenmiş, o kadar 
beğ·enmiş ki. onunla nişanlan • 
mış bile. Fakat ameleliği orta· 
ya çıkınca bir amele ile seviş· 
mekten çekiniyor. 

Birçok züppe ve sonradan 
görmeler de vardır ki, bir krz• 
Ia tanı~ır, sevişir, onu beğenir 
ve onu11la evlenmeğc karar ve• 
rir, sonra krzın daıktilo olduğu· 
nu öğrenince vazgeçer. Bu doğ• 
nı mu? 

(Ö) oyuna pik onlusilc baş
Iamıstır. 

(S\ yükenini (taahhüdünü) 
yerine getirmek için, trefl a&ı· 
m kullanmadan evvel karoyu 
sağlamlamak suretile, karodan 
bir löveden fazla kaybetmeme
lidir. Buna muvaffak olmak için 
yegane kombinezon, karo ası· 
mn bir taraf ta tek yanlı çrkma
stdır. Yapdan deklarasyona g·ö
re karo asının (E) de olması 
pek muhtemel bulunduğundan, 
(S) asın orada tek yanlı oldu .. 
gu ümidile oynamalıd1r. llk lö. 

Elektrik amelesi de sizin gl• 
bi, hayatını alnının ve zekası· 
nın terilc kazanıyor. Şimdiye 
kadar sizden mesleğini gizle
mesi belki de sizin bu tarzda 
hareket edeceğinizi ıezmiş ol• 
masındandır. Öndan özür dile• 
meniz ve şahsım beğendiğiniı 
bu. adama karşı mesleği dolayı
sile asla soğukluk göstermeme
niz lazımdır. 
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RADYO 
Radyo dalgaları 

ve Cisimler 
Geçen sayılarımızın birinde 

~dyo dalgalarının posta güver
~leri üzerinde bıraktığı tesir
t en ?ahsetmiştik. Fransada bir 
Cknısyenin bir araya 100 gü-

\>e • 
t rcın tophyarak bunların mek-
b~p taşıdıkları sırada kuvvetli 
l 1r. gönderici radyo postası iş
Ctılmiş ve bu dalgalar yayılın-
~ _güvercinlerin iş göremedik
t erıne gözbirliği edilmiştir. Bu 

1 ecr~benin kısa mı yoksa uzun
ar ıle mi yapıldığı bildirilmi-
~?r. Fakat şurası muhakkaktır 
kı bu dalgalar kuşların dimağla
~ın faaliyetlerine mani olmuş-
Ur. 

Bir Fransız teknisyeni de 
bundan bir müddet önce kısa 
dalgalı radyo dalgalarının in
~nlar üzerinde de bıraktığı te-
81.ri tetkik etmiş ve birçok tek
~~kçilerin kabul etmedikleri id-
~ada bulunmuştur. Bu adam 

dı:yor ki: Kısa dalgalar insanla
~n sinirlerini gevşetir ve karak
bCrleri üzerinde değişiklikler 
.usule gelmesine sebebiyet ve -

tir ve daha ileri giderek bu kısa 
~~l.galann bazı kimseleri delirt

g1ni bile iddia etmekten çekin
flle_~iştir. 

Obür taraftan ültra kısa rad
~o dalgaları birçok hastalıklara 
d cva olduğu biliniyor. Viyana-
a son sistem bu t t 1avi usulü
~n çok faydaları görüldüğünü 
b· nınmış, Viyanalı profesörler 
<lll~iriyorlar. Hem bu dalgalar 
~grudan doğruya insanların 

erlerine ve dimağa yakın yer-

lere sevkedilmektedir. Bunlar, 
kısa radyo dalgalarının insanla
rın dimağı ve asabı üzerine f e
na tesirler yapmadığnı apaçık 
meydana koymağa yeter. 

Bu teknik adamının ileri sür
düğü nazariyelerden biz şu sona 
varıyoruz. 

Bizce radyoya çok meraklı 
olan bir insan nasılsa yarım 
hasta sayılır. Kısa dalgalı is
tasyonları da yakınlara kadar 
iyi alacak makineler yoktu. Bu 
dalgalarda çalışan istasyonları 
bulmak pek güçtür ve bir yer bu 
lununca doğru dürüst dinlene -
miyor ve birkaç dakikada bir 
ayar düğmesini oynatarak ara
nan yeri düzeltmek lazım geli
yordu. En tatlı bir musiki par
çası dikkatle takib edilirken se
sin kaybolması veya haddinden 
çok taşması musiki tiryakileri
ni pek sinirlendirir. Netekim 
Avrupada büyük konserler din-
lenirken bir kimse yanmdakile 
konuşarak sesini yanındaki bir 
musiki sevene duyurtacak olsa 
orada muhakkak fena bir mua
mele görür ve kendisine susma
sı söylenir. 

işte kısa dalgaların bizce si
nirlere dokunması aynen bunun 
gibi olsa gerektir. Meraklıları 
bir zaman evvele kadar tatmin 
edemiyecek kadar fena işitilen 
kısa dalgalar birç~.k kimselerin 
sinire tutulması teknik adamını 
bu iddiaya vardırmıştır. 

Turgud B'eda 
,............_~-----~-~----~--~~~--~-----·~~---~~~··-~~ .. ~~~---

HER HAFTA BiR ÖGÜT 
-----=--------------·~----=,,_,.,.__......,.._,___, -• Yazın daha iyi dinlenen yerler 

t' Radyo dinlemek için kış mev-
11llleri en müsait olmakla be
;a~er yazlarr kışlardan daha 

1Yı alınabilen birçok istasyon -

1ar da vardır. Dinleyiciler bilir
dcr ki Kahire radyosu ile ayni 
algada yayın- yapan Brüksel 
~ldukça kuvvetlı ( 15 kilovat
bllt) bir istasyondur ve kışları 
azı çok iyi radyo dinlenen ak
~arnıarda Brüksel de birlikte 
;~İtildiğinden Kahire fena işiti
h~or veya ıslık sesine benzer 
h~t uğultu peyda olduğundan 
~·ç .. dinlenemiyordu. Yazlan ise 

lliksel gibi uzak ve enerjileri 
~~ .. olan istasyonlar hiç ahnama
ıgından bu sıcak yıl bölümün-

Küçük 
Yazı: 2 

de Kahire pek iyi duyulur. 
Bu istasyondan başka yayımı 

sevilen ve kışın Strasl>urg rad
yosu tarafından taciz edilen is
tasyonlardan birisi de 349 met
re dalga uzunluklu Simferopol 
postasıdır. Kırımdaki şark mü
ziği yayan bu istasyon da kışa 
nazaran daha iyi işitilmektedir. 
Çünkü ulusumuza uzak düşen 
35 kilovatlık Strasburg Simfe
ropolu taciz edememektedir. 
Bunlar gibi daha pek r;ok istas: 
yonlar vardır ki kışın dalgaları
nın biribirine yakın bulunmasın 
dan iyi dinlenemedikleri halde 
yaz günlerinde şikayet edilmi -
yecek derecede iyi işitilir. 

dalgalar 
cadan başka İngiliz dili ile <le 
program yayar ve anonse eder. 

Schumann'ı 
Hatırlayış 

GSE işaretli Londra istasyo
tıundan sonraki 25,36 metre 
<laıga uzunluğundaki Vayne 
!Nevjersey) istasyonu gayet 
ayıf olduğu için hiç alınama

tlııştır. 

Tanınmış Alman kompozi -
törlerinden Robcrt Schumann
ın doğduğunun 125 inci yılma 

j· ~una mukabil 9 kilovat ener- düşen 4 - 6 - 935 günlemecinde 
i 1~1le 2 RO işaretli Roma çok birçok Avrupa radyolarında 
t'Y1 ~uyulur. Dalgası 25,40 met- ı kendi güzel eserlerinden piya
b:dır. Bu istasyon bugünlerde no parçaları çalınmış ve şarkı

lstanbul radyosunda Zitar ale ·• 
tile solo konserini dinleyeceği

miz Schreiber (Şrayber) 

HABErR<IL.ER 

Buda peşte 
Radyosunda 
Budapeşte radyosunun gece 

yayımları bitince gece yarısın
dan sonra biri beş dakika geçe 
son duyumlar yayılırdı. Bunla
rın bitiminden sonra da Macar 
marşı çalınarak yayım kesilir
di. Bildirildiğine göre dışarı 
dinleyicilerinin pek benimseme
dikleri macarca duyumlar baş -
laymca kimsenin Macar ulusal 
marşını dinlemeden radyolarını 
kapattıkları ihtimali düşünüle
rek programın bu kısmında bir 
değişiklik yapılmış ve bundan 
sonra saat bire yaklaşınca kon
serden sonra ecnebi dillerle mü 
zikli programın bittiği bildiri
lecek ve sonunda hemen Macar 
ulusal marşı çalınacaktır.Sonra 
ecnebi dillerile veda edilerek 
macarca duyumlar yayılacaktır. 

Avrupada 
Hind programı 

Hollanda Hindistan koloni
lerinden röle suretile kısa dal
galardan aldığı radyo yayımla
rım kendi radyo istasyonlarile 
Avrupa dinleyicilerine yaya
caktır. Şimdilik ayda yarımşar 
saat iki konser 'd inletilecekmiş. 

Pişkin Teyze 
Yayımı 
İstanbul radyosu dinleyicile

rini sevindiren bir program ha
zırlamıştır. Her çarşamba ak -
şamı monoloğunu dinlediğimiz 
Pişkin Teyze bundan sonra yal
nız monolok vermekle kalmıya
rak dinleyicilerinin çocuklarına 
da nasihatlerde bulunacaktır. 
Şöyle ki, çocuğundan herhangi 
bir şikayeti olan her radyo sa
hibi bir mektup ile radyo şirke
tine veya onun organı olan 
"R a d y o - T o p" mecmuasına 
müracaat ederek çocuğunun ne 
gibi yaramazlık yaptığını veya 
yemek yemediğini bildirecek -
tir. Ayni zamanda bir gocuğun 
fotoğrafisi de gönderilebilir. 
Gerek fotoğraf ve gerek mek -
tup 'Radyo - Top" mecmuasın
da dercedileceği gibi her mek
tuba İstanbul radyosundan ce
vap verilecektir. Bundan mak
sat çocukları uslandırmak ve 
bütün hatalarım tashih etmek
tir. 

İstanbul radyosunun bu te -
şebbüsü bütün çocuğu olanlar 
tarafından sevinçle ka~ılanmış
tır. ~r program çerçevesinde çalış- !arından söylenmiştir. 

. atnaktadır. Ekseriya 2 RO ============::::;:;;;============ 
~Şaretli Romayı gündüzleri öğ
Uden az sonra veya akşam 
ttıı·~rleri 17 den sonra dinlemek 

Utnkündür. 

ttı :Sunu geride bıarkınca ilk çık
. ası lazımgelen posta WlXAL 
~Şaretli Boston istasyonudur. 

S kilovat ile 25,45 metre dal
~~ uzunluğundaki bu istasyonu 

1nlemek mümkündür. Çalışma 
~atteri her gece yarısı bir ile 
·30 arasındadır. 

t Bastonun üstünde 25.49 met· 
be dalgalı Bertin kısa dalgası 
~lunur. işareti DJD olan bu 

2 
Sta her akşam üzeri 1 7 ile 

"t3·4.s .arasında ycı.-,m yapar. 
bin· ıyı Alman istasyonlarından 
,,~1 olan bu posta ekseriyetle 
~ llo, Afrika, allo Asya,, diye 
aY.ıına başlar ve SP.iker alman·. 

Uluslar Kurumu mikrofonları 'önünde dış bakanları ve bakanı
mız Tevfik Rü§_tÜ Ara.s 

Haftanın Programı 
9 Haziran Pazar 

BOKREŞ 

12: Kilise konseri (Koro). 12.30: Ha
fif musiki. 13.30: Sozler •• Plak. 14.15: 
Duyumlar. 14.35: Plak. 17: Köylli saati 
18: Plak. 19: Duyumlar. 19.15: Plak. 20: 
Konferans. 20.20: Yeni pliklar. 21: R ·.Q. 
yo cazı. 22.20: Spor. 22,30: Yeni plak1ar. 
yo cazı. 22,20: Spor. 22,30: Dans 
akşamı. 23: Duyumlar. 23.15: Dansm de
vamı. 23.45: Fransız ve almanca duyum
lar. 

MOSKOVA 

11.15: Şarkılar. 14: Sözler. 17.30: Par
ti yayımı, 18,30: Sözler, 19,30: Dans ve 
karışık musiki. 22: Almanca yayını. 23.05: 
Ingilızce. 24.05: Almanca. 

BUDAPEŞTE 

20.20: Sözler. 20.50: Stüdyodan operet. 
23 Duyumlar.23,30: Heinemann caz orkes
trası. 24.15: Çingene orkestrasL l.OS: Son 
duyumlar. 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Alman koro· 
su konseri,23 Spor ve duyumlar, 23 30: 
Dva Jelena lokantasmdan röle (nakil), 
24: Dans plaklarL 

VARŞOVA 

20.25: Plik •• Sozler •• Konferans. 21. 
15: Ölülere hürmet saati. 22.30: Lemberıı 
den röle. Sözler ve müzik. Duyumlar. 
23,20: Asker müziği, 24: Sözler, 24,0S: 
Plak. 

HAMBURG 
20.20: Org müziği. 20.50: Hava raporu. 

21: Denizcilik şarkıları. 23: Duyumlar. 
23,30: Dans. 

M0N1H 

21: Radyo opereti, 22.30 Bcrlinrien 
röle. (Karışık konser). 23: Duyumlar. 
2.\30: Dans. 

BRESLAU 

20: Halk mü:r.iği. 21: Radyo piyesi 
(Müzikli) 23: Duyumlar. 23.30: Dans. 

• 
10 Haz:ran Pazartesi 

BÜKREŞ 

13-15: Gı.indüz plak yayımı. 18: Rad
yo orkcııtrası. 19: Duyumlar. 19.15: Kon· 
serin ıievamı. 20: Sözler. 21.20: Romen 
şarkıları. 20.35: Plak. 20.50: Sözler. 21.05: 
Sarvns küatüoru. 21.40: Şarkılar (Opera 
ve romanslar) 22: Piyano konseri, ~2.30: 
Duyumlar. 22.45: Konser nakli. 23.15: 
Fransız ve alman dilinde duyumlar. 

MOSKOVA 

17.30: Parti yayunı. 18.30: Konser. 19. 
30: Radyo piyesi. 22: Almanca yayun. 
23.05: lngllizce. 24.05: Macarca. 

BUDAPEŞTE 

20.40: Macar halk l\ClrkılarL 22.50: Du
yumlar. 23.20: Piyano konserı. 24: Söz
ler. 24.15: Ca:ı:. l.05: Duyumlar. 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Zagreb opc· 
rasından röle. • Duyumlar. 

VARŞOVA 

21: Senfonik konser. 21.45: Duyumlar, 
sözler. 22: Kattovitz'den röle: Koro kon
seri. 23: Duyumlar. 23.20: Salon orkes· 
trası. 24: Sözler. 24.05: Bach konseri. 

HAMBURG 

20.05: Bach ve Hacndcl'in eserlerinden 
konser. 20.40: Spor. 20.50: Hava rapo
ru. 21: Şarkılı skeç. 22: Şen yayım "Dans 
müzikli,M 23: Duyumlar. 23.30: At sporu. 
23.35: Dans. 

MÜNİH 

21: Radyo orkestrası. 23: Duyumlar. 
23.30: Dans müziği. 

BRESLAU 

20.20: Knnşık müzikli ya~m. 21: Org 
konseri. 22.10: Köylü mızıkasL 23: Du. 
yumlar. 23.30: Dans. 

• 
11 Haziran Sah 

.SÜKRES 

13: Duyumlar. 13.05: Jan Marko or
kestrası. 13.45: Duyumlar. 13.05: Konse
rin devamı. 14.15: Sdzler. 14.35: Konse· 
rin devamı. 18: Plak. 19: Duyumlar. 19.15 
Plak. 20: Sözler .• Plak. 21: Sözler. 21.20 
Berlin Staats operasmdan nakil: Richard 
Strauss'un "ARİADNE AUF NAXOS.w 
Sonunda duyumlar. 

MOSKOVA 

17.30: Karışık konser. 19.30: Hafif 
müzik. 22: Almanca yayım. 23.05: Fran.
sızca yayım. 24.05: Felemenkçe. 

BUDAPEŞTE 

20.20: Radyo piyesi. 21.50: Ber~nd 
radyo konseri. 22.30: Duyumlar. 22.50: 
Sarkılar. 24.30: Çinıtene orkestra&L 1.05: 
")uyumlar. 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Plak. 21.10: 
Berlinden röle "Nakil .. ':"ARİADNE AUF 
NAXOS., adlı R. Strauss'un operası. 22. 
45: Sözler. 23.25: Orkestra ve oarkılar. 

VARŞOVA 

20.30: Oda musikisi.- Sözler. 21.10: 
$arkılı solist konseri.· Duyumlar. 21.55: 
Konferans. 22: Senfonik kC'mer. 23: Dans 
korosu. 23.30: Spor. 23.40: Küçük radyo 
orkestraırı.. 

HAMBURG 
21: Duyumlar. 21.15: Ariadne aur Na:ıı:

os .. operasL 22.45: Çift piyano müziği. 
23: Duyumlar. 23.25: Spor. 23.40: Müzik
li program arasL 24: Gece konseri. 

MUNlH 

20.20: Şen müzik. 21: Duyumlar. 21.15 
"ARİADNE AUF NAXOS .. operası. 22. 
45: Sözler. 23: Duyumlar. 23.20: Prog
ram arası. 23.30: Gece müziği. 

BRESLAU 

21ı Duyumlar. 21.15: "Ariadne auf 
,ofaxos., adlı R. Straussun operası. 23: Du
yumlar. 23.30: Gece müziği. 

12 Haziran Çarşamba 

BOKREŞ 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Sibiceanu 
orkestraSL 19: Duyumlar. 19.15: Konse
rin devamı. 20: Sözler. 20.20: Plak. "Ye
ni musiki., 21.05: Enesco süvaresi "Sen
fonik eserlerden.,. 21.45: Enesco tarafm· 
dan piyano konseri. 22: Radyo orkestra· 
sı. 22.30: Duyumlar. 23.50: Konser nakli. 
23.15: Almanca ve fransızca duyumlar. 
23.35: Konserin devamı. 

MOSKOVA 
17.30: Glircü musikisi. 18.30: Opera 

parçaları. 20.30: Edebiyat. 21: Şarkılar. 
22: Çekçe yayını. 23.05: İngılizce. 24.0!1: 
Almanca. 

BUDAPEŞTE 

21.10: Filharmonik takun tarafından 
konser. "Beethovcn... 23.20: Duyumlar. 
23.40: Çingene musikisi. 24: Macaristan 
üı:erine İngilizce şiirler. 1.05: Duyumlar. 

BELGRAD 

21: Hafif havalar. 21.30: Konferans. 
21.50: Plik. 22: Radyo piyesi. 22.30: Şar
kılar ve popiılcr konser. 23: Duyumlar. 
23.20: Radyo orkestrası • 

VARŞOVA 

20.30: Schumann'm şarkılarından. 20.50: 
Reportaj. 21.10: Salon musıkisı. 21.45: 
Duyumlar. 22: Choı:un konserı. 22.30: 
Edebiyat. 22.40: Polonez şarkılan 23: 
Spor duyumları. 23.10: Kuçük orkestra 
konseri. 

HAMBURG 
21: Duyumlar. 21.15: Ulusal yayun. 

''HANSA., 21.45: Köylü programı. 22: 
Film revüsü. 23: Duyumlar. Hafif müzik. 

MÜNİH 
20: Akşam muzijiı. Sozler. 21: Duyum· 

tar. 21.15: Karışık ulusal nıiızık. 23: Du· 
yumlar. 23.20: Sozler. 23 30: Program 
arası. 24: Schubcrt şarkıları. 

BRESLAU 

21: Duyumlar. 21.15: Genç nesil yayı
mı. 21.45: Duyumlar haftası. 22: Şen 
halk skeçi: "Lob der Arbeit., 23: Du
yumlar. 23.30: Operet musıkısi. 

• 
13 Haziran Perşembe 

BÜKREŞ 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo 
salon orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konserin devamı. 20: Sözler. 20.20: Plak 
"Fransız müziği .. 20.45: Plak. 21: Plak ıle 
Donizetti'nin "DON PASQUALE., opera
sı. "İstirahatlerde duyumlar • ., 

MOSKOVA 

17.30: Parti yayımı. 18.30: Radyo bes
teleri ve orkestra konseri. 19.30: Solist· 
lerin refakati ile orkestra. 22: Almanca 
23.05: Fransızca. 24.05: İspanyolca ya
yını. 

BUDAPESTE 
20.50: Plak. 21.20: Duyumlar. 22.30: 

Çingene muzııı:i. 23.20: Budapeşte konser 
orkestrası. 24.15: Framıızca geçen aya bir 
baktş. 24.30: Hcinemann cazı. 1.05: Du
yumlar. 

BELGRAD 

20.30: Zagreb operasından röle "nakil,. 
Verdi'nin "TRAVIATA,, operası. 23.15: 
Duyumlar. 23.30: Popüler şarkılar. 

VARŞOVA 

21.10: Şarkı • piyano. 21.45: Duyumlar. 
22: Senfonik konser. 22.30: Tiyatro. 23: 
Spor duyumlarL 23.'10: Küçiık radyo or
kestrası. 24.05: Pıyano musıkisi "Plak,.. 

HAMBURG 

21: Duyumlar. 21.10: Dans. 23 : Du
yumlar. 23.20: Sözler. 

23.30: Dans. 24: Küçük orkestra konse· 
ri. 1: Gece müziği. 

MUN1H 

20: Bando mızıka. 21: Duyumlar. 21.10: 
Radyo piyesi. 21.50: Radyo orkestrası. 23: 
Duyumlar. 23.30: Kadm saati. 24: Dans. 

BRESLAU 

21: Duyumlar. 21.10: "Sonsuz bir şar
kı ... adlı skeç. 23: Duyumlar. 23.30: Dans 
müziği. 24.15: Yeni koro müziği. 

• 

14 Haziran Cuma 

BÜ KREŞ 

13-15: Pliık ve duyumlar. 18: Radyo 
orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Konse
rin devamı. 20: Sözler. 20.20: PUik. 21.15 
Radyo orkestrası. 22.05: Oda mus'kisi. 
22.30: Duyumlar. 22.50: Radyo orkestrası 
23.15: Ecnebi dılde duyumlar. 

MOSKOVA 

17.30: Konser. 18.30: Opera parçalan .. 
19.30: Solist konseri. 21: Bizet'nin "CAR: 
MEN.. operasmm radyo adaptasyonu. 
22: Çekçe yayun. 23.05: lngilızce. 20.45: 
Almanca. 

BUDAPEŞTE 

20.30: Peşte operasından: Puccini'nin 
"MADAME BUTTERFLY,. operası. -
Duyumlar. 23.45: Çingene mlızıği. 24.30: 
Len Baker cazı. 1.05: Duyumlar. 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Zagrebden na~ 
kil. 23: Duyumlar. 23.20: Plak. 

VARSOVA 

20.30: Piyano müziği. - Sozler. 21.10: 
Radyo orkestrasL 21.45: Duyumlar. 22: 
Senfonık konser. 23: Spor (\u;rumları, 23. 
10: Küc;ük radyo orkestrası. 

HAMBURG 

21: Ulusal yayım "Koro ve solist kon• 
seri . ., 23: Duyumlar. 23.25: Müzikli prog
ram arası. 24: Karışık yayım. 

MÜNlH 

21: Klasik konser "Haendel.,. 23: Du
yumlar. 23.20: Program arası. 23.30: 
Musiki ve sozlü karışık yayım. 24.30: 
Şen muzik. 

BRESLAU 
20: Marş mızıkası. 20.50: Sözler. 21: 

Ulusal müzikli yayım "Koro, solo ve org,, 
23: Duyumlar. 23.30: Alman ruhu,, adlı 
yayan. 24.30: Dans. 

• 
15 Haziran Cumartesi 

BÜKREŞ 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo 
orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Konsc· 
rin devamı. 20: Sözler. 20.20: Plak. 20.40 
Sözler. 21: Radyo cazı. 22.30: Duyumlar. 
22.50: Harp ve keman fantazileri. 23:ls: 
Duyumlar "Ecnebilere,. 23.35: Konser 
nakli. 

MOSKOVA 

17.30: Parti yayımı. 19.30: Radyo kon• 
seri. 22: Almanca yayım. 23.05: Fransız
ca. 24.05: lsveççc yayım. 

BUDAPESTE 

20 20: Şarkılar. 21: "Kalbin gozleri., 
adlı radyo piyesi. 22.15: Çingene müziği. 
23: Duyumlar. 23.45: Opera orkestrası. 

1,05: Duyumlar. 

BELGRAD 
20.30: Ulusal yayım. 21: Granichstacd· 

ten'in ''ORLOW., opereti. 24: Konser 
''Role., 

VARSOVA 

20.30: Şarkdar. • Sözler. 21.10: Kore 
konseri. 21.45: Duyumlar. 22: Sözler. 22. 
30: Büyük konser. 23: Spor duyumlarL 
23.10: Edebıyat. 23.30: Küc;iık radyo or· 
kest::ası. 

HAMBURG 

20.20: Halk haftası. 21: Duyumlar. 21. 
10: Kar~ık yaymı. 23: Duyumlar .23.25: 
Müzikli yayım. 24: Dans. 

MÜNlH 
20.05: Oda müziği. 21: Duyumlar. 21.10 

"Fruhlings bift .. adlı operet. 23: Duyum
lar. 23.20: Spor. 23.40: Program arası. 
24: Dans. 

BRESLAU 

20.15: Alman koro şarkıları. 20.40: 
Hafta duyumlarL 21: Duyumlar. 21.10: 
Spiker müsabakası. 23.SO: Dans • 

Bükte§ radyosunun senfonik raayo orkestrası artistlerinden 
1 rina Lazarcscu 
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Dünya Gazetelerine GOre Hidiseler 
GÜNÜN MESELELERı ÖNÜNDE 

GAZETELERJN YAZDIKLARI 

Al manyaya güvenilebilir mi ? 
Le Juornal'den: 

Avam kamarasında, hava paktı 
hakkmd~ geçen konuşmalarda, göze 
sarpan ılk şey: Hitlere gösterilen 
güvende hemen hemt:n bütün reyle· 
rin ittifakıdır. Yalnız Churc;hill buna 
muhalif kaldı. Almanya ile bir hava 
paktı yapmak teşebbüsünde Sir Aus
ten Chamberlain bile mutaarrız de
ğildir. 

İngiliz tezi şudur: ''Almanlara 
~ir ~ilcih yan§ının faydasızlığı göstc: 
rılmışti. Bunun biricik 11onucu, Al -
man kuvvetlerine karşı koyacak üs· 
tün bir müttefik kuvvetler grupunun 
tahassülüdür. Almanların bu nok· 
tayı anlamış oldukları zannolunu
yor .. İngilizlerin en kuvvetli uluslar
dan daha yüksek kuvvetleri vücude 
getirmek hususundaki azimleri de 
silah yarışının faydasızlığını Alman
lara göstermiş olacaktır. 

~alnız hava alanına yahut batı gi.i
v~_nın_e. munhasır kalsa idi, bu düşü
nuş, ıtıraz kabul etmezdi. Londra ve 
Stresada atılan temeller teorice ba • 
kidir. Ancak, Alman m~nevrası, dev· 
Jetler arasındaki ayrılıkları istismar 
c~":1ektir. Onlann güttüğü amaç, tn
gılızleri, eski silfthsızlanma fikrine 
döndürmektir. Almanya bir yandan 
şark paktının Lokarno ile telif edile
miyeceğini iddia ediyor, bir yandan 
d~ İtalyada, İngilizlere karşı, Habe
§ıstan meselesinde gösterilen mem -
nuniyetsizliği istismar etmek istiyor, 
İtalyanları daha elli bin kişi seferber 
yapmağa sevkediyor. 

Berliner Tageblatt'den: 
İngiliz • Alman deniz konuşmala

rının tayin edilen günde başlaması 
memnuniyeti mucip bir hadisedir. Bu 
konuşmalar, belki, eski yaralan taze 
lcyen bir sebep olabilir. Ancak, Al • 
manyanın hakiki niyeti hakkında yan 
lış ~ir d~ştinilşiln ortaya çıkması, te
cssuf edilecek bir haldir. Bununla 
beraber, açılacak görilşmelerin bir uz 
faşma ile sonuçlanacağı şilpheli sa -
yılmalıdır. İngiliz ve Alman eksper
leri arasında doğrudan doğruya ko
nuşmalar yapılması, arsıulusal müna 
sebetlerde elbet bü7ük bir ilerleme 
adımıdır. 

Bu konusmalardaki tehlikeyi İn
giltercnin görmemesi şaşılacak bir 
şeydir. Bu vesile ile Mareşal Foclı'· 
un denfa altı savaşları hakkındaki §U 
1iÖzlerini hatırlatalım: 

''Gelecek harp büyiik savaşın bit. 
tigi noktada başlayacaktır.,, 

Observer'den : 
İşittiğimize göre, İngiliz hükumeti 

Fzc:nsa, İtalya, Almanya ve lngilte· 
renın bau A vrupasına şamil bir ha
va paktı yapmak için ya bir konfe -
ya~sla yahut diolomatik yollarla bir 
ıs~~şarey~ ba~lamalannı istiyccektir. 
Boyle hır istişare hakkında dört dev 
Jet arasında teorik bir uzlaşma ol • 
muştur. 

Almanya, Fransa ve İtalya bu i~te 

No. 43 

Edgar WALLECE 

- Hiç oir zaman izzetınefsi
nizi incitmek istemem. Fakat 
resmen bizler, sizin hizmetleri· 
uizi ve mevcudiyetinizi kale a • 
lamayız. Ne söyleseniz, hiç biri
nin Parr'a faydası dokunamaz. 
O, taHhini tecrübe etti, muvaf • 
faH. damadı, ne yapalım? 

Yale dışarıya çıkmağa hazır
lam:, ordu, vali çağırdı: 

- Şu noktayı belki aydınla -
tabilirsiniz. Jack'ın babastm öl
düren Sibly'yi hatırlarsımz 

Yale tekrar oturdu ve hatır -
ladığmı söyledi. 

- Katil itiraflarda buiunur
ken, höcre~inde kimler ''ardı? 

- Parr, ben, bir de resmi ste· 
nogr af ..• 

Churchill 

dü§Ündüklerini 1ngiltereye §imdilen 
bildirml§lerdir. İngiliz hükumeti, en 
esaslı işin, önceden her ttirlü kan • 
§ıkhkları gidermek olduğu fikrinde· 
dir. 

Ancak, Almanyanın çarpışma kuv
vetinin mütemadiyen arttığı, bütün 
Alman endüstri kaynaklarının bu dö 
ğü§ gücünün artmasile mütenasip ve 
ahenkli olduğunu hesaba katmalı • 
Y!z· Alman zihniyetinin harp felsefe· 
sıle meşbu olduğunu da unutmama
lır.ız. Eğer, müdafaa sosyetesinin 
gunden güne düşmeıine müsaade e
dersek her hangi bir hava taarruzu 
sonucunda düşeceğimiz feliket 191• 
teki karı§ıkhkla kıyas kabul etmiye
cek kadar büyük olacaktır.,, 

Sunday Times'den: 
Bir hava paktından ıonra bir tab. 

dit paktı ve diğer sorulara ait ba§ka 
bir pakt daha vapılmı11 mümkün -
dür, bunlar, barış ve ,uvcn ihtimal
lerini bir kat daha kuvvetlendirecek
tir. Bu ihtimaller ihmal edilmemeli
dir. Ancak, bunlar yapılıncaya kadar 
dünyanın bugünkü durumu karşısın
da hükumetler yalnız gerçeklere u -
yarak hareket etmelidir. Nitekim, 
hükumetimiz beraberliği temin edin
ceye kadar uı;ak imaline karar ver • 
mi§tir. 

A nwn ---· A A A 7'n:s 

Çinle Japonya 
Anlaşıyor mu? 
La Journal gazetesinden: 
T okio - Çin-Japon hôdiae.i halı 

kutda Japon;}·a fU kararı verdi: 
1 - Hadi.M, Toltio ve Nankin'in 

müdahabi olmaluı~ın halledilmeli· 
dir, ~ünhü, aırf, mahalli bir vak'a
dır. 

.2. - .Gö"!fmel~,. V• konuımalar, 
Çının ~~malı.ndekı Japon garnizonu 
rle Pekın Çın orduları kumandanı ' 
general Ho arcuında 8•çocehtir. 

3 - Uz.laımanın temelleri ıu o· 
lacaktır: Taıırr • Keou mütarekni 
fartlarına ve Pekin ve Tien • r.· 
konaesiyonları istatÜllÜ hükümleri • 
ne tamamile riayet edilecektir. 

Pekin • Tien Tıin ve Pekinde du
rum daha aa 'ergindir. Japonyt:ı • 
nın tavaiyeai üurine General Yah 
Such Tiheng'in, Pekin hükumeti 
tarafından azledileceii unnolunu
yor. Bu General bir mülakatta de-
d . k. "J ı ı:. aponJ'Q henden sonra, eli. 
i~r bırtalw'!1 !'umi Çin 11a1asiyetle
rıne karff rttıhamda bulunacaktır. 
Bunun aonuçunda, iı baffna Japon 
taraftarı ıahıalar geçmiı olacak
tır.,, 

- Kadın mı, erkek mı! 
- Erkek ... Zannederım. vi -

laye:t. stencgraflarmdan biri idi. 
G:trdıyau da bir iki deh gı'rı'p 
çıkı~ • 

d~i~ defasında au testisini getir 

dı .• onra bu testide zehir bulun 
ugu anlaşıldı. 
Vali bir dosya açtı ve b' k. 

at çıkardı: ır a-

- Gardiyanın ifadesi b 
B.aş ~araflarmı geçelim. Asıl ~~ 
nı alakadar eden taraf burası • 
dır. 

Gözlüğünü taktı ve okumağa 
başladı: 

- "Mahkum yatağının üze -
rinde oturuyordu. Parr karşısın 
da duruyordu. Yale arkasını ka 
pıya dayamış, dinliyordu. Kapı, 
~irin çıktığım için kapalı değil· 
di. Testiyi aldım, avlunun çeş
mesine bıraktım. Çünkü o sıra 
da beni başka bir höcreden ça
ğırdılar. Avlunun kapısı açıktı 
ama. o esnada kimsenin çeşme
ye yaklaşmasına ihtimal yoktu. 
Testiyi tekrar getirdiğim za
man. Parr elimden aldı ve istic 
vabı bozmamakhğımı emretti.,, 

BELÜCiST A.NDA 1 

Zelzeleden sonra yangınlar 
çıktı veba baş gö·sterdi 

Le Journal'den 
Bir zelzele ile harap olan Qu

etta, şimdi alevler içinde kaldı. 
Ankaz altında birçok yangın o
cakları hasıl oldu. Ankazdan çı
karılamıyan birçok insanlar diri 
diri yanmıştır. Şimdiye kadar 
ankazdan çrkarılan yüzlerce ve 
yüzlerce cesede rağl)len henüz, 
felaketin kurbanları sayılamı· 
yor. 

Quetta istasyonu, tamamile yı 
kıldı, yerinde yeller esiyor. Şi -
mendifer, kısmen hasara uğra
dı. Marıdek dağının eteğindeki 
İngiliz uçak alanı kullanılamıya 
cak bir hale geldi.Quctta'nm bu 
rnmtakası, bilhassa, zelzeleden 
müteessir oldu. Bunun içindir 
ki, imdada gönderilmek isteni -
len İngiliz uçakları Hindistan -
dan hareket edememişlerdir. 
Duyulduğuna göre, bütün po 

lis kuvvetleri mahvolmuştur. U
mumi karargah bir harabe yığı
nı oldu. Şimdi, yangın, kalan an 
kazı kül haline getirmektedir. 

160 kilometre uzunluğunda 
olup Kelat'a kadar uzanan bir 
arazi şeridi üzerindedir ki, zel -
zele bütün şiddetile duyulmuş, 
binlerce insan ölmüştür. Yerli -
terin: "Tanrının unuttuğu yer -
ler,, adını verdikleri bu mınta • 
kada birçok kasabalar mahvol • 
muş, adeta süprülmüştür. 

Marshung, Batadero, Shikar
pour ve Lorkanadır ki ölüle
rin sayısı dehşet verici bir raka 
ma çrkmıtşır. Yirmi binden faz 
la ölü olduğu tahmin ediliyor. 
Son gelen telgraflar bu rakamı 
30000 e çıkarıyor. 

Zelzele sahası önünde bu ak· 
§am şiddetli bir fzrtma başladı. 
Bu yüzden, hasara uğrayan yer
lere ve ahaliye yardrm gönder -
mek gUçleşiyor. Yerli polis me
murlarından tek bir kişi kurtul
madı. Bütün hasara uğrayan ha 
valide örfi idare ililn edildi. Ke
lat'tan henüz sarih malUmat 
yoktur. Ancak, Navab Khan Ba 
hadır ile Mir Şam Şar'ın ölüler 
arasında olduğu işitilmiştir. 

Aga Khan'm söz:eri 
Parisin müzeyyen bir otelin

de oturan Aga Khan, Bülfıcis -
tan felaketi hakkında Le Jour. 
nal muharririne teessürlerini ifa 
de ettikten sonra demistir ki: 

"Beli'ıcistanda Kha~ yani 
kral Hindistandaki Maharaja • 
ların haiz oldukları kuvveti ve 
salahiyete maliktir. Fakat, ida
resi altında kendisinin tabii o • 
lan ve orta zaman beylerini an
dıran azçok hegemen serdarlar 
vardır. 

Quet~"\ şehri İngilizlere tabi
dir. Burası Hind-Beluc hudu· 
dunun başlıca kalesidir. Quetta, 

Ağahan 

şimalden ve şimali garbiden ge
lecek istilalara sed çeken tarihi 
bir noktadır. Tarihte, sert veyi
ğit süler yetiştirmiş olan bura 
halkı, çok sakin ve konuksever
dir. Bu memleketin en büyük 
kısmında biricik nakil vasıtası 
deveden ibarettir.,, 

Parla. Soir'dan: 
Quetta'ya ilk asker,doktor ve 

hastabakıcılar uçakla gönderil -
di. Sabahın ilk saatlerinde de -
miryolu tamir edilebilmiş ve sıh 
hiye, erzak ve asker trenleri 
derhal sevkolunmuştur. 

Çok srkı sıhhi tedbirler alın -
dı, çünkü, birçok veba vakalan 
çrl-muştır. Müthiş hastalığın, 
yersizlik, yurdsuzluk, uykusuz -
Juk ve gıdasızlrkla zayıflamış 
halk arasında çarçabuk sirayet 
edeceğinden korkuluyor. 

Asker, sokakları temizleme • 
ğe ve açmağa başladı. Her da -
kika ankaz altında ölüler bulun
maktadır. 

Quetta şehrini yinni beş bin 
İngiliz ve Hind askeri muhafa-
za ediyor. Harb arabalan ve top 
çu kuvvetleri de şehri korumak
tadır. 

Le Jurnal Dea Debats'den 
Amerika Cumurbaşkanr Roo

sevelt. İngiliz Kralı 7, George'u 
şu telgrafı çekti: 

"Bu kadar ıztırap ve hayatın 
mahvına sebep olan Belücistan 
felaketini teessürle öğrendim. 
Amerika ulusu ve kendi adıma, 
haşmetlfı zatınıza ve Hind ulu
suna en derin sevgimizi suna • 
rım.,, 

Açhktan ölenler ve yok 
edilen erzaklar bildiriliyor 

Berlin<len bildiriliyor: 
Elli ülke için tutulan istatis -

tiklerden anlaşıldığına göre, 
ı 934 yılmda 2,400,000 e yakın a
dam adrktan ölmü tür. 

Diğ~r taraftan bir milyon va
gon arpa, 26, 700 vagon kahve, 
258 milyon kilo şeker, 26 milyon 
kilo pirinç ve 25 milyon kilo et, 
satış güçlüğü ve fiyat düşüklü -
ğünden yok edilmiştir. 

Vali gözlüğünü çıkararak de- - Bu stenografm yüzü hatı-
di ki: nnızda mi? 

- 'Görüyorsunuz ya, stenog- Yale menfi tarzda başını sal-
raf tan bahis yok. Bu stenoğraf ladı: 
hemen oracıktan tedarik edilen - Çünkü arkası bana dönük-
birisı· mı· ı·dı· ?, tu" dedı· · ' . 

- Ben vilayet stenografların Vali bu işteki eksikliklere kı-
dan olduğunu zannediyorum. zan bir ac.1am tavrilc kendi ken 

- Parrclan da izahat alaca • dine bir iki şey mırıldandıktan 
ğım ya .. Her halde Fransadan sonra dedi ki: 
dönmüştür. Siz burada iken ken - Bu stenografm Kızıl Çcn 
disinc telefone edeceğim. ber tarafından gönderilmiş biri 

.P~rr telcf o.nda şu cevabı ver· si olduğunu bana söylerlerse, 
mıştı: Stenograf küçük bir ka- hiç te hayret etmiyeceğim. Adli 
s~badan tedarik edilmişti. Sibly ye için bu derece mühim bir ve 
nı~ ~srarcngiz ölümünün sebep sikayi dolduran adamın hüviye 
ıe.~ı~ı ta~~ik ederken, bu adamın tinin bilinmemesi şaşılacak iş • 
huvıvetı ıle pek o kadar meş • tir .Parr bu noktada büyu .. k bir 
gı11 "1ftm?m, ... tı. 

~·b hata işlemiştir. Kendisini seve~ 
· .. '· lv'nin ifaf!,..sinin maki,,e rim, fakat hakikat ta budur. Za
•le h•r kopvesini nn~ rla verm· 
l d' B 1s· ten mesleği bırakıyor. Gitsin er . ı. u Stl"nnıYrafın PMasını daha iyi! 
verm venneciiiYini pek ivi hatır. E . 
lamayordu. Parr'ın bütün bil - mnıyet mildilrlüğünde Parr 
dikleri bundan ibaretti. ~~yakında çekileceğini herkes 

ogrenmişti. Herkes bu haber -
Yale, valinin yüzünün aldığı den meyus olmuştu. Meyus o1-

ifadeden, Parr'ın bu meseleyi ~n?yan bir kişi varsa, 0 da Parr 
aydınlatacak izahat veremedi<Yi ıd.ı. San. ki bir şey olmamış. san-
ni anlamışu. I':> k f 

~ ~azı esine yeni tayin edilmiş 
Vali sor:du: J h ·· · gı .:, er gun ısinin b~c:m:ı ere-

Göring'in 
Göringin Sofyayı ziyareti, ve ora

dan Atinaya geleceği haberi, son 
günlerde bir çok dedikodulara sebep 
oldu. 

Atinada Göringin bu seyahati, Al
manların, Sovyet - Fransız yaklaş • 
masrna kartı bir mukabelesi olarak 
sayılmakta ve bir çok endi§elere se
bep olmaktadır. Yunan gazeteleri ha 
dise hakkında bir çok mütalealar ile
ri sürmü§lerdir. 

Proia'dan: 
"Bütün &ikan devletleri Alman

ya ile dostane miinasebetlerde bulun 
maktadırlar. Romanya ile Yugoslav
ya, Almanya ziraat mahsullerini ih
raç etmektedir. Yunanistanın şarap 
ve tütünleri için en iyi müşterisi Al· 
manyadır. 

Diğer taraftan, Balkan antantının 
politikası, şu veya bu büyük devletin 
yardımını ıcek şekilde, Balkan • 

u.farsında faaliyet gös
termektedir. Bu itibarla, Göringin 
seyahatine verilebilecek mana, olsa 
olsa, balavı seyahatinden istifade e
derek, Balkanlarla Almanya arasın
daki müşterek menfaat gösteren me· 
aeleler üzerinde görüşmeler yapmak 
istemi§ olmas:dır.,, 

Katimerini'den: 
"Göringin, Balkan devletlerini, 

kendilerine ittifakla tayin ettikleri 
yükden ne dereceye kad<)r ayırabile
ceği bir meseledir. Esaıen. kendi 
mmtakalarına ait meselelere müdaha 
lelere karşı kendilerini müdafaaya 
karar vermi§ Balkan devletlerinin Al 
manyaya karşı, muahedeler tarafın
dan kurulmuş nizam ve sulha kati bir 
ıurette dost ve taraftar kalacak de
recede sevgileri vardır. lıte bu nok· 
tadan dolayı, Göring seyahatinin po
litika gayelerini bir tarafa bırakarak, 
sadece ticari gayelere inhisar ettiği 
takdirde iyi neticeler vereceğini sa
nıyoruz. Bununla beraber Kral Bo -
riain kendisine karşı gösterdiği ka -
bulun samimiyeti \;: Göringe refakat 
eden şahsiyetler, bize, bu seyahatin 
bir balayı seyahatinden ziyade, da • 
ha geniş manada bir politika mahiye 
ti olduğunu zannettiriyor. Filhakika, 
Göringe refakat edenler arasında iki 

- Bugün evlendiğimin 25 
inci yıldönümü ... 

- Yeni karın nerede? 
- Onun gelmesine ihtimal 

yok. Çünkü br ""ördüncüsüdür. 

liyordu. 
Bir gün öğleden sonra Jack'a 

rast geldi. Delikanlı emniyet 
müfettişini o kadar neşeli görün 
ce hayrete düştü: 

- Parr, dedi, sona eriyo
ruz galiba, öyle mi? 

- Evet, evvela benim cani
bimdcn ... 

Jack'a yakımla polisliği hıra • 
kacağmı anlattı: 

- Fakat siz esrarın bütün ip 
terini ellerinizde bulundurduğu 
nuz bir sırada çekilirseniz, na -
sıl olur? Vallahi bu çılgınlık! 
Yoksa bu canileri yakalamaktan 
büsbütün vaz geçtiler mi? 

Jack, babasının ö1ümündenbe 
ri ayak basmadığı sayfiyeye çe
kilmeğe hazırlanıyordu. Tutu -
lacak adamlar, bakılacak adam 
lar, yapılacak tamirat, kendisi. 
nin orada bulunmasını icabetti -
riyordu. 

- Oraya yalnız mı gidecek-. . , 
smız. 

- Evet, sizi davet etmeğe ce 
saret edemiyorum. Cünkü se
hirde kimbilir ne kadar isleri~iz 
vaı·dtr. F.~t>r övlC' ,.,~, ........ rlıa rr ... l_ 

seyahati 
müsteşar vardır ve bunlardan 'birisi 
hava müıteıarrdır. Bundan başka! 
Sofya. kral Borisin kayın biraderı 
Prens Filip dö Hess'in de bulunuşu, 
Almanyanın Macaristana istinat e • 
derek Bulgaristan ve Polonya ile bC: 
raber bir cephe kurmak iatediğinı 
gösteriyor. 

Daha bir ay evvel, Alman adliye 
bakanı Frank ta Sofyayı ziyaret et • 
mişti. Bu kadar kısa bir müddet i • 
çinde Göringin Sofyaya gelişi, Frank 
tarafmdan esasları kurulan sıkı bir 
teşriki mesainin tamamlanması ve 
katileşmesini ifade eder. Göring Sof 
yadan evvel Varşova ve Budapeşte • 
yede gitmiş olması bu seyahate bir 
nümayiı mahiyetini de vermekte
dir.,, 

Elefteron Vima'dan 
"Göringe krallara yakışır bir kar· 

şılanma yapılması ve münakalat ba· 
kanlığı ile harbiye bakanlğı binala• 
rna muazzam Hitler bayraktan asıl• 
•• uş olması, Sofyada çok büyük bir 
teessür uyandırmıştır. Kral, Görinı 
ile on dört saat görUşmüştür. Soıı 

Goering 

görilşmc, Çam • Korudaki kralm il• 
rayında olmuştur ve akşam saat 20 
den sabahın saat 3 üne kadar sürmüı 
tür. Sonra, kral Göringi, giderken. 
bizzat te,yi etmiş ve piyade, tayya• 
re krtaları tarafından, Göringe mera• 
sim yapılmıştır.,, 

Bu gazetenin Sofya muhabiri di • 
yor ki: 

''Bazıları bu seyahatin bizzat Gö
ring tarafından yaprldığmı, bazları 
da Bı.tlgar hükitmetinin daveti iizeri• 
ne yapıldığmı söylemektedir.Görünü• 
şe bakılırsa, Göring Sofayaya, Bul· 
gariıstanı Tuna paktına girmemeğ• 
ikna için gelmittir. Bu paktı İtalyan• 
lar ortaya CJkarmıılardı ve Sofyada. 
Greger Vasileff ile Viyananın eski 
Bulgar sefiri Teodor Nckoff, paku 
şiddetle müdafaa ediyorlardı. Görü§• 
meleri etnasmda Göring ile kral, 
Pilsudıkinin ölümünden eonraki Av• 
rupanm arsıulusal vaziyeti ile Fran• 
aa - Sovyet paktından sonraki yeni 
vaziyeti ve Almanyanm muahedele• 
rin yeniden tetkikini emri vaki yap
mak üzere dil~ilndüklerini gözden ge 
çirmi lerdir. Bazı kimselerde, Görin• 
gin Bulgaristana harp malzemesi tele 
lif ettiğini söylüyorlar. Şurası da var 
ki, iyi haber alan mahfeller, Bulgar 
halkının lıu ziyarete karşı gösterdiği 
alakasızlığı kaydetmektedir. Bulgar 
halkı, Almanyanm Bulgaristanı yeni 
maceralara sürüklemek için sarietti· 
ği gayretleri hoş görmemektedir. Bu 
mahafile göre resmi Bulgar mahfcl • 
leri, her hangi bir siyast grupa gir • 
memek arzusundadırhır ve bu bakım• 
dan Göringin teşebbüsü muvaffak ol· 
mamıştır. 

Diğer taraftan Göringin Bükrefe 
gitmek üzere Romanya hükumeti nes 
dinde yaptığı ihsaslar netice vermiş· 
tir. Bunun üzerine Göring Bükre§e 
gidemeden geriye dönmüştür.,, 

seniz, çok memnun olurdum. 
- Zaten bundan sonra bana 

metelik veren yok. Evet, bir gün 
nazik davetinize icabet ederim· 
Zaten muhterem babanızm öiü· 
münden beri köşkünüzü görme 
diın. Yeniden o civarı bir göz • 
den geçirmek fırsatım bulursam 
ben de memnun olurum. 

Parr şeflerinden iki gün izin 
istedi. jack o akşam köşke gide 
ceği içJn, kendisi de hemen eve 
döndü. Küçük bir valiz hazırla· 
dı. Yale'e ufak bir mektup yaz· 
dı ve istasyona indi. 

Mektubunun sonuna şu haşi· 
yeyi ilave etmişti: 

"Belki bazı ahval benim srhi 
re dönmt>mi :car 0tt:~: ·;ı -

marı beni c.ağırmakta tl.1 e<lc.lilt. 
etmeyiniz.,, 

-33-

UYKUSUZ GEce . 
Parr trende pek şen görünl111 

yordu. Gazetelerin yorulmad~ll 
Kızıl Ccnberin son cinayetlcrın' 
den bahseden yazılarına dalm~ 

r " .. ı ... c:, .. ~ .. 
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~ A ,.n iNiN 1 OYUNLAR ] 
T ~t< / Mukawadan FAYDALI BiLGiLER 

B tlYO KL ERi Canlı yılan 
Ne ince, ne o kadar kaim ol

COCUKLARI KÜÇÜK 
KARDEŞLERiNiZi SEViNiZI 

mayan bir kiadm üzerine çörek 
Jenmiı yılana benzeyen daireler 
çiziniz. Bir makasla çizgileri ta 
kip ederek kesersem, elma ka
bufmıu kesmiş gibi, kiaddan 
bir yılan hllll olur. Bu kiadm 
üatiintl isterseniz, yılan pullan 
gibi boyanımz. 

Bundan IODl'8 kuyruğuna bir 
iplik bağlaynuz. Bu ipliği tutup 
ince mukavvayı bıraktığınız za 
maa, yılan qağıya doğru açı • 
br. Yılanm başmı bir mumun 
alevinin tiltüne tutunuz, o a -
man ydanm kendi kendine can 
Jamn11 gibi döndüğünü görilr • 
sünk 

Narlfetll 
Yumurta 

Bir yumurtanın uçlarmdan 
delil, fakat kenarından ufak bir 
delik açarak içini boşaltınız. Bu 
delikten içeriye sekiz, dokuz mi 
limetre kutrunda bir bisiklet bil 
yumı atmıL 

Açılan deliği de bir khdı gü 
.ıce yaplftırarak kapatmıs. 

BnMan IODI'& yumurtayı bir 
tahta veya mukavvayı eğrilte -
ret Uat tarafmdan af&iıya doğ
nı bırakuus. o vakit yumurta • 
nm ne marifetler yaparak qağı 
ya dojnı indiğini görilraünliz. 
Mukavvayı uğa 10la doğru oy
natarak, yumurtaya inerken ia
tediiinb istikameti veriraeniz, 
daha eğlenceli olur. 

BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
18: Almanca den. 11.30: Sahne mam

lrili "PWr., 19.30: Haberler. 19.40: Gitar 
aolo "Mario Parodi tarafından,, 20: Sal
lık ve aoynl yardım blkanhiı aamma 
konferans. 20.30: A7 tanco orkestrası 21. 
15: Son haberler " borular. 21.30: Rad-
70 orkeetraıL 22: Rad10 cu ve tan&o 
orkoatrau ve Avni "San-

BUkret 
13-15: Gündb yaymn (PUk ve dayum

lar). 11: Racl7o orkestraSL 19: Dayum
lar. 19.15: Aktam konaeri. 20: Sözler. 20. 
20: Plak. 20.45: Sözler, 21: Vaperin 
"G5tterdaemeranmc.. operuı. (İstirahat· 
terde chu'amlar). En IOD: Prauısca n 
Almuca da7Qlll1ar. 

M08kOY8 
17.SO: Jlaaeaet. Offmlıech, J. ltraaa. 

lappe " aalr besteklrlarm eeerlerinden 
oPel'll •• operet pucalan. ll.30: Popller 
I01lst caJsı. 21: KOllMI'. 22: AJmanca ,.. 
ra. 23.05: Fnamc:a. 24.05: laJIU70ka. 

Prag 
20: Almanca da,.mlar. 20.10: Pllk. 

20.15: Dayamlu. 20.25: Pllk. 20.SO: Den. 
20.45: Danı maıHıW, 21.JO: Rad10 tipt
l'OI& 8cbrammel takmu. 

Parla k~sa dalgaları 
6: (25.60): Pllk. 1,45: l>Qmalar, bor· 

... 13: (19,61): l>Qamlar, hona. ll.30: 
TalazdaQ: KonMI' aaldi. 14.SO: İqilUce 
da7Qllllar. 14.SO: Spor, Ualer. 15.30: ear
lrdı komer. 11: (25,JS m.): Da7am1ar, 
bona. 19: Söaler. 19.SO: Sarlrdı koneer. 
20.SO: lkler. 21: DQamlar, bona. 21.30: 
Rile. 

MOnlh 
20.25: "'Borla Godanoff., adh Moueon

b'aia operuı. 24: Yeni muild. 

Hamburg 
20.10: $ea mbik. 21: Dayamlar. 21.lO: 

Dana. IS: Dayumlar. 23.25: Dalllm ıflril· 
mi. 24: yeni mhik. 

Breslau 
20.20: lchnmmel lnwtetl. 20.50: Alrtl

aHw. 6umnJar, 21.10: B171k 11Mbo or
batnu. ıs: l>Qamlar. 22.SO: Jtllçlk 
ncbo ortr.truL 24: Ytal mbik. • 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

* ı.-. : Altın - Şeytan maskeli 
Kadın. 

* Melek : Mari Dubmıı davuı n 
Vakrtsız baba. 

* Taa : GönWler Birlepme. 
* Ta : Safo - Her teY ka11nanın 

bahtına. * Şlk : Sana Tapıyorum ve İman 
ACISI. * Elbamra : Mata Had ve Gizli 
Mahkeme. 

* Yılda : Kalpten Kalbe ve Şarlo 
Asker. 

* Asri : Deli G&ıül. 
• A.....,. ı Tarsan ve Eti-
* Hilil ı Ap n kan " Kanun 

Muhafuı. * Mili : Ekmekçi Kadm ve K~ 
miktar müsabakası. 

* Kadlkö1 Sia917a ı Ap Kurban
ları. • NÖBETÇi 

ECZANELER 

Ba ıece a6betd ecaahaneler eanJarcbr: 
EnnhtlndeMebmetKhn - Dma-
10landa Esad - Kamkapııda Bella. -
Zeyrekte Huaa Halaat - $endebqmcla 
tbrahim Halil - Abal'Qda Bdlem Per
tn - Samatnda RiclYaa - ............ 
Ahmedi- Karqlmrillste a.ı- BI~ 
dada 81aa9i JUsa - Hqbellde Yaaaf -
Balnrlrıl1de Mn• - P••de Vitali 
- Xulmpqacla ........ - Huk6Jd• 
Halk - Modada llbhat - PUU701anda 
Rifat - Tıbiı:nde lliı aolıatmda Limon· 
dyan - Kambaracicla Garin - Kara
kö,de Okçamaa caddetiade Aırl ittihat 
- Kartalaıta Kartalq - Betiktqta 
Nail - B:ripte Hikmet Ecabaaeleri. 

MURACA•T 
YERLERi 

Denls YoDan ac:ent.eai Telefon 
Alra1 (Kaddri51 lablelİ bat m• 

marlaia) 
8lrlretl Hayriye, Telefon 
Vaparcalalr Sirketl merku ac.

tal. Telefon 
Sark DemriyoUan m6ncaat lra· 

leei. Sirkeci Telefon 
Devlet Demil'7o0an mtlncaat 

kalemi Ha:rdarpa... Telefon 

42SU 

43732 
44703 

22925 

IJ07t 

42145 

L 1 M AN 
HAREKE rLERI 

J>füı limar.ınma 1u vapurlar ıelmiı· 
tir : lıler.mdm: Çanı»a•e, Sandırmada.11 
Bandırma, lsmitten: Kocaeli. Maclan:ra· 
dan: Aap. 

Dün limannnn:dan ıiden n.parlar 
pmlarchr : Karabipn: Buulınna, A7· 
fthp: Kemal. tmiite: A}'tea, Bartma: 
Antalya, lladan:ra,.: Tanar. 

Bqün liınlnvınn ıa vapurlar ıel· 
lecektir : Bandırmadaa: Suclet. tamitten: 
Ayten, Mudan1adan: Tayyar, Karadeniz· 
den: C1111U&riyet, Ayvalıktan: Menin. 

DAVETLER 

ANKARA AYAKTOPU KURU· 
LUNDAN: 

Ankara Ayaktopu kurulundan: 
C. H. Partisi tild maçlarına 1 bui· 
raıı cumartesi ıoan uat ı 7 de An
kara Gktl alanmda devam edilecek· 
tir. Jılaç llubafıs Giicll. Çankaya bi 
rind taJmn•an arumdadır. YariJÇ 
Sedad Akça (G. B.) 

Abaray Gençler Birlili blfhrılr. 
tından : 

ÖnUmlladeld cwnarteli alrpnn 
uat 21 de ve puar ctınll ctlndiis 
saat 15 de cece uat 21 de BirlllimU• 
de verilecek mi9ameNye ilyelerimis
le lelmek ilteyea diiU Rfttm ıeJit 
kiatlanm her cin Yurt Direktlrlil• 
iUnden alcbrmalanm cllleriL 

• Tlrldye Pratik Farmakoloilar 
blrllibı4en : Birlilla eenelik koni· 
rw 29-6-935 cumartal ıonı akpmr 
.. t 22,30 da latanbul Halk ..mc1e 
toplanacakdır. Uye1crimllla phne\eoo 
rini dileriz. 

• iTFAiYE 
TELE:.FONLARI 

[şundan, Bundan 1 fülus~RıttATASÖZLERll 
Tavan Yunan 

Erol dört yqmda. .. Son ~ -
rece zeki ve mliteceaia, her ,eyi 
ofremnek istiyor. Bir gün ba • 
basıyla kırda dolaprken montu: 

• Dava haklı ise, zayıf kuv • 
vetliden daha kuvvetlidir. 

FEN ALEMiNDE 
latanbul ltaflyeR 2422' 
S.,Olla itfai,..ı 44144 
Kaclık&J itfaiyeü eooıo 

Y qilk&y, BalarWy, Blyllkdere. 
U.ıcudar itfaiyai 60025 
Papbahçe, Kandilll, Erenkay, Kar
tal. BllyUbda, Heybeli, Burps. ltı• 
Dalı mmtakaJan içia telefon untra
Jmdald ......-. (Jaapn) WfniiiPnl 

- Bay baba, ba gökyüzü ne
dir? 

* Her şeyi düşünüp tartmak, 
hiddet denilen haetabğm cm iyi 
illcıdır. 

• Kafa zenginliği her zen • 
ginlilin üstündedir. 

ZUHAL Yll.DIZI 
Erol'un babası dilfündü. Ne 

cevap veraiıı? Dedi ki: 
- Oğlum, gökyilzü, ,er1'1 • 

• Başkalarma merhamet e -
deriz, çünkü kendimizin de mer 
hmıete layık olduğumuzu bil -
diğimiz için. 

BEKLiYOR 
ailnün tavanıdır. 

Kırdan dönüyorlardı. Hava 
karardı. Hafiften yağmur au • 
l>elemeğe başladı. Çocuk o za -
illan babuma döndü: 
'- - Bay baba, dedi, tavanın a • 
aıyor. 

Mantık 
Çocuk - Ben büyUnem anne 

bnemle evlenecefim. 
Annesi - Bakalım ben an • 

llemJe evlemnene raa olacak 
bııymı? 

Çocuk - Sen babamla evle. 
dirl JL. 

* Kendi kendinizi methetme 
yiniz, gülünç olununuz. Her • 
kea aWıı ne kıratta olduğunuzu 
bilir. 

Müneccimler heyecan içinde! 
Güneş cümlesine dahil olan yd· 
dızlardan, zuhal yıldızı son de 
rece dikkate değer bazı hwusi • 
yetlerinden dolayı. öteclenberi 
ilimleri fazla meıgut ediyordu. * Bir tap ild defa kafa wr

makta mana yoktur. 

Felemenk 
Evveli bu yıldız hakkuıda 

bazı malftmat verelim: H:u:mı 
küremizden 864 defa fazladır. 

• Bir balık naad girdiği ka • Günqe meufeai küremiıden on 
bın suyuna uyana. akıllı bira• defa fazladır. 
dam da muhitine öyle uyar. 1610 da Galile, teleskopla tet• 

imtihanda 

* İçinde ağladığmu bir aa. kik ettiği bu yıldızda acayip 
rayda oturmaktanu, içinde gll manzaralar · görmüttU. Yddum 
düğüntU bir kulübede oturunuz. her iki tarafında bir yuvarlak 

* Mücnherler yenmu. mevcut olduğunu mnnediyor • 
• Sizin kendi kendinizi idare du. Fakat ne olduklannı ıyice 

- En IOll baql dif1er plir? etmeyi bildiğiniz gün, bütün anlayamadı. Ancak 1659 yı.m-
- Takma difler efendim. dünyayı idare edersiniz. da Huyghena zuhaJ yıtdumm 

I~ Y A Z 1 S 1 Z ı 
=~ On=l~ldu~:: H i K A Y E müneccimler de bu iddiayı teyit 

_ _ ettiler. 
----------------------' Bu kueak neydi? Hem de bir 

tane değil, bir kaç tane. •• Bu üç 
kuşak mayi midir, aulp mudur, 
gaz mı? Şeffaf olduldan için, 
kuşağın ihtimal ki gaz harııde 
küçük küçük parçalar olduktan 
tahakkuk etmiftir. Kalınlıği da 
yetmiş kilometre kadardır. 

11k bakqta yekpare gibi g3r!i
nen bu kufaklarm asıl yıldızla 
olan meufeleri ne kadardır? 
1850 de yıldızdan 28,000 kilo· 
metre mesafede bulunuyorlar • 
eh. 

Zuhalln sekiz peyki 
Zuhalin aynca aekis tane pey 

kinden burada bahsetmi}eceğız. 

alS&AlllN llARIFETI 

Fiziaiyenler aeyyarelenn ve 
diğer yıldulann ilkönce nebu • 
löz halinde bulunduldanm, yani 
aon derece yilkaek hararette 
gu ve buharlardan mürekkep 
olduldanm ve bu ıazm mütbıı 
bir ıiiratle döadüiünll bbul e
diyorlar. Gaz tedricen IOğudulr 
ça, IUlmen taaallup bqhyor ve 
kimyevi reakli)ıonlarla tqlar 

ve madenler husule geliyor. 
Fakat her yıldu için ayn ar 

n değil, lriinatı bir tek kanun 
idare ettiğine göre, diğer bütiirı 
yddızlann bir zamanlar zuhai 
gibi kuşaklan olmaaı lizmıgel-· 
mektedir. Bu buhar yığııılarm
da her çeşit gaz bulunmaktadır. 
Bir ~ zuhalin 10ğuma11 tam 
kıvamına gelince, bu kuşaklar 
kar ve yağmur halinde zuhale 
akacaklardır. Bu ıuretle yıldaa 
ilk yağmur yağmıı olacaktır. 
Diğer taraftan suhalin kuşakla· 
nnm gittikçe daraldığı ve yıldı· 
za doğru yaklaştıkları anlaştı -
maktadır. Artık o zaman hbıl 
olacak muazzam manzarayı ta
aavvur etmeli! Hesaplara göre, 
bu kuşakların iki aaır sonra, ya
ni 21 SO vılmda zuhalin üzerine 
böyle tufanld müthiı bir yağ • 
mur yağacaktır. 

Yalnız burada esaslı bir me 
aele var· Bu ~örülmemiş buhar 
yığınlan muazzam bir sis ha 
linde Zl':Lalin üzerine indikten 
sonra, tabii evveli üst tabaka
lardan başlayarak tedricen so • 
ğuyacaktır. O zaman teşekkül 
edecek kar tabakalan aşağıya 
yatacaklar, eriyince de görül • 
memif bir tufan hasıl olacaktır. 
Acaba inunlann da bili hatıra
amı mubafa ettikleri tufan. kırk 

TUFAN -r-- Wftdlr. 
HASTANI! 
TELEFONLARI 

Cerrahpqa hutanaL Cer· 
rahpqa 
Zeynep Klmil hutaneai. 
Ulkldar, Nuh b)'UIU, Giln 
Doluma caddeli 

2HH 

60171 

24553 
Hueld bdmlar hutanal. 
Abany Hueld cacl. 12 
Beyotlu ZIUdlr hutanaL 
Plrusala 43341 
Gmbane haatanell. GtUban• 20510 
ltu4us bataaelL Çapa 2214Z 
Emruı akliye " •ublYe 
hutanal. Balar~ Rep 
diye Jatlalr H •• GO 

42426 Etfal butaneai. Şlfll 
Haydarpap Nllmune haa-
taneel 60107 

e ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan imdat oto
mobili iltenir. 

gün kırk rece yafan yağmurlar, 
bir zamanlar küremizin etrafı
m saran buhar 1mpğmm ilk 
yağmurlar halinde yatmıl olma 1-·

1
u1-.·.·h·met-l_ndl_aulb __ la_akuk __ -"_ 

ıı değil midir? kllDllinden : Jlilddei ~tara-
Hülisa iki uır IOnra Zuhali fmdan : Jllddeial.,-h: Sirkecide E

de büyük bir tufan bekliyor. O bu.ut cadd..mde lladam Rejina •· 
yıl içinde yqayan bahtiyar mf1· partmanmda makim Aıunet Muhtar 
neccimlere D'lnta etmeme~ kabil ale1hlne açtıiı 40 lira 84 lnarupll 

a·r tabaDi baldandald dannm enelce 
mi? Biz çok erken dünyaya gel· d1lrUplUIDda Jllddeialeyhe _.... 

mişiz. rilea dnedyeniD bDl teblil iade e-

1800 yll Y•f8Y•n 
Bak te rl 1 er 

• dDmlt .,. muk6r haneJi terk ederek 
eemtl meçhule cltti mubqlr met
ruhatmdan anı.plnq ve Dinen teb
ligat yapılmıt yine mahkemeye cel· 

Hayvan cinslerinin en küçU
ğü telikki edilen bakterilerin 
kısa ömürlü olduktan zannedi. 
lir. Halbuki bunun ne kadar 
yanlış olduğu anl&fJlmıttır. Ba
zı tarihi inşaatın tuğlalarında 

yapılan hurdebini tetkiklerd~ 
bu tuğlaların içinde hiç şüphe -
iliz imal edildikleri zamandan · 
beri yqayan bakteriler bulun 
duğu görülmU.tür. Cenup Ame
rikasmda F.ııkalann mabetle 
rinden çıkanlan bur tuğlalar -
da böyle bakteriler bulunm.uı 
tur. Halbuki bu mabetler 1500 
yıl önce inp edilmi§lerdir. Bu 
canlı bakteriler aynı zamanda 
üremek kabiliyetine de malik 
bulunmaktadll'lar. 

memif olduiundan aon cellCde mah· 
keme muameleli cıyap kararmm ill· 
nen tcbliiine karar •ermit ve mu
hakeme 9 • 7 - 935 ... t 14 de talik 
edilmittir. Müddei bordurolar ibraa 
etmiı olduğundan 9-7-935 tarihli cel
tede iatilrtap ve tatbikat ,.pılaca

lmdan mahkeme1e ıelmcnlz akli 
takdirde bir vekili kanuni c&nder
menla n lfbu pyap branmn tariıi 
nqrinden bet cUn zarfmda itiru 
etmenla etmeclitiııb takdirde Yaka
lan bbul ettiilniz addolunacap teb
Ui mabmma bim olmak llzerc ilb 
olunur. (1213G) 

Zayi - Bayan G61Uara vekileten 
Emin&nO Malmüdilrltitun4en almak
ta oldutum 517 No. lu maaı dbdam 
ayi olmuıtur. Yenili çıkanlacaim
dan aayün hükmi yoktur. Bayan 
GWizar'm vekili Çcncelkayünde Ye· 
ni MahaUc caddllindc 11 No. da He
diyo. 
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Aşaf(ıd. a • .ınya
mn dön bir ta
rafında çevril
m i ş filmlerden 
en güzel parça· 
lan görüyorsu
nuz. Bunlara ba
karak yer yüzü 
yolculuğuna çı-

kabilirsiniz. 

• bir de film imal eden stüdyola
rı vardır. Burada çevrilen "Çin 
lambalan için yağ,, adındaki fil 
mi bilyük sınai teşebbüslere bir 
tecavüz telakki ederek beğenme 
diği için gösterilmesini menet -

miştir • 

• Lanrel ve Hardy lskoçyadan 
ilham alan bir film çevirecekler 
ve bu memleketin meşhur kısa 
eteklerini giyeceklerdir. 

da güzel bir köşesini keşfeder - ı----------------------------------------------
1er. 

Kulübeleri il~ uzak yamaç -
larda bir dantela gibi uzanan 
çam ormanlarıyla Tirol dağla -
rı ... Ondan sonra daha şarka u
zanırsanız, Macar ovaları ... Mil
li kostümlerile Macar köylüle -
ri, temiz Macar köyleri ... 

Biraz daha şimale uzanırsa -
ruz ormanları, karları ve koru • 
larıyla, şatolarıyla, facia ve is -
yan dolu mazisi ile Lehistan ... 

Nihayet Rusya: Bu memle • 
kette bir rejisör hem düne, hem 
bugüne ait neler arar da bul -
maz? 

Fakat Avrupada aşk macera
larına sahne olarak seçilen iki 
mes'ut diyar vardır: Biri Vene
dik, öteki Fransanın cenup sa -
hilleri. •• 

• Bu kadar mı? Çin'e, Japonya' 
ya geçiniz. Koca Okyanos'un 
manzaraları sihirle örülmüş a -
daları ... 

Somerset Maugham'm "Yağ
mur,, adındaki filminde hep bu 
adaların güzelliklerini, hem de 
Gloria Swanson ile Joan Craw
ford'un yüksek sanatlarını gö -
rüyoruz. "Beyaz gölgeler,, fil -
minde yer yüzünün cennetlerin
den saydan Tahiti'ye kadar git
miş oluyoruz. 

, Daha cenuba inerek A vust -
ralyaya gidiyoruz. Belki uzakh· 

Sinemanm hoşa giden taraf- ı görmek hiç te fena bir şey de _ \ ğından si~~ma objektifi için bu-
larından biri de, bizi kolayca ğil... Onun için rejisörler, bu ~~lan henu.z sırrım muhafaza e-
bütün dünyayı dolaştınnasıdır. manzaraları bulabilmek için ar- fıyor. _ 
Sinema sayesinde en güzel pe - tist kafilelerini peşlerine taka - K U C U K s ı N E M A 
yizajlar hafızamıza nakşedili - rak diyar diyar dolaşırlar. Bir ~ H A B E R L E R 1 
yor. çok memleketler vardır ki bu -·-----.. = 

Onun içindir ki rejisörler bir kafileyi sık. sık g~rürler, fakat ~ima Loy Nevyorkta tatil 
film mevzuunun cereyan ettiği bu kafilelerın az ugradıkları,ya- geçı~ektedir. Hollyvoodda dö 
memleketin biraz değil, hem de hut hiç uğramadıkları memle - n:r .do~ez William PoweU ile 
dikkatle en güzel dekorlarını ketler de vardır. bı~l~kt~ ,'bu.lunmayan kadın,, fil 
sererler. Aşk ve sevda macera· Mesela Avrupada sin.emanı.~. mın~n ıkıncı kısmını çevirecek_ 

: h - lerdır. 
ları seyircinin daima hoşuna gi- en çok peyizajlann.ı te.rc.ı :> ettı~ı 
den mevzulardır. Gençler güzel memleketler hangıl~rıdır · ~ır 
dekorlar içinde geçen sevda sah Barkarol havasını dınlerken, ı~
neleri gördükleri zaman, kendi te Venediği dolaşıyorsunu~. ~ır 
sevgilerini ve sevgililerini dü - gondola kurularak bu de':ı~ ın
şünürler, ihtiyarların kalblerin- cisinin en gezilecek yerlerını ç-e: 
de geçirdikleri eski sevdaların ziyor, en görül ece~_ ~erlerı?ı 
tatlr hatıraları canlanır. görüyorsunuz. Venedıgın feer:I< 

Filmin uyandırdığı bu hava manzaralarına doyum olınadıgı; 
içinde, bir de muhtelif memle - içindir ki, filmciler buraya sık 
ketlerin en güzel manzaralarını sık uğrarlar1 her uğra~ışlarm • 

• . Sa? Fransisko limanındaki iş 
çılerın hayatını gösteren dra
matik bir film çevrilecektir. İs
mi Riff - Riff olacaktır. Baş 
artistleri Jean Harlow ve Spen
cer Tracydir. 

• Amerikalı gazeteciler kralı • 
nm CosmoP,Olitan Film adında 

v v 

KULLANDIGINIZ iGNELER 
İki türlü olur: toplu iğne, li

kiş iğnesi. 
Her iğnenin de üç kısmı var

dır: başı, ucu, ortası. 
Toplu iğnelerde baş gözsüz 

küçük bir yuvarlaktan ibarettir. 
Bununla dikiş dikilmez. Yalnız 
iki şeyi biribirine bağlamak için 
kullanılır. 

Evlerde toplu iğnenin büyük 
vazifesi vardır. Büyük ve kü -
çük boylularmın da hizmetleri 
başka b~şkadır. 

Dikiş iğnesinin baş tarafında 
iplik geçirmeğe mahsus bir de 
lik vardır ki, buna göz derler. 

Dikiş iğneleri iyi cinsten, di
kilecek kumaşın incelik veya ka 
lmlığı ile mütenasip olmalıdır. 
Öyle olursa iğne kolaylıkla iş
ler. 

iyi iğneyi seçmek 
İyi iğneyi kötüsünden farket

mek lazımdır. iğnenin iyiliği 
suyuna göredir. İğneye verilen 
suyun derecesini anlamak için, 
iğneyi parmaklar arasın alıp 
kırmalıdır. İğne kırılmazdan ev
vel ziyade sertlik gösterir ve kı
rılıncaya kadar mukavemet e -
derse iyidir. İyi iğne kırıldığı 
zaman, kırık yeri temiz olmalı-

1 

dır. 

lan ortası gibi aynı kalınlıkta, 
gözlerinin iç tarafı cilalı olan -
lardır. Bir iğnede bu şartlar ol· 
mazsa, ipliği keser. 

Bununla beraber, bir iğne e -
ğer ipliği keserse, göz tarafı ha. 
fif çe bir mum alevine tutulur. 

İğnelerin fenaları başlan ça -
buk kırılanlarıdır. İğneler ma -
deni bir mahfazada saklanmalı ... 
dır. Çünkü uçlan kütlenir. Bu
nun en iyisi bir yastığa bau -
rarak muhafaza etmektir. Talı -
tadan mahfazalarda da bir de -
receye kadar uçları bozulmadan 
muhafaza edilir. 

İğne bir mahfazada durduğu 
müddetçe paslanmaması ve u -
cu kütlenmemesi için içine biraz 
sabun tozu atmalıdır. 

İnce dikiş için kullanılan iğ
neler orta boyda, ufak ve kısa o
lur. Bu boyda iğnelerle dikiş ça 
buk ve zahmetsizce olur. 

İğneler daima dikilecek ku -
maşın kalınhğma göre intihap 
olunmalıdır. Mesela tamir ve ya 
ma işlerinde kullanılan iğneler 
nisbeten kısa olur. 

Kenar bastırmada, ufak di -
kişlerde uzun olduğu gibi, yor -
garı kaplamak için kullanılan 
iğneler de hem kalın, hem uzun 
olur . 

Eğer iğne kolayca kırılırsa 
çok su verilmiş demek olur. İşe 

1
( 

o kadar elvermez. Kolaylıkla . 
bükülen ve eski şeklini alama -
yan iğneler de o kadar su veril· 
miş değildir. Her halde böyle 
bükülen eğri iğnelerle dikişe a
lışmamalıdır. 

TATLIL A :R J 
Pandispanya 

Bir kilo toz şekerini on iki yu. 
murta ile güzelce ağır ateş üze
rinde dökünüz, sonra içine bir 
kilo un karıştırınız, yarnn kilo 
tereyağı da katarak tekrar ka • 

Şu halde iğnelerin en iyısi 
gayet düz ve düzgün olup, baş-

j 
\ 
\ 

Son moda yazlık spor 
rıştınruz. Yağlı bir tepsi üzeri .. 
ne dökerek fırına gönderiniz. 

.. 
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AYDA 75 KURUŞLA 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz • Hiç bir tehlikesi yoktur • otomatik ayaru 
Petln 66 llra • Bir aene vade ile vor•lye 72 llra 4 ••ne vade ile ver•lı• 82 1ı2 lira • Kira ..,ela 7& ıuırut• 

S A T i E • 

SATIŞ YERLERi 
SALIPAZAR MA6AZASI Sallpazarı, "ecatl Bey Ceclde•I, "· 428 • 480, Telı 44888 
METRO HAn TUnel meydanı, Beyo§lu Telefon; 44800 
ELEKTIRIK EVi Beyazıt, MUrekkep~ller cadd..a Telefona 24378 
KADIKÖY Muvakkithane cacld•I, Telefonı 80780 
BOYUKADA 23 Nlaan cadd_. Telefon: H,128 

t 
Bu lletler; 

USKUDAR Şirketi Haırlye l•k•l•I, Telefon 8031:1 
sayfiyede de banyo ihtiyacınızı çok ucuz oıarak temin eder. 

CENYO umCiCi SÜRMESİ UR 
Sena dfbmleriala u Mld aatalanadan olan Ahmet Faruki, birkaç 
,wlll' ,,...._ .. kola1 firmeyen Kotl, Objgan •• batka lnlü ft 

LOKAftTASI abam çok olan yabancı pudra, krem •e (Ruj) ların etlerini yapa-

Ka k •• laS 5i rak kamuya betendirditi fibi CMicbel) adlı bir freap çok daya .. ra Oy P a = nılch dudak boyaıından daha üıtiln ve daha kıymetli olu ( CICı 
ka d 1 t DUDAKLIK) ı bafararalr onun yerini tutmaf idL 

l'flSID a açı mlf ır !!!!!.• Iİ Bukea (Rimel) adında bir Avrupa fabrika•ınıa kirpikleri lrı'ftl'U !!!! 

1 hr~ llrme1inin de bplumu becerip ( CiCi ) ler dizisinde pazara C! 
~ Dr. l H S A N S A M l ~il ; çılcumııtar. ( CiCi SÜRME) yi lpıek için birf81 demiyecejiz. i 
GONOKOK AŞISI : = Denemeli bedancbr. Sultanhamammdald ( FARUKi GÜZEL 

lklaoiuJduğu ve ihtilitlarma kar- ! KOKULAR) matuuındua aht yerff edenlere paraıız bir k~lr 
P pek tesirli •e taze apdır. Di· i 8rnek nrllecektlr. Kullan1p betenlnenb aatın alınız. 

9anyotu saıtan Mahmut ttırbeı1. İ _. Gözkapaklarım yakmak yUzU boyamak 
No. 189. 111-Dfi,• _._- ' 

3419 llllfllllDDn gibi ku•urları hlc; yoktur. UHllJllllUU 

lstanbul Komutanhjı 
Satanalma Komlayonu 

lllnları 

Catalca ve civanndaki bir 
likierin ihtiyacı olan 13 2 bin 
~o sıfır eti kapalı zarfla ek I 
'İltnıeye konulmuştur. Be - I 
~~kilosunun tahmin edilen 
~eli Z9 kuruştur. İhalesi 
8 liaziran 9 3 5 Cumartesi 
tiinü saat 15 tedir. Sartna
ltıesi Fındıklıdaki Satına! -
illa komisyonunda 191 ku -
tuş mukabili alma bilir. Ek .. 
'!itmeye gireceklerin 2 8 71 
liralık teminat mektubu ve 
)a makbuz ve 2490 sayılı 
~nunun 2.3 üncü maddele
l'indeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplannı ihale sa
'tinden en az bir saat evve-
line kadar Fmdıkbdaki ko • 
ltıutanbk satınalma komis -
)onuna vermeleri. ( 2 7 3 9) 

4152 

••• 
Istanbul Komutanlığına 

bağlı Anadolu ve Rumeli ci
hetindeki birliklerin senelik 
tkrnek, Erzak ve yem nak
li~atı olan 85 78 tondan iba
tet nakliyatı 15 Haziran 
935 Cumartesi günü saat 
on bette kapalı zarfla eksilt
ltıeye konulm\lftUr. Tahmin 
bedeli yirmi bin dokuz yüz 
'1tınış üç lira yetmiş kuruş-
t\ır. İlk teminat 15 7 3 lira -
dır. Sartnamesi buıün öğle
den evvel Fındıklıda satmal 
ttıa komisyonunda görülebi 
lir. Eksiltmeye gireceklerin 
~ muayyeninden bir sa
lt evveline kadar teklif mek 
t\ıptari İstanbul, Fındıklıda 
ltornutanlık satmalma ko -
bıisyonuna vermeleri. 

(2838) 4156 
* • • 

latanbul Komutanlığı bir 
likleri hayvanatı için 180 
ton arpa 12-6-935 Carpnı
ba sünü saat 15 de kapalı 
aarna eksiltmeye konulmuı 
~· Tutan 9000 liradır. 
Ik teminatı G75 liradır. 
~iimune ve şartnamesi her· 
tiin öğleden evvel komisyon 
da ıöri.Uebilir. lıteklilerin 
~ilkti muayyeninden bir sa -
'1:evvelteklif mektuplariy
le teminatlan İstanbul Ko -
ltıutanhfı satmalma komis· 
~onuna vermeleri. J2894) 

4157 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ankara'da Bankamız l'en •rvl•lnd• 91l19brll· 

mak Uzere bir daktilo allnacakt1r. 
1 - Bu daktilonun aqarf orta blh•lllnl ıapmış 
olma•ı ve iyi Almanca ve Fran•ızca bllmaı 

llzımd1r. 
2 - MUAbaka imtihanında kazanacak olana 

muvaffaklJetl derecalne göre 100 liraya kadar 
ayhk verllecektlr. 

lsteklllerln kaydeclllmek ve imtihan gUnUnU an· 
lamalr Uzere 18+- P-.embe akfamına kadar 
Ankara'da Bankamız Memurin MUcHlrl ..... • ve 
l•tanbul'da Şubemize mUracaatları. (3119) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 13500 lira olan "750,, ton yerli 

kok kömürü 18-6-935 salı günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulile Ankara da idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1 O 12, 5 O liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 
dördüncü maddesi mucibince işe girmeie kanuni mini
leri bulunmadığına dair beyannameyi havi tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lizundır. 

Buna dair ıartnamcler parasız olarak Ankarada Mal
zeme dairesinden, Haydarpaşa tesellüm ve sevk müdür-
lüiünden alabilirler. (3035) 4185 

Tahminen 3 .. 4 bin kilo Bobin Zıvana ka
ğıdı 

,, 5-«5 bin kilo Penbe ve beyaz bo
bin paket kağıdı 

,, 3-4 Yüz kilo İskarta selliloz ve 
zamklı bobin kitıdı. 

,, 2000 Kilo Sişe Balyalanndan 
çıkan hurda çuval ·, 

,, 61497 Adet muhtelif eb'adda 
tenekeden yuvarlak si&ara ku· 
tusu Cibalide fabrikasında olup 
niimunesi komisyondadır. 

,, 30000 Kilo Yıkıntılardan çıkan 
tahta parçaları 

) 
) Cibali Le
) vazım 

) ambarında 
) 
) 

) 
) Paşabahçe 
) Fabrika
) sında 
) 
) 

) Paşabahçe 
) Fabrika
) sında 

Yukarıda mıktan yazılı köhne malzeme 9·6-935 tari
hine rastlayan pazar aünü saat 14 de pazarlıkla satıla· 
caktır. İsteklilerin yüzde 15 güvenme paralariyle bir
likte Clbalide alım satın komisyonuna müracaatları. 

(2930) 

İdaremizin Kabataı ambarlanna aid Paratonerler 
,artname ve planlan mucibince pazarlıkla yaptınlacak
dır. 

İsteklilerin J>llZ&rlıia iştirak etmek üzere 28-6-935 
tarihine müsadif cuma günü saat 14 de yüzde 7 ,5 gü .. 
venme paralariyle birlikde Cibalid~ Levazım ve Muba
yaat Subesindeki Alım Komisyonuna müracaatlan. 

,(3102) ... 

EVKAF MUDIRIY'ETl ILANLARJ' :::> -ğ 
ı - Beyoğlu, Ağaharnammda Üçüncü Vakıf Hanın ~ ~ 

2 No. lu dairesi. . #ft ·~ ~ 
z - Beyoğlu, Ağahamamında Üçüncü Vakıf Hanm 7 v # ., c::> . c= No. lu daircsı. z J! N 
3 - Beyoğlu Parmakkapuda Telgraf S. 2-4 N o. lu LIJ :g i:: 

apartmanın 2 No. lu dairesi. a.. .!! 
4 - Şişli Meşrutiyet, Ebe kız S. 26·28 No. lu Valde Q ·ii .!! 

apartımanınm 6 N o. lu dairesi. 4 ~ ~ 
5 - Beyoğlu,Parmakkapuda Telgraf S.13-15 No.lu ev 111111: ·- 0 
6 - Galata, Emek yemez, Karamolla S. 9 No.lu ev. ııııGi j ~ 
7 - Babıali, Nallı Mescid, Cağaloğlu 6 No. hı ev. C:: ~.; 
8 - Kadırga, Bostamili, Mehmed paşa yoku§unda <I: • • 

33 No. lu ev. #ft 2 JI 
9- Edimekapu, Karabaş, Perendebaz S.90 No.lu ev V# a ~ 

ı O - Beşiktaş, Türk Ali, İmam Ali S. 98 No. lu ev. :f: . -= 
ı ı - Boğaziçi, Kandillide Derman S. 1 N o. lu ev. ~ l: ~ 
12 - Heyebeliadada Büyük Manastır C. 70 No. lu ev. .;: a.. 

13- Heybeliadada Abbas Paşa C. 3 No. lu ev. 1 ,! 
ı 4 - Erenköy, Cadde Bostanı, Cami yanında 276 No. <E -1 c 

~~ ~ =~ 
15 - Çenberlitaş, Molla Fenari, Mahmudiye C. 5 • . ~ ~ .,., ·~---1111" C\') :! No. luev. ......._ 
16 - Topane, Süheyil bey, eski ayan binası yanında 1 O 

No. lu mekteb yeri. 
17 - Sehzadebaşı, Emin Nureddin, 31 No. lu mekteb 

mahalli. 
18 - Vezneciler, Camcı Ali, tramvay C. 95 No. lu 

mekteb yeri. 
19- Kasımpaşa, Yahya Kethuda, birinci S. 1 No. lu 

tekke. 
20 - Beyoğlu, Hüseyinağa, İstiklal C. 181 No. lu 

dükkan ve iki salon. 
21 _.. Kadlr••r Bo8tam Ali, Kebmed P 

25 No. lu baraka. 
22-Meyvehoşda Nevfidan camii qltmda 71 No. lu 

•rnun•11111 ı•ı ımman • 

~!!'~u~ı 
latanbul AcentabjJ 
Liman Han. Telefoe: 22925. E 

-------------- = e izmir Sürat Yolu İ 
SAKARYA vapuru her haf. 

ta PERŞEMBE rüaleri ... t 16 
............ JDoRE .. PA· 
ZAR ...... de tzldR.DEN j,. 
tulNla .... . 

dükkan. Mersin Yolu 
23 - Sirkeci, Emirler, Hamidiye C. 44 No. lu dükkan. GERZE •apuru 7 Haziran 
24 - ,, ,, Vezir iskelesinde 14 No.lu dükkin c UMA ... t ıı de Menin• 
25 - Beyazitta meydana karşı 5 No. lu dükkan ve kadar 

iki oaa. •.:.ll!!!~~~~!1,!' _____ _ 
26 IuA~S::~~a Valde türbesi yanında 153-155-2 No. Ademi iktidar 
27- Unkapamnda Papaszade mahallesinde 28 No. lu 

dükkan. 
28 - Kasmıpaşa, Gazi Hasan paşa, Atik tersane 40 No. 

lu dükkin. 
29 - Kammpaşa, Gazi Hasan paşa, Mekteb S. 6 No. 

lu dükkan. 
30 -Kasunpaşa, Gazi Hasan paşa, Mekteb S. 8 No. 

ıu dükkan. 
31 - Çarşıda Kürkçülerde 31 No. lu dilWn. 
32-Carşıda Kahvehane sokağında 12 No. lu dtikkin. 
33 - Çarşıda Emir şah sokağında 11 No. lu dükkin. 
34-Topanede eski Sah puan dahilinde 436-1 No. lu 

dükkan ve önündeki denize kadar olan mahal. 
35 - Çenberlitq dibinde baraka ve arsa. 
36 - Ortaköyde Taşctlar sakatında 20 No. lu dükkan. 
3 7 - Mahmutpaşada 12-8 No. lu Büyük ~orapcıham 

oda ve oda başılık. 
38- Çakmakcdarda Valde hanında 1ve20 No. lu iki 

dükkan, ve nısıf hisse oda başıhk. 
3 g - Boğaziçinde Cengelköyünde Kayıkhane ile 

Çengelköy ve Beylerbeyindeki pazar kayığı is
kelesi. 

40 - Bahçekapuda Sebzehane S.2-4, 6-8 No.lu diikkin 
ve oda. 

4 J - Dudulluda çayır sokağında Kahvehane ve çayır. 
42 - Hasköy, Kiremitçi Ahmed Çelebi, cami S. 2-50 

N o. lu kayıkhane. 
43 -Bahkpazannda Hasır iskelesinde Arnavutköy 

pazar kayığı iskele mahalli. 
44 - Büyükderede Cayır S. furun mahalli, 

Kira uzu: Teslimi tarihinden 936 Mayıs biti· 
mine denlü. 

43 - Taksim, Ayaspaşa, Cami sokaimda 65-67 No. 
lu arsa. 

Kira uzu: Teslimi tarihinden 938 Mıt.vıs bitimine 
denlü. 

Yukanda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konmuşdur. İstekliler 17·6-935 pazartesi 
&'Ünü saat on beşe denlü Evkaf Müdüriyetinde Varidat 
Kalemine gelmeleri • . C 311 7) J 

Her eczanede bulunur 
Kutu•u 180 kuru9tur. 

Adrea Galata. ,_ta kutum 1255 
4118 

lıtanbul Tapu mldUrlf1iilndaı : 
Yeni büaçede Patıma •ultan mahal

lesinin Şerhlalam aobtmda eald 7 
ve yen1 37 Numerolu ev araaamın ia
hak diye üzerine intibll çıktı Meh· 
met Deha tarafından iatenilmittir. 
Verıf idaresi ile Müdevver defte de 
acnct sörillmeden labü namını Hi
ni tahrirde yazıb oldutu anlaşılan 
bu ana baldanda senedab taurruf 

muameleaine tabun mlhalli tahkikat 
yapılmak ıurctile mahıllinc memur 
pderilecetüıden tıln tarihinden iti 
baren on gün nrfmda bu yere taur
nıf iddia edenler ftl' ise ft8li1d ta11r 
rufiyelerile beraber İıtanbul tapu i· 
duclinc milracattları ilio olunur. 



16 =============::=:::==-.:==::==:::==:::==:::=============================TA N============================================== 6 • 6 • 935 

Divanı muhasebat reis
fiğinden: 

Di,;.:tnı Muhasebatta mi.inha! nuırakip muavinlikleri 
için imtihan yapılacaktır. Şartlar aş;:ığıda yazılıdır. 

1 - Mülkiye, Hukuk mektepleriyle bunlara muadil 
Mall ve Ticari Yüksek ihtisas mekteplerinden mezun 
olanlardan müracaat edeceklerin adedi münhal adedin
den aşağı olduğu takdirde bunlarrn imtihan edilmeksi
zin alınmalarında Daire muhtardır. İmtiha.na tabi tutul
duldarı .takdirde tahsil dereceleri tercihe sebeb teşkil 
eder. 

2 - Taliplerin Askerliklerini bitirmiş olmaları 
şarttır. 

3 - ~mtihanda muvaffak olanların tayinlerinden 
~vvel d~ı.re tarafından Hey'eti Sıhhiyece muayeneleri 
.;.cra ettırılerek memurin kanunda aranılan sıhhi vazi
yetl~ri haiz olmadıkları anlaşılanlar tayin edilmiyecek
lerdır. 

4 - Maaşlı memuriyette bulunmam.ıs veyahut henüz 
namzetlikleri kat'i memuriyete tahvil ~dilmemiş bulu
nanlar namzet olarak alınacaklardır. 

5 - İmtihan divanı muhasebatı alakadar eden mali 
mevzu ve kanunlardan yazı ile Ankarada yapılacakdrr. 

6 - İsteklilerin 19-6-935 tarihi akşamına kadar ar
zı·hal1e divanı muhasebat başkatipliğine mü ... ~ aat et
meleri ve nüfus teskeresi. Askerlik terhis vesikası ve 
mektep Diploması ve memuriyette bulunmuş olanların
da memuriyetlerine dair vesikalarının asıl veya musad
dak suretleri gibi vesikaları da arzuhalleri ile birlikte 
Divana vermeleri lazımdır. 

İmtihan 19-6-935 Çarşamba ."Yunu saat dokuzda 
Ankarada Divanı muhasebat bin:;.sında yapılacaktır. 

( 2934) 4138 

Tekirdağ Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

Malzemenin adedi 
Mazot 
Makina yağı 
Gres yağı 
Gaz yağı 
Üstü bü " Telef . 
5 / 8 N o. gıra fiği salmastıra 
1/2 Na : ,, H 

Kilo Teneki 
5000 o 

o 150 
o 10 
o 10 

150 00 
10 o 
10, 

20 
Nafıa Dairesi silindirleri için mübayaasına lüzun1 

görülen yukarıda cins ve mikdan yazılı yağ, mazot gibi 
malzeme 12-6-935 çarşamba günü saat 15 de ihale edil
mek üzere münakasaya çıkarılmışdır. Talihlerin ( 7 5} 
ıira teminat akçasma aid banka makbuzile birlikde mez
kur gün ve saatta Daimi Encümende hazır bulunmaları 
şartnameyi görmek ve daha fazla malUmat almak iste
yenlerin Encümen Kalemine müracaatları. ( 3 09 9) 

4253 

BE~iR K[MAl NASIR ilACI 
Sizide 2-3 günde kurtarır. 

,~~~~~~~~~~, 

KARA KÖY 

r Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin -ı 
istilasına Karşı Muhafaza Ediniz 

Tahtakurusu, sinek, Sivrisinek güve, an, kannca, örümcek ve 
bütün haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların üzerine 
ve odaların havasına ve tahtalaran, duvarların kenarlarına, arala-

1 rına bolca, FAYDA serpiniz, ve tahta kuru yuvalarını FAYDA ile 
tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 
erzaklarınızı telvis eden hamam böcekleri· 
ni, aptesanelerde, hamamlarda bulunan kü-
çük böcekleri, tırtılları kümes hayvanatmda 

köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bu

lunan kenelerı, bitleri, nebatat ve ağaçlat 

zerindekı brtıllar behemehal FAYDA ile 

ımha ediniz Kutusu 30, büyük 50 kuruştur 

B r kiloluk kutu 80 kuruştur FAZLA PARI! 

VERME VINIZ. Tesıri daha az olduğu halde 

ecnebi malı diye fazla para koparmak istiyen

lerden sakınınız. FAYDA imaline naz"aran daha 

kuvvetli ve daha ucuzdur. 

Ta rin en sakınınız. 
a ""rkasın "kkat 

Hasan d~posu ~ An~ara, ~stanbul, Beyoğlu 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif teslim şartile 20250 lira muham

men bedelli 270 aded ray kaldırma aleti kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 16 Temmuz 
9 3 5 salı günü saat 16 da An karada. Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde yapılacakdır. Kliring şarttır. 

İsteklilerin tekliflerini 1518, 7 S liralık muvakkat te
minat ve Ticaret Odası vesikasiyle birlikde 16-7-935 
salı günü saat 15 e kadar Bakanlık Malzeme Müdürlü
ğüne tevdi etmeleri lazımdır. İstekliler bu husustaki 
şartnameleri parasız olarak Ankara'da Bakanlık Mal
zeme Müdürlüğünden alabilirler. (2984) 4165 

Tekirdağ Vilayeti 
meninden: 

Daimi Encü-

Nafıa Dairesi silindirleri için mü bayaasma lüzum gö
rülen 2 5 O ton Zonguldak maden kömürü toz olmamak 
-ye tarihi ihaleden itibaren yirmi gün zarfında Tekirdağ 

Bugünden itibaren 

Belvü'de 
Bayan Safiye 

ra Tel' 49091 1 

~~!!!!!!!!~~~~~~~~~- · 
42lb 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Cumhuriyet Ordusunda kullanılmak üzere 14 5 ~ sa .. 

ych Askeri Memurlar kanuna ve talimatı hükümlerine 
uygun olarak aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf "Askeri 
bareme göre Kanunuevvelden itibaren 30 lira asli maaş
la ve Kanunuevvele kadar 2 5 lira asli maaşla,, Askeri 
Adli Hakim alınacak dır. 

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

2 - İhtiyat zabit olmak. 
3 - 30 yaşından yukarı olmama~ 
4 - Başkasına ge<ser hastalığı ve vazifesini greği gi

bi yapmağa mani olabilecek vücut ve akılca bir arızası 
bulunmamak "tam teşkilatlı bir askeri hastanede mua· 
yene ettirilecekdir.,, 

5 - Yabancı ile evli olmamak 
6 - Şeref ve haysiyetini muhil bir suçtan mutlak su

rette ve bir cürümden dolayı üç ay veya daha ziyade 
hapse mahkum veya böyle bir suçtan takip altında bu· 
lunmamak 

7 - Sarhoşluk, kuınarbazlığı adet etmiş, kumar oy
natmış ahlak ve siretçe hakimliğe yaramıyacak bir hal 
ile dile gelmiş olmamak ve bunları polis tahkikatile tev
sik etmek. 

8 - Nüfus kağıdı sureti ve ihtiyat zabiti terhis 
tezkeresi. 

9 - Diploma tasdikli sureti ve muhtasar hal tercÜ· 
mesi 

1 O - Bu şartlar dahilinde isteklilerin bulundukları 
yerin en büyük Komutanlığına veya askerlik şubesi Baş
kanlığına vesikaları ve dörder adet fotoğraflarile istida 
ile müracaatları. Ankara'da M. M. V. ne müracaat 
olunur. ( 2876) 4135 

~ususı ŞARTLAQIMIZ ~Al(K'INDA 
GJŞ(LfRiMiZD~N MALUMAT ALiNi z 

PALAS - ALALE:MCi ~AN 

Iskelesi dışarısındaki meydanda üç gün içinde depo edil- .-~!!!iiııı!!!!'!!!!!!~~~ 1 s T A " 8 u L ' da~~~~~~""' 
mek ve öilcümle Masarifi müteahhide aid olmak şartile 1 

ız-6-935 çarşamba günü saat ıs de ihale edilmek üze- BOMONTi ŞiŞE e·ıRASI 
re münakasaya çıkanlmışdır. Talihlerin 320 lira temi- ' 
nat akçasına aid banka makbuzu ile birlikde mezkur gün Müşterilerine: 
ve saatta Daimi Encümende hazır bulunmaları ve şart- B t omonti şirketi stanbul şişe birası müşterileri arasında 1935 
nameyi görmek ve daha fazla malllmat almak isteyen- senesi yaz ayları için EC Z A N ES i 

HUSEYirt 
lerin Encümene müracaatları. (3098) 4252 

ı ;.?111111111111111111111111111111111111111• BiR MUSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
tl.. uaıata, t\araKoy Caddesı ı,o. ::, 4110 = O . = 1 KUÇU K 1 L A rt L A R 1 Her şişede etiketin altında numaralı bir kağıd vardır. Bu nu· 
~-~~!9"""~~~~~!!!11!!!!!!~~~~~~~!'"'"""~~~~.J E enız yolları ~ . marayı alanlar arasında her ay nihayetinde bir noterin kontrolı 
------------------------ _ _ 3 LiRA-Tuvalete ve ıtrivata ait her altında müsabaka yapılacaktır. 

F b 
· k H ı D · kt · • ı · • E 1 Ş L E T M E S 1 : ne yapmak isterseniz herkesin vapa· 1 V .1 k p a rı a ve avuz ar 1 re or U- § Acenteleri: Karaköy Köprübaşı = bileceği şekilde formülünü vazar eri ece rimler 100, 60 Ve 30 IİradU 

: Tel. 42362 _ Sirkeci Mühürdar : gönderirim veya öğretirim. Sonfen 

günden: 
Çamaşır Fabrikamız için nümu~e ve şeraiti mucib.ince 

birinci nevi 'kokulu ve kokusuz sabm almacakdır. lşbu 
pa2arlığa iştirak etmek isteyenlerin ( 200) lira pey ak
çesile beraber Haziranın 7 inci cuma günü saat on dört
te Direktör1üğümuze gelmeleri ilan olunur. ( 3095) 4249 

Gazetecılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad
desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 

11mwni neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENlCE 

- - laboratuvarı. Kadıköy rıhtım 76. " Müsabakada kazanan numaralar her ayın 5 inde gaıetelerı 
:111111zadc Han. Tel 27740 : 11 1 - · 111111 - 4207 ı an edilecektir, Kaza na nlar ayın yirmi§ine kadar şirkete m racaa 

~ imroz yolu ~ ----------
- KOCAELi - K l R A L l K H A N E - Ak-

1 

-- vapuru 6 Haziran : T k M 11 · d saray aş asap o agtirani ca -
: ~ERŞEMBE günü saat 16 da ~ desinde temeli bir kat iiezinde 

etmelidirler. 

Şirket, dükkanlarda ve lokantalarda numarasız •işe kabul et 

memelen ni ve şişelerin üzerindeki numara kağıtlarını rnutıafaza 
: lmroz'a kadar. (3096) 4250 : dört oda, taşlık, mutbak, çamaşırlık, i : = banyo, teı-kos, elektrik ve meyveli • ı 
~ Trabzon yolu § bahçeyi havı kagir 6 numaralı hane --------------- ---- -----

"Y!~melerrnı sayın müşterilf'r nden rıca eder. 

: ERZURUM vapuru 6 Haziran : her keseye elveriı;li fiyatla kiralıktır. B 1 v ki v F• ., 
_ - Görmek için yanındaki 8 numaralı e sogu ugu Ve ı reng ı ye 
: PERŞEMBE günü saat 20 de E eve, konuşmak için de Yeni Postaha-= Hopaya kadar (3097> 4251 E ne arkasında Milli Reasürans Sirketi yakalanmamak ıçin en ıyi çare, 21 senedenberi bu hastalıkların ~E'da-
E1111111 lllll lll lll lll ll lll l Ullll llllll: muhasebesinde Bay Recebe m""üraca- visile uğraşan Dr. A. KUTİEL'in tertip etbği lNEOPROTF.KTİN) ilacıdır. 

at edilmesi. Telefon 2438G _ :4270 yakında piyasaya çıkarılacaktır. 4263 


