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Peyami Sefanın Orhan Sel 
min fıkraları - Şehir ı. 
berleri. 
Ankara telefonları - Fe
leğin fıkrasr. 

Bizde casusluk - Kendi 
kendimize çatryoruz. 
Son haberler - İcmal. 
Memlekette TAN - Sağlık 
öğüdleri. 

Öz dil sayfası - Yosma. 
Ekonomi. 
Spor, 
Fatih jstanbula nasıl aldı ? 
- Bnç - Scviımclcr, ev
lenmeler. 
Tütün iıçileri. 
Dünya gazeteleri. 
Yarmm büyükleri - Fay
dah bilıiler. 
Sinema. 

Endüstri planımız gerçekleşdik- Parlamento 
çe ihracatımıza engel olacak mı? Lavale güven . . d. 

Birer birer "işletme" devresine gir- nik endüstri sürümü artacaktır. r e y 1 n 1 V e r 1 
111ek üzere bulunan yeni fabrikaları- e 
nıızı korumakla dış pazarlarımızdan 
bir kısmının elden cıkmasına, kapan
tnasına sebebiyet ve~miş olur muyuz? 

Türk tarım hayatı, çiftçi yığınları
llıız bu yüzden zarar görür m!.i? 

Endüstri hareketi, ilk tahminlerin 
sok üstünde müspet sonuçlar vere
rek, teknik şartlarla ilerledikçe, içer
de ve dışarda bu sorgularla karşıla
§ıyoruz. 

Düşünülüyor ki: 
Yeni fabrikalar işlemeğe başladıkc;a 

tümrük kapıları kapanacak, müşteri 
\ilkelerden ithalat yapılamadıkça da 
i'ürk mallarını satmak kabiliyet ve 
iınkanr kalm1yacak. Böylece önümüz
deki yıllar içinde ihracatımız büyük 
~orluklarla karşılaşacak... . 

Bu gibi ulusal ekonomiyi ilgilen
diren mevzuları realist bir tarzda çö
ıclemekte, açıkça münakaşa etmekte 
büyük fayda vardır. 

Ulusal ve arsıulusal ekonomi haya
tının gelici gegici olmayan deği1ık
t't ~m1'fı l)uen l'Urk DEVR!MI; 
~ndüstri hareketini çalışmalarının en 
onünde tutmaktadır. 

Böyle ulusal bir davaya körü körü
ne, gelişigüzel, tesirlerini hesaba kat
trıadan, eldeki muvaffakiyet unsurla
~n.ı ve sartlarını iyice tartmadan gi
tişılebilineceğini akla getirmek, Tiirk 

EVRIMt şeflerinin şimdiye kadar 
başarmış oldukları büyük işleri bil
llıcınezlikten gelmek, bu başarıcı ve 
kurucu enerjilere saygısızlık etmek 
olur. 

1 f'ü"1c ekonomisini, günlük hadise-
erın akışına kendini kaptırmış, mu
~~dderatınr tevekkül ile yalnız tesa

Uflere bağlamış sanmak, hafiflik ve 
l-'a insafsızlıktan başka bir şey ola
tnaz. 

Arsıulusal piyasalarda mal satabil-
!!1ek için yalnız "KALITE,, nin, 
~cuz FlYAT" m yetmediğini. kri

~ın. y~ikselttiği duvarları aşmağa cl
crıslı olmadığım yakından biliyoruz. 
Nasıl "ım a 1 ı m ı z ı a 1 a n ı n 

1ll a l ı n ı a 1 m a k ! " prensibini 
dış alış veriş siyasamıza temel olarak 
0nayladıksa müşterilerimizin de aynı 
~sasa dayanmalarını pek tabii buluyo-
uz. 

O halde neye güveniyoruz? 
t.i "i eni fabrikalarımız işletme devre· 
ltı ne girdikce bunlan korumaktan vaz 

1 geçeceğiz? 
lsı Bu yeni endüstrimizi rasyonel bir 
<la ctın.e~e kav şmaktan alakoyacak, 
~a ılk ad:mlannda zedo::liyecek, ya
llı ~ı mallar stoklarının ülkemize gir-
csıne göz mü yumacağız? 

~r Canlanması için çok emek harcadı
~ittı!z ulusal kalkınmamızda güvendi
ta ~z "lÇ PAZARIMIZI'' dış pa-
~ ra feda edecek miyiz? 

lllek u düşüncelere bir an bile yer ver-
lh doğru değildir. 

tarı racatımızı genişletmek, eski pa
ltaz arı elden çıkarmamak, yenilerini 
l l\1anınak için "I T H A L A T 
teri ~ A N L A R I M I Z A.. müş
•tındUl~clerden mal satın almak husu
llu akı kapasitemize güveniyoruz. 
l:i'ii:uretJe arsıulusal piyasalarda, de
flltı Pazarlarda "ALICI" durumu
}'ıJJ~ud muhafaza edebileceğiz. Ancak 
1':ır ; a'lb""ri d ğic;miven öıs tecim 
O r ~ t),.:~~i=d" Ö "~Ji de ~iriklikler 
l! (' a ·'11 C!.,S m::ıll:ır satın 
)• 'e -~ ~ 'll c i • '"e-iz. Daha zi
'ek d t ".,sa e ·ni-e dnyanan yük
teğ~ eğ~rli "kalite" rnallanna döne
ilinin · Boyle olunca. bitirim endüstri
birsok- lndustries de production -
tatisfk~ol.laı:ına giren eşya, ithalftt is
tir. 1 crımızde artık gözUkmiyecek-
~ 

ten:~• kal"§ı bitirim araçlan - mo
e production - yapan mcka-

Baştanbaşa yeniden kurmağa borç
lu olduğumuz bir ülke içinde bayın
dırlık atcşile yanıyoruz. 

Ekonomik alanda tam ve hızlı bir 
genişleme ve ilerleme akışı içindeyiz. 

Bütün bu geniş ihtiyaçları "DIŞ 
TECİM" yolu ile karşılıyacağız. 

Ulusal endüstri düzenlerimiz [dev
letin veya hususi teşebbüslerin] önü
müzdeki yıllarda Türk ihracatına 
önemli karşılıklar teşkil edecektir. 

Kurulan fabrikaların YEDEK 
ALETLER!, teknik ilerlemenin, fen
ni araştırmaların doğurduğu yeni bu
luşları tedarik etmek mecburiyeti, 
hatta bu alanda da ülkemizi daha uzun 
yıllar alıcı durumunda brrakacaktır. 

Bugün. gerek yüksek gümrük tari
fesi ve gerek kontenjan yolu ile hi
maye gören yurt için ONEMStZ ba
zı deği~tirici endilstti kolları vardır. 
llk maddeleı::i dışarclan gelir. Deği~
tirme i.iinde kullandıkları "işdlik" 

.;ım,~.rtfn:'11aıknnıza geçTm aracı ver
miyen bu gibi tescbbüslerin nomal 

himaye görmekle kalmaları zamanı 
gelmiştir. 

Bunlardan "endüstri" tabirine gi
remiyecek derecede i{>tidai olanların 
uğruna, Türk çiftcisinin yetiştirdiği 
"gıda maddeleri" nin sürümü korku
ya sokulamaz. 

Teknik ve rasyonel temeller üstiün
de kurulmuş bir endüstri hareketi 
soysal seviyeyi yükseltir. Soysal se
viye yükseldikce, o nisbette de ihti
y_açlar artar, alım kapasitesi fazlala
şır. 

Birçok ilerlemiş ulusların "Tanm" 
durumundan "Endüstri" durumuna 
n~stl geçtikleri araştırılırsa, görülür 
kı bu soysal yükseliş, daima endüstri 
hareketlerile bir gitmiştir. 

!ürk ulusu da varlığını derin ve 
saglam kültür sınırları "içinde kuv
vetlendirdikçe ,, ithalat kapasitesi 
Jrtacaktır. 

Endüstri alanında ilerlemiş mem-

leketler arasındaki alış veriş hareket

.!::!. gösteriyor ki, ileri endüstrisi olan 

iılkeler arasında geniş ölçüde tecim 
olabilir. 

Yeter ki: 
O yüksek soysal ve kültürel sevi

yeye, 
Mt~a_Yyen bir yaşayış standardına, 
De[!ısık ve ileri teknikli bir bitirim 

hayatına, 

Ulus olarak erişilmiş olsun 1 
~u. halde, öı?\imüzdeki geçit sene

lerını, sarsıntısız atlatmanın yolları 
nedir? 

, ~eni fabrikalarımızın j lemesile 
bırlıkte derhal soysal seviyemiz yük
selemiyeceğinden, ZAMAN KAZAN
MAK IC!N NE GlBI TEDB!R -
LER ALMAK GEREK TIR? 

• Bizi?1 .ö~cl çörüşümüze göre, J1ü
kumetımızın elınde zorlu bir araç 
vardır: • 

Onümüzdeki yıllarda devletin , 
devlete bağlı hükmi 1ahsiyeti ta§c-
yan kurulların, devletin iıtiraki 
olan bütün kurumlann, şarba;)'lık
lann, dış pazarlar·a, yabancı ülke
lere olan bütün siparişlerinin gü
dümlü ekonomiye uygun bir toplu
luk ve d:siplin altında yıllık ve 
düz.-rün bir sipariş planına göre ya-
pılması zarureti vardır. · 

Bunu başaracak bir · "devlet kuru
lunu" ortaya koymak, devletçiliğimi
zin evgin bir ihtiyacıdır. 

Ça_lış~an ~ürk çiftçisini çok yakın
dan ılgılendıren gıda maddelerimizi 

!Arkası 3 üncüde] 

SAMI 

Paris, 7 (A.A.) - Laval, sa
at 20,10 da kabine kurmayı ka
bul etmistir. 

Laval gazetecilere şunları söy 
]emiştir: 

"Durumun ağırlığı karşısın -
da üzerime düşen ödevden kaç
ma~a hakkım yoktur. Kabineyi 
bu gece kurmaya döneceğim. 

Finans bakanlığım bir tek-
nisyene vereceğim.,, 

Parlamentonun güveni 
Paris, 7. A.A. - Parlamento 

sorguları reddetmek suretiyle 
hükumete 137 ye karşı 412 oyla 
güvenini göstermiştir. 

[Bu husustaki tafsilat be§İnci 
say/ amızdadır.] 

Vcfııp Paşa 

Habeşistanda 

Vehip Paşa 

Kahire, 7 (Hususi muhabiri 
mizden) - Bir müddettenberi 
Kahirede oturan sabık Osmanlı 
ordusu kumandanlarından Ve
hip paşa Habeş ordusunda mü
him bir vazife almıştır. 

Tayyare 
50 bin 

• • 
ıçın 

1 i ra 
Kayseri, 7 (Hususi muhabi

rimizden) - Kayseride konuk 
bulunan Adana mensucat fahri 
kası ortaklarından Kayserili 
Mirza zade Mustafa ve Hasağa 
zade ~uri tayyare için 50 bin 
lira verdiler. 

Abdurrahman "aci 
120 bin lirayı verdi 

Ankara, 7.A.A. - Hava teh
likesini önlemek için Türk hava 
kurumuna yüz yirmi bin liralık 
bir yardımda bulunmağı yüke
nen inşaat müteahhidi Abdur· 
rahman Naci .Demirağ, bugün 
Türk Hava Kurumu merkezine 
yükenini teslim etmiş ve kurum 
başkanı Fuat Bulca, Kurumun 
Murassa madalyasını Abdur
rahmanın göğüsüne takarak 
kendisini kutlamıstır. 

Abdurrahman Naci bu yar
dnnda hic bir üsnomallik olma
dığını söyliyerek büyük bir al
çak gönüllülük gösterpliştir. 

---=-

VASIF ÇINARIN 

Türk devrimciliğinin üstün 
çocuğu bugün gömülecek 

Cenazenin 1 stanbula gelişinin hazin laf si/atı 

Moskovalta ölen büyük elçi -
miz Vasıf Çınarın cenazesi dün 
Sovyet donanmasına mensup 
Çervun Ukranya kruvazörü ile 
şehrimize getirildi. V c tören 
ile kruvazör<len alınarak 14,5 
da Haydarpaşadan hareket ei!en 
muhtelit katar ile Ankaraya 
gönderildi. Türk devrimcihği -
nin bu büyük ölüsü, Ankaıada 
sevgili arkadaşı merhum :Neca
tinin yanına gömülecektir. 

Sovyet kruvazörü evvelki gün 
öğle vakti Sivastopoldan hare -
ket etmis dün sabah saa~ sekiz
de Büyükdere önüne varmıştır. 
. Sovyet ateşemiliteri Kloçko 
Istanbul donanma kumandanı 
Sükrü ve Vasıf Cınarın akraba
~mdan İstanbul kız lisesi müdü
rü Sabri sabah erkenden Büyük 
dereye giderek kruvazöre gir -
mişlerdir. Kruvazörde Sovyet 
hükumeti namına cenazeyi İs -
tanbula kadar getirmeğe me -
mur edilmiş olan vis amiral Ral 
li. kruvazör kumandanı Kuzni
zoff, Sovyet dış işler komiserli
ği sıyasal şübe müdürlerinden 
Miller ve Moskova sefaretimiz 
ikinci katibi Fuat bulunuyorlar
dı. Miller Türkiyede bulunmuş 
ve memleketimizi tanımış ve 
türkçeyi iyi bilen bir diplomat -
tır. 

Kruvazöre giden heyet 
Diğer taraftan cenazeyi k:ru

vazörden alacak heyet de dün 
saat 12,30 da Şirketi Hayriye
nin 57 numaralı vapurile Deniz 
yolları idaresi iskelesinden yola 
çıkmrstır. Bu sırada Cervun Uk 
rayna · kruvazörii de~ Üsküdar 

(Arkası 8 incide] 

Vası~ ~mar!n tabu.tu H~y~a:T?aşaya çıkarılıyor- Tabut Sovyet 
erlerının elıle demze ındırılıyor - H aydarpa§a istasyonunda 

:.son saygı töreni 
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Traji • Komik •Yaaiytenc;f 
mellin ~ 

Ame.rilıa4• v' Avra,,..,. zen
gınlHÜJ fOjU. GuyacaJda'1 aJ]u.. 
şı duymamak için hılakllUUJa ö
lüm tıpasunın Kirmaini Hkler 
gibi, ancak son nefeslerini ver • 
dikten soma açıJan Yuiynna • 
melerile senetlerinin bir knım· 
:11 hayırlı iJlne bualurlar. Or• 
larda bu 6idi lazilttin her yıl 
binlerce ötMği görünür. 

BUDA 
BENDEN 

1 
BiR ŞAPKA KARŞISINDA 

Bize dün bir konuk geldi. Ba
şında kenarı geniş, enli hasır şe 
ritlerden örülmüş, §U Amerikan 
kovboylarının giydiklerine ben
ziyen bir şapka vardı. Rahat. 
kuştüyü gibi ha/il bir ppka. 1· 
ki liraya almış. 

Konuk şapkasını çıkardı, is· 
kem/enin üstüne koydu. Konuk, 
evdekilerle konuşuyor, ben ~ap 
kaya bakıyorum. Gözlerimin ö
nüne lötr şapkalar, melon şap
kalar, silindir şapkalar geliyor. 

Biule yaJul ananesi Jıeadili -
ğindea blblı yıllar var. Yıllar 
var ki biç bir vasiyetnamenin 
içindeki ~lkat, bir nin e~ğini 
2~sın da iyilik iılerine lıallar o
zansın; görülmüş §ey değildir. 
Amerihda ve Avrupilda sık sık 
örneklerine rastladığımız ba va 
siyetname fazileti Jıarıısında 
kendi lıendimiu sorarız: .. Biz
de de öldükten soara unniai 
ıyiliğe ve iyilere dağıtacak bir 
tek hayır sahibi çıkmayacak 
mı?., 

a. S•'atlar Akaclem'81nde yenftikler 7.,.. ,, or. Mlmarf tubeal leylt olacak-H.,._.. EnaUtOallnOn inşaata ilerliyor 

Yazın bu sıcagında, bilmem 
hangi çeşit kılığa uygundur, bil 
mem nerde giyilen elbiseyle ya
kı.pk alır, biçiminin şura.~r şık· 
tır diye kalalara geçirilen bu 
terletici. kalın ~apkalar!. Şapka 
/arın arkasından yakalığı, kıra • 
vatı, ceket yakaları ve lalan fi· 
lanryıa giyim ku~mımızı dü§Ü• 
niiyorum ve bilmem neden, ak • 
lıma, eski zamanın kırk gün 
kırk gece süren yemekli, içkili 
eğlenceleri geliyor bu sefer. 
Doymak için, sağlık için değil. 
tadı için, yemek yemek için ye
nilen, kusup kusup yeniden yeni 
len yemekler, içilen itkileri. 

Ermeni papas
ları evlenmeğe 
de izin istiyor 

Hafta tatilindeki 
Müphemiyet 
Kaldınldı 

abnmumı ve btanbul berberlerinin 
pazar günü kapalı bulunmalannın te- J K 0 Ç 0 K H A B E R L E R t 
minini iıtemiflerdir. 

Bir tek Lutli Fikri çıktı. Va
siyetnamesinde medeni cesareti 
en çok haiz eserin muharririne. 
en adilane hüiüm verecek haki
me ve bunun libi Jıendince sos
yal faziletin en tam miyar/arını 
gösterecek kimselere bilmem 
kaçar bin lira bıralııyordu. 

Alkışladık. ilk del• olarak 
bir adam tanıyorduk ki, sağken, 
vicdanım "benden sonra tu· 
lan!,, mantığı içinde bogmamı~ 
tı. 

Derken bir verese ihtilatı çık 
tı ve Lfltli Fikrinin vasiyetna • 
mesi bafın• türlü türlü hakların 
sahibi oldulılarım iddia edenler 
Ü§Üft0. 

Buıün öğreniyoruz ki LfJtli 
Fikrinin /ilin apartmanı filan 
bankaya ipotek olduğu, filan a
\'ukata senetle §U kadar borcu 
bulunduğu, tereke taralından 
ayrıca dava •çıldığı, cenazenin 
lstanbula ıetirilmesi masrafı 
§U kadarı tuttuğu ve daha bil -
mem neler oldufıı, btılllOllab .. 
a.çıltlıfı, tuttrıfti IF an ,.. 
ra ile vasiyetname hükümleri -
nin yerine gelemiyeceği anla~ıl
mı§tır. Hatta korkuluyormu1 ki 
büyilcek bir de açık kalsın. 

Ben de korkuyorum ki bu •· 
çığı mahdut kazanglarile kapa
mak ve rahmetlinin borçlarını 
ödemek büyük/Oğll, medeni ce· 
sareti en çok haiz eserin lakir 
muharririne, en jdiIBne hükiim 
~erecek az maaşlı bir bAkime 
ılh ... dlqmesinl. 

Peyami SAFA 

let.nbu9- da liyleılnl 
lat )'orlar 

İmam ve papaslann ruhani 
kıyafeti ancak mabetlerde giye
bilcccklerine dair olan kanun 
bu aym 13 ünden itibaren tat -
bike batlanıyor. lmamlar yeni 
sivil kıyafetlerini hazırlamışlar
dır. Rum ve katolik papaslan da 
elbiselerini hazırlamaktadırlar. 

Ermeni papaılan ise yeni si· 
vil kıyafeti herkesten evvel giy
mcge bqlam1flardır. 

Bunlar sivil elbise ile melon 
veya fötr şapka giymektedir. 

Beyoglu Ermeni kiliaai pa -
paalanndan Bahtiyaryan dün 
bize yeni kıyafetten bahseder -
ken bir başka mevzua da intikal 
etti ve dedi ki: 

- Dini kanunlar dut kalan bir 
papum tekrar evlenmeaıne izin 
vermiyor. Bundan batka papa
lıktan rahipliğe ve peakopoalu
ga yükelebilmek istiyenlerin 
de bekir veya dul olma& lkmı -·-- ... re e işi aüze!tilmeIL-
dir. Liberal ve demokrat olan 
kilisemiz elbet bir gün bunu da 
yapacaktır. Karw ölen ve çoluk 
çocuk sahibi olan bir papaa ne
den evlemneain ! Biz evlilik me
seleainde ıivil yurddaılarmumı 
tabi olduktan kanunlara uymak 
iıtiyonız.,, 

Kiliaede bulunan papulardan 
Şitli Enneni mezarlığı komil -
yonu veznedarı Azravor da di
yor ki: 

- Bundan evvel patrik Nar -
yan bana papaı olmağı teklif 
etmifti. Ben de ıu iki şartı ileri 
ıünnüştüm :. 

Hafta tatili pazardır ve 35 saatten 
eksik olmamak üzere cumartesi günü 
saat l3 te hatlar. Yalnız kanuna göre 
halkın yemeai, içmeıi, ciymeai gibi 
zaruri ihtiyaçlarile alikah alış verif 
diikkin ve mafazalan hakkında cu • 
martcsi günü hafta tatili hilkilmleri 
tatbik edilmez. Geçen hafta bu yüzden 
bir çok kantıldrklar oldu. llbaylık 
bunları tamamile tesbit etmit ve dün 
şarbaylıga bildirmiştir. Şarbaylık ta, 
direktörluklerc yaymıttır. 

Bunu herkesin tamamile anlaması 
için açıli: yazıyoruz: 

1 - Eski cuma tatilinde kapalı o
lan bütün yerler §imdi pazar günü 
kapıuıacaktu. 

Z - Cumarteıi günü saat 13 te 
hafta tatili bqlaymca kapanacak ve 
açık bulunacak yerler tunlardır: 

Kapanacak yerler: EulCft hafta 
tatilinde kapalı olan daireler. mek -
tepler, imalathaneler, fabrikalar, bil -
rolar (avukat, komüıyoncu ve buna 
benzer yazıhaneler). bankalar, mliea
ICICler ve mlleueselerin gündelik ha· 
yat İJlerile meuuı olmıyan kısımları. 
Me.eJ.t tramvay tirketinin memurlar 
kalemi cibi. 

Akpm aaat 20 ye kadar açık bulu
nacak yerler: Hallan yemeli, içmeıi, 
mme.u. AllUl\1crı~ ~· ~ • 1191' ...... ı.n. ... ~ 

lar, tOtUncüJer, ma~azi\lar. fn ;ı ''U.lı.
ler, elbiseciler, miızik alat ve edevatı 
satan yerler (gramofon mağazaları 
ıibi), inpat malzemesi satan küçük 
yerler. berberler ve emsali yerler. 

Dün ilbay vekili Rükneddin Sözer 
de bu it baklanda bir yazıcmuza de
mittir ld: 

- Kanun çok açıktır. Ancak her 
tOrlO anlqılmlwnaZhpn önüne ıeç -
mek için de cumartai aut 13 ten aon 
ra açık bulunacak yerleri tamamen 

teabit ettik. Bunlar ballan zaruri ihti
yaçJarile alikah olan yerlerdir. 

Bu gibi yerlere ldtapçılan, inşaat 
malzemesi aatan küçük yerleri. mede
ni ihtiyaç alatı satan müzikcileri de 
koyduk. 

Kapanacak yerler de resmi daireler, 
müeueıeler, bıirolar ve emsalidir. 
Yani esaıen hafta tatili &ünü kapalı 

Yevmiyeler ı.m verilecek 
Cumartesi rünü öğleye kadar çalı

tılclığı için bazı müe11eaelerin, me
murJarma ve ~ıpn adaınJanna ya
rım yeYmiye verdiği duyuhnqtur. 

Diln tarbaybktan öğrenctipze gö 
r~. kanunda arahat oldup için bil • 
t.ün müe11eseler cumartesi günü yev
miyelerini tam olarak vcrmete mcc· 
burdurlar. Bu huıuıta tereddüde dil
§en müeaaeselere de tebligat yapıl • 
mıJtır. 

Liselerde sınıf 
imtihanları 

Pazartesi gününden itibaren 
liselerin amıf imtihanlan hafla 
yacaktır. Dün kültür bakanlığın 
dan sorular için yeni emir gel • 
miştir. 

Bu emre ıöre kültür bakanlı • 
ğınca hazırlantnl§ olan tarih, 
coğrafiya, tabiiye sorularından 
talebeye sorulacaktır. 

Bakanlıkça hazırlanmamış o
lan derslerin sorulan da müfre 
cı.t proğramından seçilecektir. 
.a~_....,.. talebenin~ 

laı ı.aı kuula AUlLUı lJ4Ac:u.&ı.&0'-4•u. 

şikayet etmeleridir. 

Hava tehllkes'n• karfı 
Şehrimizde, hava tehlikesini bilen

ler kurumuna ilye yuı1anlann aayı11 
her gün bir kaç miali çopııyor. Dün, 
hava kurumu latanbul ıubcaine yeni
den bir çok vatandqlar mllracaat et• 
mi§ler, tiye yazdmlflarcbr. 

Papbahçe tife fabrikumda çalı • 
§8J1 Bulpriatan c6çmeni ameleler her 
ay birer yevmiyelerini hava kurumu
na vermek ıuretile yan:bmcı tlyclife 
yazılmıtlatdır. Kurumun aalıiye ve 
kaza teşldlitı da çalqmalanıu 1Unden 
güne geniılemektedir. 

Menandeld T&rkofia ıubesinin hi· 
leli •• boaalr mal lftldyatmın an4lne 
geçmek için Menine ıelen ve liman
da yiUdetllen bUttin malların muaye
ne edileceii yolunda •erdlli karar, la 
tanbul pl,.._nda da altb uyandır
mı1tır. Bir çok ticaret adamJan Türk 
malını ldkUleyicilerbı elinden kurtar
mak mabadlle bu kararın latanbul
da da tatbikini ineadtlerdlr. Tirko
fiı bU iti tetkik ettlrlJor. 

Biri istediğim kıyafetle geze
ceğiın, diğeri de dul olduğum 
için papaı oldu&um takdirde ye 
niden evlenmeme izin verilecek 
tir. O zaman bu prtlarnn kabul 
edilmediğinden ben de papas ol 
madun. 

olan yerlerdir. 
Berberlerin tatili Çanakkaleye giden profesör 

Arkeoloji profeaöril Dr. Bouert a· 
ıiıtanlan ve iki talebesi ile birlikte 
bugün Çana1ckaleye gidecektir. Pro -
feaör ve talebeleri Çanakkaleden Tro
av harabelerine ıidecelder ve 1 hafta 
kadar kalarak tetkikat yapacaklardır. 
Antropoloji profesörü Dr. Şevket 
Kanıu da bu tetkit aeyabatine iıtirak 
edecektir. 

No. 41 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARl 

- Arbdq ne dlltilnilyor • 
ıun? 

Kolumu kolundan çektim. O, 
birden irkildi, ve gözlerini aça· 
rak baktı: 

- Ned~ çekiliyonun? Nefe
sim mi kokuyor, yoksa? 

Genit bir koltuğa kendimi at· 
mıştım, içiıni çektim: 

- Kişile nefesin kokıa ! 
İrkildi, c&lerini kırpıştıra 

Fakat bugün evlenmek ifi de 
düzelecek olul'la papaa da olabi 
lecetiın. 

muttu; ona, açılmaktan kendi -
mi alM"amıftım: 

. -:- Şimdi neler dütünüyorum 
biliyor muaun? 

Balrqıan deiitiverdi: 
- Neler dllfünüyoraun? 
- Bu ~ bu odaları, hele 

bu odayı &ördükten IOllfa aldı
ma. biribirine uymu. birİb:rini 
tutmaz teYler ıeldi. Evveli, i -
çimde, hiıte, kıakınmata ben • 
zer bir burkuluı duyar gibi ol • 
dum. 

Şehrin bir çok ıemtlerindeki bcr • 
herler, hafta tatilinin pazara alınması 
münaaebetile kendi aralarında anlat • 
mıılardır. Anla§maya giren berberler, 
yarın dükkanlarını hiç açmıyacaklar
dır. Kapamağa taraftar olanlardan ba 
zıJan dün berberler cemiyetine müra· 
caat ederek bu ifin bir karar altına 

şeti anlayamazsın. Sen, eğer ka
bıl olup ta, bir in, senliğinden 
çıkabilsen ve durup karşıdan 
bir baksan? İşte ancak o zaman 
anlayabilirsin. 

- Anlamıyorum. 
- Ve kendini de boşuna yor-

ma. 
- Peki, korkun? 
- Güneşin, ayın doğduğunu, 

tık o adamın gözünde, güneş 
ışıklarını, gök ve yer yüzü renk· 
lerini kaybetmiştir. 

Yorgun yorgun mınldancb: 
- Biraz anlar gibi oluvor·un. 
Gülüyordum: 
- Sana, öyle geliyor ... Bu 

korkudan sonra kovulan zaval • 
hlan diifilndüm. Önceki hisle • 
rim, kıskanmam geçti, onlara a· 
cıyorum... Hele gençlere, hele 
toylara... Sonra, bütün düşün • 
düklerimi yan yana dizdim. kuv· 
vetlerini ölçtüm 

Kadriye, gözlerini açmıştı, 
garip garip bakıyordu: 

• Balıkçılar, piyuada fıçı azlığın
dan fikiyet ediyorlardı. Bu şikayet 
ehemmiyetle na.zan dikbte alınarak 
Hasköyde yeni biı: fıçı fabrikası acıl
mqtır. Babkçılar çok 1evinmitlerdir. 

"' ı, Banka11 Genel müdiırü Muam 
mer Eriş dün de İ! Bankası İstanbul 
tubesinde me1ıul olmuştur. Genel 
müdür yamı aJqam Ankarayı döne
cektir. 

• Gümrükler Bakanlıgı muamelat 
umum mildürfl Celi1 iJe Gümrükler 
tetkikat müdürü Muıtafa Nuri yarın 
Ankaradan •ehrimize gelip, tetkikat
ta bulunmak üzere A vrupaya gide -
cektir. 

• Ekonomi bakanlığı deniz müıte
tan Sadullah tehrimizdelı:i tetkikleri
ne devam ediyor. Müstqar dün de 
deniz ticaret metkebine gitmif, mek
tep hakkında müdürden izahat almq
tır. Sadullah bundan 11onra Balta li
manındaki balıkçılık enıtitiiaünü gez 
mit ve öileden aonra da fabrika ve 
bavu.clara ritmiıtir. Bugun Ankaraya 
dönecektir. 

• Java adaamda çaJııan bir mües -
aeae memleketimizden ıucuk. paıtır -
ma, ııdai konae"eler, ıarap ve liti 
lokum almak iıtediğini bildirmiştir. 

Mücaıeae, bundan başka, istediği 
mallann lsllmlar tarafından kullanı -
lacajmm ıözönünde tutulmasını ve 
ınallarm buntt göre yapılmaaile bera
ber mümldia olduiq kadar ucu olma 
dı da llh'e etiı.a.aır. 

Jlh - fi •-r• ..- A W 

tilmeaine bqlanmı9tı. Bu iş bitmiş ve 
kUtilpbanenin aalonu geni9letilerek 
kitaplar da yeni yapılmıt olan dolap
lara konmuttur. 

Pazartesiden itibaren mobilyeler • 
de değifec:ektir. 

• Fen fakültesinde bazı serbest 
denler vardı. Univenite rektörlüğün 
ce verilen karara göre serbest dersle
re giren talebe imtihan edilecektir. 

• Maarif cemiyeti lstanbul 9ubesi 
idare üyeliğindeki boş yere C. H. par 
tisi Kadıköy kaza idare Uyeainden 
Naci aeçilmiftir. 

ipekli kumatlar için 
Rekabet yilrinden ipekli kumaşla

rın fena kalitede oluşu alakadarların 
nazarı dikkatini celbetmiştir. Bunun 
ölliine ıeçmek üzere bütün ipekçiler 
ipeklerinin ııla bir kontrola tabi tu -
tulma11nı İltemekte, bunun için de 
bir kontrol müessesesi kurulma&ını 
arzu etmektedirler. 

ipekçilerin bu isteği çok iyi karşı -
lanmıştır. Kontrol müesaescıinin Bur 
uda kurulmaıı dü§ünülmektedir. 

Bundan batk• yine ipek için bir 
boya u.ntralı kurulması da kararlq
tınlmıttır. 

- Fakat sana göre değil.. 
Yerinden kalktı, omuzlanmı 

tutup sarstı: 
- Ahliksız! 
Omuzlarımı sarsan ellerini 

yakaladım: 
- Yanlış anlama ..• Sen, ebe

diyetle de alay eden, dünyanın 
en bahtiyar insanısın! 

Silkinip kurtuldu, yan yan 
baktı: 

- Rüşvet istemem. 
- Otur konuşalım. 
Otururken yüzünü buruştur • 

du: 
- Bugün, hiç tc eğlenceli de-

kırplftlra baktı, bqmı salladı: 
- Toyteııverdin. •• Fena de -

ğil, eende qka istidat görüyo • 
rum. 

o' batmı ıallayarak beai din
liyor, ara ııra gülüyor. ağmı .. 
dan tek kelimeler dökWli) ordu: 

- Kıskandın mı? 
- Eve değil, eşyalara dep. .. 

battığını görmeden, bu bam 
başka büyülü renkler, büyülü ı
•ıklar içinde günlerce, geceler -
ce Y8'8dıktan; buranın büyülü 
kokusuyla sarhoş olduktan son
ra, her gilnkU, her zamanki ha
yata, eaki yeryüzüne dönüvcr. 
mek ne acı bir şey! 

ğilsin. 
- H°' göriiver. 

- Bu kadar şeyi ne cabuk 

Ditlerimin arumdan mınl • 
dandım: 

- Zaten bende iyi tcYlere is
tidat yok ki ... 

Buranın havasını koklam~. a -
ym, güneşin doğduğunu ve bat
tığını görmeden, günlere~, ge • 
celercc yqamış mutlu insanlan 
dUıündüm ve kııkandnn ! 

- Evet .•• 
- Sonra korkt\JJ11, hem nasıl 

.. Kadrire, dUıünüyormqş gibi 
~ozl!rinı kapanuıtı, ancak ipti
lır hır sesle: 

- Edebiyat yapfyoraun da... 
d. ' .... 

ı. 

Acı acı güldüm: 

düşündün? 
- Alışkanlık! 
O, merakta sordu: 
- Peki, ölçtün; sonra? 
- Acaba. buradan kovulan 

- Şimdi neler ıöyliyecek~in? 
Bir cigara yakmıştnn, bir ta

ne de ona uzattun; başmı geri
ye itti : 

- İstemem. .. Konuş ••• 
- Demin; bugün, hiç te eğ -

lenceli değilsin! dedin. İçimden 
buna, ne kadar güldüm, bilsen. 

- Neden? 

Eski Romada fonksiyonunu 
kaybeden yemek nasıl dejenere 
olmu§sa ve bu dejenerelik nasıl 
bütün bir kültür ve sosyal yaşa• 
yrşın bir gösterisi ise, bugünki 
giyim, kuşam da o biçime gir • 
miş gibi. Ne §•pkayı güneşten 
sakınmak için, ne elbiseyi rahat 
çalışmak, korunmak için giyi· 
yoruz. Giyim, kupm dejenere 
olmuş. 

Orhan SELiM 

ACjıia ~ıkacak 
300 memur yok 

Gümrük ve inhisarlar bakan
lığı, yeni teşkilit kanun liyiha 
sına göre faaliyete geçmek için 
şimdiden hazırlıklara başlamq
tır. Bu yıl kontrol teskilitma 
çok aikut edilecek ve 55 lira 
nacaktır. Buniaı="gluniüıi direk
törlerinin emirlerinde, beyanna
melerdeki bütürt muamele ve 
kayıtlan gözden geçirecektir. 
Yeni teşkilat dolayısile 300 me 
murun açığa çıkarılacağı habe 
rinin dotru olmadığı anlaşıl • 
mıştır. Ancak münhallere yeni 
memur alınmamak ıuretile ta· 
sarruf yapılacaktır. 

Gümrüklerin iç muamele ser• 
visleri it sahiplerile temastan 
uzak bulundurulacak, mükellef
ler ancak zaruri hallerde memur 
tarla temas edeceklerdir. İşle • 
rin selametle yürümesi için bu
na önem verilmektedir. 

Haldeki dUkklnlar kiraya 
verllmiye başlandı 

Yeni ıebze ve meyva halindeki dülıC 
lcinlann kiraya verilmeaine bqlan • 
mıştır. Belediye her iıteyenin halde 
yer tutmaaına taraftar olmadıiJ içiıı 
dükkan tutacak tacirlerden 2 bin li • 
ralık teminat iıtemetkedir. 

mı? Günü, saatı hatırlatan ne 
bir ışık, ne de bir ses var 1 Yarın. 
bugün mil, yoksa bugün, yamı 
mı? Saatm yelkovanı tersine mi 
ışliyor, belli değil. •• Tersine lş • 
liyebilir de ••• 

Yerinden kalktı, elini aimna 
vurdu: 

- Vallahi şimdi aklıma gel· 
di ... Odalarda ne duvar, ne kon· 
sol saatı var. Halbuki büyük e .. 
vin hemen her odasında, sofala• 
nnda, işler işlemez, antika, kıy• 
metli, kıymetsiz çe'it çeşit saat· 
lar vardır. İnan ki buraya saat 
koymayışım kasti değil ..• Bugü· 
ne kadar da farkında ohnadnn-

Güldüm: 
- Ve sen de inan ki. burada 

saat olup olmadığma ben de 
dikkat etmedim. Fakat burada 
saat işlemez. Hcmı, niçin işliyo
cek? Manasız bir şey •• 
Ağır ağır bqmı aalhyordU: 
- Hakkın var, anlıyonuD· 
Birdenbire hiddetle topukla 

nnı yere wrdu: 
- Fakat kızıyorum. •• Ha)'Jt• 

Kadriye, beyaz dümdüz ı:ar -
lak dişlerini, aydınlık ağzının 
aydınlık penbcligini g~st~ıen 
kahkahalarla gülüyordu: 

- Bunu da beğendim. 
Karşımda bir koltuğa otu: • 

korktum bilsen. .. Bütün i~im ür· 
pcrdi; dehsettcn, bütün varlı -
ğun sarsıldı ..• 

- Neye? 
- Sen. bµ korkuyu, bu deh .. 

- Hayır, arkadaş ... Bu, cen
netten kovuluş gibi bir şey •.. Bu 
radan, tekrar yeryüzüne dönen 
adam, teselli bulamaz. Hele. btı· 
raya bir daha dönmemek, döne
memek üzere kovulmuşsa. • Ar-

zavall~ geçtikleri ve g~e • 
ceklen acı, 11n, yapma kınklı
ğı, bu~da geçirdikleri gün ve 
gecelenn ~detini değer mi. 
değmez mı? V aktile b~r •air 
1öyle demiıti: "Hoı geçen bi; 
<lemi sevda ebediyet-... , ... , - J;)olnı 1 ...., __ .,, 

- Burada günün, saatın bük-
.mü, minaaı yok ki ..• Sabah mı, 
ak§8111 mı, gece mi1 gcccY.arısı 

seni acvmiY,cceğim ! ~ 
.(Arkası Vlt6 
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No. 47 
Jlziz Hüdayi AKDEMlR 

Yazlıklar 
Pahalı1ır! 

Kadın değil barut: Mile Doktor gene sahneye 
çıkmış, ortal.ğı kasıp kavuruyordu ! 

Ben, bu yaz, geçen yaz oldu
ğu gibi Boğaziçine taşınacak -
tım. Rumeli yakasında, oturula
bilecek bir ev arıyordum. Mayı
sın başlangıcında, üç dört ev 
buldum. Fakat bunların kirası 
o kadar ateşpahasıydı ki; yana
şamadım: 

Imperator bu raporlan hay
retle okudu ve kızı görmek iste
di. Görüştüler. Onu çok yüksek 
buldu. Artık bu sarışın çocuk 
An Marilikten çıkmış Matmazel 
Doktor oJ.muştu. 

Harp şiddetle devam ediyor. 
Ve Fon Klot ordusu geri çekil
meye başlıyor. Bu muvaffakı -
yetsizliğe bir "Vur abalıya., 
(Bouc - emissaire) lazım; istih
barat servisinden iyi abalı mı 
olur? Bütün günahları onun üs
tüne atıyorlar.. Bu sırada Rus 
jşlcri mütehassısı Mazure zafe-. . , 
rının gizli eli kaymakam Niko-
laiyi çağırıyorlar; mes'uliyetin 
tamirini istiyorlar. O, en başta 
An Mari'den ümitleniyor ve An 
Mati de, bu işi üzerine alıyor. 
Bu iş ne idi? idare, kontrol ve 
teşebbiis 

Madmazel Doktor Pariste 

onun için Pariste uzun müddet - Hele. haziran gelsin ... U -
kalmağa imkin yoktu. cuzlar ! diye düşünüyordum. 

Biraz düşündü; aralıktaki ma Haziran geldi, fakat; mev -
sanın kadifesi üzerinde pannak· simlik yalı ve evlerin kirası bir 
lan sinirli sinirli kıvrıldı, sonra türlü düşmedi. 
sessiz sessiz adımlarla, ava so- Boğaziçi ölüyor! diye avazı -
kulan bir kedi gibi, kapıya doğ- mız çıktığı kadar haykırıyoruz. 
ru yürüdü; yavaşça kapıyı itti. Ve bu ölümün sebeplerini birer 
Oda kapısı açıldı ve iki el ateş! birer sayıyoruz. Fakat hiç kim -
Pizarla arkadaşı yere yuvarlan- se. Boğaziçinde oturanların gaf-
clılar. !etini, Boğazı öldüren sebepler 
Matmazel Doktorun silahla arasında saymıyor. 
gördüğü ilk rol! Bu roller bun- Ev kiraları, vapurla gidilip 
dan sonra birc;:ok defa oynan- gelinen Boğazın Anadolu yaka
mıştır. Kron Prenz Matmazel smda vapur ve otobüsle gidip 
için şöyle demiştir: gelinen Rumeli yakasında bilet 

- Sarışın güzel kaplan .. Fa- paralarırun yüksekliğini gölge-
kat tırnaklan cok keskin ı.. de bırakacak kadar pahalıdır. 

Matmazel Doktorun şöhre- Merkezden bu kadar uzak 
tinden Almanlara karşılık pro· yerlerde kiraların çok daha in
paganda çıkarmak maksadiyle miş olması gerek değil mi? 
uydurulduğunu tahmin ettiğim İçinde banyosu, elektriği, ha
iki meraklı ve acıklı hikaye da- vagazı olan üç dört odalı apartı
ha var: An-Mari yaratılışında- manların en iyilerini, Beyoğlu -

Mathesius harp başbyalı Pa- ki bir kadından bunları bekle· nun en işlek yerlerinde 20 _ 25 
riste hiçbir iş görememiş olan mek caiz olsa bile ortaya konu- liraya kiralamak mümkün iken, 

· 1 h k · k · · Mantarında Avusturya istih· ı b ı K ı b aJan an are ·ete getırme ıçın an se ep er sanşın ap am u sözgelişi, Kandilli tepesinde, 
oraya bir adam göndermek is- klmlarmm pl3nlarım tatıyan kadar yırtıcı yapacak kuvvette kırık dökük bir köşke, Kanhca-
tiyordu. Bunu An Mari'den baş- şişe değildir. da, yarı çökmüş bir yah iskele-
ka kim yapabilirdi. Onu, kendi k ki BiRiNCi HiKAYE tine dört ay için, 200 lirayı kim 
yanından ayırmak istememekle yacnnız yo • verir? 

- Doğru. 
beraber, gönderdi. An yine Po- - Cesaret lazımsa sonra Bir yaralı casus Vapur ücretlerinin yüksek 0-

lonyalı doktor olmuştu. Belci- go··sten'rı·z. luşu, Boaazı öldürüyor, diyenle-

Bu fotoğraf Kumbaracı yokuşunda bir evin metrük kapısın 
nasıl bir çöplük haline getirildiğini gösteriyor. 

k d k. d kt y t ·• · BeJrikalı gümrük memuru M. "' a a ı, 0 or o un muavıru 3 re hak versek bile, bu ölümde, · d' - O halde yapacağnnız iş bu sık sık Felemenk hududundan 
Fazla söze ne hacet 1 

ı ıH. kadını, bu çılgın kadını, Mate- Belçikaya ve Beldkadan Fele- Boğaziçinin yerli halkrmn da 

Ne Dersiniz? 
ududu nasıl geçti, Parise :ı payı oldug-unu kabul etmeliyiz. 
1 · d' :ı B ı 1 k si usun bu değerli doktorunu or- menge geçerek Alman yaya Jtar-

nası gır ı. un arı an atma tadan kaldırmaktır. şı casusluk yapmaktadır. Hudut Haziran geçtikten sonra, iki 
okurlara bir masal gibi gelece- ay ir1n kimse yazlıg-a rıkınaz. 
ği için vazgeçelim. - Ben de bu fikirdeyim. nöbetçilerle, devriyelerle, elek- ::r ~ 

Pariste ilköncc Pizarı buldu. An Mari bu konuşmayı not trikli tellerle kapanmış olmakla Kiralık köşkü, yalısı olanlar, şu 
B . . . b" ediyordu. Tehlike büyüktü ve [Arkası var] bir kaç güıı içinde elbirliği ile fi-

- ~ınzın rr~~yç~~~~~~~~~~~~;==~~;;;;~;;;;~s~- ~&n~~rip;~~~·~-cağ1nızı bekler, size bel bağla- I • 1 0 • . 0 ...... ~1 ~ . .. v-ı---, ..3 - L - -=~-
nuş bulunurken ordularımız bo· • 1 yazlar, o koca köşklerin, o bah-
zuluyor. Devletimiz sarsılıyor. ı• T T ı• H A D ı M ·ı L L İ çelerini yaban otları bürüyen ya 
Siz hala bize bu heriflerin tam lılann. bekçiliğini yapacakları-

;~~~!~~~ sanlmadığunızı yazı- Türk Sigorta Şirketi m iyi bilsinler! - s. GÜNGÖR 

Diye azarladı. Pizar, bu azar- 1 • Genel tatilde 
lardan cam sıkılmış olmakla Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra ey erız. 
bera'ber, şefini. yatıştmnağa ça-

1 
j Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. Mektep parası 

lışt1. Daha iyi çalışacaklarını ' Merkezi idaresi : Galatada Vnyon Hanında 1 Kadıköyünde okuyucumuz 
vaadetti. k d Hasan Hayri telefon etti: 

M k Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranma ta ır. ı atmazel, Pizardan ayrıldı - "Kadıköyünde Saint Josephe 
ta b 11.b ı · ı Telefon : 4.4887. 4 ı 02 n sonra e ı aş ı a1an arın • mektebinde dersler kesildiği ve 
hepsiyle görüştü ve hepsi onu ·-~~~~!!!!!~~~~iiiii!i!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~iii!!!!!!'!!!!!i!! imtihanlar bittiği halde talebe-
görünce titrediler. En sonra en den haziran aylığı istiyorlar. 
iyi iş görenlerden bir ajanın lstanbul 4üncü icra memurluğundan: Yıl içinde bir çok tatiller vardı. 
evine gitti. Tuhaf şey! Pizar da Onların parasını vermiştik. Şim 

Sokaktaki 
BiT sündelik saısetenin bir tek 

:-.- ~ :.t--=-~- ' · ~-1··1r • •rinde ıu 
uç haben okuduk : 

1 - Fenerde 13 ya§larında iki 
çocuk sokakta oynarken kavga et
mifler, biri ötekini jiletle aekiz_ ye· 
rinden yaralamıı. Yaralı tedavı al
tına alınmıf, yaralıyan da karako
la gönderilmi§. 

2 - Karagümrükte oturan 9 ya
ftnda bir çocuk o mahallede 5 ya· 
ıında bir bafka çocukla oynarken 
kavga etmişler. Büyük çocuk kü • 
çüğe bir tokat atmıf, küçük te ba· 
bcuının kunduracı brcağile büyüiü 
böğründen yaralcımııtır. Yaralı 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

3 - Voyvoda caddeainden ge • 
çen bir çocuğa otomobil çarpmlf, 
çocuk tekerleklerin altında aürük· 
lenmi§, yaralanmış ve haatahaneye 
kaldırılmıftır. 

Mekteplerin tatil zamanmdayız. 

~ocuk ... 
Çocuk bottur. Boı çocuk eYde olur
~az. Şehrin genit bahçeli evlerin· 

-, .. .. .. . . . . 
duvar içinde veya tarlada oynayan 
çocuk, 9ehrin göbek ve ıık mahal• 
lelerinde sokaktadır. Bizde sokak· 
ta çocuk iıte yukarda yazdığımı:& 
haberlerdeki akibete uğrar. 

Ve böyle JOkakta dolatan çocuk 
bütün terbiyeaini, iyi alıtkanlılda• 
rmı kaybeder, üatünde yeniden 
uğratılması laznngelen bir (aujet) 
olur. Onun içindir ki, mektep ta• 
t illerinde çocuklar için geni§ kamp 
lar yapmak, onlan ıehrin aüprün• 
tü ve gürültüsünden uuklara gö
türüp ııhhii ve İyi tartlar ve l>Ai .. 
lar altmda üç ay genç dimağını 
dinlendirmek ve gelitlinnek çok 
faydalı olur. Biz bunu çocuklart 
esirgeme derneğinin bir iti &ayıyo
ruz. 

Siz ne dersiniz? 

..... ---orada idi. H~r ikisi hararetli E • t d v di genel tatil için gene para isti-
hararctli konuşuyorlardı. Mat- m n 1 ye San 1 g 1 nam 1 n a yorlar. Dikkati celbetmenizi is-
mazel içeri girmeksizin aralık- · 
t d·nı d' terım.,, an ı c ı. Pizard diyordu ki: 

- Azizim iş berbat! Hiç Birinci derecede ipotekli olup yeminli Üç ehli vukuf 
beklemediğim bir şey... tarafından tamamına 115 Z lira kıymet takdir edilen Bo-

- Halinden belli. Ne var, ne g- azi"inde Anadoluhisarında Göksu Kandilli caddesinde oldu? :s 
- Ne olacak, kendi halimize eski 7 yeni 38/ 1 mükerrer No. lu bahçeli bir evin tama-

yaşar, kendi yağımızla kavru- mı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 8-7-935 ta
IJ rken içimize kara kediler giri- rihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 
yor. dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma be-

- Anlamıyorum, pek kapalı deli kıymet muhammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu tak-
konuşuyorsun. dirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 

- Ayağımızı denk almah- en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırrna 
yız Sana iyiliğim dokunur diye 
geldim, benim başıma gelense- 15 gün müddetle temdit edilerek 23-7-935 tarihine mü-
nin başına da gelebilir. Kadın sadif sah günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
değil barut 1 Hani şu gözlüklü yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli 
kadın. Eskiden pek nazik, pek kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdir
kibar bildiğimiz 0 güzel kızın de satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bı
jçinde meğer ne kaba bir mah- rakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek iste-
IUk saklıymış! yenlerin k.ıymeti muhammenenin yüzde 7,5 nispetinde - Çabuk anlat, ne yapmak k . 

pey a çesı veya mılli bir bankanın teminat mektubunu 
:stiyorsun. ı ·ı b } ı .. 

_ Onu ele vennek. \ 1?mı u unı:na arı ~azımdır · Hakları Tapu sicilli ile sa-
- Kolay bir şey değil. 1 bıt olmıyan ıpotcklı alacaklarda diğer alakadaranın ve 
_ Başka çare yok, karde· irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz 

şim. o şimdi burada ve bayağı ve masarife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile 
bize kafa tutuyor. birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 

- Tabii! Harpten önce bura· birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
lara gelip gitti. Şefleri onu şı- hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
rnarttilar. h · k 1 1 M" k 

- Şu sırada bizim için uslu paylaşmasından arıç .. a ır ~r. ut~ra im vergi, ten-
oturmak, kendi işimize bakmak viriye, tanzifiyeden mutevellıt Beled.ıye rusumu ve Va
daha doğrudur. Etrafımızdaki- kıf icaresi bedeli müzayededen tenzıl olunur. Daha faz
ler bize tuhaf tuhaf bakmağa la malfımat almak isteyenler 20-6-935 tarihinden itiba
başladılar ! Bir defa kuşkulandı- ren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru-
lar mı, işimiz berbattır. lacak arttırma şartnamesi ile 934-2719 '!'1?· ~~ d~syaya 

- Hakkın var. müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaıkı garebılecek-
- Hem işlerimiz de fena 

giuniY.or. Başka kazanca ihti· leri ilan olunur. ,( 318 6) 

' EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 

Galatada Büyük Manok
yan Hanı Satılıkdır. 

Esas No. 
254 

Mevkii ve nev'i 
Galatada Kemankeş mahallesinde 
Halil Paşa sokağındaki (Ömer 
Ahit hanına giden sokakta) 
yeni 21 No. lu altı kat kagir 
büyük Manokyan hanı. 

Depozito 

6.000 lira 

Yukarıda yazılı han peşin para ile satılmak üzere ka
palı zarfla arttırmaya konulmuşdur. 

1 .- İhale birdir ve kafidir ve 24-6-1935 tarihine te
sadüf eden Pazartesi günü saat on birde ~nkarada İda
re fı.1:eclisimiz huzurunda yapılacakdır. 

2.- Uhtesine ihale olunan zat bedelini heman vere
rek teferruğ muamelesini yaptıracakdır. 

3.- Alıcı olanlar bir lira mukabilinde Şubemizden 
alacaktan mufassal şartnamemizi okuyarak anda tarif 
edildiği veçhile tf 1 -1if mektublanm ihaleye tesadüf eden 
24-6-1935 pazartesi günü saat ona kadar Ankarada 

Umum Müdürlüğümüze ve İstanbulda Şubemize ver
meleri ve daha fazla tafsilat almak isteyenlerin her gün 
Şubemize müracaatları. ( 131) (297 5) 

4164 

YENi NEŞRIY AT 

YUz yıhmızın Alman 
pedegokları 

Haydarpaşa lisesi muallim mekte~i 
terbiye usulü muallimi Münir Raşıt 
Oymenin yazdığı bu eser çıkmııtır. 

Bütün muallimleri ve pcdagokları 
yakından alakadar cd~.ı bu mevzu ~
zerinde yazıcı çok uğraşmış ve escrı: 
nin faydalı olabilmesi için bütün bilgı 
kaynaklar::ıd:>- istifade etmiştir. Çok 
güzel bir üslupla yazıl.nıı olan bu e• 
seri okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Kurtiye aranıyor 
Boğazın Anadolu Yakasında, ~ 

lektrik tesisatı müşterileri bulmak. ı· 
çin kurtiyeler lazımdır. İstcklilerın. 
her gün saat 10-1 ı arasında, SATİE 
nin, Tophanede, Necati Bey cadde· 
sinde, 428-430 numaradaki idare 
merkezine gelmeleri. 

ZA Yt - Beyoğlu emvalinden babat11 
Ramiz'den almakta olduğum maaşın 
beratını kaybettim. Yenisini çıkarta• 
cağımdan eskisinin hükmü kalınadı• 
ğını ilan ederim. Tahtaburunyarı 
apart. 10 Rumeli caddesi OsmanbCY• 
Aliye. 

·~Göz Doktoru..,.• 
ŞUKRU ERTAN 
Bırincı Sınıf .Miitehassıf' 

Babıali) Ankara caddeai No. 60 
Telefon : 22566 
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iCMAL FRANSADAKi BUHP.A.~ 

Beneı Laval dün yeni Fransız 
lrf.~~ B•neı·m kabinesini kurabildi 

Gö r i ngte kar ı sı dUn 
~çakla Belgrada varddar 

BALKANLARDA HU
susf ıSTIHBARATIMtZ 

Kralcıların 
Nümayişleri 

=a::.~r..:.::-:= Parit, 7 (A.A.) - Laval, b-
necek kadar 1ma bir amm isinde binesini cumur bqbnına tanıt
meydana ceJcn bir deiiliJdiii ciatc- ımştır. Kabine aşalıdati gibi 
rir. ~ile So9Jet Jluap kurulmuştur: 
aramada ,akm ...... nı.ra kadar • Ba+-bn ft dışbakam Laval 
yaul mftnaeehd JOlttu. Çekoalcwk- .,... d 1 
ya Soııyet Jtaa7aJI ...,.... .... ,... bile. devlet bakanı Herriot, ev et 
lki dmetiD •> =• bidbirine al bakam llarin, dnlet bakanı 
idi. SoYyet ••;.ta k f»i••nlsm dol· F1andin. tüze babn1 Berard, iç 
dutu anada Çekoekwak ---' IMl bakanı Paganon, sü bakanı Fab 

BI r köıde çarpışma ~~tare~~...&'1*~= ry, denis bamu Pietri, h3va ba 
oldu 2 öll bl~ok iken Çe ...... ~~dir~ kanı Denain, ucim bakam 'Boo-

1 r geç~ ar__._. ça ıu net, finans l:Jakam Regnier, kiil-,ara 1 va komlaiet1cr kendiNni asmak aoraes tür blbm MarkGml>a, baym -

[H .. 1...a..:, • "-~Trcsa.] kar1Jamda kalaııılardı. O zamandan· dırlık bakanı v.-~· Sömürge-
.... - d· ...-.... - beri. Çekolılonkyaya kartı ~ .:.r..,._,, • · 

A tina, 7 Ruıyada bir ilbirar havası esmekte ler bakam Raıllin. dfıniz tecum 
Çaldaria bq6n IÜİS otmda Pire idi. Ancak So.yet auaya)'I Çckoaio- bakam llario ~ i' hm· 

haJkma radJo De bir .&yln Tftdi. ·vakyadan a}'ll'aD. ba hini 11ebeplcr· m Frouard, tekaüt bakanı Moa 
plebisitin halka ait oldupna fakat • den ziyade ild devletin JUdd~ğü m• poil, tanm bakam Cathala. uC 
çilecek •1laTlarm bana imar yen - yaaa idi. Çekoalcwakya, aatatüko ta· lık bakanı Lafont, posta telgraf 
cciinl 8lyJedi. llubalifleri ICçime lir raftan. Fransanm cloetu. Roman,a- M d 1 
meditmcJea müktm etti. nm müttefiki idi. SoyYet Rusya yal- telefon bakanı an a . 

Jlubalif"' liderler t a r ne 1 e r i · nız iıtatüko aleyhtan değil, keneli Bqbakanlık müsteşarı ve Al-
a• de• a m e d i 1or1 ar· 11ı. rejimine uymıyan rejimlerin diipNt- sas Loren itlerine memur &. 
m Sellnikte b i k t metin dik- m, Almanyanın yakını teli. Romanya- rard. Rengnier ve Rouatan~dıJ'. 
tatarlGk ,aptıpu. bu JÜdeG ~ · °"' elinden BenrabJayı almak isin Parlamento dışından bir tek 
pldlllMfilrleriai IByledi. Ba m5•- de fmat kol1uycriu. üy · D · 'd" D" seldllfım _.. Omcwqa me,.tanmda Ba vaziyet amum dciitmiftir: e vardır ki, enam ır. ı· 
almaJll yapıyorlar, bani fltekler •- Almanya ile Ruayanm aruı açıldı. ferlerinin hepli •ylavthr. 13 
llJ'Odar. Dün Peloponerde T_oye is~ Franu ile Ruıyamn arası da yakm· bakan Bouiason kahb ı rme bD-

Göıbcl~ karısı ... li köyde Metakaula 9aıdana . paft!· laftı. çeko9lovakyanuı cliipNın• Jlu.- lmunakta idiler. 
adamlan, unları müsademe ettiler, lki ölü, bir yanm 4ii1mam. Çeko.Jovakywn Flandin ye Pllky mi caaıı.ri-

lielırad, 7 AA. - Göring uçak saba;ylan, liym çok yaralı var. clotta da Ruayanm do9tu oldu. Ba- _ • _._ n--.-. Marcom 
L-- ve malyeti dün alqmn ve eJmanmi ve guıeteciler onm- Yann Yunaniatanm her tarafında, nun. lbcrineclir ki. ÇekodıwüJa De .,-tçi &•,...,., .uv .... "'., -
~ taldan bul lardır her yerele içki utmak yasaktır. Mu- So__. Ruaya arumdaki miauel>et- bes. Moapoil, radikal aosyalist 
MOltar'dan gelerek Belgıad u- lJIUDUŞ • baliflcr hükiimeti on bq bine ~ ıer"&ı~c dtucldi, aonra iyilqti. Ve grubuna. Blaisot cumur fede-
çak meydanına inmiflerdir. Glrlng'ln ziyareti aahte acçim veaikuı •ermekle ıtham aonra da ..,..muıqn. FraDU. Rua- rasyona. Regnier 801 demokrat 
Kendileri Kral, bqhabn ve a6 Be1grad, 7 AA _ Dün Bel- ediyorlar. HUkCimet baylecc iatinW ya miulpndaJl aoııra RuaJa Çek~ grubuna, Berard, hapan bu· 
babnı n~ gelen zevat~ ad'a g-ı-:. olan Pnıaya "'-• aaymmı ualtacak diyorlar. -Picnt nkya ile de bir karflhklı yardnD ma- lunduğu cumıırcu birliiizıc maı 
Alman e1çiai ve Alman kolonisi 11' ~C:lönnı d>ahle;i: • • • k aakı iımalamqtır. Şimdi, Bcncı Moa-

tarafmdan ~- ~iP. .. ve ..ı- itb-~~bakanı Seçım ıçın Si 1 ~:-.. e.0~ doatluiun tehli- su~~ Elin aaraymda bir 
Göring ,cuınartai gününe ~il ..n ~d 0 L-Jr oe tedb.ırler JteJi .. n,.i"'driınen bir tarafı §UdUr: saatten fula kaJmqlar ft ba-

L-..1-- burada '--'---'-. YeVbÇ .e ."ve. ,. e:aız. Ull-aftl • • ...... .., b·-"---\ql&" Allla.,._.U& ra1 Qi '----= ttt1_.. ..e.nı- Acaba ~ balh unau• kiki bir kabine toplantısı yapl-
Belgrad, 7.A.A. - Havas a- :. :vauv•Ç ı zı,,.-... ..__,, dutu Küçük ltiW dmetlainden rak Kamutay önünde olamacak 

Janaı aytarmdan Öğle vaktr saltanat naibi Atina, 7 (Huauai muhabiri • ~ey~a=-aerJ- ~i; olan kabine programmm türlü 
Göring bugün tilrl.ii ~ Prens Paul. General Göring'i mizden) - Muhaliflerin seçime kO.:bbıuonunun iatatiltltl, ba tlç noktalarmı incelemişlerdir. 

tı*ifelere ve görete gıdecektir. kabul etmiş " kendisini öğle girmemelerine rağmen leÇim dnlet 8iym11 arasında her hangi Bugün öğleden aoma bitiri-
Chtampa -~etesi, ilk aayfaam. •• ~"'•~ın· e _,_.__,Vft'ln•tur. Bu zi- işleri çok bulanmıştır. • · bir •,nlılı kabaJ edemea. Çekoslo- lecek olan bu program, bu ak-

a- .r-·-· ..-.v.,--, Dünku00 bakanlar heyetillill -~ y _,._ - Roınan-ftnt V--da, Göring'in Peşte'de verdiği yafette General Göring ve refi- •-,.... •ı-.,,a ...... ,- pm aaat 18 de lyan ve Ama1U-

~ .. 1r: d" • tef • tmeden r~-raı toplantısında pazar günü yapı- dıt uyuaJanm ma De Oç dnlet dıt tay on·· ünde okunacaktır. 
•~·WIA4 ıyevı sır e kası. Y evtiç ve refikası, utUC& lacak seçimde intizamm muha • bakanı ted'rir eder. Ancak hazan bu 
batu1atmaktadır: Givkoviç ve Pruaya bqbakım- fuuı için almacak fevkalicle nuuiyatta kabr. Çekollo.ak,a)'I Lavelln Wldlrlll 

"Yugialavaya ile ancak ~ am PW'J eti L ıfw...-.· teNTedmder ~lan • .. Yu~dan ·~.tıelr ~ .,.,.._ J.' • .._, .....,,,. dl p. 
bir and1a...,. ... ..--.p. BYim Bet--crdald AJıDail ataretr _.._ ona .. ~ ... ... ~ ... - --, ....... - ~ .,.-- .,-r-- a·- ...,.,. ı..a,. .. ~,..... 1llrl rl gueteshide Lavalın apğıda-
gerçek dostluğumuz, her za bildiriyor: fiyesi de bu heyette kabul edil - bepmee olacam, llanpd tercih ki bildiriği çıkmıştır: 
nıan Macaristan yönünde ola Bazı gazeteler G e n er a 1 miştir. edilmeli? Çekoslovakyaya göre İtal· "lstedi~im geniş yetkilerin i~-
caktır.,, Göring ile Deyli Telegraf gaze- Selanikten dönen Papa Anas ya. Yugoslavyaya ~öre ise Alman~~ f-Yiiz_il türlü ai,y) sal grııblar =ve be 

:~Bel;~gr~a~d,~7~-~A~.A~-~-~A:tman~~o~r~t~es:in~i~nr,m~u~h;a~b~ir~i ;ar~asınd~~a~B~u-*~~~=~·~~:~ ... =·~rt1~~~un~11~· ~~~ı le radwif w"liaderJe ı~ ıa-ı .. :.:· Madam ve General rd G 1,. dil -· gazetelerin tqvilderine 11....._,. -'~ _.... 1a1r-.. _ _ ,__.. _ __. ._ illi"•--
........, ış a Il". enera ın egı - .:-.. 1t y · aba •-•· ,._..... ~ --. - - .... 

ış ve e rı ıgın dostla ..ı:-: ragmen ~.uau mıanıstan mak isin Olrlnc1 Yupela-.,aya Jol- lar v.pmak ge..a.w:~-: ,;..,., __ 
~ üzerine beyan ederiz ki ken\LUI& r . . güııkil ime • )aQuftlr ,,_ ·-6- ....... U9t 

mu şölene çağırmqtır. Yemek- ne Budaı>ette'de, ne Sofyada ve ı:~~ ve böy': ahali~ Ancak bu, K6çilk Antant De•Jlet· geniş bir çoğhığa gtlftnebil-
te bulunanlar. şunlardır : ne de Dalaçyada matbuat mii- bliyilk bir lmmmm ginnediği le leri arumdaki tcaanüdü bozacak ka· mekliğime eğgindir. Hük6met 

Flandin, Laval. Fabry 

ki, .açmummı keDarma gelen 
Fransa, kendisini toparlmn•k 
gücündedir.,, diyor. 

Jcxımal diyor ki : 
" Fransa•da lojik her zaman 

üstündür. Bu lojik, yat~şnuş bir 
hava içinde Laval'ı başbakanlı· 
-a etinnck dileği idi. Tek yö-
g g ~· w ..nv.\:.:.ı. neyin ortaya -~ugu &~ .... 
ler bir ·· önceden yenilmişti. 

' l\Ul AM.. • • ba-Pietri'nin üzerine aı\A&6. ışı 
pramumm. Herriot ve Chau • 
tempa'nm isran üzerine radikal· 
-yalistlerin ite brqmam ile 
scxmç1enmıştır.,. 

Radibl-eaayalist gazetesi o
lan Oeuvre, radikallerin La
vara önceden güvenlerini söy
lemelerinin ber hangi bir sürp
riz tehliknioi ortadan kaldır· 
dığmı yazıyor. 

Sat pnteai alan Bdlo de Pa 
na de, Lavara ıüven röster
mekte ve bu diplomatın, Frank 
savqma girmek. ve parlamen
toda yetki ile konuşmak için ge
reken çok kuvvetli bir azkişi ol
duğu:ıll yuımkadır. 

:ileri - parti, &fil§tml .... 
ceçmeıniştir. 

Örgeni Hümanite gazeteleri 
gelecek seçimde nisbiğ orunta
ma (temsili nisbi) sisteminin 
tatbikini, kalnutayın dağdması
m istemektedirler. 

Fmans bakam Sto: • iinoviç, me•illeri ile göru.müı değildir. çimin verece'" neticenin genel dar yalan bir aorum değildir. ~eko•- fınaıw ancak bu suretle düzel
Sarav bak;;-izıtiç, aaray ma- Ş hal De 1i T le f ,... lonk,a •e Yqoela.,anm c1lt llJa• bilir. Kurdumın biikUmet 9'A. 
--•~ G .• .. .... 1r k tam u e nazaran Y e gra mahiyette olamıyacağmı söyle- ulan tu noktaya kadar beraber yG- 1.m-- ı.:==-ıro--ı. -r-· 
~~-• ~~:1r: -ı..~ ba- ta intipr etmiş olan mükileme, miştir. Hükftmet taraftan gaze- riimektedlr: Orta Aft'\119 ne İtalya- _,,uu. ... ,. ,.. ...... ve pa-
~ ~--. ~ w-.. uydurmadır. Zira Başbakan teler ise pazar günü ahalinin en mn. ne de Almaayanm bcremcnliii ramm kurtarmak için her §eyi ı-----------
~ lnçiç. Göring Peştede mezldlr gazete- çok kısmmm seçime girecekle- altma ginnemeH. AYrUpa diplomasi· yapmaya karar vermİftir.,, 

Yemekten IOlll'a bir kabul tö- :t:; ~: mgo.~mi'!:~ ... ~-de mümeı rini ve bu suretle muhalifleri ;:.,:Tt!ıO: ~e •n:ı:.~C LaGuevala ~~-çofudil~~ı.~~. 
reni yapdm1' "bunda bir çok awı -~- tekzip edeceklerini yazıyorlar• karpamda bu ,oıa ıehniftir. Bunun ._,...u. ~™· 

İran saylavları şapka giyecek 
Tahtan, 7. A.A. - Huust muhabirimimen : 

6 haziran ı 935 Iran kamutaymm onuncu devresi Sa Majeste 
lahinph tarafından a~tır. Açlf söylevlerinin aıyual lua
llUnda en bqta Türkiye - Iran ilgilerini anlatarak geçmi§ za-
111anlarda bu iki devlet ilgilerinin tam bir doatluk yaratamaml§ 
Oldutundan üqfln bulunduklamu, her iki. tarafın göneriği eyi 
niyet ve renit çalqma IODUCU olarak arada iyi bir Oltluk bqla
~mı, Türkiyeye olan gezileri ve Cmnur Reiaimizle görilpne
Jeriniıi kıymeti ve bu konUflD&larm bütün anlapnamazlıldan or
tadan. kaldırarak yerine d01tluk ve kardqlik izerlerinin yer tut
tlafunu ifade buymmUf]ardır. 

Bu yılın yeni kararlanndan olaratc bundan eonra saylavlarm 
bımıtayda bqaçık bulunmalarnu ve yarmdan bqlıyarak şapka 
leyilmeainin karara ılmınaamı emretmitlerdir. 

"•b•t .,. . 
Clztaıma komalyonu 

Deniz g6rltmelerl 
Londra, 7 .A. A. - lngiliz.. 

Abnan deniz görüşmeleri dün 
Mi1ano, 7. A.A. - ttalyan- akf8m devam etmiftir. Toplan-

lfabet uzlqma komilyonu, düıı tı üç aaat ıilrmilftilr. Baki dıt ._t 15 te Kavur otelinde top- bakam Sir Cop. Saymen ile de-
~- mzbakanıgörilfülerde bulun-

1'-1- - muttur. Bunlar devamlı surette 
~eler, Diyevde bulmı- örüşülereJt · · eceklerdir. 

l1ıaktan çekimnitlerdir. g gımuy 
ICoaıiayon, ltalyan - Habeş Zelzeleden eo bin kiti lldD 

hlditeıerinin olduğu bölceyi il- Simla, 7 .A.A. - Son depren
li1encıiren andlapıalarla diplo- tilerde ölenlerin aaym Quetta' 
lbatik veaikaJın incelemiftir da dahil olmak üzere 60 bin ki-

•. fidir. Hasar bir kaç milyon tn-
ltaıyan delepayonu, komı1- giliz liraııc:br. 
~ Ualual badiseainden - - -
ba,q hadiseleri de inceleyebi- Mia alpi latb 
hbiıecex.:-: kabul etmif, bu- Kanua City, 7. A.A. - Mi-
ll1aıtla ..... liaipi nehri ayaklannm tqma-
lata ~her 1928 andlapası- amdan dolayı 5000 kişi barınak betmd maddeline gCSre, m kalmıştır Sular köylerle 

il f 1u 1._ içindir ld İtalyan...,. Alamı 1ae1e- Sosyalin fub11, hldi8elerin al-
Krellyetç er uı.,,e 19 menJilderlni tercih pktı ctbi Kilçilk dığı şekilden memmm değildir. 

Atim, 7 (Huauai muhabiri - Antantm teaanldilntl bosacak olan Blum, Popüler gueteaindeki 
mizden) - Patria gazetesi ıun :ikd~-~ Jcalmma• tim- bir yamında parlamentanwı 

uÇAI~- • A .. .x.wı... ...... _ ÖllÜDe &-il'"""ive lan yazmaktadır. Metlkuı ta- ;::,~lemektedir. ~ _,, 
raftarlan hUktlmeti ele ala- -.- " 
bilmek için en önce Atina vill • •ı n g •ı ıte rede Bir toplanbcla hedl..aer 
yetinin seçimini kazanmak 11 - Parla, 7.A.A. - Yiikümltiler 

ZDD oldu~-- kaildirler. Buna Yen·ı k. b·ın e kuruma,cfftn a1qam 4000 kitinin 5
.,.... ..:-t:~ bir top1-- ·tıda hır" '·--ar muvaffak olmak için her türlü .... wa5a MI&& &411' 

tedbirlere b .. vuracaklardır. Hü sureti kabul etmiıtir. Bu karar 
- Londra. 7. A.A. - Mac DonaJd, suretinde Reiaicummdan oto-

k6ınet bunu haber ahmf ve ted kablnealnln istifa1m1 bucb uat ıs ritenin tekrar kunı1muı, b6tçe 
birler ittihaz etmiştir. Yine ay- te •erecektir. Pek muhtemel olan nin denldeştiribnesi, maarafla. 
ni gazeteye ıöre Atina viliyeti- yeni htlkamet liatai qağtdadır: rm ualtdmaa, Fransız paruı
nin Kowlillı partisine mensup Bqblkan Baldftn. Kabine Udnd nm konmmuı " ape1dllaa,on 
namzetler pazar giinii cumuri - bafkanhiı Mac Donald, Lord Cliaa- yapanlann Pldetle kovaı.mna
yetdlere hitaben bir beyanname cclier Lord Hailaban, Pinw bakan· 11 iatenmiftir. Toplantı IOIDlllda -r.--. ldar · et .. lılı Nnille CbamberlaiD. iç bl .. nh. poliale çarp.-Jar olmuf ve ~ .ca ve cumany reıı - bir ki•i a.ı;._, 11.. ı.;.: hafif .,.__ mine sadık olanlarm hiikOmet iı Sir Jolan Siman. Dit blhnhiı r .... i ~..,. ,, __ 

listesine rey •ermelerini isteye _ Sir Samuel Houe. Si bllrıal•iı Lord 1amılfdır. 
ceklerdir • Helifab. Denls büanhlı Bir Bol

S.llnlkte bllyllk 
b ı r yangın oldu 

Atina, 'I (Huauai muhabiri -
mizden) - Sellnikten iç bakan 
bğa gelen telgraflarda dün gece 
Seliniğin Kalamariya semtinde 
çıkan bir yangından bir çok ma 
hallelerin yandığı ve elli ailev.iD 
ortada kaldıiı bildirilmektedir. 
İnsanca zayiat yoktur. Fakat 
maddi hasar milyonlan 1Pı1mak 
tadır. 

Krahn re•ml yOzOnden 
Atina, 7 (Huauat muhabiri -

mizden) - Egeneden gelen bir 
telgrafta kraliyetçiler partisi 
merkezinde uılı bulunan Kral 
Jorjun resmini indirmeğe teteb 
büs edenlerle kralcılar arumda 
müessif hldiaeler meydana gel
diği bildirilmektedir. 

tan Eyreı lloneel, Hava babııhlı 
Sir Pilipa Cunliffe'liater, Hindiataa 
blbnlılı Lord Zetland (yunrlak 
mau eald ilyelerinden), Dominyon• 
lar bakanhp Tomu. Sömllrceler ba· 
kanhlı llaleolm Mac Donald, Te
cim bakanhCı Valter Runciman, Ta· 
nm l»kanbfı Valter Elliott, Killtür 
bakanlıiı oımr Staaley, it •nah· 
lı Emeat Braw, Salhk bakanlıCı 
Kınoley· Vood. Tapa bakanhiı 
Hore Beliaba. 

Eden bbineain toplantılanna P• 
mek balda ile eski me•Jdinde kal
mllrtadar. 

Londra, 7. A.A. - Makdo
nald kabinesi saat 15,45 de iati-
faaım vermiftir. 

Yeni hükQmetin llatesi ba ak
pm nqredilecektir. Lord Lon
donderry'nin mührü haı Lordu 
olduğu aöylenilmektedir. Eden 
in de nezaretlİZ bir nuırhk de

a-telerin yazdıklarl 
Pariı, 7 .A.A. - Gazeteler, 

IOD günlerin kararmbğmdan 
IOl1ra Laval'm güven veren f&h
aiyetiniıı kamuyu (efkarı umu
miyeyi) yatl§urdığmı yazmak
tadırlar. 

Matin diyor ki : 
"Laval'ın büyük bir diplomat 

olduğu anlapldı. Laval, kabine 
konqmalanıu dıt itleri konut
malan kadar aatab1da yapmak
tadır. Biitiin parlamentonun 
Laval'e uyacağım ve ulusal bir
lili bir ıerçeklik yapacafmı u-

Petit Pariaien : 

~ Ualual hadileainin komia yollan harab etmif, Kensas, 
~ yetkeli içinde oldup Nebraska, Miıuri, Oklahoma, 
-.ruıı ileri ıünniiftür. "'C TeU. ve Arkansas'dald 300 
..... ~ bupn illeden bin kilometre murabbaı münbit 
......... , .. topl•necaktır. tıoP.f&)dan kaP.lalıuftır. ı .. - ............ _..._._. ...... aıabtc ect.:eii ~. 

" Olke bu ubab daha rahat 
eoluk aldı. Tehlike atlatıhmf gi 
bi görünmektedir. Laval, ken
disinden evvel gelenlerin diif
tüii yeri qabileceği duygusq
nu vermektedir. Yabancı Wke
llr bir kere daha ,öreçe)dentir. 

HARıCl KUÇUK 
HABERLER 

• Londra, 7. A.A. - Ana ya
.. kangnunwı dciiftiribneai 
haklqndıtlri bnun projesi ilk o
kunuşta LordJarca kabul edil
miftir. Lordlar 17 hazirana ka
dar tatile girmİftİr. 

• Bükrq,. A.A. - Dış ba· 
kanı Titillcsko Bükreşe dönr
miiftür. 

• Bedin, 7. A.A. - Bedin • 
Koloııya yolcu açai1 bu mesa
feyi 85 dakikada almak suretiy· 
le bütün rekorlan kırmıştır. 

• v aşiıııton. 7.A.A. - Kong 
re başkam ile hilkfimet, kong
reye bir karar projesi vennek i· 
çin birlepiflerdir. Bu karar N. 
R. A. 'yı 1-4-3G•ya kadar aut-
mak ve •fkandan, endüstri •· 
dam1arma ve tecimenlere N. R. 
A. 'nm hükümlerini saptırmak 
yetkesini kaldırmak prenaipini 
gütmektedir • 

• Bertin, 7. A.A. - Devlet 
bankası genel direktörü Dok .. 
tör Schacht, Berlinde araıuluaal 
ı 1 inci ylln konferanamm top 
lantıamda söylediği bir söylev
de, siyual borçlarm yavq 
yavq ortadan kaldınlmasuu is
temiştir. 

• Londn. 7. A.A.. - Meaa
neaindea rabatau bulunan Lord 
Snovden'e Londra kliniklerin
den birinde ameliyat yaJJdnı1'
tır. Sibbt durumu, timdi pyet 
iyidir. 

* Pekin, 7. A.A. - Reuter a
janaı aytanndan : "Çin kaynak
larmdan gelen haberlere göre, 
Japonlar fimdi Pekin bölgesin
de bulunan lld tlmenin prl ç .. 
lgilmaiai · · • 
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Bayındırlık çalışmaları 
Antalyada da artıyor 

en ..-~-
Bi.r kan koca öldü, 
kaynana da yarah ! 

Antalya, 6 

"(Hususi muhabirimiz bildiriyor)° - Baym'dırlrli noktasından 
ihmal edilmiş bir yurt köşesi olan Antalyada son yıllarda bü
yiik bir imar faaliyeti göze çarpıyor. 

Bu tüyler ürpertici cinayetin 
sebebi geçimsizliktir 

Yeni açılan "Atatürk" ve "Bay Ali" caddelerinden başka, 
14 bin liraya büyük bir hal yapılmrstır. Halin karşısına da 25 
bin liraya bir inhisarlar binası kuruimaktadır. İnhisar idaresi, 
evkafın seyyah celbi için dört yıl önce 42 bin liraya yaptırdığı 
binada bulunmaktadır. Bu ıkadar paraya mal olan bu bina, he
saplanmadan inşa edildiği için geçen yıl bir fırtınada damı uç· 
muştur. İdare, bina tamamlandıktan sonra buraya taşınacaktır. 

Yeni •• •• urun pazara çıkarıldı 
Adana, 6 

Yeni ürün sehir pazarına gelmekte ve bu geliş gittikçe art
maktadır. Yeni arpanın kilosu 2.35, yulaf 2.05 kuruştan satıl
maktadır. 

Buğdayın değeri biraz düşkündür. ~ 
Ovalarda hasat ve pamuk işlerile uğraşma hız almıştır. Şim· 

di borsada hazır pamuğun kilosu 43.44 kuruştur. 

Kontrol memuru çalışma odasında 

Gemlikte 
ipekçilik 
ilerliyor 

Bir batakhk daha kurutuluyor 

Gemlik. (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Gemlik'te ipekçilik ilerli
yor. Orhangazi ve Gemlik civarında 
300 böcek hanı çalışmağa girişmiştir. 
Bursa İpekçilik Enstitüsü bu işe çok 
önem veriyor. Gemlik dutluklan bir
kaç yıl önceye kadar hastalıktan kı
rılıyordu. Son aylarda girişilen Haç
lama faaliyeti iyi sonuçlara (netice
lere) varmış, ağaçlar sağlamlaştml
mıstır. 

Yaralanan kaynananın başı tedavi ediliyor, karyolanın altına 
saklanrp ölümden kurtulan erkek karde§, oğlunun ölümüne 

ağlayan ana ... 
Kaş, 6 

"(Hususi muhabirimiz bildiriyor)° - Kalkan nahiyesi mınta· 
'kasında Ovagelernis gölü adında tarihi bir bataklrk vardır. Yüz 
hin dönümlük bir araziyi kaplayan bu bataklıkta sıtma müca
delesi tarafından açılan kanalların faydası görülmeğe başlan
:nıştır. Kurutulan arazide emsalsiz mahsuller yetişmektedir. 
Duyduğuma göre, Sıhhat Bakanlığının hazırlattığı proje 

mucibince, haziran içinde kurutma ameliyesine tam ve esaslı 
sekilde baslanacaktır. Kurutma isi bitirilince hem bu mıntaka 
~ıtmadan kurtulacak, hem mümbf t ve mahsuldar bir arazi ka
zanılmış olacaktır. 

Bu şehir ne istiyor? 
300 • ton kaldıracak vınç, 

binası bir de gümrük 
:Antalya, (Hususi muhabirimiz bil

Öıriyor) - Antalya gibi bir ticaret 
ve ihracat sehrinin elverişli bir güm· 
rük binası olmayışı, büyük bir nok
san sayılmaktadır. Bugünkü binanın 
dışardan bir kervansarayı, içerden 
bir harabeyi andırdığını söylemek la· 
.zımdır. 

Eski gümrük binasına ilaveten 
icarla tutulan bir han için de gümrük 
idaresi 19 ı 9 dan beri her yıl 2,500 lira 
iJdemcktedir. icar bedeli son iki se-
ne içinde 1650 liraya indirilmiştir. 
Bir hesaba göre, bu eski han için 16 
yıldanberi 38 bin küsur lira ödenmiş 
demektir. Gümrük binasının dahili 
teşkilatı da dar ve dağınıktır. Alt 
kısmında 17 - 18 ambarı vardır. Alt
Janndan su geçen bu mahzenlere am
b~~ demek hiç te yakışık almıyor. 
~uccar eşyasının uzun müddet alako
~ulmas.ı, sık sık açtırılmasına, alt 
ust cdılmesine, ıskaralar kullanılma
a;ına rağmen kabil olamıyor. Ve zarar 
mütemadi şekilde devam ediyor. 

Antalya glimrüğlinün bir muayene 
mahalli olmadığını da kaydedeceğim. 
Çalıııma odalarının berbatlığı, me· 
murlarm dar ve basık tavanlı odalar
da çalışmak mecburiyetinde kalıslan 
da acıdır. ~ 

Ekonomik vaziyete de kafi gelmi
yen bu binanın yerine ihtiyacı kar-

No. 47 

şrlayacalC yeni bır -gümrük binasının 
kurulması zaruridir. Antalya limanı
na son senelerde pek ağır demir eşya 
girmektedir. Bunların indirme ve 
bindirme işlerinde birçok nakliye ha
mallarının ağırca sakatlandıkları ve 
hayatları müddetince çalışmıyacak 
bir hale geldikleri görülmektedir. Bu 
mahzuru kaldırmak için de rıhtım 
üzerinde en az üç ton eşya kaldırabi
lecek bir vince ve bir dekovile ihtiyaç 
olduğu muhakkaktır. 

E. Hamdi Üstel 

Bir facianın mesulü 
idam cezası aldı 

Giresun, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Giresun Ağır C~za .~~h· 
kemesi, uzun zamandanberı gorul • 
mekte olan kanlı bir davanın duruş· 
masını bitirmiştir: 

Bundan bir müddet evvel Giresu
nun Riruz köyünden Kadir, ölen kar
deşinin karısı Gü11ü'yü birinci karısı 
Fatma'nın üzerine almış. aralarında 
geçimsizlik başlayınca Fatma ayrıla
rak pizdar oğlu Mehmed'in evine 
gitmıştir. Bu arada Kadir ile Mehmet 
anlaşmışlar, Fatma'yı yok etmeğe ka· 
rar vermişlerdir. Müjdeci oğlu Dur
sun adında birisi de kendine yaptırı· 

çiye haber bırakmıştı. 
Nadya geldiği zaman kız el

leriyle işaret etti: 
- Şahin Bey gitti. 
Nadya şaşırmıştı. Fakat kız 

onun dilinden anlamadığı icin 
derdini cfo anlatamıyacaktı. 

Olsa olsa Şahinin acele bir 
işi çıkmış olacaktı. 

O sabah kasaba yakınlarında 
bir gezinti yaparak döndü. 

Bursa İpekçilik Enstitüsü hasta
lıksız tohum elde etmek üzere büyük 
bir kışlak yaptırmıştır. 

K Üç Ü K TELGRAF I 
HABERLERi 

-----~~~...-..-w=m•~,....._.-.,,,..,,.,ı 

~ Aydın, (Tan) - Şarbaylık büt
çesi gelir ve gideri 130 bin lira üze
rinden saptanmıştır. 

* Ş. Karahisar, (Tan) - Mayıs 
ayı içinde yabancı memleketlere 9 
bin keçi ve 7 5 adet av derisi ile 1,500 
kilo balmumu ve 4 7 5 sandık yumurta 
gönderilmiştir. 

* Uşak, (Tan) - llk okul imti· 
hanları başlamak üzeredir. Gazi tık 
Okul talebeleri bir ayrılış müsameresi 
vermişlerdir. Müsamerede kayma -
kam, mülkiye müfettişi ve memleket 
büyükleri ile birçok talebe bulunmuş
lardır. 

• ın:ıztz, (Tan) - Cocuk in•e
me Kurumu mükemmel bir çocuk 
bahçesi yapmıştır. Bab!ıenin açJJrna 
merasimi 20 haziranda yapılacaktır. 
A\ılına merasiminde, Kırklareli say
Javı ve Çocuk Esir.~eme kurumu ge
nel başkanı Fuat bulunacaktır. 

* Aydın, (Tan) - 39 dereceye 
kadar çıkan sıcaklar, iki gündenbe· 
ri azalmıştır. Sıcaklık derecesi 30 -
3l arasındadır. Henüz yağmur yağ
madığı için ekinler kuraklıktan mü
teessirdir. İncir, pcımuk ve zeytinle
rin yağmur ihtiyacı günden güne 
artmaktadır. 
* Mersin, (Tan) - tık okulalar 

kapanmıştır. Talebelerin yaptıkları 
birçok elişleri birleştirilmiş ve halk 
ticaret okulasında bir sergi açılmıştır. 

lacak bir kat elbise mukabilinde Fat· 
ma'nın öldürülmesinde yardnn edece· 
ğini vadetmiştir. Nihayet emellerine 
muvaffak olmuşlar. Fatma'nın Bay· 
ram köyündeki evine ani baskın ya
pan iki kafadar, üçüncü arkadaşları
nın da yardımı sayesinde zavallı ka· 
dını boğarak öldürmüşlerdir. 

Bu cinayet suçluları hakkında Ağır 
Ceza Mahkemesi kararını bildirmiş • 
tir. Kadir ölüm cezasına mahkum ol· 
muş, Mehmed'in 24 yıl, Dursun'un 
da 10 yıl hapse konulmalarına karar 
verilmiştir. 

Kaçmak imkanı yoktu. 
Aşağıya indi • 
Nadya ona bir şey sormu -

yor. dün sc.bahki kaçışı pek ta
bii bir mazerete veriyordu. 

Gene atbaşı Basıbrin'den çık
tılar ... 

Bürhan CAHIT 

, Bunu Turgud'a açmak en 
Cloğru hareket olacaktı, fakat 
o zaten bu sabah yolculuklarını 
pek hoş görmediğini her hali ile 
anlatıyordu. Şu halde. 

Kestirip atmak. Bu arkadaş
lığa devam edemiyeceğini söy -
lemek ... Bu da pek kolay olnu
yacaku. 

N ad ya o kadar sakin, o kadar 
iyi olmuştu ki!. Sahiden iki ar
kadaş gibi havai. Kendilerinden 
başka her şeyden bahsederek 
yollarına devam ediyorlardı. 

Şahin o akşam özür dileyecek 
bir haber göndermediği gibi 
kendisi de görünmedi. Bu hare
keti ile Nadya'mn her şeyi anlı
yacağım ve özür dileyinceye ka
dar kendisini almağa gelmiye -
ceğini tahmin ediyordu. 

Şahin heyecan içindeydi. Er
guvanın mektubuna rağmen 
Nadya ile gene beraber görün -
mcsi genç kızın sevgisine ve a
lakasına karşı ne büyük haka -
ret olacaktı. Her dakika gözleri 
etrafta. Bir ormanlık bir da<T 

, b• 

hatta bir çalı arkasından Ergu-
vanın çıkıvermesinden korkarak 
atım sürüyordu. 

Onun bu telaşına mana vere
miyen N a d y a dayanamadı, 
haykırdı: 

Dün sabah saat yedide Yüksek 
kaldırımda feci bir cinayet daha işlen 
miştir. lki kişinin ölümü ve bir kişi
nin yaralanmasile biten bu hadisenin 
tilfsilatı şudur: 

Yüksek kaldınmda Galip Dede cad 
desinde Balkon çıkmazında 6 numara 
da oturan Canakkaleli Kalo, kahveci 
Nesimin öv~y oğlu Leonla bir yıl ön
ce nişanlanmışdır. Altı ay sonra res
men evlendikleri halde, ayrı yaş.ama
ğa devam etmişlerdir. Kumara düs • 
kün olduğu anlaşılan Leon, kızın dı
rahoma olarak kendisine verdiği 300 
lirayı da bu uğurda harcamış, ye Ka
lonun ailesinden mütemadiyen para 
sızdırmağa çalışmıştır. Bu paraların 
kumarda yendiğini sezen krz tarafı, 
bir daha para vermiyeceklerini söyle-
mişlerdir. Bu vaziyet üzerine genç, 
doğrudan doğruya Kaloya baş vur -
mu§, her gördüğü yerde para isteme
ğe başlamıştır. Bir kaç gün önce bu 
yüzden bir de hadise olmuş, Leon, pa 
ra verıniyen sevgilisini cadde ortasın-
,.:f.., ;ı;,:._ • Ö • 1-- 1 L--~·-- t.T •ı -.-- ... •-.. 

mahkemeye intikal etmiş, kızın Le
ondan ayrılması için müracaatta bu
lunulmuştur. 

Bu hal, gencin gücüne gitmiş, ev
" elki sabah "ben, istirahat etmek için 
Bursaya gidiyorum.,, diye babasının 
evinden ayrılmıştır. Anasına, babası-
na, bütün arkadaşlarına veda eden 

Leon o gece evine dönmemiş, dün sa
bah kızın oturduğu yere gitmiştir. 

Genç adam, açık bulduğu kapıdan içe 
ri dalmış, küçük kardeşi Davitle be
raber karyolada uyuyan Kalonun ü
;:erine hücum ederek tabancasile ateş 
etmiştir. "Demek beni istemiyorsun!,, 
feryadını bastıran Leon, sevgilisini i
ki kurşunda yere serdikten sonra ka
pıdan görünen kaynanasını da ense -
sinden yaralamış, bu sırada çıkan kur 
şunlardan birisi de bir aksiseyir ile 
kendisine rastlayarak ölümünü intaç 
etmiştir. 

Küçük Davit bu kargaşalık sırasın
da karyolanın altma girerek kurtula
bilmiştir. Yaralı, derhal hastahaneye 
kaldırılmış, hafif olan yarası tedavi e
ciilmiştir. 1 Iadiseye el koyan müddei 
umumt muavini Nureddin otopsi ya
pılmasına lüzum gördüğü için ceset 
ler derhal morga kaldırılmıtşır. 

Neler anlatıyorlar 
Aynı apartmanda kapıcılık eden kı-

ğaçlıklar biribirine karışmıştı. 
Şahin o kadar şaşırmıştı ki ar • 
tık uluorta gitmekten başka ça
re bulamıyordu. 

Pek az su kalmış bir dere ya
tağından geçiyorlardı ki gevrek 
at kişnemesi ile beraber karşı 
tepeden Erguvanın fırladığı gö
rüklü. 

Genç kız onların tırmanacak
ları bayırdan dik aşağı süzülüp 
geliyordu. 

Sağ ve solda gizlenecek bir 
yer yoktu. Bir dakika içinde 
karsı karşıya geldiler. 

Şahin hayvanın üstünde bir 
külce olmuştu. 

Erguvan gem kasmış, dimdik 
durmuştu. 

Nadya onu çalıştığı mıntaka
nın yakınlarında bırakıyor, 
dört nala Basibrin,e dönüyor

öu. 

Ertesi sabah bu kanaatla her 
zamanki saatta çıkmağa hazır
lanıyordu. Kapının önünde nal 
sesleri duydu. 

Pencereden bakarken N ad ya 
ile göz göze geldi. 

- Konuşamryorz dostum, 
dedi. Aceleniz yoksa daha ağır 
gidelim. 

Şahin gülümsemek, onu gör -
düğüne pek sevindiğini anlat -
mak istiyordu. 

- Bonjur Erguvan, dedi.Ben 
de bu akşam çiftliğe gelecek -
tim. 

Fakat madem ki Erguvan 
bunu doğru bulmuyordu. 

Ertesi gün Şahin N ad yanın 
ı-eleceği saatten daha önce 
hayvanını sürüp gitti. Hizmet-

Güneşte kızıllaşan saçları ha· 
fif rüzgarla tel tel uçuşan N ad
ya, ona gülerek bakıyordu: 

- Bonjur Şahin bey. Bu sa -
bah işiniz acele değil zannede -
rim. 

Delikanlı eli ile ileriyi göste
rerek hayvanını bir daha mah -
muzladı. 

Sapa bir yoldan gidiyorlardı. 
Atik çiftliği istikametine ay· 

kın olan bu tarla yolu çok bo -
iuktu. Tümsekler, ~ukurlar, a-

Erguvan, Nadya,yı. görme -
mezlikten gelerek Şahine yak -
laştı. İnce bir dudak biiküşle: 

- Atik yolu size uzak düşü -
Y.Or, dedi. Baksanıza gez:nek i -

Hem öldüren, hem de ölen 
Le on 

zın babası bir muharririmize §unları 
ft_,ft.._ - · k 
"- Bütün mesele, Leonuıı ·umar-

bazlığından ve para i~in t;ıüt.emadi: 
ven bizi sıkıştırmasından ılerı gelmış 
.tir. Arzu1annı yerine getiremedik. 
Tecavüzlerini fazlalaştırdı. Mahkeme 
ye müracaata mecbur. kaldık. ~u sa
bah benim erkenden sınagona gıderek 
kapıyı açık bırakışımdan istifade et
mis. lçeri girerek cinayeti işlemiş.,, 

Kalonun annesi dün periaşn bir va 
ziyette idi. Hastahanede kendisini gö 
ren muharririmize silah sesi üzerine 
odasından fırladığını, alt odanın eşi
ğine basmadan ensesinden yaralandı
ğını söylemiştir. 

Leonun övey babası kahveci Ne -
sim, oğlunun kumara dadandığı iddi
alarını doğru bulmamış, şunları anlat 
mıştır: 

"- Leonu 3 yaşmdanbcri büyüt -
tük. Babası ölmüştü. Annesi o zaman 
danberi timarhanededir. Oğlum bu 
kızla altı aydan beri nikahlıdır. Aldı
ğı 30 lirayı kumarda yememiş, bir 
kahve açmak teşebbüsünde bulunmuş 
tur. Fakat iş olmadığı için yürüteme
miştir . ., 

* Sabıkalılardan Bursalı Mehmet, 
Laleli apartmanları altında oturan 
A bbasın dükkanından kaş He göz a
rasında iki buçuk 1ira ufaklık para ça 
larken, yakalanmıııtır. 

çin ayak basmamış yerler keşfe
diyorsunuz. 

Şahin altüst olmuştu. Vaziye
ti tabiileştirmek için ona N ad -
ya'yı tanıştırmak istedi. Üç a -
dnn ötede onları seyreden Rus 
kadınına: · 

- Tanıştırayım sizi maclaın, 
dedi. Ni~anlım. 

Nadya hayvanım sürüp Ergu
vanı selamlamak için hazıriam
yordu ki genç kız sert bir mah -
muz darhesile hayvanının ba~ı
nı çevirdi ve nallarından kıvıl -
cımlar sıçrayan cins kısrai< on
ların tırmanacakları tepeye doğ 
ru ters yüzüne sıçradı. B.r an 
içinde gözden kayboldu. 

Şahin kıpkırmızı, çenesinden 
terler akarak bu üstüste g.•ıen 
darbelerin sersemliği altında 
şaşYrmrs, başi göğsüne düşr.tü~, 
duruyordu 

Genç kızın yaptığı hakaret -
ten sinirlenen Nadyanm kaşları 
çatılmıştı. 

Şahinin o perişan haline bak-
tı, baktı. Sonra acı acı dudak 
büktü: 

- Çok mızilt bir nişanlınız 

SAÖLIK 
ÖÖUTLERi 

Şeker ucuzluyor! 
Bazı hekimlerin dediklerine bakı• 

lırsa, bir ülkede şekerin ucuzlaması 
medeniyetin ilerlediğini gösterir. 

Çünkü, şeker hayat için pek _la~ı~ 
bir maddedir. Bir kere, bedenımızın 
bütün nesiçleri daima yüzde b~r. bu
çuk nispetinde şekerli §Urup ıçınde 
yaşarlar. İnsan bu nispeti bozmamak 
için güne - kilosuna göre - yet
mişten yüz grama kadar şeker ye· 
meğe mecburdur. 

Şekerin ucuzlaması ile medeniye
tin ilerlemesi arasında da münasebet 
işte buradadır: İnsan her gün yeme
ğe mecbur olduğu yetmiş, yüz gram 
şekeri hazır şeker olarak uc':ızca 
bulursa onu öylece şeker halınde 
yer. Bulamazsa o kadar şekeri seb
zeler ve yahut yemişlerden aramağa 
mecbur olur. Yüz gram §eker bul• 
mak için de birçok sebze veya ye
miş yemesi lazımgelir. Bu da sonun· 
da hem pahalıya mal olur, hem de 
vakit kaybettirir ve mideyi bozar~ 
Bunlar da hep medeniyete aykırı 
şeylerdir. Şekeri halis şeker halin~c 
ucuzca yemek varken onu sebzelerın 
ve yemişlerin içinde aramak mede
niyet bakımından manasız olur. 

İnsan her gün yediği yüz grarr. 
şekeri adalelerini hareket ettirirken 
yakar. Onun için şekere en ziyade 
ihtiyacı olanlar, çocuklardan sonra. 
spor adamlarıdır. 

Şeker bir yandan böyle pek lü· 
zumlu ve pek faydalı bir madde ol
duğu gibi, bir yandan da pek keyif 
verici bir yemek olduğundan insan 
her gün kendine Hl.zım olacak kadar 
şeker yemekle kalmaz. Fazlasını yer. 

Bereket versin ki karaciğerin bir 
çok işlerinden biri de kandaki fazla 
şekeri eritip yüzde bir buçuk §eker 
nispetini daima aynı halde tutmak
tır. Fakat bunu yapabilmek is;in, ka• 
raciğerin kendisinin sağlam, yorul
mamış olması lazımdır. Karaciğer 

yorulmuş bulunursa kandaki fazla 
şekeri eritemez, bundan da şektr 
ıhastalığı meydana çıkar. Bunun 
icindir ki, çokça otunnağı seven, ha
reket etmekten kaçınan, boğazlarını 
da fazla seven kimselere şekerli ye
meklere rağbet etmemeği tavsiye 
ederler. 

Bir tecrübeye göre, şeker veremli 
hastalara da hiç iyi gelmezmiş. 
Fransada bir doktor köpeklere ve
rem hastalığını şırınga ettikten son• 
rı:ı 5on\an ekerle beslemi ve seker le DC ,1eı lln .. u ı.:ı viı.\..Aı .,,.., ,... .-

ha çabuk öldüklerini görmüş. Bunu 
haber alan Mısırlı bir hekim de ken
di hemşerilerinin verem hastalığına 
çok tutulmalarını ve tutulunca ça : 
buk ölmelerini çok şeker yemelerı• 
ne bağlıyarak köpekler üzerinde ya• 
pılan tecrübeden ahkam çıkarmış . 

Şekerin pek faydalı olduğu bir _h~l 
de ateşli hastalıklardır. Onun ıçın 
ateşli hastalara bol bol Iimonat~o
şaf içirirler. Bundan ma\tsat hat;taya 
yalnız sulu bir şey içirmek değil, ay• 
ni zamanda onun hakkı olan şekeri 
de vermektir. Yatağında hiç kımıl
danmadan yatan t;;- ateşli hastanın 
günde yüz gram şekere hakkı var· 
dır. 

Lokman Hekim 

Yunan stana gidecek talebe 
Edebiyat fakültesi Arkeoloji ens • 

titüsü profesör ve talebesinden mü • 
ıekep bir kafile 1 temmuzda Yuna • 
nistana gidecektir. Yunanistanın muh 
telif yerlerini gezerek tetkikatta bulu 
nacak talebeye Yunan hükumeti çok 
kolaylık göstereceğini vadetmiştir. 

Yapılan programa göre tetkik se· 
yahati bir buçuk ay kadar sürecek " 
tir. 

var, d~di. Tebrik ederim S~zin 
gibi centilmen bir adamm boyle 
vahşi bir dağ mahluku ile yaşa· 
yacağma akln'T' ermiyor. 

Sahin bir şey söyliyecek hal· 
de ~değildi. 

Muhakemcs: durmuştu. 
N.ıdya ona biraz daha yaklaş

tr. Elini uzattı. Çenesinden t~~· 
tuıı başını kaldırdı. Şahinin yu: 
zü yalazlanrnı~. alevlcnm ş g·bı 
y.ımyordu. Goz göze geldı'er: 

- İyi kalblı delikanlı<;ıntZJ 
ded1 Nadya ... ve ilave etti : .. 

- Ne yazık ki talihiniz sızı 
yeniyor. . 

Sahin düştüğ'ü müşkiil vazı • 
yct+en kurtulamıyordu. Nadya 
y•.mıuşak ve nazik, delikar.tınıJ1 
çeııesini okşadı: k 

- Havdi gidelim. üzülcce' 
bir sey yok. dı • 

Hayvanlar bayıra tırman 
~~ k 

Nadya, o bahsa dönmivere ' 
yoldan, sıcaktan konuşruakta 
devam etti. 

1 
.. 

Şahinin çalıştığı sahaya ge 
mişlerdi. ar] 

{Arkası,, 
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Dinmize karşı k-B_u_ım""'a .. ca~-la_n_m ... ız-öz-tu-·rk_ç ... e·d-i-r.-Ş-ek..ıe-
S U ~ 1 U y U Z Umizin boş gözlerine ka"tlıklarmı yer 

le§tiriniz. Y cdi gün arka ... kaya bul-
Türkçenin, doğuya uzak veya macamm dC1ğru çözülmüş olarak gön· 

Yakın bir'Sok yabancı diller üze- derenler arasmda kurga çekiyoruz. 
rinde bırakmış olduğu etkileri Armağanlar veriyorw:. BuJmacalan
gözden geçirirkel} şaşmamak mızı istediğiniz gün çözmeğe başlaya· 

bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar· 
~lden gelmiyor. Çünkü bu etki- kaya çözülmüş olsun. Karşılı_k~arı "ls-
lerin önce sanabileceğimizden tanbul (Tan) bulmaca &ervısıne yol
Çok daha büyük ve derin oldu- !ayınız. 

• Birinciye: Gilmüş sut. 
İkinciye: Maroken bir cüzdan. 
Uçüncüye: Bir stil.>. 
DördüncLiye: (Tan)ın bir senelik 

abonesi. 
Beşinciden onuncuya ka'•ar: (Tan) 

ın altı aylık abonesi a.rma3an edile· 
cektir. 

• 

Hergün 5 Söz 
YIRMıBIRINCI LiSTE 

1 - Matbuat - Basın 
Örnek: Basın Kurumunun 
dördüncü kuvvet olduğunu 
söylemek, ona boş bir gu
rur vermek değil, tarntersi 
(bilakis) onu derin ödev ve 
soravları karşısında dÜ§Ün
dürmek demektir 

2- Vazife - Ödev 
3 - M~s,uliyet - Sorav 
4-Neşriyat - Yaym 

örnek: Radyo, asrımızın 
en kuvvetli yayın araçla
rından biridir. 

5 - Vasıta - Araç 

Not: Gazetemize gönderilecek ya
zılarda bu kelimelerin osmanlıcaları 
kullanılmamasını rica ederiz. 

GUNLER BOYUNCA 

KAYNAMA 
"Şaheser uykuda,, adlı yazı • 

sında Peyami Safa yalnız Tür
kiye'nin değil, bütün dünyanın 
bir fikir kıtlığı geçirmekte ol
duğunu, hiç bir tarafta san~tm 
ölmez izerler yaratamadıgnu 
söylüyor ... Çok yazık ki arka
daşımız "şaheser,, sözü ile ne 
demek istediğini iyice anlata
mıyor • ğunu görmekte gecikmiyoruz. 

Uzun zaman Türk egemenli
ği altında yaşamış olan Bulgar, 
Srrp, Yunan veya Romen dille
rinde türkçenin pek geniş bir 
Yer sahibi olduğunu biliyoruz, 
fakat mesela macarcada. rusça
da bulduğumuz türkçe kelime
ler bolluğu dilimizin yaşama ve 
Yayılma kuvvetini bize daha 
iyi tanıtıyor. Fakat siz, leh dili
nin de türkçeden pek çok fay. 
dalanmış olduğunu biliyor muy
dunuz? Bunu bir leh üniversite
sinin profesörü söylüyor. 

Çin kıyılarından batı Avru
Pası sınırlarına kadar, Türk sel
lerinin eski veya yeni çağlarda 
Üzerinden geçtiği bütün toprak
lar türkçcnin bereketli sulan ta
l"afından beslenmiştir. Kültür 
alanında çok ilerlemiş. kuvvetli ı ı 
eserler vermiş bir büyük Avru-

O gün deliler bakını evinin, 
başhekim odasına gene;, güzel 
bir kız getirdiler.. Başhekim 
onunla giren asistanına belirsiz 
bir göz kırpış ve küçük bir ses
le sordu: 

gibi yerlerde geziyorlardı .. Baş
hekim zile bastı. Giren hasta· 
bakıcıya yavaşça söyledi : 

- Sen hastayı bakım odasına 
götür, biz de şimdi geliyoruz .• 

Genç kız hasta bakıcının ya
nında bir kuzu yumuşak başlılı
ğı ile odadan çıktı. iki hekim 
bakıştılar .• Başhekim: 

Bir ytl önceydi .. Bir gün tünelle 
Galatarları yukarı çıkmıştım. O 
kalabalık içinde üstüme bir ka
dın çullandı ve yumrukladı be-
ni.. Kalabalık arasından çıkan 
bir delikanlı kadını yakaladı. 

Dayaktan kurtuldum. Fakat 
dört yanımdaki insanlar öyle 
baktrlar, öyle baktılar ki bana .. 
Sıkıldım o bakışlardan .• Akşam 
eve dönerken herkesin gözleri 
üstümdeydi. Herkes beni deli
nin dayağını yerken görmüş gi· 
bi geliyor, bakanlardan sıkılı
yordum. Gece duşumda (duş -
rliya) sade gözler gördüm. Er
tesi gün sokağa c;ılanadım. Bir 
adım dışarı atsam bakanlan gö
rüyor, çılgına dönüyordum. 
Bunu kimselere söyliyemedim. 
Kendi kendime her dakika göz
lı!!>rlP. 112-raştnn. 'Bütün çalışma
ma değin, onların acımalı, gül
meli bakışlarından kurtulamı

yordum. Bir gün geldi ki; göz
lerimden dört yanım siliniverdi. 
Sadece göz, göz, göz kaldı ba
kışlarımda .. işte o zaman bura
ya getirdiler beni.. Hatırlıyo
rum. Kendimin, bir genç ve yü
züne bakılır bir kız olduğumu 

unutmuştum. Siz bunu bana ha
tırlattınız .. Şimdi bana niçin ba
kıyorlar, anladım. Siz bile onun 
için böyle tatlı tatlı bakıyorsu
nuz yüzüme değil mi? profesör. 

Dünyada fikir kıtlığı değil, 
belki tersine olarak fikir bollu
ğundan doğma bir sıkıntı var. 
Diyebiliriz ki İtalya, Almanya 
gibi ülkelerde bugün bir tek fik
rin egemenliği varsa bu, fikrin 
kıtlığ·ından değil, fikirlerin dü
zeni bozacak kadar çoğalmış 
olmasından ileri gelmiştir. Ha
yır, dostum, bir durgunluk de
ğil, bazı yerlerde için için, bazı 
yerlerde açıkça kendini göste
ren bir kaynama çağındayız. 
Bu kaynamadan sonra bir kay· 
naşma olacaktır; ama ne za· 
man? ne şekilde? bunu ne sen 
kestirebilirsin, ne de ben. 

"Usta-işi,, (şaheser), değeri 
yıllarla azalmayıp artmış olan 
izere denir. Bugünün şiirleri, 
romanları, yapıları, resimleri 
arasında böyleleri olup olmadı· 
ğını biz ne bilelim? Bugün çı
kan ki tablar, kurulan o koca 
koca evler içinde çok beğendik
lerimiz var. Bunların yarın gü
lüne, bayağı, değersiz görülecc
ğinf sanmak kendi kendimizi 
hiçe saymak olmaz mı? Dünya
nın eşini pek az gördüğü karga
şalık, sıkıntı çağlarından birini 
yaşıyoruz, bu çağda duydukla
rımızı gelecek günlere bildire
cek hiç kimse bulunmadığını 
sanmak, insan oğlunun kafa 
gücünden şüphe etmek değil de 
nedir? 

Pa dilinde kendi öz kelimeleri- SOLDAN SAGA t 

mize adım başında raslamak. ne ı - Sual (4).Ekilip biçilen yer (5). 
de olsa, göğsümüzü kıvançla 2 - Çok değil (2). Nota (2). 
kabartmaktan geri kalmıyor. 3-Şark vilaytelerimizden biri 

(3), Beyaz (2). Kırmızı (2). 
Türk dilinin ne tuhaf bir ta- 4- Valide (3). Berhayat (3). Me-

lii vamuş diyorum. Üzerinde Meyan (3. 
doğduğu topraklardan binlerce s- Nota (2). Hücilm (4). 
ltilometre irakta yaşıyan ulusla- 6- Çift değil (3). 
tı, asrrlarca, dolgun mcmele- 7 -Şaibe (4). Şecer (4)~ 

· 8-Peder (4). 
l"ınden emzirmişken, günün bi- g -Tok değil (2). Bir Fransız m· 
l"inde, en büyük ve sürekli Türk zm (S). 
İmparatorluğunu kurmuş olan ıo -Ah (2). Cam (4). 
bir memleketin c::ocuklan tara- ı ı - Rabıt edatı (2). Lahim (2). 

fından küçüksendi, aşağılandr, YUKARDAN AŞAGI ı 
llYaklar altında çiğnendi.. 1 - Harb (5). İcJ.amet (2). 

Ana dile karşı bu kadar kor- 2 - Şair ( 4 ). Anadoluda csltl bir 
lt_unç bir nankörlük örneğini ta- Türk imperatorluiunu kuran 
tiJJ..:oek az b·u·~~ _,_ -==--~·~-." -ffrrmCy'va (3). 

4 - Dam en ( 4). 
Ne tuhaf bir tali cilvesidir ki, 5-Millet (4). Bir maçının (3). 

h
1 
aşka uluslar, dillerinde karşı- 6 - Refik (7). 
Iklarını bulamadıklan için, biz- 7 - Kapan (2). Atif rabıtası (2). 

d 8 - Bir vasıtai nakliye (S). 
lt en kucak kucak kelime alırlar- g -Nota (2). Beyaz (2), Çırpının 

en, osmanh sözde okumuşları arkadaşı (4). 
al'ni kelimeleri dillerinden silip ıo - Bal yapar (3). 
atıyor, yerine arapça ve farsça- 11- Şir (5). Bey (3)ı 
~ çok daha çetrefil sözlerini 

YUyordu. Ve anasını boğazlı
ra~ bir oğul gibi kendi kelime-
erırnizin boğazını sıkarken, 
iltabın, kendi gücü ile asla ya
llarnıyacağı bir işi de, onun he
S~buıa biz yaptık, Kuranın dili
~ır diye, arap kelimelerini, Po-
onyarun içerilerine kadar, ba
ş~ızm üstünde taşıyarak gö
turd .. k u • 

:Bugün, kendi dilimize karşı 
tı.~ kadar suçlu olduğumuzu dü
Şttnürken. yapmış olduğumuz 
ahnıaklığm derecesizliği karşı
~tnda başnnızı döğüyoruz. Asır-
ctrca süren bu kadar emeği, 
kendi dilinüzin gelişmesini har-

~0.20 

YOSMA! 
Etem lzzet BENiCE 

·1 .. Kaçarsa ele geçer, o vakit 
e O}d"' •. 1 urur. 
büşünüşlerini yürüttü ı 
-. 'l um uşak olmalı. ı 

Para ile kandırrnah.. 
:Yine boynuna sarılınalr. 

'lıeli. Sözlerine !karşılık venne-

:S Banşmalı !. 
ltaıku uysal fikir ile yerinden 
Qi ~. tı, gördüğü kabalığın, ye
~ii~t dayağın soldurduğu yü
~i deki ağu birden silindi, teni 
tıe~e Pe:11beleşti, tazelendi, gü
t'.ınd ış~gına büründü, bakışla
leııd ~~ tatlı esmerlik katmer
\e~ 1

• ılkinde olduğu gibi bir 
()}lll Cilnhlrkla, sanki hiçbir şey 
b.1.tn anıış gibi babalığının boy • 

a sanldı· 
......_ Bab : 
~ acıgımmm ..... 

tan~ Uzun, sürekli bir deyişti!. 
tı.llnu\ Pos bı~ıklı adamın bo>:-

ıuıra.ktı ı -

camış olsaydık, diyoruz, ortaya 
ne büyük ve şerefli, Türklük 
için ne göğüs kabartıcı bir eser· 
çıkacaktı. 

Yanlışın neresinden dönülür
se kardır, derler. Biz de şimdi 
bu ata sözüne uyarak, ataları
mız taraf mdan işlnmiş olan su
çun kötü sonuçlarını, elimizden 
geldiği kadar ayıklamıya, türk
çeye, kaybetmiş olduğu diriliği 
yeniden vermeye çalışıyoruz. 

Yaşar Nabi NAYIR 
Etki - tesir; egemenlik - haki

miyet: küçüksenmek - isthikar edil
mek: sonuç - netice; dinilik - ha.· 
yatiyet,. 

- Kımla babacığım bana .. 
Sana çok para getirmek için üç 
gün eve gelemedim. 

Dedi, sözünü sür:lürdü: 
- Seni burada unutup kendi 

kendime keyif süreceğimi nasıl 
aklına getirebilirsin?. El oğlu 
erkekliğinin verdiği gurur ile 
dtemiklerimi çatır çatır çatırda
tırken bile kazanıp sana getire
ceğim üç beş lirayı düşünüyo
nun. 

Ve hemen hopp~, uçarı bir 
tezlikle: 

- Nereye ikoydum çantamı?. 
Diye koştu, masanın kenarı

na bıraktığı çantasını aldı, gel
di: 

- Bak babacığım!. 
Çantasını açarken yüzüne 

bir kızıllık yayıldı. Sesinde 
etinden, kanından, tazeliğinden, 
güzelliğinden kopan, b ü t ü n 
bunlara acınan bir kıvranma 
vardı: 

- Uç gün üç gece iki yüz 
elli lira. 

Dedi. Ellilik liralarr birer bi
rer çıkannağa başladı. 

P.os ibızrklı adam rakıdan,, 

- Hasta mı? .. 
Asistan seslenmedi. Genç kı

zın biraz arkasına çekilerek: 
- Sizin hakmanız için gel~ 

miş profesörüm .. dedi •. 
Genç kızın derin bakışlı yeşil 

gözlerinde büyük bir sorgu, yu
muşak sesind~ acılı bir sorgu 
doluydu: 

- Ulu profesör, bana niçin 
bakıyorlar, dedi .• 
Başhekim asistanına baktı. 

Asistan: 
- Çok eşsiz bir güzelsiniz 

de onun için bakıyorlar .. 
Genç, güzel hastayı bu sözler 

kandırmadı. Başhekime yeni
den sordu: 

- er yandan bana bakan 
çeşit çeşit gözlerden usandım 
artık. Onlan görmemek için 
kör olmak istiyorum.. Gözleri
me tentürdiyot akıtıyordum. 

Gelip ellerimden yakaladılar. 

Yapamadım.. Eğer siz bu göz
lerden beni kurtanrsaruz, ben 
de kör olmaktan vazgeçerim .• 

Sesinde yürek parçalıyan bir 
(yanı - şikayet) vardı. Başhe
kim genç kızın oturduğu koltu
ğun yanına yaklaştı. Onun saç
larında ellerini gezdirdi. Sesi 
dert anltyan bir sıcaklıkla dolu 
idi. Sordu: 

- Yavrucuğum, bu gözler 
sana ne zamandanberi bakıyor
lar .. 

Genç kız cevap vermedi. 
Pencerenin dışındaki bahçeye 
bakıyordu. Orada ak gömlekli 
deliler, tellerle bölünmüş kümes 

- Neden olmuş anlıyamadm 
mı?.. Zavallı kızın kimsesi yok 
mu? .. 

- Hayır profesör.. Yalnız 

cantasmda kalın kilitli bir def
ter var.. Onu alabilirsek, belki 
kör düğümü çözebiliriz .. 

O gece genç kıza ayrı bir oda 
verdiler .. Uyku vakti büyük bir 
bardak süt içirdi ona hasta ba
kıcı.. Süclün içine uyutucu bir 
toz atılmıştı .. Genç kız hemen 
mrudu- A istan. onun ıı:evşiven 
parmaklarının arasından kilitli 
kalın def teri, boynunda kurde
laya asılı anahtarı aldı .. Başhe
kimle beraber defteri okudular .• 
içinde iyi yazılmış bir sevda 
(öykü - hikaye) si vardı.. '$aş
ka bir ip ucu bulamadılar .. Yal
nız son sayfalarda büyük göz 
resimleri çizili idi .. Hepsi o ka
dar .• 

• 
Genç kızı sık ıbir bakım çev-

resine aldılar .. Ve böylece bir 
uzun yıl geçti .. Bir sabah gözle
rini açınca başhekimi çağırmala 
rını istedi. Biraz sonra hekim 
geldi. Genç kız değişmiş gözle
rinde korkusuz, üzüntüsüz bir 
bakış vardı: 

- İyileştim profesör dedi.. 
Şimdi size ilk geldiğim gün sor
duğunuz sorgunun karşılığını 
vereceğim. Artık dört yanımda 
bana bakan gözler yok .• Bu sa
bah birdenbire onlardan kurtul
dum. Sizin iyi bakımınız kur
tardı beni .. Şimdi hatırlıyorum. 

öfkeden, uykusuzluktan kan ça- ortalık yerinde sızıdan bir yum· 
nağına dönen gözlerini aça aça, ru katıldı, dilinin ucuna geldi: 
büyülte büyülte paraların sayı. - Alçak herif. Etimle, kemi
lışına bakıyor, sevincini belli et- ğimle kazandığım paranın beş 
miyen bir sinsi hoşlanma lop, parası bile bana kalmasın mı? .. 
gergin yanaklarında dolaşıyor- Ama, bunu söy liyemedi. De-
du. rin bir iç çeki şile: 

Taze kadın güler yüzle üç - Peki babacığım. Hepsini 
elliliği babalığının eline uzattı: vereyim!. 

- Babacığım üçü senin ol- Dedi, elindeki paraları uzattı. 
sun, bu ikisi de benim. Terzide· Pos bıyıklı adam bir yağıya 
ki giyineceklerim için... saldırır gibi beş elliliği Safiye-

Pos bıyıklı adam dudaklarını nin avucundan kaptı, homurda· 
büzdü, suratım buruşturdu. Ka- na homurdana cebine yerleştir
lın gövdesinin ortasında şişkin di. Rakı bütün azgınlığını onun 
bir et yaması gibi duran göbe- başına vermişti. Düşmemek 
ğini hopurdattı, omuzlarım silk- için ayakta zor duruyor, ancak 
ti, yeni bir öfke ile paralan ye· beynini saran düşünceleri de bı
re attı, söylendi: rakmıyordu. Yine tok. dik, han· 

- Bunlar neye yeter ki. Elli çer ucu gibi delen, yıpratan se· 
lira Veli'ye tavladan borçlu- sile söylendi: 
yum. Birde ödeşmecesine oy- - Kız bu son! 
nar yütülürsem gitti yüz lirası. Bir daha böyle yaptığını 

- Ya Ahmed'in yüz lirasr?.. görrniyeyim. 
Hanife Kadın Safiye'nin göz- Seni öldürürüm .. 

leri içine baktı, kaşları ile i~mar 1 şini yapmalı, parayr cebi-
etti: 1 ne koymalı, hemen eve dönme-

- Hepsini ver! !isin. 
Safiye babalığının gözleri Daha dik bir sesle, parmağı-

i5inc dik dik ıbaktı1 g_öğ:sünün aı sallala sallaza söılerine ek-

Genç kız deliler bakım evinin 
kapısından çıkarken başhekim 

onun kulağına iğildi. Y urnuşak 
bir sesle:: 

- Benimle evlenir misin? 
diye sordu. 

Genç derin bir bakışla ona 
baktı. Sonra başını önüne eğe
rek evet, dedi .• 

Cahil UÇUK 

ledi: 
- Senin anlayacağı!'!, azıcık 

yan çizeyim dedin mi öldüğün 
gündür. Birden de öldürmem. 
Önce yüzünü doğrarım, on pa
ra etmezsin. Sonra bir yerini de 
kırarım, sakat kalırsın! 

Safiye, onun dikelen duygula
rım dindirmek, öfkesini yatış
tırmak için sadece: 

- Peki babacığım .. 
Sen hic üzülme!. 
Dediğiiı olacak. 
Söylediklerinden b a ş -

ka bir şey yapmıyorum! 
Diyor, ötekisi de ayakta yal

pahya yalpahya elile, gözlerile, 
kaşlarile, gövdesinin bütün oy
nayan ve sallanan yerlerilc an
latmasını sürdürüyordu: 

- Kendin için bir yerde kal· 
mayacaksın ! 

Kazandığına el sürmeden 
getireceksin .. 

Kimseye gönül kaptınna
yacaksın ! . 

Bir yattığın erkekle bir 
daha yatmayacaksın. 

Safiye burada da>:anamadı, 
sorduı 

Bana bugünün ölmez sanat 
izerleri hangileridir diye sorarsa 
mz, yarın da şimdiki kadar, 
şimdikinden de çok sevileceğini 
umduğum birkaç kitab adı sa
yabilirim. Peyami Safa da sa
yar ... O adları buraya yazmıya
cağım, çünkü onun söyliyecek
leri ile benim söyliyeceklerim 
pek bir olmıyacaktır. Şu var ki 
o da, ben de sekiz on izere 
umud bağlamışızdır. Belki iki
miz de yanılıyoruz ve yarına 

asıl kalacak olan büyük sanat 
adamını hiç bilmiyor, biliyorsak 
da değerini anlamıyoruz. 

He.-ı her çağda ölmez izer~ 
güzel izer aramak nereden geli
yor? Hepimizin ödevimiz, üze
rimize aldığımız işi, elimizden 
geldiği kadar iyi yapmakt1r. 
Güzel olursa, ölmez olursa ne 
mutlu ... 

Hayır, usta-işi uykuda değil; 
o bir örtü altında, ancak zama
nın yırtacağı bir örtü altında. 

N.ATAÇ 

- Ya zorlarsa?. 
Pos bıyık tek ayağının üze

rinde sarsıla sarsıla bir saniye: 
- Hıhhhh ... 
Diye düşündükten sonra çok 

değerli bir fikir bulmuş gibi 
söylendi: 

- Zorlarsa senden hoşlanı

yor demektir. Daha çok hoş
lanması için sen kaçacaksın, o 
kovalıyacak. En sonunda gece
liği yüz papelden uyuşacak

sın. Anladın mı? .. 
Ve sözünü sü··dürdü: 
- Kız, demir tavında iken 

dövülür. Senin d- .imdi para 
edeceğin çağ. Kendini çoğa sa
tacaksın. Uç beş yıl sonra hem 
tadına bakan kalmıvacak, hem 
de para etmiyeceksi,1. 

Safiye sözün bu durağında 
kendi kendisine gelen bir i~ çe
kişin ıstırabını duydu: 

- Yaaa ... 
Ve ağulu bir gülüşle dişleri

ni kısa kısa: 
U\rkası var). 
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"New-Deal,, in sonumu? 
Amerikada yüce hakyerinin 

bir kararı, uzun çekişmelerle 
bir sene daha uzatılmağa uğra
§dan N. R. A. (National Reco
very Administration)u, hic u
mulmadık bir sırada, temelin -
den yrkmış bulunuyor . 

Beklenilmeyen bu kararın do
ğurduğu şaşkınlık geçiştirildik -
ten sonra, Amerikada olduau ka 
dar bütün acunda da, b~gün 
1 erkesin büyük bir merakla v~ 
alaka ile cevap araştırdığı so
rum şuc4tt: Şimdi ne olacak? 

Filhakika, iki senedenberi 
Amerikanın bütün ekonomik 
ınekanizmasım yüzlerce "Kod,, 
uy la bağlayan N. R. A. zinciri, 
iyi kötü ulusun tecimsel ve en
düstriyel kuruluşunda o kadar 
derin giden değişiklikler mey -
dana getirmiştir ki, yerini tuta
bilecek her hangi bir şeyin dil -
!iÜnülüp hazırlanmasına, hiç va
kit bırakmadan, böyle ansızın 
çözülüvermesi, bu mekanizma -
nm işlemesini bile tehlikeye ko 
yabilecek bir durum yaratmış -
tır. 

N. R. A. yı yıkan karar sade 
ce is alanlarla iş verenler ~rasın 
daki düzeni çerçeveleyen ve ay
kırı rekabeti bağlayan "Kod"la
rı bozmakla da kalmamaktadır. 
Ayni zamanda, endüstri ve ta -
rrm ürünleri fiyatları arasında 
bir denkleşme elde etmek için 
kurulan "Agricultural Adjust -
ment Act,, la birlikte Roosevelt 
in kalkınma planının, "New-De 
al,, in, en ehemmiyetli parcasmı 
teşkil eden "iş pHim,, m da· f eke 
uğratacak mahiyettedir. 

Amerikayı, yeniden bundan 
üç sene evvelki duruma sürükli
yebilecek olan bu kararın, bu -
gün ansızın doğurduğu bütün 
cetin zorlukların kaynağını ge
ride aramak lazımdır. 

Ankara, 6. 6. 935 

~· A. yı'yıkmış ve onunla bir -
lıkte Rooseveltin bütün kalkın -
ma planım da temelinden sars -
mıştır. 

Amerikada patron, işçi, me -
mur, ve müstehlik, hemen her
kesi şümulü çenberine alan N. 
R. A. nın böyle ani bir surette 
ortadan kalkması üzerine, Roo
sevelt'in ne gibi tedbirler alaca
ğını kestirmek oldukça müşkül 
dür. 

Bununla beraber yüce hakye -
rinin kararma itiraz etmeyen 
Rooseveltin, bu karar karşısın -
da alelacele tedbir almaktan ka 
çmdığı anlaşılmaktadır. Bu su -
rette hareket edişi, kararın ulus 
ta uyandıracağı aksülameli bek 
!em.eyi faydalı görmesinden 
ılerı gelmekte olsa gerektir. 

N. R. A. nın reisi Richberg'e 
neşrettirdiği bir beyanname ile, 
bütün işmenlerin kanuni bir za 
ruret olmamakla beraber N. R. 
A. mevcut imiş gibi hareket et
melerini dilemiştir. Ayrıca Ba
sın kurumunda verdiği bir söy -
levde yüce hakyerinin bu kara -
rile halli imkansız bir vaziyet ya· 
rattığına ve korkunç kargaşalık 
lara yol açtığına ulusun dikkat 
nazarım celbetmekle iktifa et -
miştir. 

Bununla beraber, idareyi eli -
ne aldığı gün<lenberi karşı koyan 
ların ardı kesilmeyen hücumla
rını muvaf fakiyetle önlemiş olan 
Rooseveltin bu son vaziyet kar
şısında kalkınma planını kolay 
kolay terk edebileceğine hük
metmek yersizdir. 

Her ne kadar yüce hakyeri -
kararında sırf durum tesbit et
mekle iktifa etmişse de, ortaya 
koyduğu uygunsuzluklarla, hü
kumetin gidebileceği yollara da 
işaret etmiş bulunuyor. 

Ancak bu yollardan yürüye -
7'ck Tariyeti doğ'rtı'JtahilmPk u 

zun zamana bağlıdır. Bu müd -
det içerisinde evvelce kanuni mü 
eyyidelerle güçlükle temin edile 
bilmiş olan bir durumun muha
fazası kolay olamıyacaktır. 

Nitekim, daha şimdiden N. 

~ 

-.... 
BORSA ...... 

7 HAZiRAN CUM 

PARALAR 

A 

Alış 

Sterlin 617 
Dolar 124,-

20 Franııız Franıı ı65,-
20 Lire~ 196,-
20 Belçıka Frangı 81,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. 808,-
20 Leva 24,-
Florin 81,-
20 Çek Kuron 96,-
Avusturya liİlin 23,-
Mark 42,-
Zolti 23,-
Penıo 24,-
20 Ley 14 
20 Dinar 52.-
Y cn 31,-
lsveç Kuron 31,-
Altm 945-
Mecidiyc ss'.-
Banknot 228,-

ÇEKLEM 

Fransız Frangı 
İngiliz lirası 

Satıl -622,-
125,-
167,-
198,-
82,-
24.-

812,-
25,-
82,-
98,-
24,-
4•\,-
24.-
25,-
ıs.-
54,-
33,-
32,-

946.-
59,-

230.-

K apanııt 

12,03 
619,75 

Dolar 0,79 ,81,30 
Liret 9 ,62,25 

,69.57 Bclga 4 
Drahmi 83 ,71,50 
İsviçre Frangı 243,96 
Leva 64 ,15,80 
F~rin 1 .17,73 
Çekoslovak kuronu ı 9 ,01,64 
Avustury;». " .21,62 
Pe.zeta S ,81,43 
Muk 1 ,96,66 
Zloti " ,21,-
Pengo 4 
Ley ?8 
Dinar 34 
Yen 2 
Çernovets 
İsveç kuronu 3 

ESHAM 

Iı Bankası Mü-
.. .. N. 

•• " H. 
Anadolu % 60 

" % 100 
Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Banka111 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
Ittihat değirmencilik T. A. $. 
Sark: Değirmenleri 
Şark mcrke.z eczanesi 

,51,40 
,54.43 
,96,33 
.78.30 
10,98 

.13,67 

90.-
9.50 
9,70 

25,SO 
43,-
16.-
29.-

8,75 
16.-
2,40 

10,60 
58,-
27,-
12,SO 
8.-
0,70 
4,60 

-
tSTIKR-A7'1 A s::;ı~ 

Türk Borcu I Kupon Kesik 
" .. 11 .. " 
•• .. 111 ,. .. 

Ergani 
lııtikrµt dahili 

28.35 
26.45 
27.10 
94.-
95,25 

TAHViLAT 

Rıhtım 
Anadolu I ve II 

.. II Kupon Kesik 
Anadolu mümessil 

~ileklerimiz 
Almanyada iyi 
Piyasa buldu 

10,50 
'44,50 
45,-
53,20 

Vasıf Cınarın • 
cenazesı getirildi 

önünde görünmüştür. Arkadan 
Kocatepe muhribi kendisini ta
kip ediyordu. Kruvazör Selimi -
ye önüne gelince top atarak şeh
ri selamlamış ve Selimiyeden 
de bu toplara karşılık verilmiş -
tir. 

Vapurda İlbay muavini Rük
neddin Sözer, Şarbay muavinle 
rinden Hamit, 1stanbul kuman
danı General Halis, Merkez ku
mandanı General Fehmi, Rus 
Sovyet konsolosu namına Mali
kin, .konsolosJuktan Ancliyeff, 
part1 namına şehir meclisi üye
sinden Ali Rıza, süngercilik sos 
yetesi müdürü Hamdi, A tina se 
firi Ruşen Eşrefin eşi, İstanbul 
Emniyet direktörü Fehmi Ural, 
üniversite namına tıp fakültesi 
profesörlerinden doktor Hayrul 
Jah ve dış işler bakanlığı hususi 
kalem memurlarından Nejat bu 
lunuyorlardr. 

Kruvazörde 
Sovyet kruvazörü saat 13 de 

Haydarpaşa önünde demirle -
mişti. Şirketi Hayriye vapuru 
kruvazöre yanaştı ve hemen kru 
vazöre çıkıldı. 

Vasıf Çınarın cenazesi, Türk 
ulusunun büyük dostu Sovyet 
deniz askerlerinin saygılı ellerin 
de ve bir ölüye yapılabilecek 
saygıların en yüksek derecesi -
ni gösteren bir durumda gemi
nin arka güvertesinde bulunu -
yordu. Vasıf Çınar, burada ma
deni ve beyaz yaldızlı bir tabut 
çinde ebedi istirahate varmış -1 
tı. Tabutun önü siyah kırmııı 
kumaşlarla örtülmiiş, üzerine 
Türk bayrağı serilmişti. Kırmı
zılı beyazlı ipekli kumas1ardan 
yapılmıs mini m·• i yastık üze -
rinde büyük ölünün hayatında 
her 7.aman iftihar ile taşıdıaı İs
tiklal madalyasr ve tabutur:.n et
rafında ve güverteyi çepe~evre 
saran Moskovada muhtelif te -
sekküller tarafından verilmiş o
~ 

1 an çelenkler, büketler bulunu -
yordu. 

Geminin çanaklığı üzerinde 
bey,_;l~ ~min üzerine kırmızı 
ıar nene yauuıu=? ı.uı~~" ~u ......... l 

1 eler göze çarpıyordu: 

"Büyük Türkiye Cumuriyeti
nin büyük elçisi muhterem Va
ıf Çınara ebedi hürmetler ..• , s 

1 
Çanaklığın altında da şu cüm 

e okunuyordu: 
"Sovyet Suralar ittihadının 

kıymetli do;tu Türkiye büyük 
el~isi Vasıf Çınara ebedi hatıra 
baki~., 

Matem marşı 

[Baş tarafı 1 incide] 
Kocatepe muhribi vapur Haydar 
paşaya varıncaya kadar muhte
lif fasılalarla toplar atarak muh 
terem ölüyü selamladılar. Ef -
rat, cenaze Haydarpasa iskele
sine çıkıncaya kadar s~lam va -
ziyetinde durdular. 

Haydarpaşada 

Haydarpaşa rıhtrmmda bir 
bölük asker ve muzika ve bir 
çok halk, maarif müdürü Emin 
ve Vasıf Çınarı çok seven öğret 
menlerden bir grup, muallimler 
birliği namına ve kardeşi Tev -
fik Ali Çınarın "sevgili ağabeyi 
me., sözüle gönderdiği çelenk -
ler bulunuyordu. 

Cenaze itfaiye efradı tarafın 
elan vapurdan çıkarıldı. Çelenk 
ler önde, cenaze arkada olmak 
üzere bir alay tertip edildi ve 
böylece ölü marşı çalan muzika 
ve selam duran askerin önünden 
geçilerek istasyona girildi. 

Cenaze muhtelit katara ilave 
edilen boş bir posta vagonuna 
konuldu. Çelenkleri, madalyesi 
de yanma bırakıldı. Cenazeyi 
uğurlamağa gelen zevat, vis a
miral Ralli, gemi kumandanı 
Kuznizoff muhtelit katarm ha
reketine kadar istasyonda bek -
lediler. Saat 14,50 de katar hare 
ket etti: Asker selam duruyor 
ve muzika ölü marşını çalıyor -
du. Kumandanlar ihtiram vazi
yeti aldılar, siviller şapkalarım 
çıkardılar. 

Ankaraya gidenler 
Dün Sovyet kruvazörü ile 

şehrimize gelen Sovyet dış isler 
komiserliği sıyasal şube müdür
lerinden Miller, Moskova elci
liği ikinci katibi Fuat, drs işl~r 
bakanlığı hususi kalem memur 
larmdan Nejat, ve merhumun 
akrabasından Sabri ayni trenle 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Kumandamn ziyaretleri 
Dün saat 16 da vis amiral 

Ralli ve kumandan Kuznizoff 
İlbaylığa giderek Rükneddin 
Sözeri ve oradan İstanbul ku -
mandaıu general Halis ve mer
kr7 ,ı,..,,.,..,.,,.,.ıft~· r.on,.r;:ıl Fehm" _ 
yı z1yaret etın1şler ve ou :ııyarc 
ler usulcu iade edilmiştir. 

Rükneddin Sözer vis amiral 
Ralliye ziyaretini iade ederken 
dost Sovyet hükumetinin, Türk 
milletinin büyük evladı Vasıf Çı 
narın ölümü dolayısile göster -
diği büyük dostluk ve nezaket -
ten dolayı hükumet namına ken 
disine teşekkür etmiştir. 

Çervun Ukrayna kruvazörü 
dün akşam şehri selamladıktan 
sonra limanımızdan Sivastopo -
la hareket etmiştir. 

sile Reisicümhur Kama! Atatürk ile 
Sosyalist Sovyet cümhuriyetleri lıir • 
1iği merkezi icra komitesi başkanı 
Kalinine arasında çekilen telgraflar 
şunlardır: 
Türkiye Reisicumhuru Sonekselans 

Kar . .ıl Atatürk 
ANKARA ' 

Türkiye cumuriyetinin pek kıy• 
matli büyük elçisi Vasıf Çınarın va 
kibi.z ölümü dolayısi.le duyduğu• 
muz acı derindir. Size ve bütün 
Türk ulusuna en içten gelen başsa• 
ğımı sunarım. 

KAL/NiNE 
Sosyalist Sovyet Cumuriyctlcri Bir
liği Merkezi icra Komitesi Başkanı 

Sonekselans Kalinine 
MOSKOVA 

Vasıf Çınarın vakitsiz ölümü do
layısile uğradığımız yası paylaştı • 
ğınızdan dolayı kendim ve Türk u• 
lusu adına teşekkür ederim. 

Kamcil ATATURK 

Başsağısı 
Ankara, 6 A.A. - Moskova büyük 

elçimiz Vasıf Çınarın ölümü dolayısi
le Sovyet Rusya komiserler kurulu 
başkanı Molotof ile S'ü komiseri gene 
ral Voroşilofdan başbakan general 
lsmet lnönüne İtalyan başbakanı 
Mussolini ile Aloizi ve Süriçten ve 
Sovyetlerin Paris büyük elçisi Potem 
kin ile Romanyanın Moskova elçisi 
Attoliko'dan dış işleri bakanı Tevfik 
R~şt.ü Arasa başsagı telgrafları gel• 
mıştır. 

Sıvastopoldaki merasim 
Ajans Vasıf Çınarın Sivastopolda 

yapılan cenaze merasimine dair su 
tafsilatı vermektedir: ~ 

Moskova, 7 A.A. - Türkiye işgü
deri Pınar ile dış işleri komiserliğinin 
birinci doğu şubesi direktör muavini 
Miller tabutla beraber gitmektedir. 
Tren, Türk ve Sovyet matem bayrak 
l~rı ve Vasıf Çınarın matem çerçeve
sı portrelerile örtülü olan Perona ma
tem havası içinde gayet yavaş girmiş 
ve !<aradeniz filosu komutanı Koja~ 
nof ıle merkezi yiırütüm komitesi baş 
kan muavini Çayri, Kmrp halk ko -
miserleri lıaşkan muavini Milukof, Si 
vastopol şarbayı Harçenko, şarbay -
hk üyeleri deniz oruntukları tarafın· 
dan selamlanmıştır. İstasyonda de .. 
nizciler saygı töreni yapmı§lardır. 

Kojanof ile Hcrçenko Sovyetler 
birliği dostu olan büyük elcinin va• 

kitsiz ölümü dolayısile donanma, tay 
fa, K~rım hükumeti ve Sivastopol şar
baylıgının başsağılarını Turk hükQ .. 
metine bildirmesini Pınardan rica et
mişlerdir. Tabut ye il dal ve çiçek • 
!erle örtülü bir top arabası üzerine 
konulmuş ve arabnnın en önünde Pı
nar Etem gitmi tir. Pınar bir yastık 

.. .. ..,_, - . ... ....... 
dalyasını taşıyordu. oıu deriız o ,u -
lası öğrencileri öhi alayı ile birlikte 
gitmişlerdir. Sokaklar matem bayrak
larile örtülü idi. Sokaklarda binlerce 
işcinin bulunması iki ulus arasındaki 
dostluğun içtenliğini göstermektedir. 
Tabut Çer.nova Ukrayna kruvazörü • 
ne matem bayraklarile donanmıs bir 
vapur ile taşınmıştır. Vapurda Koja· 
nof ile Harçenko, Karadeniz filosu ve 
Sivastopol şnrbaylığı adına ölüye ce· 
lenkler koydular. Kruvazör, bayrağı• 
nı matem işareti olarak yarıya indir• 
di ve tam öğle vakti bir uçak filosu• 
nun beraberinde kıyıdan uzaklastı. 

Bundan üç sene evvel, Roose
velt, idareyi eline aldığı zaman 

kriz, akılları durduracak bir yü
rüyüşle, ulusun dört köşesini 
sanmş ve Amerikayı içinden çı
kılması imkansız görülen bir va 
ziyete sürüklemiş bulunuyordu. 
Bu sebepten, Roosevelt'e, iste -
diği geniş yetgeler verilirken, 
ince elenip sık dokunarak, bun -
ların esas yasaya uygun olup 
olmadıklarım uzun boylu tetki
ke ne zaman, ne de imkan bulu
nabilmisti. Hatta, bu geniş yet
geler arasında, bilhassa, N. R. 
A. ile Cumur Başkanına tanı -
nanlar o derece geniş tutulmuş 
bulunuyordu ki, bunlara daya -
narak Roosevelt'in, ulusun bil _ 
tün ekonomik durumuna dile _ 
diği veçheyi verebilmesin'e bile 
yol açılmışt1. 

Bu geniş yetgelerle 0 zaman 
danberi adeta biribirini kovalar 
casına çıkarılmış olan kanunlar 
ve bunlarla meydana getirilen 
kurumlara gelince, bunlar da 
bir an evvel krizi önleyebilmek 
düşüncesile, tatbikatta verecek
leri sonuı:ıç ara göre ileride de -
ğiştirilmck üz...re, çarçabuk ya -
pılmış.ardı. 

R. A. ya zorla boyun eğmiş o -
!anlardan bazılarının vaziyeti 
kendi lehlerine kullanmağa yel
tendikleri görülmektedir. Bu gi 
bilerin hareketi sosyal düzeni 
bulandıracak grevlere ve mü -
cadelelere yaniden kapı açmış 

olacaktır. 

N. R. A. nın yıkılmasile mey 
dana gelen kanunsuzluğun eko
nomik alanda doğurduğu karga 
şalıklar tehlikesi karşısında, bu 
kurumun en azılı düşmanları bi 
le ulusun yüksek menfaatlerini 
korumak amacile "Kod.,ları 

simdilik muhafaza etmeyi taah
hüt etmişlerdir. 

e ile 
ın sa-

Çarşamba günü tayyar 
Berline gönderilen çilekler 
tış vaziyeti hakkında dün 
gelmiştir. Bu habere göre 
bul çilekleri ayni gün saat 
Berlinde piyasaya çıkanım 
100 kuruştan piyasa bulm 

haber 
İs tan-
17 de 
ış ve 

uştur. 

Gemiye çıkılınca usulen tak -
dim ve tanışma töreni yapıldı 
Ve cenazenin bulunduğu yere 
gidildi. Bu sırada gemi efradı 
selam vaziyetinde bulunuyor -
du. 

Chopin'in meşhur ölü marşı 
çalındı ve saygı ile dinlendi. 

Marş bitince cenazenin kaldı 
rılınasma başlandı. Madeni olan 
tabut oldukça ağırdı. Sanki ta
biat ona içinde yatan büyük ölü 
nün değerli ve Türk ulusunun 
yüksekliği ile mütenasip bir a
ğırlık vermişti. Burada bir ce 
naze alayı tertip edildi. Gemi ef
radı cenazeyi halılar döşenmiş 
yollardan geçiriyorlar, bir küçük 
zabit merhumun istiklal madal
yesini elleri üstünde ve saygı ile 
taşıyordu. Bunu çelenkler ve 
cenazeyi almağa gelen heyet ta 
kip ediyordu. Tabut şirket va -
purunda üzerine halılar konul
muş bir masa üstüne yerleştiril
di. 

Kocatepe muhribi, Sovyet 
bahriyelilerini Karadeniz açık -
larına kadar uğurlamıştır. 

Çervun Ukrayna kruvazörü 
7000 tonluk son sistem bir ge -
midir. 

Ankarada ölU töreni 
Ankara, 7 A.A. - Moskova büyük 

elçisi Vasıf Çınann yapılacak ölü tö
ıeni programıdır: 

GUmrUk ithalat müdUrUnü 
ölüm e tehdid eden hamal 

lstanbul ithalat gümrüğü müdürii 
Tahsin Fazıl geçen gece bir ölüm teh 
didine maruz kalmıştır. Tehdidi ya• 
pan, Galata gümrüğünde yazılı ha• 
mal Ahmettir. Bu adam lstanbul ci· 
betinde calışırken hamalbaşıyı dö'' • 
müş, bunun üzerine Galata grupuna 
alınmıştır. Eski vazifesine gönderil • 
mesi yolundaki isteklerinin reddedil· 
mesi üzerine Tahsin Fazılın Kıztaşın
öaki evine giden Ahmet, kendisini 
orada tehdide kall:ısmıstır. Etraftan 
yetişenler Ahmetlin . tecavüzünü önle· 
mişlerdir. Fakat bu hadise dün tek r· 
rür etmiş, kefalete bağlanarak serb t 
bırakılan Ahmet, öğle vakti gümrük 
müdürlüğünde Tahsin Fazılı yeniden 
tehdide kalkışmıştır. Bunun üzerine 
zabıtaya teslim edilen mütecaviz hak 
kında ikinti defa kanuni takibata baŞ 
lanmıştır. 

Her ne kadar bunların hemen 
hepsi, zarnanla pek büyük deği 
sikliklere uğramışsa da, endüstri 
\•e tecim alanlarında ulusun bü -
tün faaliyetlerini çerçeveleyen 
N. R. A. "Kod"larmm, ait ol -
dukları sahalar için ayrı ayrı 
düşünülerek itina ile hazırlan -
mamış olmaları bir çok sızıntı -
lara sehebiyet vermekten geri 
kalmamıstır. 

Bu sebepten, bu "Kod"lara 
herke ce uyulmasını temin ede
b. Pİ ve sıkı bir 

m ına ve 
n ç r eveleri dışına çık

ın ·a ye tenen işmenlerin de -
vamlı bir surette kontrol ve ta
kip edilmelerine zaruret hasıl 
olmuştur. 

Zaman zaman, "Kod"larm di 
rektifleri dışına çıkan işmenler 
aleyhine hükumetçe açılan da
' al ardan biri, nihayet bugün N, 

. Sabırsızlıkla beklenilen söyle 
vıle Roosevelt Amerikanın eko
nom~~ ve ~osyal durumunun gi
rccef~ı yem safhayı aydınlatacak 
tır:.. Bununla beraber, sistemin 
d~~.ıl, olsa olsa tahakkuku için 
gıdılen yolun d - . . . . egıstırılmesı 
~ev-:-~ahs olabileceğini daha 
şımdıden söylemek kab·ıa· ı ır. 

• 
A. H. T. 

Birleşik esnaf büroları 
Birleşik esnaf bürosunun hesapl • 

rı.n! g~zden geçiren heyet tetkikleri~i 
bıtırmış, rapo~unu hazırlamafa baş _ 
]amıştır. Tetkıkatın neticesini bütün 
esnaf cemiyetleri idare heyetlerinin 
çağmlacağı bir toplantıda anlatılacak 
tır. 

'k ve 
ulgar 

Türk çilekleri büyükliı 
renk itibarile Alman ve B 
çileklerine nazaran ikinci 
cede görülmüş, fakat lezz 
koku bakımından üstür:.1.üg 

dere -
et ve 

-Ü t:lS 

dik edilmiştir. 
Alman ~ilekleri anba~aj 

kemmeliyeti yüzünden 12 
ruşa, Bulgar çilekleri ise 
80 kuruşa müşteri bulm 

mü -
o ku-
ancak 
akta-

dır. 
alfıma Tacirlerin verdikleri m 

ta göre, çileklerimiz müsa 
lar altında teşvik gördüğ 
dirde Alman cilekleri fevk 

it şart 
ü tak-

kc..bilecektir. 
4 

ıne çı 

B:ugün bir kilo çileğin B 
malıyet fiatı 140 lmruş b 

erline 
u~mak 

tadır. 

vlunu-Bulgarlar tayyare na 
n~ 30 kuruşa indirdikle 
b!ze her an r~ltahet edec 
zıyette bulunu nrlar. Yaş 
va tacirleri, kı..lo haşına 1 
rn~ ödenen tcı. v·ıre :-ı:ıvl 
.1.ıltılm ·ı-ı t l·J•,de, il'~ 
c e olduP,u g"bi zararına 
gönderemiyece~:leı ini söy 
lar. Maamafih örıümUzde 
şamba günü, ikincı bir te 

ri için 
ek va-
· mey-
02 ku 
unu a 

parf-
c"lek 

lüyor-
ki car -

ye girişilecek, patlıcan, 
\.e çilek gönderilecektir. 

crübe-
şeftali 

Verilen malUmata göre, dikkatsiz -
lil· ta ·ip i lik ve ihmal yolile ç rıa -
fın ziyana ratılan parno:;ı 20 bin li ... 
ka lardır. Jki senelik hes3plarda geri 
kalan sarfiyatın mübrem ihtiyaçları 
karşılamak icin ve gereğine göre ya
pıldığı anlaştlmıştır. 20 bin liradan 
bir kısmının tah!liline imkan görül 
müş, heyet bu hususta bir liste hazır
lıyarak Tecim ve Endüstri odasına 
vermiştir. 

Esnaf cemiyetleri idare heyetleri -
nin yapacakları toplantıda bütün bun 
tar hakkında izahat verilecektir" 

nunun Türkofis, tayyare n:wlu 
yeniden indirilmesi iç:.n 
büslerde bulunacaktır. 

teşeb -

Vapurda da bir çok çelenkler 
vardı. İstanbul şarbaylriı, Sov -
yet konsolosluğu, Sovyet dış ti -
caret mümessilliği, halk partisi 
İstanbul idare heyeti, İstanbul 
Halkevi ve üniversite. matbuat 
cemiveti nam "'rına gönderilen 
cc en er d d" ~ erierinin yanına 
konul u. 

Kruvrız 'rün on ı ti mları 

Bu sırada yine ölü marşı çalnıı 
yor ve kalplerdeki hüznü artırı
yordu. Gemi efradı selam vazi -
yetinde bulunuyor vapur, yavaş 
yavaş kruvazörden ayrılarak 
Haydarpaşa yolunu tutuyordu. 

Çervun Ukrayna kruvazörü ve 

1 - Olü törenine davetli bulunan
lar haziranın 8 inci cumartesi günü 
öğleden sonra tam saat 15,45 te is -
tasyon alanında yer alacaklardır. 

2 - Kamutay başkanı, başbakan, 
genel kurmay baskanı, bakanlar, cu
mur reisliği sekreter vekili, başyaver, 
Kamutay asbaşkanları. kordiplomatik 
tabutun etrafında protokol işyarınm 
gösterecekleri yerleri alacaklardır. 

Bundan sonra başbakan ismet Inö
nü tarafından bir söylev söylenecek
tir. Söylevden sonra herkes yerlerini 
alacaklar ve istasyon alanının ortasın 
da bulunan ve dört süngülü asker ta
rafından beklenen tabut top arabası· 
na konulacak ve orada bulunan ve tÖ· 
rene gelen krtgalar tarafından selam
lanacaktır. Olü töreni saat 16 da is -
tasyon alanından kalkarak istasyon 
yolu ile Kamutay, C. H. Partisi ve 
Hakimiyeti milliye alanında Atatürk 
heykeli önünde bir dakika durarak 
bankalar yolunu geçerek dı§ işler ba· 
kanlığı önüne gelecektir. 

Burada ölü top arabasından indiri
lerek hastahane caddesinden Cebeci 
m~zarlr-rna götüri.ilmck icin ölü oto· 
nıob rn l:o a k v tö en d ılac t· 

tı Olü otomobilinin a k ında ot -
mobiller l{Clcc ktir 

3 - Ol? törenind~ bulunacaklar Ja 
ketatay, sıyah kıravat ve silindir ş<ıp· 
ka, askerler gündelik üniforma giye
ceklerdir. 

Ataturk'le K a 1 inine 
ara s ı n da teigrafle:.r 

~n~ara. 7 A.A. - Moskova büyük 
cl)tmız Vasıf Çınarın ölümü dolayı • 

Elmasyan'm katilleri 
Elmasyanın katilleri olmaktan sııÇ 

lu Ali ile Vahan birinci sulh ceza Jt,ı· 
kimi kararile tevkif edilmislerdir. su~ 
lular, hakim huzurunda poliste daYa. 
yediklerini ileri sürmüşlerdir. He~a~ 
kisi de adliye tabibi Enver tarafı~. • 
muayene edil<'rek tevki'hııneye ı?00 
derilmisler lir 

r nı 
Finans t '}kilatına bil 

tir. ~ 1arı 
Buna göre beyannameye baglı 0 arı· 

müesseselere vermi§ oldukları be~rar 
namelerde kazanç göstermez.. ~gart 
gösterirlerse bunlardan ht!d~~ a rilCl'l 
mükellefiyet kanununda goste 
miktarda vergi alınacaktır. 
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BEŞiKTAŞ KLÜBÜ 
Eski klüp\erimizden biri olan Beşiktaş ta spor 
tarihimizin sayfalarında yeri olan bir varit ~<fır 

Türkiyenin ve istanbulun en 
c~ki klüplerinden biri de Be
Şıktaş klübüdür. (Beşiktaş Jim
nastik klübüdür. (Beşiktaş 
Jimnastik Klübü) adıyla kuru
lan bu klüp, adından da anlaşıl
~ğı üzere, başlangıçta, üyeleri
~ın beden güçlerini geliştirecek 
lıtnnastikle uğraşırdı. Sonrala
ll güreş, eskrim, atletizm gibi 
SP<>rlar, ilk programlarına ek
lendi. Futbol ise daha fazla, 
tnütareke senelerinde ve mer
~um Şerefin azim ve gayretiyle 
0 nem verildi. 

aşağı düşmemiştir. Fenerbahçe 
ile Galatasaray rekabetinin en 
koyu zamanlarında Beşiktaş 
daima üçüncü bir kuvvet ola
rak hatıra gelmiştir. 

Şeref n hizmeti 

mıştır. Mukavemet mesela 3000 
5000, 10.000 ve Maraton rekor
ları hala Beşiktaştadır. Bugün 
atletizm kadrosu 40 kadardır. 

GUreş 

Resimler: (Yukarda) Mer
hum Şerefin Beşiktaş kulübüne 
kazandırdığı stadın tribünleri. 
(Şerefin mezarı stada 5akan a
ğaçlı kiçindedir). 

(Ortada) Beşiktaş kulübüne 
büyük hizmetlerde bulunan Şe· 
ret. 

(Aşağıda) Şeref stadının ve 
Beşiktaş kulübünün kapıları. 

Beşiktaş klübü, spor tarihi
mizin bir kısım sayfalarını dol
duracak iyi bir varlıktır. 

Klübün ilersini futbolde gö
ren o zamanki futbol başkapta
nı Şerefin ideali, fut bol takımı
nı kuvvetli bir şekle getirmek 
ve klübe bir stat mal etmekti. 
Ne yazrk ki Şeref, bu stadı bu
lup meydana çıkardığı ve idea
lini tahakkuk ettireceği bir sı
rada gözlerini dünyaya kapadı. 
Bütün Beşiktaşlılar Şerefin 
klübüne yaptığı hizmetleri 
unutmıyarak onu daima sevgi 
ve saygı ile hatırlamalıdırlar. 

Klübün güreş şubesinde eski 
güreşçilerimizden Kemalin mu
vaffakıyetlerini unutmamak la
zımdır. Memlekette alafranga 
güreşin yayılmasında gerek bu 
şubenin, gerek Kemalin büyük 
rolleri olmuştur. Bugün 30 gü
reşçinin çalıştığı bu şubede mil
li maçlara girmiş İstanbul ve 
Balkan şampiyonlukları almış 
elemanlar bulunmaktadır. 

Eskırim 
Beşiktaş - Galatasaray Muhteliti 

KulUbUn idarecileri 
Klübü bugün idare edenler 

Şu zatlardır: 
Başkan: Fuat Balkan (Es

krim federasY.onu başkam). 
Asbaşkan: Emin Şükrii (Dok 

tor) 
Genel sekreter: Abdülkadir 

l{aramürsel (Avukat, şar kuru
lu üyelerinden) 
• Sağışman (muhasebeci) Sa

lahattin (Mülk sahiplerinden) 
Veznedar: ihsan (Akay işlet

llıe şeflerinden) 

Spor şubeleri 
Beşıktaş klübünün bugünkü 

Spor şubeleri şunlardır: Futbol, 
iltletizm, eskrim, boks, güreş. 

Futbol şubesi beş kişilik bir 
komite tarafından idare olun
~aktadır. öteki spor şubeleri 
tdare heyetince sc,~ilen başkap
~nlarm idarelerine verilmiştir. 
·Ve.n.i.7.cili.k_ s 11hA.,; ~ ... .,.; ı .... -ı 
llıuştur. 

Futbol 
. klüpte futllol, merhum Şere
fın teşviki ve gayretiyle başla
hııştır. Futbol şubesi, bugünkü 
SPor teşkilatı kurulmadan evvel 
~~tanbul İdman Bit"liği birincili
gıni kazanmıştı. Beşiktaş o za
(anlar, İngiliz ve Fransız işgal 

1 uvvetleri kara ve deniz takım
~rı ile yapılan 111açlardan bir 
Stnında iyi dereceler alarak 

~arlık göstermiş, gene mütare-
c yıllarında çok kuvvetli bir 

takımı olan (Pera) yı yenmişti. 
~c!lc o sıralarda yapılan pazar 
t.~ birinciliğini de birka~ defa 
~zanmıştı. 

Beşiktaş futbolde bir kuvvet 
~ınağa başladığı sıralarda yeni 
g rulan bugünkü spor teşkilatr, 

24 yılında takımı ikinci kü
bıeye atmak istemişti. Fakat 
924 olimpiyatları yüzünden lik 
tl'ı~çlarını yapmıya vakit olına
c:lıgınaan futbol heyeti bir tur
~ua Yapmış, bu tumuaya Beşik
'CtŞI da almıştı. Daha ilk maç-

' ç güzel derecelerle göze 
~rpan Beşiktaş, finalde Gala
ki~arayı 2 - O yenerek spor teş
k atının ilk şampiyonluğunu 
aıanmıştr. 

'1l :Bundan sonraki yılların lik 
'1~~Iarında Beşiktaş, birinciliği 
ili ~faza edememekle beraber 

~bır zaman da üçüncülükten 

Şeref kuvvetli takım idealini 
tahakkuk ettirmek için takımı 
gençleştirmeP-e do~ru gitmiş ve 
bunda da muvaffak olmuştu. 
Beşiktaş, Galatasarayla Fener
bahçenin ecnebilerle yaptıkları 
maçların birçoğuna iştirak et
miş, memleket içinde ve dışın
da seyahatler yapmıştr. 926 yı
lında Bulgaristanda yaptığı bir 
turnede beş maçtan ikisini ka
zanmış, ikisinde berabere kal -
mış, birinde yenilmişti. Bir se
ne sonra Romanyaya gitmiş, 
Yuventus'e 3 - 2 yenilmiş, Olim 
piya takımı ile ertesi gün 2 - 2 
berabere kalmıştr. 

932 yılında Yugoslavya şam
piyonu Beogradski ile karşılıklı 
temas hazırlamış, bu takımla 

istanbulda 2 - 2 berabere kal
mış, Yugos~avyada yaptığı beş 
maQ.ı:ı ikisini k:o.Jıh.u.ni9, b:rlni 
beraberlikle bitirmiş, ikisini de 
kazanmıştı. 933 senesinde Var
naya gitmiş ve o yıl kral kupa
sını kazanan Şipşenski takımı 
ile Vladislav'ı yenmişti. 

lstanbul ve 
Türkiye şampiyonu 

Merhum Şerefin yetiştirdiği, 
çalıştırdığı takım bu hızla yü
rüyerek nihayet Şerefin ölü
münden bir sene sonra 933 - 34 
mevsiminin hem İstanbul, hem 
de Tü:-kiye şampiyonu olmuş
tu. Şerefin ideali tahakkuk et
miş, fakat kendisi görememişti. 

Futbol şubesinin bugünkü 
kadrosu birinci taknnda 19, 
ikincide 26, üçüncü ve dördün
cüde 40 olmak üzere doksan ka
dardır. 

Atletizm 
Beşiktaş atletizmde de büyük 

bir varlık göstermiş, hele ta
nınmış mukavemet koşucuları 
yetiştirpıiş, birçok İstanbul 
şampiyonlukları almıştır. (Ak
şam) sokak koşularını umumi
yetle Beşiktaş atletleri kaz<n· 

Bu spordan bahsederken ilk 
olarak Beşiktaş klübünü hatır
lamamak imkansızdır. En iyi 
eskrimcileri bµ klüp yetiştir
miştir. Bu şubeden Enver Bal
kan kılıç" şampiyonluğunu aldı
ğı gibi, Beşiktaş eskrimcileri 
istanbulda senelerce kılıç, eye, 

Bugün Macar Seget takı mile 
Dört klüp antantına bugün 

bu sayfada tarihçesini verdiği -
miz Beşiktaş klübü de dahildir. 
Bunun için Seget maçlarında 
Beşiktaşın da bir yeri vardır. 

flöre şampiyonluklarını almış, j Dört gün evvel gelen ve bu -
Türkiye birinçiliklerinde de he- ı nun için bol bol dinlenen, hatta 
men hepsini kazanmıştır. Klüp- stadyomda ekzersiz yapmak fır
te bu spora çalışanların sayısı satını bulan Macar birinci prr -
30 - 40 kadardır. !esyonel !iki dördüncüsü Sege. 

Boks ılk maçını bugün saat on yedi -
Klüpte eskiden bu şubede iyi de Taksim stadında Beşiktaş

ve ümit veren elemanlar vardı. Galatasaray muhtelitile yapa
Fakat bu spor memlekette iyi caktır. 
idare edilemediği için fazJa ı;ağ- Segetin kuvvetli bir takım ol 
bet görmeyince, klüpte de ala- duğunu biliyoruz. Çünkü 1s -
kayı kaybetmiştir. Bununla be- tanbula en son gelen ve oyunu 
raber boksa çalışan yirmi kadar beğenilen Buçkay takımı bugün 
genç vardır. 

Macar likinde dokuzuncu bulu -
Denizcilik nurken Seget hem dördüncü ge 

Denizcilik şubesi yukarda liyor, hem de başta gelen Uy -
yazdığımız gibi henüz yenidir peşti iki defa yenmiş bulunuyor. 
ve faaliyeti yoktur. Ancak bun- Sonra Seget futbolcularını ge
dan sonra bu spora dil önem çen gün ekzersiste gördük. Hep 
verilerek iyi varlıklar gösterile- si atlet, iri yarı futbolcular ... 

Evet, bunların hepsini biliyo -
ruz, biliyoruz ama, bugünkü ma 
çın ne sonuç vereceği hakkında 
bir şey söylemek için bunları bil 
mek yetmez, takım halinde o
yunlarını da görmek lazımdır. 

ceğini umarız. 
S. G. S. 

• l 

Şu halde Segeti şimdilik bir 
tarafa bırakarak bugün Segetin 
karsısına çıkacak Galatasaray -
Be~iktaş rnuhtelitini ele alalım. 

Öğrendiğimize göre iki klü 
bün futbol kaptanları, muhteli
ti, şu şekilde vapmağr esas iti
barile kararlaştırmışlardır : 

Kalene, Avni ovnavamıva -
r.aktrr. K::ı1evi Be~iktastan Meh 
met Ali miidafaa edecektir. Gü 
nes - Beşiktas muhtelitinin Fe
nerbahçe - Galatasaray muhteli 
tine karsı yaptığı maçta Meh -
met Ali fena oynamamıştı. 

Müdafaada Gala tasa raydan 
L\ıtfi hakkında bir diyeceğimiz 

yok, fakat bize kalırsa Adna -
nın yerine Nuri oynatılsa daha 
iyi olurdu gibi geliyor. 

Muavin hattında yan muavin 
olarak sağda Galatasaraydan 
Kadri, solda Galatasaraydan 
İbrahim oynatılacaktır. Beşik
taş yan hafları bu sırada iyi du 
romda olmadıklarından belkı 
de böyle düşünülmekle iyi ya -
pılmıştır. Orta muavin olarak 
kimin oynatılacağı henüz belli 
değildir. Fakat öyle tahmin edi
yoruz ki, burada hiç olmazsa bir 
devre Hüsnünün oynatılması ih 
timali vardır. 

Hücum hattına gelince, sağ
da Galatasaraylı Necdetle Mü
nevver, solda Beşiktaşlı Şerefle 
Eşrer ikinci devrede de Şerefle 
Danydl oynatılacaktır. Ortada 
Galatasaraylı Gündüz veya Hal 
vacının oynatılması düşünül -
mektedir. 

Bizce hücum hattı birinci ve 
ikinci devrede hiç değiştirilme -
den şöyle olmalıdır: Necdet, Mü 
nevver, Gündüz, Şeref, Eşref. 
Çünkü Gündüz Halvacıdan da
ha iyi olduğu gibi, Danyal da 
çalımdaki inadile Eşref den da
ha faydalı değildir .. 

Neyse ... Elbette iki klüp en 
kuvvetli bir takım yapmağa ve 
ilk devreye göre tedbirler alma 
ğa çalışacaklardır. 

Biraz da oyun hakkında dü -
şündüklerimizi söyliyelim. Se -
get futbolcuları buraya gelen ec 
nebi futbolcuları arasında en 
yüksek olanlardandır. 

Atletik meziyetleri de düsünü 
lürse havadan oynanıldığı tak -
dirde bunlardan kafa ile top al
manın çok müşkül olacağını zan 
nediyoruz. Bırakınız ki, futbol
cularımız arasında esasından 
kafa vuruşları sağlam ve bilgili 
oyuncularımız çok azdır. Türki 
yeye gelen hemen bütün ecnebi 
futbolcuları kafa vuruşlarında 
bize üstün çıkmışlardır. Şu hal 
de Seget karşısında hiç bir su -
retle havadan oynamamak, to
pu mümkün olduğu kadar, hat
ta ısrarla yere indirmek lazım -
dır. 

Segetin kalecisi Macar milli 
takımmın kalecisi, yani ka!ecıli
ğin bütün incelıklermi, b;!P.n hir 
oyuncudur. Bunun ıçin, kale en 
lerine g~lind ği zaman topfa faz 
la oynayara~< bu kaleciniİ1 L=lgi 
~i sayesindl! gedikleri kap31.ıası 
n<>, yer tutmas:na mc.vJan bırak 
mamalıdır. İlk fırsatta ve ani 
durı.mlarda SJt cekı~1e.< lfızım -
dır.Münevverle Şerefte yani sağ 
ve sol içlerde ani ve kuvvetli şü t 
çekn ek meı,ytti vadır Su hal 
de orta mi.ihadm ve açıkİar. iç
lere çabuk ve güzt-i dı:rumlar 
hazırlarlarsa Macar milli•takı
mımn kalecisine go1 yapmak, 
hattt. golle~· y<.•pmak imkanı var 
dır 

Uuna mukühil Seg~t takımm 
da <la en t~ .~,:keli ovıı ıcular ic 
mili1çcimlerl~ merkci miihacim: 

dir. Üçü de gtnç olan bu futbol 
cula•, memleketlerinde de en faz 
la gol yapabilenler olarak tanm· 
mtşiardır. Bunun için, muhteli • 
tin bir kısmı, topu rr·ümkün ol
duğ:ı kadar çabuk olarak tehli
ke mıntakasmdan uzLtklaştır -
mahdırlar. Anrak bunıJ söyle· 
mekle, topu U2.akla§tmnak için 
topu daima hasma verecek rast 
gele vuruşlar yapılsın demek is 
temiyoruz. Verilecek yeri göre
rek, bilerek, yalnız topu boş ye
re ayakta tutmayarak oynama
yı tavsiye etmek istiyoruz. 

Galatasaray - Beşiktaş muhte 
litinden güzel bir oyun bekler, 
muvaffak olmasını dileriz. 

ltalyanlar dolaşıyor 
Pek yakında bir çok İtalyan 

taknnlan A vrupada turneye çı
kacaklardır. Roma ve Yuven -
tus takımları İsviçreye, Triesti
na Çekoslovakyaya, Bolonya 
Nise ve Parise ,Milano da Nise, 
Alessandria Bükreşe gidecek -
!erdir. 

• 
Sebebi ne imiş ? 
Almanya milli takımı son de· 

fa Çek milli takımını yenmeden 
evvel Kolonya şehrinde İspan -
ya milli takımına yenilmişti. Bu 
na canı sıkılan Almanlardan bi
ri kendi oyuncularından birine 
niçin yenildiklerini sormuş. Al-
man futbolcü bakınız ne cevap 
vermiş: 

- Kolonya askerden tecrit 
edilmiş bir mmtakadır. Böyle 
bir mıntakada topçularımızı ha
rekete getirmek imkanı yoktur. 
Mağlubiyetimizin sebebi doğ -
rudan doğruya V ersay muahe
desidir. 

Güzel bir mazeret değil mi? 

• 
Otomobil rekoru 
Geçenlerde Amerikanın bir 

plajında otomobil ile saatte be~ 
yüz kilometreye yakı~ bir sürat 
le giden meşhur otomobilci 
Cobhan şimdi kendi rekorunu 
kırmak için hazırlanmaktadır. 

Cobham bu sefer muhakkak 
500 kifometre sürat elde edebi
leceğine kanidir. Bunun için 
yeni sistem aerodinamik ve u -
zun bir otomobil kuUanacaktır. 
Bu otomobilin ilk tecrübelerini . 
yapmıştır. 

Cobham kendisile görüşen ga 
zetecilere demiştir ki: 

- Otomobille rekor kırma}{ 
tayyare ile rekor kırmaktan çok 
daha zordur. Çünkü tayyare ö
nünde hiç bir mani olmayan 
bir sahada gider. Halbuki oto -
mobil öyle değildir. Volanda u· 
fak bir hata insanı felakete sü
rükler. 
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Büyük rQtbeli Bizans memurlarının hırsızlığı, 
Bizans ı büyük bir silahtan mahrum etmişti. Eğer 
onlar imparatorun verdiği paraları çalmasalardı ... 

Yeni başlıyanla.r için: 47 

Kalbertson'un ( 4 • 5 sanzatu) 
usulile şleme gitmenin tam §ek
li sudur: 

Dört sanzatudan sonra. arka
daşta iki as varsa. beş sanzatu 
ile cevap vennelidir. O zaman 
dört sanzatuyu söyliyen oyun· 
cu en iyi deklarasyonu seçer, 
ve şleme gidebilir. 

Nişanlılar Arasındaki Kara kedi 
İnsan bazan koca bir ailenin 

saadetine bir tek adamın mani 
olduğunu sanır; kaynana • ka
yın baba, kayın birader, baldız, 
enişte ... Saadet için lazım olan 
bütün unsurlar tamam ... Bu ka· 
ra kedi engel. .. Çok defa bu zan 
doğrudur; fakat bazan da insan 
aldanır. 

Sizin henüz bir mektep talebesi 
olmanız değil mi? Öyle ise hak 
vermelisiniz. Fakat biz kızın da 
size karşı sevgisinde biraz ş~p· 
heliyiz. Son randevusuna bıle 
gelmiyerek ve size adres ver • 
miyerek savuşması da bu şüp• 
heye yol açıyor. Sizdeki sevgi 
bile azalmış. Bu karışık vaziyet 
onda sevgiden eser bırakmamış 
olabilir. Asıl dava eniştesile 
değil, niş~nhmzla aranızdadır. 
Size karşı •bağı kuvvetli olsay• 
dr, bugün olmasa bile yarın~ 
öbür gün, mektepten çıkarak 
bir iş güç sahibi olduğunuz za
man her şey halledilirdi. Fakat 
görünüşe göre sizden kaçıyor; 
sizin de unutmağa çalışmanız 
lazımdır. En iyi kalp bağlarını 
bile koparacak olan vaziyetlere 
meydan venneyiniz; derslerini· 
ze çalışınız. 

Maksadı, Piyer da Vanzo'nun 
iki paralık ettiği Venedik şere
fini tekrar eski yerine yükselt -
mckti. Ve ilave etti; 

- Kaçanlar, eğer Venediğe 
ulaşırlarsa mukaddes bir harp
tan kaçan askerler gibi cezalan
dırrlacaklardır. Burada kalan 
Venediklilerlc onları bir tutma
mamzx rica ederim. Biz mukad
des bir harba girmeyi kabul et
miş askerleriz. Onlara benzeme 
diğimizi ispat etmek için fırsat 
beklemekteyiz. 

Kostantin Dıragazes bu söz
lere su cevabı verdi..: 

"...:_ O halde, Tana'dan gel -
miş olan üç kadırgadaki bütün 
kürekçileri karaya çıkartınız. 
Bizans zındanlarmdaki kürek 
mahkümlarını da bunlara kat -
masrnr ve hepsinin Sinyor Ava
ziyo Diyedo'nun emıi altında 
calıştırılnıalarım Grandük "No
taras" a bildireceğim. Sarayın 
önünü kuvvetlendinnek ve kara 
surlarının son kısmının önünde 
yüz adım uzunluP'unda ve sekiz 
adım derinliğinde bir hendek 
acmak Alvaziyo Diyedo'nun va
zifesi olacaktır. 

1mparator bu sözleri Venedik 
sefirine söylerken Sinyor Alva
.ziyo Diyedo da huzurunda bulu
nuyordu: derhal sol dizini yere 
değdirerek büyük bir hürmetle 
selam verdi ,.c; 
. - Bütün hıristiyan aleminin 
şeref ve haysiyeti namına size 
inandığım Allahın önünde söz 
veriyorum ... - dedi -Türkler 
tarafından zaptcdilmck tehlike
sine diişen imparatorluğunuz 

hakkında beslediğim sevginin 
büyüklüğünü ispat etmek için 
gelecek pazartesi sabahı demir 
alıp kadırgalarımla Yinekiyon 
kapısına doğru gideceğim. Ora
da bütün adamlarımla karaya 
çıkacağım ve inanmalısınız ki 
herkes kendi hissesine düşen işi 
büyük bir gayretle başam1ağa 
çalışacaktır. ( 1) 

V c hakikaten söylediği gibi 
<le yaptı. Pazartesi sabahı ka • 
drrgalar kendilerine gösterilen 
yerl~re yanaştılar. Tayfalar, kü
rekçıler ve mahkumlar dağıtı -
lan kazmaları kürekleri omuzla
rına vurarak karaya çıktılar. 
1mparator maiyeti ile beraber 
dalı~ erkenden gelmi onları 
beklıyordu. Kendisini selamlı _ 
yarak önünden muntazam dizi
lerle geçtiler ... ~er kadırganın 
kaptanı! gcmısının bayrağını da 
beraberınde getinnişti. Bunları 
kendilerine aynlan yerlere dik
tiler ve derhal çahşınağa başla
dılar. 

Türk ordusunun akıncıları 
yakın köylerde dolaştıkları için 
her an ya şu taraf tan, ya bu ta· 
raf tan gelecek bir baskın kor
kusu içinde sallanan bu kazma
lar, işleyen bu kürekler ve kazı.
lan toprakların büyük küfeler 
ve sepetler içinde oradan oraya 
aktarılması görülecek şeydi.İm
paratorun emrile surlara ve ci • 
vardaki tepelere yerleştirilen 
gözcüler, ufku gözlerini kırpma
dan tarıyorlardı. {2) 

O gün ve ertesi gün akşama 
kadar süren bu çalışma netice -
sinde Alvaziyo'nun adamları 
deruhte ettikleri işi tamamladı
lar. İmparator hendeği memnu
niyetle seyretti. Sonra Venedik
li gemiciler kadırgalarma dola
rak gene eski yerlerine gidip 
demirlediler. 

Bu jest, Venediklilerin Bi -
7.ansta tekrar eski kıymetlerini 
bulmalarına yardım etmisti. 
Kostantin, sehirdeki bütün Ve· 
nedikliJeri Vilaherne'de topla -
dı. Ve onlara Kostantiniye kara 
turlarındaki büyük kapılardan 
4ördünün anahtarlarını teslim 
ederek dedi ki; 

Mesela (A) ve (B) ortaktır
lar; (A) da: 

Kör: Dam 
Karo: 7, 6 
Trefl: As, rua, dam. 5, 4 
Pik: As, rua, 9, 7, S 
Seklinde bir el; (B) de de: 
Kör: As, rua, vale, 10, 9, 6 
Karo: As, 8, 5 
Trefl: 9, 2 
Pik: 9, 6 
Şeklinde bir el vardır. Dek

larasyon şöyle olmalıdır: 
(B) bir ıkör, (A) üç trefl, (B) 

dört kör, (A) dört sanzatu, (B) 
beş sanzatu, (A) yedi kör. 

Mühendis M. Nursel imzasile 
bir mühendis talebesinin yazdı· 
ğı mektuba bakılırsa bu delikan
lı bir komşı.ı kızile tanışmış, se· 
vişmiş, nişanlanmış; fakat bu 
kız ve ailesi bir gün İstanbul
dan başka bir sehre gitmişler. 
O da mektebi yüz üstü bıraka
rak nişanlısının peşinden git -
miş. Orada nişanhsile bol bol 
konuşacağı yerde gizlenmeğc 
mecbur olmuş. Çünkü kızın 
eniştesi, bu nişana şiddetle mu· 
halef et etmiş ve kızın delikanlı 
ile görünmesi bütün ailenin alt 
üst olmasına sebep olacakmış. 
Enişte, anlaşılan eve birçok 
faydalar temin ettiği için sözü 
muteberdir. 

(B) nin burada dört sanzatu
yu beşe çrkarması iki asın ken. 
disinde olduğunu gösterir ve 
arkadaşa büyük şlem imkanı 
verir. Bu vaziyette genç, nişanlısı 

Beş sanzatu ile görüşmek şöyle dursun, gö· 
rünemiyor bile. Miihendis tale· 

Birdenbire beş sanzatu söy- besinin mektubundan şu satır· 
lemek doğrudan doğruya büyük ları alıyoruz: 

• 
Ecnebi evli bir kadınla 
sevişmenin şek i 11 eri 

Ayaspaşadan O. Ş. iınzasile 
aldığımız bir mektupta evli ve 
yabancı bir kadın aşkından 
bahsediliyor. Mektuptan birkaç 
cümle: 

Arhk bu kalelerin talihine gidiş yolu gösterecek olan 
B izanshlar deQildir. Sizsiniz. Siz ..• ve sizden 

beklediOim kahramanlıklar! .• 

şlem istemek demektir. Bir " ... Orada sokağa adrm ata· 
oyuncu küçük şlem yapacağına mıyor. lstanbula geliyorlar. 
emin olduğu ve elinde en az üç Ayni korku. Aradan bir sene 
as ile söylenmiş renklerden bi-

" ... Üç sencdenberi evli bir 
ecnebi kadım ile sevişiyorum. 
Artrk bu sevgi tahammül edil· 
mez bir hal aldı. O dört sene
denbcri evli ve dört senedenbe· 
ri kocası tarafından ihanet gö· 
rüyor. Hem de ayni çatı altın· 
daki bir kadın ile ... Onu unut • 
mak ve bu haline rağmen yuva• 
farını bozmam'!k için çok uğraş 
tTm. Birçok kadınlarla konuş• 
tum. Ondan uzaklaştım. Bunun· 
la beraber onu hayatta bana hiç 

"- Size içini minnetle dol -
durduğunuz kalbime elimi basa
rak itiraf etmek isterim ki Kos· 
tantiniyenin talihi artık Bizans
lıların ellerinde değildir. Sizin 
kılıçlarmı7. ve mert düşünceleri
nizdir ki imparatorluğa yeni bir 
talihin istikametini çiziyor. Si
ze verdiğim anahtarlar bu şch -
rin Türkler eline geçmemesi için 
baştan başa; bütün tarihi ve kıy 
metlerilc beraber size verildiği
ni temsil etmektedir. (3),. 

Venedik sefiri bunun üzerine 
şehrin müdafaasına iştirak et -
meğe hazır- bulunan Venedik a
sılzadelerinin isimlerini birer 
birer imparatora söylemişti. Ne 
gariptir ki en ba§ta söylenen 
isim Kostantiniyede durmamak 
için bir sürü gürültüler yapmış 
olan Venedikli kaptan Sinyor 
Gabriyel Tirevizan'm ismi ol -
mustu. 

Bunlar arasında yirmi bir ya
şında gençler ve aksakallı yaşlı
lar da vardı. ( 4) 

• Bizansta bu hayhuy dev:ım e· 
derken Edimede muhteşem bir 
faııliyet göz alıyordu. İkinci 
Mehmet. Bizansı muhasaraya 
haıırlanırken yalnız o güne ka
dar dünyanın tanıdığı ve tccr·ü
be ettiği harp aletlerini ve va -
rtah:rı yan yana yığ:-ı.ıkia uğ -

ı ~ş.nıyordu. Dünya'.ltn henüz 
bir benzerini görmediği büyük 
bir silahın, yepyeni bir yıkma 
vasaasının da ilk tecı übelerini 
yapıyordu. 

"1452 senesi sonbaharında 
genç padişahın huzuruna Zaö--
n a· , o ?5 paşa, ızanstan firar etmiş 
hır vareng . zabitini çıkarnustı. 
(~)Bu.zabıt Macar olduğU'nu 
soylemış ve Bizans surlarının 
sağlamlığı hakkında iki ıci Meh
mede uzun uzadıya izahat ver. 
mişti. Bu adamın adı va "Ur -
ban,, veya "U rbani,, idi. Padi -
§aha Bizans surlarını ytkr.ıadan 
Bizans şehrinin zaptedilen:iye • 
ceğini ve o güne kadar bilinen 
harp vasıtalarıyla ise Teı:>dos 
surlarını yıkmak kabil olmıya -
cağını söylemişti.,. 

Bunun üzerine Zağno~ pa~a 
Urban 'm çok mahir bir top dö
kücüsü olduğunu ve padiş.lhın 
emri altında çalışmak için Kos 4 

tantiniyeden kaçtığını söyıe -
mişti. 

"Urban., imparatora müra -
caat etmiş, "Kostantiniye'n!n 
müdafaasında hizmet etmek ıs
tediğ-ini, o güne kadar görülme
miş büyüklükte toplar yapmak 
istediğini ve bunları müdafaa 

rinin ruası bulundug-u .zaman geçince İ§ler biraz düzeliyor. esnasında kullanmak mümkün 
h dört sanzatudan geçmiverek Sokağa çıkabiliyor. Fakat ak • olduğu takdirde Türklerin şe - .J 

doğrudan doğl"'Uya beş sanzatu rabasrndan birİIJc misafirliğe ri zaptetmek şöyle dursun Teo-
dos surları etrafında dört gün demelidir. Bunun üzerine, arka- gelen nişanlım, Jstanbulda da 
bile kalmak istemiyeceklerini,, daşr, ;bir as yoksa veya bir as bir sabrkalr gibi benden kaçı -
söylemişti. olsa bile evvelce söylediği renk- yor. Bundan on be.<s gün evvel,. 

· U b , t kl'fl _ ten başka hiçbir kuvveti bulun- nihayet bin müşkülat ile ondan 
. ~mparator,. r anın e 

1 
• e muyorsa ortağının bir rengini bir dükkanda görüşmek üzere 

r~nı~~mn~~1~.~le .~~b~l ~~ış- altı löve ,şöyliyerek (Dur!) işa- randevu alıyorum. Dükkana 
tı. a 1at yu • 1:uk el 

1
kl ızanab ~ :reti""l1crrneliôir. Yok eğer hem , gittiğim zaman onun ablaısl1e 

memur arının aı1 a sız ı arı u b. h d ·· 1 · · ·ı b k b · ı · · h' d b. ır ası, em e soy enmemış ve enıştesı c aş a ır meme • 
ışte. de Bıza~sı~ aley ın e ır renklerden kuvveti varsa orta- kete gittiklerini öğreniyorum 

ir ey unutturamadı! ... !kimiz 
de bu sonsuz vaziyetten brkuk, 
lıayatrmızı birleştirmekteki ta· 
savvuruma bütün samimiyeti/c 
muvafakat ediyor. Acaba ne ya• 
payım?" 

netı~e ... vennıştı. . . ğınm rengini yediye çıkarına- ve yazdığı mektupta korkudan 
Vılaheme h~ınes.1~.den ~r • hdır. adres bile veremiycccğini bildi· 

ban'ın yapmak ıstcdıgı tecrnbe- Bilenler için 
ler için gönderilen paraları bü 
yük rütbeli Bizans memurları 
paylaşmışlar, Macara on para 
bile koklatmamışlardı. 

İste Urban bunun için Bi -
zanstan kaçmış ve bunun için 
Edirne Sultanına "hizmet tekli
finde,, bulunmuştu. 

[Arkası var] 

( 1) Balat ve Ayvansaray taraOa
nnda adamlarını karaya çıkarmıştı. 

(2) Barbaro diyor ki: "Allah lüt
fetti, bu kullarına acıdı da Türk 
akıncılan gelmediler.,. 

(3) Barbaro eliyor ki: "İmparator 
Fircska kapısını sinyor Yovan·ın oğ
lu Katarino Koutariniye, Piji kapı· 
~ını birinci sinyor Leo~ardonun oğlu 
Nikola Mocenigoya ve imparatorluk 
sarayının kapısını sinyor Domenigo· 
nun oğlu Dolfine ver<li. Dördüncü 
bir kapıyı müdafaa etmek şerefi de 
Einyor Fabruz:ziye verilnıişti. 

(4) Altmış üs kişi imişler. 

(5) Müverrih Dükas'tq.n aynen. 

Mektep yapılacak binalar 

Istanbulun muhtelif taraflannda 
mektep binası olmayan yerlerde mek 
tebe elverişli bina bulmak için Kül -
tür direktörlüğünde bir komisyon se 
çilmiştir. Komi yon bir ay içinde bi· 
nalan bulacak ve resmi muameleleri
ni tamamlayacaktır. 

Metkcp idareleri ağustos başında 
bUtün hazırlıkları tamam olarak ça· 
lı.mağa başlayacaklardır. 

Adliyede dünkü Cuma 

Adliye daireleri açık olmakla bera
ber. ~üne bırakılmış duruşmalar az: 
old~ıgu~dan, tatilsiz geçen ilk cuma, 
adlıy~~ın .ço.k .teı~ha bir görünilşU var 
dı .. Bırıncı, ıkıncı asliye ceza hakycr
len. bakılacak dava olmadığı için dün 
çal~'mam~şlardır. Yalnız ağır ceza j. 
le uçüncü ceza hak yerleri acele işle
re bakmışlardır. 

Sulh cezalardan sultanahmet ikin
ci sulh ceza hakyeri, bir kas dava gör 
müştfü. 

Asliye üçüncii cezada yalnız: iiç 
dava vardı. Hukuk mahkemeleri de 
kısmen çalışmışlar, fakat görülecek 
dava aı olduğu için erkenden işlerini 
bitirmi terdir. Onümüzdcki cumaya 
brrakılmı dava çok oldugundan ge -
lctek cumanın çahşmalan, öteki gün· 
lcfdcn farklı olmıyacaktır. 

• R 5 f 
• y 6 t 
+ D V 10 t • • ' ••• 

:::= ... ·E. €1:::-:· 
• o ıo • ~ + a .!...!. 3 , 

• a a e > 
• '. 1. 
+• 
• 1 v 9 s 

Kağıdı (S) vermiştir. 
(S) iki sanzatu birden söyle

miş, (N) üç sanzatuya çıkmış· 
tır. 

(0) oyuna karo yedisile baş· 
lamıştır. 

(S), yükenini (taahhüdünü) 
yerine getirmek için morun 
trefllerini sağlamlamak ve yap
mak mecburiyetindedir. Bunun 
için mor da iki defa el tutacak 
kağıt bulunması lazımdır. Bu 
el tutacak kağıtlardan biri kör 
ruasıdır. İkincisi ise ancak ka
ro valesi olabilir. Bunun için de 
ilk oynanan karo yedilisinin 
gösterdiği üzere, karo damının 
(O) da olması lazımdır. Şu hal· 
de karo yedilisinin üstüne (S) 
mordan valeyi koymıyacak: kü
çük bir karo verecek ve elinden 
dokuzlu ile alacağına karşıdaki 
valeyi öldürmemek icin rua ile 
alacaktır. Sonra trefl asını ve 
ufak bir karo oymyacaktır. Bu 
ufak karoyu (O) nun, ($) in 
elinde başka karo yoksa yere 
gcçemiyeceğini ümit ederek va
leyi öldürmek için damla alma
sı ihtimali yüzde doksan dokuz· 
dur. Bu takdirde bundan sonra 
( '?) ne oynarsa oynasın, ( S) 
c.lı karo va!esile yere geçirebi
lı~, trefll.erı ~ağlamhyabilir ve 
kor ruasılc clı tekrar mora ge
çirebilir. 

Prensip: Mor'da el tutacak 
bir kağıt yaratmak icap etti~ 
zaman, herhangi bir kağıdı el
den alabilecek kağıttan <laha 

riyor. 

Şunu da ilave edeyim ki, ben 
de bu haJ/er karşısında artık 
eski sevgimi göremiyorum. Fa
kat imtihan zaman/arma rast -
gelen bu hadiseler çalışmama 
mani oluyor. Ne yapabilirim:" 

Eniştenizin bu kadar şiddetle 
muhalif oluşuna sebep nedir? 

büyüğü ile almalı ve bu suretle 
mor'daki kağıdı öldürmemelidir 
bu işe yarıyan kombinezonlar 
arasında en başlıcası bir rengin 
morda vale ve iki ufağını, elde
de as. rua ve iki ufağı bulunma
sı lazımdır. 

Size simdiyc kadar sabretti· 
ğiniz gibi daha bir müddet sa• 
hırlı olmanızı tavsiye ederiz. 
Hele onların çocukları da varsa -
çok ihtiyatlı hareket ediniz. Ev· 
1i bir kadını kocasından ayır
mak hazan o kadar büyük faci
alara sebep olur ki, en derin 
sevgiler bile bu faciaların önü· 
ne geçemez. 
Kocasından ayrılmasını daha 

ziyade kadına bırakınız. Hiçbir 
şey vadetmeyiniz. Eğer o ta· 
hammül edemeyip ayrılırsa bir 
müddet sonra sizinle birleştiği 
zaman hem vicdanınız rahat 
eder, hem eviniz ... 

Bilumum Kahve ve Gazino sahip
lerinin nazan dikkatine: 

lstanbul tahakkuk müdürlüğünden: 
Kahve ve Gazinolarda bulunan blardo, tavla, dama ve 

şatranç gibi oyun aletlerinin 935 mali senesi resimleri
nin ilan tarihinden itibaren on beş gün zarfında kahve 
ve gazinonun bulunduğu kaza malsandıklarına yatırıl
ması ve mukabilinde alınacak levhaların oyun aletlerine 
yapıştırılması lazımdır. 

Bu müddetin hitamından sonra Ievhasız görülecek 
oyun aletlerinin iki kat rcpme tabi tutulacağı ilan olu
nur. (3183) 

Kocaeli Defterdarlığı 
Malmüdürlüğünden: 

Karasu 

Muhammen Kıymeti Bedeli Sabıkı 
Lira Lira 
1200 1150 

Sakarya Boğazı mahanç karasu gölü Havyar veba
lık rusumunun Haziran 935 tarihinden itibaren 3 sene" 
liği 1 Haziran 935 tarihinden 20 Haziran 935 tarihine 
kadar Yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmiş ve 
ihalesi 20 Haziran 935 gününe tesadüf eden Perşembe 
günü saat 16 da Maliye dairesinde müteşekkil komisyon 
marifetiyle icra edileceğinden talip olanların yüzde 7 ,5 
teminat akçesiyle sözü geçen güne kadar :M:aliyeye mil" 
racaatları ilan olunur. ( 3094) 4248 
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Bir tütün fabrikasına girince, 
ilk bakışta neler görülür?-

'tütun işler:nde böyle yaşh 
kadmlarda çahşır 

Bekçiler, lş1 bırakıp bışarı çıkanları böyle geriye döndUrUrler 
yor?. 

Hikmet gülerek: 
- Siz Samuele baıkmaym, de 

di, tatlı dili ile güler yüzü var, 
ctnun ... 

- Ne kadar gündelik alıyor? 
Samuel, kendisi atıldı: 
- 140 ... Ama, sade ben değil, 

kızım da burada. .. 80 lmruş da o 
alıyor ... 

- Aferin Bay Samuel! 
Bana anlattıklarına göre tÜ· 

tün işlerinde çalışanların günde 
tikleri yaptrklan işe göre değişi 
yor. Çrraıklar ve sandıkçılarla 

tongacılar (80) kuruş,başı bağ· 

Bay Hikmet anlattı: 
- Sultan Hamidin mefruşat 

dairesi idi. Bize geçince içinde 
bir çok tadilat yaptık! 

Sabık mefrusat dairesinde, bir 
iskemle buls~, azacık yorgun
luk alacaktım. Boş yere, etrafı
ma bakındnn. 

Yerler çırıl çıplaktr. 
- Müsaade ederseniz, çıka -

lım, diyecektim. 
Memur 
- Acele etmeyin, dedi, size 

hastahanemizi göstereyim ... 
- Göstermeseniz daha iyi o

lur ..• Hastaları rahatsız ederiz!, 

sın? 

Sonra izahat verıneğe başla • 
dı : 

- Hasta tütünler, denk denk 
buraya getirilir. Tütün hekim· 
leri bunları muayene ederek 
hastalıklarını teşhis ederler. 

Bazen hasta tütünlerin hara .. 
ret dereceleri yükselir. O za • 
man, hekim, eline dereceyi alıp, 
denklere yaklaşır, hararetlerini 
tesbit eder. Hasta tütünler, has 
tahanede aylarca kalırlar. Ta 
iyi oluncaya kadar ... 

Bazen kurtarılamayıp kalrb> 
dinlendirenler c e bulu u 
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A • nya Gazetelerine Gö e a ıse er 
BiRLEŞiK AMERIKADA 

EKONOMi DERİJE 

oosevelt ne yapacak? 

Rozvelt 

Le Journa,'den: 

kin tavnnı takındı. Kongreyi bir ta -
rafa bırakarak halka hitap Te genel 
menfaat adına herkese müracaat et
ti. Hak kazandı. 

Ancak ayan ve nylav meeliılerin· 
de büyük bir kütle ba§kanın kararı •· 
leyhindedir. Demek ki bu kanunun 
tamamile dü§tüğü iddia edilemezse 
de her halde Amerikada enflasyon tc
§ebbüsü suya dli§müş sayılabilir. 

Deniz konuşmaları 
Almanlar, güneşte eriyen tere

yağı istemiyorlarmış 
Le Journal des Tebats'dan 

Sözün kısası §Udur: Almanya yeni
den, denizde çelik gömleğini giymek 
istiyor. Almanlar, imparator Vilhel -
min maruf tabiri mucibince:"güneJte 
eriyen tereyağı,, istemiyorlar. John 
Simon, Alman deniz silahlanması &e· 
beplerini anlatmak üzere bir Alman 
delegasyonunu davet etmi~ti. Bu da
vet, Alman dileklerinin lngilirlerce 
kabul edildiği ve yahut edileceği de • 
mek değildi. 

Bcrliner Tagablatt son nilshaların -

mı, Alman müstemlekelerinin Alman 
yaya iadesine taraftardır .. , 

Le Journal'den 
iki devlet arasında Londrada baş· 

layacak konuşmaların zannedildiğin • 
den· daha çetin olacağı Berlinde açık
ça itiraf olunuyor. lngilterenin, Al • 
manya ile ayrıca bir muahede akdi im 
kansızlığında bulunduğu haberi, Ber 
!inde şaşkrnlrğr mucip oldu.,, 

Morning Post'tan 

Yilce divanın, ekonomi dirijeyi temel 
yasaya mugayir sayarak mahkUm et· 
mcsi üzerine Roosevelt, ulusa müra
caat edecek midir? 

Amerikan ekonomisini düzeltmek 
idn tasarlanan en büyük tulumba: 
baıkanm emrine konulmuş olan dört 
milyar sekiz yüz milyon dolarlık pa.· 
radır. Bunlar, bayındırlık işlerine tah 
sis edilerek ortalığı dUzeltmeğe ya -
rayacaktır. Hükumetin bütün ümidi, 
bu yeni teşebbüstedir. Bu İ§lerin pro
jesini tanzim etmek hayli zordur. 
Hopkins ile arkadaşlarının faaliyeti ne 
olursa olsun. bu milyarları o kadar 
çabuk ve kolay dağıtmak güç olacak 
tır. Ancak, bu yolda bir adım attldı: 
bayındrrlık işlerinde çalııtmlacak it· 
sizlerin ücretleri için bir eşel yapıla
bilmiştir. Aylıklar, işin cinsine, şehir 
veya ktr halkına göre 19 dan 94 dola· 
ra kadardır. Gündelikler, özel endüs
trinin verdiği gündeliklerden her hal· 
de aşağı olacaktır. 

dan birinde:" Alman delepsyonuLon 
draya, pazarlık etmek içın geliyor, 
yoksa İngilizlerin dü~ndüğünü öğ • 
rmmeğe değil,. demi~ti. Halbuki ln
gilizlere göre, konuımalar başka bir 
zaviyeden görülüyor. Su konuşmalar 
ııırf istişaridir; Alınan delegelerini, 
Alman noktai nazarmr izah ve tanihc 
ve önUmUzdeki deniz konferansını ha 
zırlamağa matuftur. Birinci teşrinde 
toplanacak deniz konferansına İngil
tere, Fransa, ltalya ve ihtima1ki Al
manya iştirak edecektir. İngilizlerin, 
maksadı Almanları deniz silahlarının 
tahdidi prensibini kabule aevketmek -
tir. 

lngiliz donanmaı.ının bugünkü za
afı, acınacak bir şeydir. Hükümet, 
Londra deniz muahedesindeki ihtiyat 
maddesini tatbik ederek memleketin 
deniz müdafaasını ve hava kuvvetini 
takviye edebilmelidir. - Ben de Mussolinin fikrindeyim. Kadınları evde bırakmali 

Ulu&, yüce divanın kararını boz:· 
nıak hakkını ve salahiyetini haiz bi
ricik kuvvettir. Bu hal, cok zor gö -
rülebilir. Çünkü Amerika devletlerin 
de temel yasanın değiştirilmesi çok 
karışık ve çapraşık bir usule tabidır. 
Ancak, h.ük\ımetin iki ay içinde bir 
ref erandom yapabilecek kaçamaklı bir 
yol bulduğu zannolunuyor. Isviçrede 
yapılnn dencçten sonra böyle bir re
f erandomun karakteristik bir anlamı 
olacaktır. Geçmişlerinden hakkile kı· 
vanç duyan bu iki demokrasi için ev
rimlik yolunda bu referandom merak
lı bir deneç olacaktır. 

Le Temps'dan 
'Amerika harp malullerine bir bu -

çuk milyar ödcmeği tazammun eden 
Patnıan kanunu cumur başkanının 
''etosile ve dramatik bir jestle düştü. 
Mallımdur ki, bu muazzam para ne 
bir istikraz, ne de yeni vergilerle te • 
min edilecekti, bunun için, kefaletsiz 
bir buçuk milyarlık banknot çıkarı
lacaktı. Bu ihtimal kongre üyelerine 
hoş görünüyordu. çünkü enflasyon, 
ekonomsal hayatı diriltmeğe yaraya· 
cak en kestirme çare &ayılıyordu. 
:Roosevelt enflasyona mlni olmakla, 
ne bir mücahit, ne de bir kahraman 
rolü yaptı, söz anlamaz talebeye ba· 
sit ekonomsal hakikatları öğrctmeğc 
çalışan bir öğretmenin sabırlı ve sa· 

Conson 

Hükumet özel sosyetelerle katiyen 
rel-..abet ctmiyecektir. Tabü hal, an • 
cak, işsizlerin fabrikalara ve yazıha
nelere dönebilmeleri ile, avdet edebi
lecektir. 

Baymdırl:k i!.leri.,,. .... hıis olunan 
bu muazzam para ile kalkınma kanu
nunun tatbiki arasında yakın bir mü
nasebet vardı. Yüce divanın kararile 
bunun temel yasaya muhalif olduğu· 
anla,ıtdr. Bakalım Roosevelt bunu ka 
bul edecek mi? 

Deniz meselesi önemlirur. Alman
ların, yüzde otuz be§ nisbetindeki ta· 
lebi, çok nazik bir i§tir. Çünkü, ln • 
giliz donanmasının hemen ekseri ge
mileri genel harpten kalmadır. 15 
zırhlı (Capital Ships), 20 rırhh ve 
hemen bütün muhripler, mutat ya~ı 
doldurmu§lardır. Bugün deniz in§aa• 
tında ve teslihatında o kadar şaşda -
cak evrimler vticude getirilmiştir ki 
aynı tonda biri yeni biri eski pemiden 
yenisi ötekine nisbetlc iki kat kuvvet
li sayılmak gerektir. Almanların ya • 
pacakları yeni gemiler keyfiyetçe çok 
Ustiln olacağından istedikleri nisbet 
Ingilizlerce kabul edilcmiyecektir. Bu 
münasel: tle birinci derece önemi o
lan siyasal bir soru meydana Cjtkryor: 
Alman müstemlekeleri, Londra nar -
Jamento çevrelerinin büyük bir kıs • .... ....... _ 
ingiliz i:lış 
Bakanlığı 

Paris - Sof r'dan 

Fazla istihsalden doğan kriz 
Vç halta olayor ki, bcuın, lngilu 

kabine.inde yapılacak deiifiklikle
ri bekliYor. Artılr Dıı Bakanlığına 
John Simon'un yerine kimin gele
ceii anl"flldı: lngili;s Dıf Bakanlı· 
ima Eden değil Samuel Hoare ıreti 
rilecektir. 

Avam Kamarasının, ya;;ı. taliline 
baılamcuından önce, yani cuma 
lfÜnÜ Baldwin, b«fvekil olac:alr ve 
yeni kabine iiyelerini ilcin edecek
tir. 

Manchester Guardlan'dan: 

Ağustos böceği gülüyor, karınca ağlryor. 
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Edgar WALLECE 

vakıt Marl'ın nerede bulundu -
ğunu bana gösterebilir misiniz? 

- Elbette, geliniz, göstere • 
yim. 

Delikanlı, Marl'ın korku ve 
heyecanla gerilediği yeri gös • 
terdi. 

Parr bu gösterilen yerde dur
du, yanın sesle: 

- Een yalan ~öylediğini za · 
tc::ı biliyordum, dedi. 

Övr (Paris) 

J ack dedi ki: 
- Bu noktada hakikatı tesbit 

edebilirim. Babam bütün sabah 
çalıştığı odasından çıkmadı. Biz 
~raçanın merdivenlerini çıktı • 
gımız sırada idi ki, o da camlı 
kapının önüne gelmiş bulunu -
yordu. 

. ~a.rr o yerin süratle bir kro • 
kısmı yaptı: 

-:-: .zannede~m ki, görmek is· 
tedıgım şeylen gördüm dedi. 

Eve girince, Kızıl ~enbcrin 
gönderdiği haberden bahsetti: 

- Y anhş bir manevra yapı • 
yorlar, dedi, halbuki yapmazlar
dı. 

Taraçamn merdivenlerine o -
turdu, daldı, düşündü. O hali ile 
bir polis hafiyesinden ziyade, 
şişman bir emlak sahibine ben· 
ziyordu. Birden doğruldu: 

Baldwin, on bef gündenberi, ko· 
nuımalarınQ devam ediyor. Kabi
ne tcfelııkülii ifi haylı ilerledi. Dıı 
Bakanlığına itimin B•c:eccği henüa 
kat'iyetlc belli değildir. Ancak, 
Dtf Bakanlığına Eden'in deiil, 
Hindiıtan Bakanı Samuel Hoare'ın 
geçeceği anlaıılıyor. Ayan Batkan· 
lıiına lortl Hail•ham'ın ve hava ba
kanlığına da Londonderry'nin yeri· 
ne Philip Cunlille Liater'in geçec:e· 
ii tahmin ediliyor. 

~ı:sı-• 

ye muvafakat edeceğimize ina· 
nıyorsa, aptallık eder. Şu mek· 
tubu bir daha gösterir misiniz? 

Mektubu yeniden tetkik etti: 
- Evet, haşiye acele yazıl • 

mış. Belki de otomobilde yazmış 
olacak. 

Parr alnını kaşıdı : 
- Acaba nasıl bir plan takip 

ediyor? 
O sırada hizmetçi geldi, J ack' 

ın odasındaki telefonun dakika· 
l~rdanbcri çaldığını söyledi. De· 
lıkanlı gidip konuştuktan son • 
ra geldi: 

- Sizi istiyorlar. dedi. 
Parr ahizeyi aldı ve valinin 

sesini tanıdı. 
- Derhal geliniz, diyordu 

bugün öğleden sonra toplana : 
cak nazırlar meclisine sizi çağı
rıyorlar. 

Parr telefonu kapatınca, vü -
zünde geniş bir gülümseme ha
sıl oldu. Jack sordu: 

- Ne var? 

Daily Telgraph'tan 
lazım. Ncvyork Amerikan 

lnşa edilmekte olan yeni Alman ge 
milerinin vücudundan İngiltere yakın 
da haberdar olacaktır. Versailles mu
ahedesinin tayin ettiği 1500 bahriyeli 
tayfadan çok fazla bir kuvvetin şiın
diden yetiıtiri' .:iğini öğrenecektir. 

Almanya yüzde otuz beş nisbeti te
min için yü:zo: binlerce tonilato inşa e
decektir. Alman delegeleri, harpten 

evvel inşa edilmiş lngiliz gemilerini 
genel tonilatoya dahil ediyorlar. ln -
gilizlere göre yalnız harpten sonra in 
şa edilmiş gemiler hesaba katılmalı -
dır. 
Konuşma1ann sonucu ne oluru ol

sun Almanların deniz konferansına İ§ 
tirakleri temin edilmiştir. 

- Eğer Mussolini, Lava!, Ti· 
tülesko gelecek müzakeratın 
burada yapılmasına karar ver • 
mezlerse hep il/as ederiz. 

Der Simpl (Prag) 
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Kızıl çemberin hırsı 

Parr ve J ack Londraya gel • 
dikleri zaman, gazeteleri günün 
hadiselerile ile dolu buldular. 

o günün sabahı hükumet a· 
zaları daktilo ile yazılmış ve ü· 
zerinde Kızıl çenber işareti bu· 
lunan birer mektup almışlardı. 

Bu mektupta şunlar yazılı· 
yordu: 

Le Pelit Parisien'dan 
Çekoslovak cumuriyeti. Bakanlc:r 

heyetini değiştiriyor. Bu hal, Prağda 
ekseriyetle vaki olmaz. 

Meşruti adetlere göre. Çekoslovak 
ya, Fransada olduğu gibi, saylav sc -
çiminden sonra kabineyi dcği§tirir ve 
onu yeni parlamentonun çehresine 
uydurur. Demek ki, bu deği§ikliğin, 
fazla önemi < lmaması endi§e ve heye 
can uyandırmaması gerekti: ancak, 
yeni bir hadise bunu tam tersine ya -
pıyor. Erkin1iklerini tekrar kazanan 
b·· eski ulusların tutarı on bet milyo
na çıkıyor, bu rakamın üç milyon beş 
yüz bini Almanca konuı1ur ve düşü
nür. Bu Almanlar, Alman devletleri· 
nin komşularıdır. 

İ§te bu Almanlar, aon seçim müna· 
sebetile, yurt cephesi, adı altında bi
ricik ulusal bir parti halinde rey ver
diler. Her hangi bir fikir ve siyasal 
mcalck ve doktrin taraftan olursa ol
sunlar, ckoslovakyadaki bütün Al -
manlar, bu parti namzetlerine rey ver 
diler. Bu sayede Almanlar, saylav ve 
ayan meclislerinde, en kuvvetli hü -
kümet partileri nisbetinde bir kuvvet 
le yer tuttular. 

Genç bir Alman ulus severi: 
Konrad Henlein, Bohemya dağla • 

nnda, Metallik tepelerinde, Dev dağ
larında köy köy, şehir şehir dolaştı. 
Ateşli bir hitabet ve ta§kın bir gayret 
le Sucdleri uyandırdı. Henlein, Çe
koslovakyadan Almanların ayrılma -
sına taraftar değildi. Bunu ba§kan 
Mazaryl 'e gönderdiği mektuptan ön
ce göstermişti. Amacı, benliğine ve 
dil ve ırk özgürlilğüne sahip Alman
ların diğer uluslarla clele vererek ka
nun çerçevesi içinde çalı~malar imka· 
nını hazırlamaktı. 

Çeko:;lovakya kuvvetinden, tecanü
sünden, iradesinden emin olduğu için, 
her ihtimale karşı ister yakın, ister u
zak olsun, güvenle b:ıkılabilir. 

Genel tıavaşta sonra doğan ulus
lardan azlrklada uğraşan hükumetler 
den yalnız biri Çekoslovakyadır ki, i
§i diktatörlükle halletmemiştir. Çe • 
koslovakya hiç bir ağıza tıkaç koy -
mamı!, hiç bir okul kapamamış, his
bir kliltürü z ~la kabul ettirmek iste
memiştir. Almanların Pragda bir üni
versiteleri vardır. Burada, Frankfurt, 
Bertin ve diğer Jermcn akademileri 

damlarından kimseyi yanına al
mıyordu. Yoksa onlar da aym 
akıbete kavusurlardı. Cesedim 
Maresden ve Brixton istasyon · 
ları arasında, hat kenarında bu
labilirsiniz. 

"Resmi olsun, hususi olsun, 
polisiniz hatta, Yale da, Parr 
da dahil olmak üzere, bizm hak
kımızdan gelemedi. Başa çıkar
dığımız bir çok işlerden polisin 
daha haberi bile yoktur. Maale- , 
sef bir çok kimseleri öldürm~k 

"Madem ki polis bize hlrşı 
aciz vaziyettedir ve biz Je git -
tikçe büyüyen bir tehlike hal·ne 
giriyoruz. Bir teklifimiz var. Bi
ze bir milyon lira tediye ectilınek 
şartile faaliyetimize niha~ et ve
rece~iz. Bu paranın nasıl ödene
ceğini soura bildiririz. Fnkat 
ayrrca tam bir mütareke de is -
tiyoruz. Bu mütareke ve at im· 
zatı l')İr kağıtla !:>ize bağışlanma
lıdır. Ta ki ileride hüviyetimiz 
meydana çıkarsa, bu vesik:1dan 
:atifade edelim. 

"Teklifimizi redderıers~niz, 

Ç EK O SLOVAK YA SEÇiMi 

YENi KABiNENiN TEŞEKK0L0 

\ 

Çekoslovakya Cumur Ba§kanı 
Masaryk 

profesörleri den vermetkedir.,, 

Le Jurnal Des Debats'den: 
Cumur ba kanı - asaryk kendisine 

başbakan Malypetr taratından sunu
lan bakanlar listesini tasdik etti. Ye
ni bakanlar heyeti ile evvelki kabine 
ara&ında bir fark ) ·.tur. Yeni gireıı 

Çekoslovakya Başbakanı 
MalyTJetr 

üyeler şunlardır: Sosyal dcmokr~t 
partisinden: Necas, çiftçi Machmık 
ve artizanlar lideri Najman •.. 

Demokratlık prensiplerine karşı 
gösterdikleri sadakat ve inanç Çok 
zamandanbcri deneçle anla~rlmış olan 
Alman partilerine ment-P bakanlar 
yerlerinde kalmışlar~·· 

==---
Parr'm geldiğini ilk gören Yale 
oldu. Sivil hafiye, mutadı hila .. 
fma endişeli görünüyoı.Ju · . 

- Ben zaten böyle bir tehdıt
ten korkuyordum, ded·, bu d~ 
tam çete reisini enseliyecet'iını 
zannettiğim bir sırada oluyor. 

Parr'ın elini sıkarken ilave 
etti: 

- Guya bugün de balık avı-
na cıkacakuın. . 

_: Sahi! Sizin ölüm güniirıiıZ 
bugiindü. 

Yale dedi ki : 
- Ben tamamile emrinize ha

zır olduğumu söylcmeğe ~el : 
dim. Nazırlar meclisinde bulutı 

ve-madan evvel size şunu haber t 
reyim: Zannederim. h ükiırııe 

• 'f ''"h' t1
" I{ı-resmı vazı e ve saıa ıve • 

8 zıl cenber isinin ta~:h:ni bı:ııı 
h1ra1<mrık ist;vor. Bun1· hf'lS 

ettiler. Ben de kat'iyetıe re~ : 
dettim. Çünkli bu işi sizde~ 3

e 
ha ehliyetle takip edecek kırl15 
görmüyorum. t 

Sonra yüksek sesle ilave etti: 
- Buradan taraça görünmü· 

yor. Halbuki Marl bana babam· 
.zın bulunduğu taracayı görür 
görmez buhran ge~irdiğini söy· 
lcmişti. 

- Anladım, dedi, ilk düşün· 
cemdc isabet varmış. Bu gece 
buraya gelen bizzat Kızıl çen • 
berin şefidir. Size mektubu ge • 
tiriyordu. Yolda haşiye aklına 
geldi. Onu da ilave etti. Yale 
için ve benim için söyledikleri 
doğru olabilir. Fakat istediği şe· 

- Beni nazırlar meclisine 

mecburiyetinde 'kalıyoruz. Bu -
nu intikam için, başkalarına iı.ı 
tar olsun diye yapıyoruz D;.ha 
hu sabah ta H eggit ismınde ':>ir 
acente müdürünü öldürdü'<. 
Çünkü bu adam Froyant'ın zo· 
ru ile hize haylı yaklaşmış bulu
nuyordu . 

daha çok vahim netıcelere inti· 
zar edcb.lirsiniz Aşağ': fa isını· 
leri yazılı ::ın iki tanınmış meb'
usu rehine olarak kaldırırız. Bu 
hafta sonunda hükumet şartla· 
rırr.J:tı kabul etmezse, bu nı;llet 
"eıdllerinden birisi ölüme ka -
vuşmuş olacaktır.,, 

- Teşekkür ederim. faka 
belki de nazırlar meclisi başı;a 

çağırıyorlar. 

Parr bir kahkaha bastı. 
"Bereket versin, tahkikatını 

tek başına idare ediyordu, a - Emniyet müdürliio ıinde. 
bir karar verebilir. r 1 

(Arka ı \18 
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Dola1acağım yann 
Koynunda bulutların 
Şahin gibi kanatlı. 
Oh, Yaradan! ne tatlı ••• 

Sulhte gez serin, serin, 
Bu sala cihan değer. 
Savaş olursa eğer 
Bekçisiyim göklerin! 

(Birinci parça tekrar) 

MONOLOG 

Başlangıç ve son 
Hayatta her şeyin bir başlan· 

gtcı ve bir sonu vardır. Hayat 
dahi öyledir. Bu hakikati bil -
nıezsiniz diye söylemiyorum, bi
lirsiniz. 

Bilirsiniz ama, içimizde kim 
bilir ka~ kişi şu başlangıçla so· 
nu bir türlü bilmezler. 

Geçen gün bizim eve küçük 
bir kız geldi. Annesi, salonda 
b u 1 u n a n lan selamlamamızı 
söyledi. Kız inat etti. Selamla -
rnadı. Annesi de bir tokatçık 
VUrdu. Kız başladı ağlamağaJ 
Ondan sonra sustu, salondaki -
leri selamladı. A kızım, bunu 
daha evvel yapsaydın da, şu to· 
kadı yemeseydin, olmaz mıydı? 

Bazı insanlar vardır ki, ra -
h;ıt_gy~ ohırl.::ır °R::ıh!tf'CJ.7 nt.1 •• 1. 

lannı da eşlerine dostlarına söy 
lerler. Artık her birisi birer teş· 
his koyar, kimi mide der, kimisi 
barsak der, kimisi ciğer, böbrek 
der; her birisi de ayn ayn ilaç
lar tavsiye ederler. Adamcağız 
hepsinin de dediklerini yapar. 
~ahatsızlığı geçmez, yahut ar
tar, o zaman aklı başına gelir 
de doktora gider. Doktor ne ya· 
Patak? Misafirini öbür dünya • 
}'a göndermekten başka ... A a -
dam, ne olur, daha evvel doktG· 
ra gitseydin de, bu hal başına 
gelmeseydi. .. 

İşte bir adam daha roman o -
kuY.or. İlk sayfaları okuduktan 

sonra merakı artıyor... Acaba 
ne olmus diye romanı orada bı
rakarak bu sefer son sayfalarım 
okuyor. Romanın sonunu öğre· 
nince de artık merakı kalmıyor. 
1lk sayfalarda bırakıyor. 

Hiç te bir kitabı sonundan 
başlayıp başında bitirmek aklın 
ereceği şey değil. .• 

Bazı insanlar vardır, mekt:ıp 
veya telgraf alırlar. Fena bir 
haber sanarak açmağa cesaret 
edemezler. Solup saranrlar. 
Hatta kordiyal alırlar, ruh kok
larlarda ondan sonra telgrafı a· 
çarlar. Fakat bir de görürler ki 
hoşlarına giden güzel bir ha • 
her ... 

Bayanlarım, baylarım, bun -
J;ır ,gih; .:la.ha nc:ic-ı-f yukt.ur; :Me-
sela lokantaya, yahut otele gi -
der. Yer içer, yatar kalkar, en 
sonra hesap pusulasını isteyip 
yekunu görünce aklı başından 
gider. Be adam, ne olur yemez
den evvel, yahut yatmazdan ön
ce, yemeğin, odanın fiyatını sor
sana ... Hayır, sormazlar, sonun
da apışıp kalırlar. 

Daha bunlar gibi neleri neleri 
var? Ben bunları anlatırken, 
kim bilir neler düşünürsünüz. 
Pek iyi bilmiyorum ama, anlı -
yor gibi oluyorum. Şimdi sözle
rimi bitirerek çıkıp gideceğim. 
~elki siz de arkamdan şöyle ~öy 
lıyeceksiniz: 0 A çocuk, sen de 
daha evvel çıkıp gitseydin ya ... ., 

ŞUNDAl'-:J, ·su·NDAN 1 ---...--=-ms. __ _ 
Küçük mikroskop 

• Belki çoğunuz bir damla su -
daki sihir ve kerameti bilmez -
•iniz. Halbuki bir damla su ile 
~i~i ~ini bir mikroskop yapabi
l 1t"Sınız. Bununla da küçük şey-
~re bakarken bunları istediği -

Zliz kadar !büyültebilirsiniz. 
Yalnız bu mikroskopu nasıl 

Yapacaksınız ? 
. Altı santimetre uzunluğunda 
ıncc bir demir tel Rhmz. Bir ucu 
nu bükerek, takriben iki milimet 
}: kutrunda bir halka yapınız. 
k u ~alkanm üzerine bir kahve 
k aşıl{ının u:u ile bir damla su 
ı:YUnuz. Damla bu delikten ak· 

az. Olduğu gibi kalır. Bu su
l'c~c ~üçük bir adese hasıl olur. 
b' tlın sapından tutup, mesela 
hır böceğe, yahut avucunuzun 
u sudan bakarsanız küçük mik 
;~k~?un eşyayı ne kadar bü • , 

ttuğünü görürsünüz. 

~i§ mi, pişmiş mi? 
Bir yumurtanın çiğ veyahut 

pişmiş olduğunu anlamak ister
seniz, kolay bir usill vardır. 

Yumurtayı pannaklarımzm 
arasına alarak, bir tabac7m icin-" ~ 
de topa~ gibi çeviriniz. Eğer 
yumurta sağa sola yalpa vurur 
iyi dönmezse çiğdir, eğ~r par
makların verdiği hızı alır ve iyi 
dönerse pişmiş yumurtadır. 

Marifetli yumurta 
İşte parmağın ucunda duran 

bir yumurta... Bunda şaşılacak 
bir şey yok .. Çünkü yumurtanın 
içinde bir kaç tane av saçması 
var. Bu saçmalar, mühür mumu 
ile beraber resimde gördüğünüz 
gibi ısıtılır. 
Eğer saçmalar, yumurtanın 

içinde serbestçe dolaşıyorlarsa, 
sadece ucu ile değil, istediğiniz 
vaziyette muvazene halinde du
rur. 

___ , ____ _,, _________________ __ 

FAYDALI BiLGiLER OYUNLAR 
Eğlenceii saat 

Bir saatın kadranının üzerine 
iki düz çizgi çizeceksiniz. Bu 
çizgiler muvazi, yahut eğri ola
caktır. Fakat biribirlerini k~tct
miyeceklerdir. Bu suretle kad -
randa üç hane hasıl olur. 

Bu çizgileri öyle çiziniı: ki,her 
hanenin içinde bulunan acletle
rin yekunu biribirlerine müsavi 
olsun. 

Honi ve mum 
Bir arkadaşınıza huniden üfü

rerek bir mumu sönüdürp sön -
düremiyeccğini sorunuz. O da 
bunu kolay sanarak söndüre
bileceğini söyler. Halbuki hu -
niyi eline alıp üfler, üfler, bir 
türlü söndüremez. 

Çünkü üfürülen hava huninin 
kenaı:,Iarından çıkar, ortadan çı
kıp gıtmez. Mumu söndilrebil · 
mek için huniyi yere doğru eğ
melidir. Bu suretle kenardan cı
kan hava aleve isabet eder ~e 
Sön<iürür. 

BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
1STANBUL : 

18.30 Jinınutik, Bayan Azade Tartan. 
18,50 Fransızca ders. 19,20 Dana aıusi· 
kisi (Plik). l!l,SO Haberler, 20,- Spor 
müsahabeleri. Sait çelebi. 20,30 Radyo ve 
tanro orkestraları. Türkçe tilrlü ~n. Ba· 
yan Bedri~ Tüzün. 21,30 Son haberler, 
Borular, 21.40 Keman solo. Bülent Tar
cao. piyano La•enııki. 22,- Pllk neı· 

riyatL 

BU kreş 
13·15: Gündüz pllk 7aynnL 18: Asker 

mızıltas. 19: Duyumlar. 19.15: Asker mı· 
zık:aımm devamı. 20: Sözler. 20.20: Ro
men musikisi plikları. 20.45: Sözler. 21.05 
Koro heyeti. 21.55: Sözler. 21.SS: Radyo 
orkestrası. 23: Da:ramlar. 23.lS: Konser 
nakli. 23.45: Franıu:ca ve almanca duyum • 
lar. 

Moskova 
18.30: Senfonik konser. Ul.30: Yeni 

Sovyet prkdarı. 21: Senfonik konıer. 
22: Almanca 127ım. 22.0S: Frıuısıze&. 24. 
05: lsvcı;çe 1a7mı. 

Prag 
20: DuY\lmlar. Söılcr - Plik. 20.30: Ha. 

fif musiki. 21.SO: Sözler. 21.45: "Dul 
Matmazel,, adlı Vieniavski'nin 3 perdelik 
opereti. 23: Duyumlar. 23.lS: Söaler. 23.SO 
Plik. 23.45: Radyo orkeı;trası. 

Paris kısa dafgaları 
6: (19,68 m) Pllk. 6.45: Duyumlar, bot· 

sa. 13: (19,68) Duyumlar, boru. ıs.so: 
Bordo'dan: konser. 14.30: Ineili2'cc du· 
yumlar .• Sözler. 15.30: Andre Delmon 
cazı. ıa: (25,23) Dımımlar. boru. 19: 
Sözler. 19.30: Konser. 20.30: Sözler. 20.45 
DuYUmlar. 21: Duyumlar. 21.30: Röle. 

MUnih 
10: ltalyaıı Rus, Fransız ve Alman opera
larından parçalar. 23: Duyumlar. 23.20: 
Proıram arasL 24: Danı mü.ıiii. 

Hamburg 
20: Kar~ık konser. 21: Duyumlar. 21. 

10: "Deı: Poılillon von Lonjumeau adlı 
2 perdelik opera .. 23: DuJUmlar. 23.25: 
Musikili procram arasL 24 Danı ve ıcıı 
parçalar. 

Breslau 
20.15: Alman flrkılarL 20.40: Hafta du· 

yumlarL 21: Kısa duyumlar. 21,10: MU. 
zildi piyes. 23: Duyumlar. 24.50: Dana ve 
hafif milzlJL 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

* 1 pek : Altın - Şeytan maskeli 
Kadın. 

* Melek : Mari Dukanın davası ve 

Vakltsız baba. 

* Sümer: Garp cephesinde kanlı 
hücümlar - Nisin sevdim. 

~ı: Tan : Gönüller Birleşince. 

* Şık : Sana Tapıyorum ve İnsan 
Acısr. 

": Elbamra : Mata Hari ve Gizli 
Mahkeme. 

* Yıldız : Kalpten Kalbe ve Şarlo 
Asker. 

* Asri : Deli Gönül. 

:;. A\kazar : Tarzan ve Eşi. 

>:: Milli : Ekmekçi Kadm ve Ko· 
miklar müsabakası. 

* Kadıköy Süreyya : ).§k Kurban· 
lan. 

* Asri : Dudaklardan gönüle -
Fırtına. 

• NÖBETCI 
ECZANELER 

'Ru rece nöbetçi ecıaneler şunlardır: 
Emin6nUnde Arop Mi.n.-ısyan - Cenher· 
litaııta Sm-ı - Gcdikpaşada Asııdoryan 
- Cihalide Nccııti - Se:ı:ııdebaıımda Asaf 
- Ak:sarayda Seref Celil - Samatnda 
Teofiloıı - Şehremininde S. Hamdi -
Kıırag{imrilkte Kemal - Bilyü!rAdııda 
Mehmet - Hcybeliada Tanu; - Bııkır
kövde Hilal - Dcfterdarda Arif - Has· 
kövdc Halk - Kastmpa .. ada Merkez -
Kadıköyilnde Saadet - SötütlH çesmede 
Osman Hulusi - Galatada Kanric;i -
Rostan.başmr'lıtn Ttimad - Tepebumda 
KlnvoH - Talcı!mde Tarb.lm;ı - Mııc· 
kada M•rka - Be,iktaııta Recep - E· 
yüote Hikmet eczaneleri. 

• MURACAAT 
YERLERi 

Deniz Yolları acentesi Telefon 42362 
Akay (KA.dıköy iskelesi ba:ı mc· 

murluğu) 43732 
Sirlteti Hurive. Telefon 44703 
Vapurculuk Sirketi merkez acen· 

tesi, Telefon 22925 
Şark D~mriYollıırı müracaat ka· 

Ieıi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demir:vollan miiracaat 

kalemi Haydarpaşa. Telefon '42145 

• L 1 M AN 
HAREKE rLERI 

Dün limanımr.a fU vapurlar ~elmiş· 
tir: İskcnderiyeden lzmir, Mudanyadan 
Asya, bmittca Güzel Bandırma. 

Dün limanımrz:clan ı4!cn vapurlar ıan· 
lardrr : Mudanyaya Tayyar, lzmite Ay· 
ten. Mersine Gerze 

Bugün limananıra 11 vapurlar gele-
cektir : Karadcniıden Karadeniz, Bandır· 
madan Çanakkale, !zmittcn Ayten, Mu· 
danyadan Tayyar. Karabicadan: Bandır-

'"\ 

~~UDUKLARIMIZ QUYDUKLARl~IZ J 

YUZLERCE ASKERi 
KU.RTARAN GÜVERCiN 

Birçok kahraman askerin ha- 1 yomdan mamul küçük bir kutu 
yatı bir topal güvercine bağlı bağlanıp uçurulduğu zaman bü
bulunuyordu. Göklerin buğuları tün gözleri müthiş bir endişe 
içinde kaybolduğu zaman onu kapladı. 
takip eden gözlerde derin bir John Silver yaralanıyor: 
endişe aliimi beliriyordu. Aca- Kahraman güvercin evveli 
ha bu sefer de sağ salim döne
cek mi, yoksa bir hain düşman r ' 
kurşunu ile yere serilecek miy -
d";> 1. 

- Amerika orduları Havay 
güvercinleri, John Silver ismini 
taşıyan harp kahramanı erkek 
güvercini onların yanlarına ge -
tireceklerini duydukları zaman 
kanatlarını çırparak, kendileri -
ne çeki düzen vermişler, cin 
göz, parlak tüylü kuşu dört 
gözle beklemişlerdi. Çünkü: 

Bir güvercin ne yapabilir? 
Bu kahraman güvercının 

harpteki yararlıklarmı çok eski
denberi işitirlerdi. Büyük harp
te Meuse-Argonne harbi bütün 
şiddetiyle dçvam ederken ön 
hatta harbeden bir tabur çok 
elim bir vaziyete düşmüştü. 
Topçusu, düşman tarafından 
imha edilen bu tabura süratle 
topçu kuvveti verilmezse, bütün 
taburun mahvolacağı muhak
kaktı. Telefon hatları kesilmiş, 
karargaha yağan ateş yağmuru 
içinde sağ olarak nefer gönder
mek de imkansız bulunuyordu. 

Tabur kumandanı emirber 
neferini yanına çağırarak John 
Silver'i getirmesi için emir ver
diği zaman zavallı neferin ben
zi kül gibi sarardı. Düşman ate
şinin bu kadar kesif olduğu bir 
zamanda kahraman güvercini 
uçurmak delilikten başka bir 
~ey değildi. Fakat çaresiz itaat 
etti. Güvercinin ayağına alümin 

irtifa kazanmak için helezoni ı al kanlar akan bir güvercin 
uçuşlarla diklendi. Fakat gire- konmuştu. Güvercinci pür hele
ceği yere vasıl olabilmek için can Silver'i yakalıyarak hemen 
muhakkak surette Alman hatla- tabur kumandanına koştu. Za
n üzerinden uçması lazımdı. valh hayvan yaralandığı haJde, 
Gözün güçle görebileceği kadar karargaha kadar yoluna devam 
uzaklaşmasına rağmen onu çok etmiş, gönderiJen haberi ve ya
kuvvetli harp dürbünleri ile ta- rah olduğu halde kendisine tev
kip ediyorJardı. Heyecanın git- di olunan şifreyi geri getirme
gide arttığı bir sırada zavallı ğe muvaffak olmuştu. Bacağı 
kuşçağızın düşman tarafından tedaviye alına.{1 John Sil ver 
atılan isabetli bir kurşµnla yu- bundan sonra "Kahraman,, un
varlandığ;ını gördükleri vakit vanmı kazandı ve tekaüde sev
bütün tabur zabitlerinin gözleri kedildi. 
yaşarmıştı. 

ikinci güvercin: 
Kahraman John Silveri kay. 

bettiklerine inanarak ikinci bir 
güvercin uçurdular. Bu da gök
lerin içinde gözden kaybolunca 
beklemekten başka çare olmadı 
ğI için sabrettiler. 

Aradan kırk dakika geçince: 
Aradan kırk dakika geçtikten 

sonra taburun güvercinliğinin 
üzerine bacağından zırıl zınl 

John Silver 'imdi çok sakin 
bir hayat yaşıyor. Havay adala
rında türetilen harp güvercinle
ri arasında en mümtaz mevki 
ona verilmiştir. Şimdiki halde 
en sevdiı?i kız Beatrice isminde 
çok güzel tüylü tazedir: Onlar
dan geçen sene iki çocukları ot
muş fakat kız çok aşifte çıktı
ğı için çocuklara bakmak harp 
kahramanı John Silver'e düş -
müştü. 

ma, Bartindan Antalya. 
Bugün limannnızdan eidecek vapur• 

lar şunlaTatr : Ayv:ılıta min. !Karabi· 
gaya Bandmna, Bartina Bar'tın, 1z:mıu 
Güzel A. • .oı--u, 

• HASTANE 
TELEFONLAR 

Cerrahpaşa hastanesi. Ccr
rahpaşa 21693 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu caddesi 60li9 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükür hastanesi . 
Firuzağa 

24553 

Gülhanc hastanesi. Gülhanc 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakuk~ Rcşa 
diye kışlası 

43341 
20510 
22142 

Etfal hastanesi. Şişli 
Haydarpa§a Nümune has
tanesi 

16 .. 60 
42426 

()0107 

• 
ÇABUK SIHHİ 
YARDJM TEŞKILATI 

Bu numaradan imdat oto· 
mobili istenir. 44998 • 

iTFAiYE 
TELEFONLAr~I 

İstanbul itafiycsi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

Ye§ilköy, BaL.:ı.ı-lwy, Büyükder~ 
Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe, Kandilli, ErC41köy, Kar· 
tal, Büyükada, Hc.:vbeli, Burgu, Kı
nalı mrntakalan için "telefon santra
lındaki memura (3rangın) kclimc6İtlİ 
söylemek kafidir. • VAPUR ·rARlFE.l..ERİ 

KÖPRO. HAYDARPAŞA· b'DIKQY 
15 Mayıs 935 tarihinden itibaren 

(Her •iia'> 
Köprüdcıa tı JP.Qa- KachlcOyti· 
Kalkış dao1K. ne'V.:mı 

630 x H41 16.:ıl 

700 x l'JU 723 
. 

730 D 7 so 
735 x '7S3 
735 X E '7.53 ııı:ss 
800 :a 20 
820 x 840 
830 D -- 850 
840 E 8 ss 
140 D too 
1>05 Toroa 9%3 ~us 

SJ45 X Adana 1003 ıoes 
1020 1040 
1100 x ll 18 1123 
ııso x 1208 1213 
12!0 -- ns 
ıs 15 x 1333 l3 1 
l4 00 X Ankara muhtelitl'4 18 14ı23 

14 30 14 4S 1453 
ıs ıo x 15!3 ısss 
15 50 x 16 08 1613 
16 25 1640 
16 45 JC 1705 
17 00 17 ıs 
17 25 Adapuan 17 43 1748 
17 50 x 1810 
18 00 18 lS 
18 SO Ankara &llt'at 1848 1153 
1855 x 1915 
1910 J92S 
1945 x 20 o~ 2008 
2030 x 2048 20SS 
21 10 x 21SO aı ss 
2230 x c. 2250 225!1i 
2345 x A.. 24 os 241l' 

A. ltaretli aeterln trenl cuma. pazartesi 
sünleri itler. 

B. 1ıaretli aefcrin treni peracmbe \'e ı>•· 
ar clinleri iıler. 

X lpretli aeferleriıı Baııll7o tTcnlerı1• 
ilti.akı vardır. • ICADIKÖY • HAYDARPASA • ICÖPRO 
ıs Ma:rn 935 tarihinden itibaren 

CHw aila) 
Kadık&- H. Pap- K.Bprüye 

yilııdeıı K. dan K. Vanı 

us 
7 30 
700 
IOOD 

105E 
130 

9000 

905E 
940 

1020 
10 50 
1140 
12 30 
1305 
1345 
14 35 
15 00 
ıs 40 
1620 
ı .. 50 

17 25 
·ıns 

18 30 
1900 

1945 
20 20 
21 10 
21 ss 
2305 

635 x 
738 x 

105 XD 
110 x 
145 x 

650 
7S3 
720 
120 
125 
825 
150 
905 
920 

9 ıs Ankara sür'at 9 35 
915 9SS 
948 x 1003 

1028 x 1043 
10 58 Adapuan 11 13 
ıı 48 x 1203 
12 40 Ankara muhtelit 12 ss 
ıs ıs x ıs so 
13 55 x 1410 

1508 x 
1628 x 
1715 x 

1115 x 
U40A~ 
1908 x 
1935 x 
19 53 Toroı 
2028 x 
21 20 x • 

2205 x c. 
2315 x s 

14 55 
ıs 23 
1600 
16 '43 
ı7 ıo 
17 35 
17 45 
1815 
1835 
ı8ss 
192Z 
1955 
200f 
2043 
213S 
2220 
2330 

C. !~retli •eferlerlu treni 1 Hazirandan 
31 Birinci Tesrine kadar hsler. 

D lpretli seferler cuma rUnlerl yapıtmu. 
E. İ'3.retli seferler cuma ıüntert yapılır. 

Sisli tipili ve ıiddetli fırtınalı havalardı 
vapurlar bulundukları mahallerden hareket 
etmiyecekler barnunak mllmkUn olmı. 
van iskeleleri tutmıyacak. nbut daha ev· 
'"el tcrkcdcbilcceklerdir. 
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•• 
MARLEN'iN GOZLERi 

Yukarda John 
Gilbertin, 1 n a 
Claire ile evlen
mesi büyük biı 
yanlı,tı. Ortada 
solda'n itibaren 
bir kaç zaman 
V ırginia Bruce 
ile izdivacı iyi 
neticeler vere
cek gibi görün· 
dü. Fakat bu da 
boı çıkb. Artis .. · 
tin gençlik re.• 
mi biraz zaman 
sonra. Aşağıda 

sağdan itibaren 
John Gilbert'üı 

. 

Acaba Eskisinden Kuvvetli 
Rejisör Bulabilecek mi ? 

Bir 

, 'Artık Marlene Dietrich mes
lek"'\0 nin dönemeç noktasına gel
miş bulunuyor. Önündeki yo
lun ü~ tünde iki levha var: Bun
lardan Nrinde "Sizi daha büyük 
şöhretler~~ götürecek yol,, öbü
ründe ise "Buradan çıkılır,, ya
zıları var. 

Tatlı ve l'azip artist birinci 
yola saparsa çok yorucu, bıktı
rıcı bir hayata atılmış olacak
tır. Bu yeni hayatta acaba eski 
rejisörü Von Sternberg gibi onu 
anhyan ve anladıktan sonra is
tediği şekle sokabilecek kudret
te bir rejisör buLa bilecek mi? 

Paramount stüdyolarındaki 
yeni maestro ile ne dereceye ka
dar anl~şabilecek? Bu işe baş
laması bıze yeni şöhretler, yeni 
heyecanlar peşinde olduğunu 
anlatmaıfa kafi! Fakat bu sade
ce bir a~zu olarak mı kalacak; 
yoksa sonunda muvaffak1yetle 
neticelenecek mi? 

Marlene'in eski rejisör Von
dan ayrılmasını cok tabii bul
mak lazımdır. Çüiıkü bu parlak 
artist artık onsuz adım atamaz 
bir hale gelmişti. Güzel bir ka
dının artistlik hayatında gözü
nü kırpmak için bıile rejisörüne 
sormak ihtiyacını hissetmesi, az 
çok onun yalnız başına hareket 
etmek kudretinden mahrum ol
duğunu göstermez mi? .. 

Marlene değişmiştir 
Bir vakitler g.azetecilere mü

lakat vermekten bile sıkılan 
Marlene bugün çok olgun, çok 
yüksek kültür sahibi bir kadın 
halini almıştır. Geçenlerde şere
fine verilen ( 150) kişilik bir zi
yafette, Hollyvood'un en yük
sek artistleri arasında Marle
ne'i görenler onun son senelerde 
son derece değiştiğini; eski 
utangaç, sıkılgan kadın yerine 
oturmasını; kalkmasını herkes
le konuşmasını mükemmel su
rette bilen ve herkese söyliyecek 
güzel bir söz bulan şen bir ka
dın olduğunu görmüşlerdir. 

Son yaptığı mukavelede Pa
ramount müessesesi onun icin 
ne gibi bir iş bulduğunu, ha~gi 
rolleri vereceğini tasrih etmiş 
değildir. Bunlar simdilik bilin-
miyor. ' 

Marlene sinirli değildir 
Garbo gibi tenkitlerden hiç 

müteessir olmıyan Marlene si
nirli değildir. Halkın onun yap
tığı bir filmi beğenmemesi Mar-

MARLEN erkek kıyafetinde 

_..~---=--------~-------'~u==•------------------.,...------n 

Hollywood'un En Büyük Aşkı 
lene nazarında bir kıymet ifade 
etmez. Çünkü rejisör Von Stem 
berg papa gibi hata istemez bir 
insandır. Bununla be~aber son 
iki sene zarfında Von hiç çalış
maz; çalışsa da yaratmaz bir 
hale gelmişti. "Kızıl imparato
riçe,, baştan başa boş bir film; 
"Şeytan kadındır,, bundan daha 
manasız bir resimdir. Marlene 
ve Von Sternberg bu gidişle yal
nız kendilerini değ'il; müessese
yi de iflasa sürüklüyorlardı. 
Bunun için ayrılmalarına şaş

mamak lazımdır. 

Hollywood'da geçen aşk ma· 
ceralarmın kimisi yazılmı.ş, ki
misi yazılmamış bir çok safha -
ları vardır ki; bunlardan hiç bi· 
ri Jack Gilbert'in mahvına se • 
hep olan hikaye kadar hazin de

hayali ile herkese candan dost 
olan bu iyi çocuğun bende hı • 
raktığı en canlı hatıra seneler
ce evvel hepimiz daha pek fa -
kirkcn ve sinemacılık ta bugü-

ğildir. 

Vo n Sternberg • 
Marlene romansı 

Bugün biribirinden hüsranla 
ayrılan yıldızla rejisör biribirle
rini Ufa müessesesinde tanımış
lardır. O zamanlar cok muvaf
fakıyet kazanan (M~vi melek) 
filminde yolunu kaybetmiş 
mektep hocası Emil Jannings'e 
"Ben aşık oluyorum,, şarkısını 
söyliyen tatlı sesi kadına bu
giinkü mevkiini kazandıran Von 
Sternberg'dir. Mavi Melekten 
sonra Marlene'in yaptığı bütün 
filmlere, bir tanesi müstesna 
hep Von direktörlük etmiştir. 
Son birkaç tanesi miistesna bu 
filmlerin hepsi de son derece 
muvaffak olmuş sayılır. 

Fakat yıldızla rejisör arasın
da acaba ne gibi bir macera geç
miş olacak ki artık yaptıkları 
filmlerde bile bir tatsızlık, bir 
yavanlık kokuyor. Bugünkü ay
rılığa sebep ne olursa olsun 
san'at namına bunu hayırlı bir 
şey telakki etmeliyiz. 

Bundan sonra 
Bundan sonra Von Sternberg, 

cazip yakıcı yıldızın sihirli ka
dınlığının tesirinden kurtularak 
diğer rejisörlerin yaptığı gibi 
daha maddi saha1ar üzerinde ça-

Marlene Dietrich " kadın 
feytandır ,. filminde 

lışmak mecburiyetindedir. Bu
nun için her şeyden evvel yedi
ği sersemletici darbenin tesirle
rini azaltmak için bir müddet 
istirahat edecek, ondan sonra 
tekrar işine dönecektir. 
Marlene'e gelince; hiç sinirlen
meğe mahal yoktur. Param~unt 
bir artf sti sadece güzel seslı ol
duğu için angaje etmez. Kay
bettiği rejisörünü nekadar ça
buk unutµrsa o kadar karlı çı
kacaktır. Yeni dost, yeni halk 
kazanmak icin kendini yepyeni 
sartlara uydurmak mecburiyeti 
~ardır. Marlene'in yeni haya
tında muvaffak olacağına şüp
hesiz nazariY.le bakılabilir. 

Çok az zaman evvel kulakla
rında alkış sesleri çınlayan, Lu
run deliklerinde muvaffakiyet 
kokusu tüten, ayakları altına 
altın saçılan ve şen, gülen çeh • 
resile hepimizi şenlendiren bir 
artist vardı ki bugün kendini şi· 
fasız bir aşka kaptırdığı için a
ramızdan ayrılmış bulunuyrır. 

Bugün zavallı Jack kendi ser· 
güzeştini kendi yazan bir ro • 
mancı gibi, onun son bölümünü 
tamamlamağa beyhude yere 
uğraşıyor, didiniyor. Milyon -
larca insanın sevdiği şen tehes• 
sümü, nadiren dudak'armcia 
görülse de, artık yaşamğa değ
mez dediği hayatla alay ediyor 
gibi bir his vermekte insana! 
Bir vakıtlar Jack kadar hayatı 
seven insana, senelerce arac;a -
mz rastgelemezdiniz. Halbuki 
şimdi o çılgınca sevdiği hayat " 
tan nefret ediyor. Bugün onun
la alakasını kesmiş, kendisini 
hadiselerin tesadüfü akıntısına 
bırakmış sürüklenip gidiyor. 

Bugünlerde Jack kimse ile 
konuşmuyor. Onu görenler cok 
az. Bir vakıtlar Hollywood'im 
en şen, en güzel artistlerinin 
sık sık toplandıkları evinde şım 
di o, yalnız ve münzevi kapısı .. 
nm eşiğini kimsenin geçtigıni· 
istemiyor. Greta Garbo ile aşK 
macerasını yaşadığı, Virginia 
Bruce ile evli olarak oturduğu 
küçük bir tepenin üstündek~ e·-~'F=--'r''~P''"i' 

vinde, teli başına, ltayoettiği 
aşkın matemini sızlayar kc:ılbin
de uyutmağa çalış m ıavallı 
Jack ! Bir vakitler en ,: arka
daşı olan parlak artist ~'.mc!i 
yapayalnız! 

Kabahat kimde? 
. Kabahat Jack'ta olsaydı bel

kı bu acıyı çekmek daha k.::lay 
olurdu. Fakat ne münasebet? 
Hiç bir vakit kabahat onda d~
ğil ! Onu kıran şeyler o kadar 
lüzumsuz, o kadar şefkatsız, o 
kadar boş ki! 

Dostlarım o anlayan, duy«n 
kalbi ile bir gün içinde kendine 
ısıtan, alıştıran Jack'ta kabahat 
ve kusur olur mu hiç? Kuvvetli 

ne bakaraK pek geride 1'ulunur
ken bir kahvenin önünden ge -
çen lüks limozini göstererek: 
"Yakında işte ben de böyle bir 
limozinle önünüzden geçece -
ğim,, dediği gündür. 

Aradan çok geçmeden bir li
mozin değil, aynı zamanda ser
vet ve şöhret kazanan Jack için 
hayatın lüks kısmı hic bir vakit 
birinci derecede bir ehemmiyet 
kesbetmemişti. O bunları sev -
mez değildi; fakat onun için 
bundan evvel iş gelirdi. İşten 
sonra en çok sevdiği şey aşk ve 
kahkaha idi. 

Onu "Büyük resmi geçit,, fil· 

1. ı 

Hollyl'ood'da bir vakitler en şen insanlan bir ~r!'va topla
dığı timdiki inzivası, John bir tek kadmı ~ahıcı ve ~t~ş.11 
bir atkla ıevmi,ti. O kadın da bir tek erkeği. Fakat bırıbı

rlnden o kadar başka %evkleri vardı ki onunla da uyuşamadılar. 

minde görenler acaba bir daha 
unutabilirler mi sanıyorsunuz? 

iş ve aşk 
J ack işten sonra aşkı severdi. 

Ye kadınlar ona nasıl taparlar
dı bilseniz! Jack Virginia Bru • 
ce'e karşı geçici bir heyecan his 
setmemiş değildi. Esmer Leat
rice J oy da hoşuna gitmemiş de 
ğildi. Bunlardan başka bir süru 
kadın daha onun hayatına ta -
lihlcrini karıştırmışlardı. Fakat 
hakiki aşka gelince: O, bir tek 
kadın sevmişti. O kadın da bir 
erkek. 

Garbo'yu sevmek bir erkek 
için bir şeamet olabilir miyJi? 
Belki. Çünkü onu; Jack Gilbert 
gibi çılgınca sevmek hiç bir et· 
keğe saadet getiremezdi. B:_ri -
birini seven iki insanın biribirin
den çok aykırı, çok ayrı görüş
leri, noktai nazar farkları ola -
bilir ki bunlar er geç aşkı öMür
meğe kadar varır. Belki bu~?ar 
birleşmeselerdi, bu ayrı yolla -
rm yolcuları biribirlerin,.len u -
zaktan uzağa sevişselerdi bu • 
gün sahnenin en dimanik, en 
candan ve içli artisti John'u 
kaybetmezdik. 

Gilbert için hayatta ~,. nm 
bir aşka katlanmak mümk , ol
saydı belki de mes'ut olab:L:rdi. 
Fakat ne mümkün! O yalnız 
aşkta değil, dostlukta da böyle 
idi. Bir arkadaş, bir dost için 
yapmıyacağı fedakarlık yoktu. 
Herkesin, en büyüğünden en 
küçüğüne kadar sevgi ve sem -
patisini kazanmış olan bu se -
vimli ateşli aşıkı niçin k;ıylıet -
tik? İşte bir sual ki insan1 , e -
vap vermesi bile azap ver~vor. 

Onu niçin kaybettik? 
Jack'ı günlerce telefona bi~ 

cevap vermez bir hale getiren, 
en sevdiği dostlarının telgrafla-
rını bile açmadan masasının 

üstünde bıraktıran nedir? Bir 
zamanki şen, zeki çocuğa ne ol
du? Bu kabahatm çoğu Jock'ta 

ise bir kısmı da onu tedaviye 
uğraşanlarda dır. 

J ack'a şöhret ve servet kazan 
dıran coşkunluğu, yerinde dura
mamazhğı, hayatı sevmesi ma· 
alesef onun hayatına maloldu. · 

Sessiz filmlerde dünyayı ken'" 
disine taptıran büyük artist ses· 
1i sinema çıktığı zamanlarda 
bütün Hollywood altüst olur • 
ken, haziran gecesindeki gibi, 
yıldızlar bir bir arkasına şöhret 
semasından dökülürken bir tek 
film çevirmek için yarım mil • 
yon dolar gibi şimdiye kadar 
hic kimsenin almadığı bir para 
al;yordu. Sesli filmde muvaffak 
olup olmayacağım tayin ede • 
memelerine rağmen eski ölçü • 
lere güvenerek gene Jack'a en 
büyük parayı veriyorlardı. B~ 
çok fazla para onun karakte~ı 
üzerinde muhakkak ki fena bır 
tesir yaptı. Bunu takip eden ses
li filmlerdeki muvaffakiyetsiz " 
liği işi büsbütün berbat etti. 

Kabahat kimin? 
Kabahatm en büyüğü mu .. 

hakkak ki direktörlerde. Çünkü 
J ack'ın sesli filmlerde de mut .. 
lak surette muvaffak olacağına 
inanarak ona hiç bir ihtimam ve 
terbiye vermeden birinci filmi
ni piyasaya çıkarmalarında. B~ 
kadar hassas bir artistin birincı 
sesli filminde bir fiyaskoya uğ-' 
ramasmm o artist için ifade e • 
deceği manayı anlamamaların· 

da. 
Sevimli John Gilbert'in bil' 

gün içinde en şöhretli bir yrldıZ: 
ken birdenbire bütün HollY 
wood'un derdi halini alan ıntt " 
vaff akıyetsizliği o kadar için: 
işlemiş olacak ki kendisine ~~1 

muamele edilmediğine, bilt~~ 
direktörlerin ona karşı katı ya• 
rekli olduklarına inanarak asa· 
hı bozuluverdi. 



. 

. ~ N============================================== 11=== 

lstanbul Gayri Mübadiller Komisyonundan: 
D. No Semti n m11ballai Soka ta Emllk No Cimin biual Hiueye pre 

muhammen K 

!440 Tophane Cebbar çıkmaza E. n yeni 4 5',SO metre araaıiıa S66 açık 

harita 1264 tamamı arttırma 

4070 Kıaabada MuradiJ8 Kmah h•••m E. 6 Y. 32 Ah .. p haae '"Hhçeaia 222 • 
1/5 hiaai 

4070/1 • Yah Cad. E. 2 Y. 4 Ahıap hane ye 759, 50 2190 kapah 
metre anama 1/4 hi....ı zarf 

4264 Mereaa Mahmutpap Kalalar han 25 Kalcılar ban alt kat klp '" açık 

oda arttırma 

4090 Burpıaclua Bala çeler 5-7 lıci ahpp hane ye bahçenin 1739 kapah 
47/120 H& zarf 

430C Beyothı Kamer Kordelp 24 107,50 metre ana 430 açık 

hatun artbrma 

4395 YetilUJ E.. Ermem ki&Sffi E. 32 Y. 1711• Ahpp iki hane ye bluhe ft 430 • 
Y. incir Çiçeti Ye 17/2 bahçenin 66/72 bitMli 

Mirasyedi 

4165 Kaampa .. Sirkeci ZıncirlilmJU E. 15 Y. 17 Alapp ha .. in 1/2 la.. m • 
Mublabiddin 

5523 Be1otlu Kamerbabm F..U1aa 35 210 metre UADID 1/4 illa. 210 • 
5579 Tara"1a Tarallfa Cad. 236-238 Ah .. p kayıldıanelİ olu ba- 1720 kapah 

nenin 415 Hi& zarf 

5624 Bottaaa Çatalçepne Çatalçetme E. 11-15 ML 356 metre ana 428 aÇJk 

harita 61 arttırma 

562' Bostana • • E. 16 MI. 207 metre ana 248 • 
harita 36 

Uyuşturucu maddeler 
inhisarından: 
a. - Yeni mahsul 
1.- Yeni mahsul 30 Eylül 1935 e rastlayan pazarte

si akşamına kadar İnhisar İdaremizin İstanbuldaki hu-
11 susi deposuna getirilecektir. Yeni mahsul için İzmirde 

depo açılmayacaktır. Getirilen her parti afyon için sıra 
numarası verilecektir. • 

2.- Bu müddet içinde getirilmeyen afyonlar ancak 
ertesi sene yani 15 Haziran 1936 dan sonra o zamanki 
şartlara göre muamele görecek ve idare bu tarihten önce 
bu afyonlan satın almağı düşünmeyecektir. 

3.- Afyonu depoya getirme masraftan İnhisar İda
resine ait değildir. Bu mallar alakadarları tarafından 
depo içinde teslim alınacaktır. İnhisar İdaresi bunlan 
istasyon veya iskelelerden veya nakliyat idarelerinden 
aln1az. 

ı 4.- Bu afyonlar için İnhisar İdaresi bir yıl içinde 
ardiye ve sigorta istemeyecek ve mallar İnhisar İdaresi 
hesabına sigorta edilecektir. 

5.- Getirilecek afyonlar en az darasile beraber 80 
kilodan aşağı olmayacaktır. Bunu temin için alakadar
lar aralarındaki Kooperatif teşkilatına ve çiftçi arasında 

hususi anlaşmalara istinat edebilecekleri cibi komisyon-
Yakarda enafa ,_sah pyri mealndler on pa mOddetle ubp çskanlmltbr. llaaleleri 21/6/935 culan da araya koyabileceklerdir. 

tarihiae taaclif eden Cuma pi .. ton clarttedir. Satıt mlnhuuaa pfri mlbaclil boDOliledır. 6.- Anbara verilecek afyonlann İdareye satılması 
'-ll!i!ıliii!!!!!!!!!!ii!i!i!!!!-iliiiii!!il!ii!!iii!!!!!!!l!l!!!eiiili!!i!i!i!i!!iiii!!!!ili!!!iiiiiii!!il!i!!i!iii!ii!ii!i!i!!l!! .. -i!!!i!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!ll--~--m!!! • mecburi değildir. Mal sahipleri af yonlarmı kendi uhde

lerinde ve ardiye, sigorta ücretleri İdareye ait olmak -
Satlhk yat 

10 .. tro amıalut-da, '5 •· 2 
,.ık..U, 10 beypllk ,__ bea 
lla mot&G. kabine, methal 1e
tl "ha1'aı. 

l.tekBlerin ( Bebek ) riimuile 

1 
Devlet Demh7ollan ve LimaJan itJetme 1 şartile tüm bir yıl muhafaza edebilecekleri gibi başkası-

Umum idaresi ilinlan na da ciro edebilirler. Ciro muamelesini 16 kuruşluk pul 
'---------------------- üzerine imzah bir istida ile yapabileceklerdir. İstidada 

isim, soyadı sıfat, tafsilitlı adres bulunmalıdır. İmza ve-
ya mühür mahalli, hükUınet veya Noter~ikçe tasdikli. 
olacak ve üzerine de fotoğraf bulunacaktır. 

HASAN 
TIRAŞ BIÇA~I 

Dünyanın en Mükemmel 
Tıraş bıçağıdır 
Şlmdlp bela icad olanu W

tla bnt lllçalclan anamda en 
mlkemmel ve ea fevkalide ol· 
dup ta11akkuk etmiftir. Piyua-
cla •ncad brq blçaldaımı p
fllt8utbr Huaa hrq ltıçajmm 
1-2-S-4 alllDU'ab ıayet keskin 
ft laaau taraflan Yanbrki 
.... bir taraftle liabl - defa 
tlrq oı..ak lraMlclir. Be beeeW. 
5 bnfl.k ...... Haua brq 
..... .. ~ .. --....ıc. 
la lııil•dlkte ,cm tlefa brq ya
pdmak ...-Wlr ki düaywn 
hiçi* .. çatal.. ... ..ayet c::.•· Huaa lllçats 18teditialz 

bqka marka ftrirlene al-
un-.yam. Takli.u.riaclea ala-
1111111. Fiatu 1 adedi 5 lmnftar. 
10 .... 45 brqtur. 

Hasan Deposu: 
Aüara, LblllNI. 8eyotla. ....... 176 No. la ... --

-- ..... ,.......... !iiiii!• .... 

Muhamen bedeli 13500 lira olan (750) ton yerli 
kok kömürü 11-6-935 salı günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır • 
Bu işe girmek istiyenlerin 1012,50 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanu
nun dördüncü maddesi mucibince ite girmeğe kanuni 
minileri bulunmadıilna dair beyannameyi havi teklif
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri llzmıdır. 

7 .- Bir yıldan fazla müddet için İnhisaı: idaresince 
kesilecek az mikdarda ardiye ve sigortayı, satma işi •i!!!!!!!H!!!!!!!!ii!l!!!!!!!l!!lil!!!!!!ii!!!l!!!!!!!l!!!!ii!!l!!i!!!P. • 

Kükürt Satışı 
KEçlBOllLU JtUXURT ŞiRKE
~ namma ltalya'clan ce1eft 50 kilo
lUk ldUdlrt çu..U.n beheri 333 ku· 
~ tiltUn cttmriikdelri c Doiruluk 
:'ticaret Evi> depo9unda 1&tılmakta· 
4ır. 

JtlçtBORLU KUKURT ŞİRKETİ 
latanbul Aceatus 

•Dojnaluk Ticaret .. mJalbi 
BAHRİ DOGAN 

"-

ikinci ifli8 memurlutundan ı 
,_ 'l'ünel civannda oturmakta ve Ga
._tada ayakkabıcıhkla metıul bulun-

-.,...... '-- ~- . 
l7-5-935 tarihinde açrlıp tasfiyenin 
'41 tekilde yapılmasına karar veril· 
"df olduiundan : 1 - Müfliate ala
~ft oJanJamı ve iltilıkak iddim1111da 
~U·•nlann alacaklanm ft iatibbk 
~ ilindan 1 ay içinde ı inci iflb 

Buna dair şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme dairesinden, Haydarpaşa tesellüm ve sevk müdür-
lüğünden alabilirler. (3035) 4185 

ı 8 ile 28 Pi arad ı6a;Jerlli .... Nli"'8 allb• (Jlqıa
yan ve bedenleri sağlam görülenlerinden imtl&aft ile 
hareket şakirdi almacakdır. 

Girmek isteyenler orta mektebden diplomalı olacak
lardır, J ·l5'• diplrnan lın.ü•n•'ı• 111wwwbillausıi. ~fftf
lar. 

Müsabaka imtihanı 20-6-935 Perpmbe cilnil Anka
rada Umumi Müdürlükde, Haydarpqa, İzmir, Kayseri 
ve Adana'da İf]etme Müfettişlilderinde yapılacakdır. 

İsteklilerden orta mekteb diploması gösterenlerin bu 
şehirlere imtihan için gidip gelmeleri parasız yapılır. 
İstidalar ve diploma suretleri yukandaki makamlara 
15-6-935 e kadar gönderilmiş ve nereden trene bine
<.ekleri bildirilmiş olmalıdır. 

İmtihanda kazananlara şimdilik 31 lira kadar ücret 
verilecekdir. 6 ay sonra telgraf imtihanı verenlerin ay-
lıklan 45 liraya artmlacakdır. (3137) 4309 

"-ireaine ıelerek kaydettirmeleri ve 
:euuerini (aenet ve defter billisaları 
~~•) Mıl veya musaddak aüretle· 
i,~ tevdi eylemeleri. 2 - HiWma 
~~et cuaf mes'aliyeti müıtelzim 
--.s tbere müfliain borçlarmm ay
t._ 'lllllddet içinde kendilerini n borç
.__ bildirmeleri. 3 - JIUfliaia 
"'11.rnu ber ne 11fatla olııru olsun 
elleaincıe bulunduranlann o mallar 

~eki baldan mahfuz kalmak M h b del" ( 27 ) li ~ bunları aynı müddet içinde u ammen e 1 30 ra olan muhtelif tekil ve 
-re emrine tevdi etmeleri " et- eb' atta zımpara taşJan 8 Temmuz 1935 pazartesi günü 
.._lene makbul mazeretleri bulun- saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara' da İdare bina
llatdıkça cezai mea'uliyete utraya· sında satın almacakdır. 
~" ruçıhan baldanndan mah· Bu işe girmek isteyenlerin 205 liralık muvakkat te
;.: Ira•ecıklın. 4 - ıs-6-935 tari· minat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, kanunun 
ıı c1em::!Jı1:;:-": iç=:~ 4 üncü maddesi mucibince işe girmeie kanuni manileri 
~ ve milflil ile mOıterek borç- bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 

oıanıar Ye kefillerinin ve borcunu saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizmı· 
:::ım eden sair kimselerin ~Iaıı· dır. 

balunmağa haklan olduğu ilAn Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankara' da 
~- (12222> Malzeme dairesinde Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 

tltanbal uliJe ildnci ticaret maı!. Müdürlüğünde dağıtılmakdadır. (3184) 
~adeıı : Romanya bandJraJı !----------------------
~ ence limanına bağh PR1NC1PE- Muhammen bedeli ile mikdan aşağıda yazılı elektrik 
~~ct'!ır:~:!!. .. :U::. malzemesi 24-6-1935 pazartesi günü saat ıs de kapalı 
lt;;' adam açıklannda 24 Mayıs zarf usulile satın alınacakdır. 
>lal ı:uunde Tilrk aancafmı tap· Bu işe girmek isteyenlerin 1208,94 liralık muvakkat 
~ DAT motörüntln çatmau ne- teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve '-M iraa edilen haaarattan do-
"-~ faporunun a1mmau mattır Ya• işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanna-
.. "l' •'IUbtı Luarald Xilrçüoihı ta· me ve teklifler ile aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
~ iatenilaüttir. Muhakeme reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler pa
-.._ Olarak tayin kılınan ıı Tem- rasız olarak Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü-
~=v~,:0k::~1:1:;.::; ğünde ve Ankara'da Malzeme Dairesinde dağıtılmak
~ rapor aluurken ga.terileıı dadır. ( 3185) 
h ~.1aatta mahkemede bizzat ve- Muhammen bedeli 
~,.:__.:q röndermek auretile hazır 
~ iltn olunur. c12201) 146 kalem muhtelifülcins elektrik 
[) malzemesi . 16119.16 

r. Aziz FiKRET -----------
~ haatahklan kongresine 1,_ İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
.l~~ fhre Fransaya davetli 
~ haber aldık. Sartnamcsi mucibince Samsun Fabrikasına teslim 
~lt - Bttilrtat MalnıUdtırtnıb- şartiyle muhtelif eb'atta 500 metre mik'ab kerestenin 
'~ oldufum maapnn tat· 17-6-935 tarihinde mahallinde pazarlığa yapılacakdır. 

--trQnu kaybettim. Yenisini Taliplerin tayin olunan günde muvakkat pvenme para-
landan ealdaiırin hUJantl • ikd 0:::1r Dayıbey 29, OJmili sile b1rl e ya mahalline veyahud Cibalideki Alım, 

Urlll Bmiac. Satım komisyonumuza müracaatları • . (3164) 

bitene kadar mal sahipleri ödeyecektir. Afyonlar ancak 
memleketten çıkanlmak suretile ihraç edilebilir. 

8.- Afyonlarm piyasa evsafmı haiz olmalan prttır. 
Mağşuı olanlar imha edilir. 

Afyonlara 1 Teşrinievvel 1935 e rastlayan Sah saba
hından itibaren o günki duruma göre İnhisar idaresince 
fiat biçilecektir. 

9.- Kesilen fiatı vermeie razı olmayanlar ertesi se
neyi yani 15 Haziran 1936 tarihini bekley~ ve ondan 
evvel afyonlan muamele göremeyecektir. 

10.- Teslim ettikleri afyonlann satımı için müracaat 
edenlerden mal alınırken anbara teslim etme sırasına 
bakımcaktıı. 

ı 1 .- Mükerrerci:ye borçlanna mahsuben mal vere
cek çifçiler arasında fiatm tayini için Eylw sonuna ka
dar beldemiyecekler varsa bunlar alım ve satını mua
nıelesini aralarında bitirmekde serbesttirler. Su kadarki 
ileride hiç biri fiatm lehine veya aleyhine verdiği netice-
den dolayı ondan sonra bir şikayette bulunamıyacak
lardır. 

12.- Getirilen sandıklar iyice mıhlanmış ve tellen
miş ve teslim edenin mühürü ile okunaklı surette mü
hürlenmiş olacaktır. 

13.- Sandıklar darasile beraber tartılıp teslim alı
nacaktır. Neticede afyonlar morfin esası üzerinden sa
tın almacaiından bu ağarhğm kuruma neticesi deiil
mesinin bir kıymeti yoktur. Ağırlığın artına veya ek

silmesi afyonun bedeline tesir etmez. 
14.- İdareye getirilen afyonJara muhteviyatı afyon 

olduğu bildirilen tabirile ve teslim zamanındaki darası 
tartılarile sandık mikdarlanm gösterir fotoğraflı mak
buz verilecektir. 

b. - Eski mahsul 
Eski mallarda yeni mallann ~karıda sayılan bütün 

şartlarına tabi olacaktır. Su kadar ki : P 

ı .- Eski mal getirenler ardiye vermeyecek ise de 
bir senelik sigortayı ödemek mecburiyetinde bulunacak
lardır. 

2.- Eski mallar yani 1935 senesi mahsulünden ev· 
veJkiler gerek İzmir gerekse İstanbul depolarma teslim 
edilebilecektir. 

3.- Eski mallann ne prt ve aekillerle süreleceği ke
za 1 Teşrinievvel 19 3 5 salı günü ilin edilecektir. 

4.- Bankaya merhun olao eski malların İnhisar 
depolarına getirilmesine lüzum yoktur. Bunlar için 
Bankalar müddeti dahilinde İnhisar İdaresine beyanna
me vereceklerdir. 

5.- Yeni malı eski yerine göstermek yolunda yapı
lacak muamele sahiplerinin aleyhine netice verir. 

(3163) 

Satılık Arsa 
TOrk Hava Kurumu lstanbul Şubesinden: 
Kurumumuzun mali olup Li leli apartmaruarı arka-

sında Balaban ağa mahallesinde Fethi bey caddesinde 
24, 24 mükerrer numaralı 1422 buçuk metro mura~baı 
arsanın evvelce yapılan ilan üzerine arttırması yapılmış 
ve sürülen bedel değer aıörülmediğinden arttırmanın 
Haziranın on ikinci çarşamba günü saat 11 de devamına 
karar verilmiı olduğundan isteklilerin mezkUr gün ve 
scıatte Cağaloğlundaki Subeye müracaatları. ( 3151) 

latanbul Harci Aakeri 
Kıtaab ilinlan 

Kırklarelinde 480 ton u • 
nun kapalı zarfla ihalesi 11 .. 
6-935 Sah günü Telgrafha· 
ne ayan saat on bette yapı • 
lacaktır. Tahmin edilen be -
deli 62400 lira, ilk teminatı 
4680 liradır. Şartnamesi 
Kırklareli Satmalma Komis 
yonunda her gün göriilebi
lir. Eksiltmeye cirmek iste
yenlerin teklif mektuplan i
hale günü saat 14 e kadar 
Kırklareli Satmalma Komis 
yonu Reisliğine vermeleri. 
Ve saat 15 de Komisyonda 
bulunmalan. (2906) 

4158 

• •• 
Alpulludaki Alay için 160 

ton ve 19000 liralık un ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmuşdur. İlk pey 1400 
liradır. İhalesi 24 Haziran 
935 pazartesi günü saat 14 
dedir. İsteklilerin Vizede 
Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. ( 9) ( 3190} 

İstanbul altmcı icra memurlulun
dan : Kira bedelinin temPü için Ozer
lerinde hapla hakkı btima1 olunan 
" para,a ~ninneline karar verilen 
muhtelif cins ve miktar ebniye in
pama mahluı merdiven. bala, m111ıt 
luk taflan. çivi vı toba telleri. çinko. 
lifon kavanoz, toba küreli, map. 
künk, kum, üstübeç kiremit ft çini 
taflan 12 buiran 935 tarilüne mii-
1aclif çarpmba cttntı uat 13 den 14 
de bdat Ulellde JAlell Ta1Ja?e .. 
partımanlan altında 7 numarab dük• 
klnda açık artırma ile satılacaktır. 
Arttırma ikincidir. Almak isteyenler 
nkti mezkGrde mabaJUnde hazır bu
Junmalan ilin olunur. (11206) 

7 d icra memurluiUndan : Mah· 
cuz olub paraya çeviı'ilmeliııe karar 
Yerilen ve istihkak iddis edilmeyen 
n evuı 11-6-935 tarihe teadllf e
den aaJı pil saat 12 den 13 kadar 
birinci açık artırma mredle Tepeba· 
ımc:la Mqrutiyet caddesinde 145 nu· 
maralı Namer Elin apartmr n 
b~inci dairesinde parayı Cj v · .:· 
tinden talib olanlann mahd lindc ha· 
ar bulunacak memuruna müracaat
ım ilin olunur. (12211) 

Dr. A. KUTiEL 
KaraköY. Topçular caddesi N .33 

4231 

• 
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HASAN KREMi ÇİLLERi l(AT'ıYYEN İZALE EDER 
Dünyada mevcut kremlerin en nefisi, en sıhhisidir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaş 1 dır. İhtiyarlan gençleştirir ve gençleri güzelleştirir. İnsana ebedi bir taravet veren Hasan kremini unutmayınız. Kutusu 
50, tüh halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapı§tmlan ve halkı aldatan kremlere vesair itriyata aldanmayınız. Hasan markasına dikkat ediniz. Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

Grip, nezle, baş ağrısından kurtulmak istersen Asipirol Necati'yi ~:;~;~~Bah~;1c~; Salih Necati Eczanesi ~ 

Yaz 
Mevsimi 

için 
Terz J. iTKiN 

en z•ngin 
ve mü en~vvı 
bir koleks'yonda 
en ıon moda 
ktıma "!arını 
takdım eder. 

Beyoğlu f ıtiklal 
caddesi No. 405, 

Tel: 40450 

'Gençlik Tllsımı, 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan şikayetci 
iseniz, eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz. 

SEKS Ü L i N kullanınız. 
·eu şayanı hayret ilaç, terkibindeki 

Kam, Sinirleri, Beyini ihya 

.edici unsurlar sayesınde iki kelime ile 

GENÇLiGIN TJLSIMI drr 
l<UTUSU 200 Krf. 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!! 

E VAPURCULUK ~ - -

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

demir ve pik açık arttırma usulile satılacaktır. Şeraitile 
artırma tarihini anlamak ve eşyayı görmek için 5 Ha-
ziran 935 tarihinden itibaren her gün saat 14 17 ye 
kadar Muhasebeye müracaat edilmesi. ( 3013) 4142 

Yazlığa gideceklere! 

ıaruoıa Ve Sandaluaıarı n Envaı 
latanbul Rızep•fa yokufu No. 66 

ASRI MOBiL y A MAGAZASI T•l•fon:23407 

4173 

BA"KASI 
Osmanlı Bankası hisse sahipleri, dahili nizamnamenin 29 uncu madde

sine göre, 18 Haziran 935 Salı günü saat on iki buçukta Londra'da, E. C. 
2, Old Broad Street, Wincbester House'da toplanacak yıllık genel kurul
taya çağınlır. 

MUZAKERE RUZNAM.ES!: 
l - Genel idare heyetinin 1934 senesi işlerine ilişikli raporu; 
2 - 31 Birincik.inun 1934 tarihinde kesilen hesapların tasdikt, 
3 - Temettü hissesinin tayini; 
4 - Genel idare heyetine aza seçimi. 
Banka dahili nizamnamesinin 27 inci maddesine göre, genel kurultay, en 

az otuz hisse senedi olan bütiln hisse sahiplerinden terekküp eder. Bunun
la beraber, 18 Haziran tarihindeki kurultaya, hisselrini bu toplantı için gös
trilen tarihten en az on gün evvel Bankanın a§&.ğıda yazılı Merkez ve Şu
belerine veren hisse sahipleri girebilir: 

- Paris'de, Meyerbeer sokağında (IX) 7 nümerolu Banka Merkezine: 
- Londra'da, Throgmorton Street (E. C. 2) de 26 nümerolu Banka 

~ Türk Anonırr. Şirketi : Merkezine; 

E lıtanbul Acentalığı § - lstanbul'da, Banka idare Merkezine; 
E Liman Han, Telefon: 22925. E - Bankanın muhtelif §Ubelerine. 41 ı f - -- -------------------------------------------~ ~ Bartın yolu 5 .... ----------1

-----........ E BARTIN vapuru 8 Haziran E r 
E CUMARTE.sl saat 19 Cideye E 
:- kadar. : 
• 1 nmmım1111111111111111111111111 ıi 

Türkiye Ziraat Bankasından: 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. \ 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38 Beylerbeyi 48. 4101 

Ankara'da Bankamız Fen servisinde 4jahftlfll· 
mak Uzere bir daktilo ahnacaktlr. 

1 - Bu daktilonun asgari orta tahsllinl yapmış 
olması ve iyi Almanca ve Fransızca bilmesi 

lazımdır. 
2 - MUsabaka imtihanında kazanacak olana 

muvaffakiyetl derecesine göre 100 liraya kadar 
aylak verllecektlr. 

lsteklllerln kaydedilmek ve imtihan gUnUnU an· 
lamak Uzere 13-6·935 Pertembe aktamına kadar 
Ankara'da Bankamız Memurin MUdUrlU§Une ve 

• OPERATÖR 
Doktor "imet 

latanbul'da Şubemize mUracaatlar1. (3119) 
• '- 4r,77 

Ankara caddesi Zorlu 
apartmanı No. 21. 

Belsoğukluğu ve Firengi'ye 
Cumadan maada hcrgün 

saat ?-6 hastalarını kabul 
•~~..,.eder. 4115 ~ 

Y~~alanmamak için en iyi çare, 21 aenedenberi bu haıtalıklann teda
vı11le utra~n Dr. A. KUTİEL'in tertip ettiti (NEOPROTEKTİN) ilacıdır. 

• yakında pıyaaaya çıkarılacaktır. 4263 

DOKfOR 

ff u'çut ru Hakkı üze' , 
Galatasaravda Kanzuk eczahanesı 
·ır ıııında Sahne soka"ında 3 nu 

nc1a l nu-,,ra 
13 

40Y9 

Umumi Neşriyat ve Vazı işlen 
Müdürü: Etem izzet BENICE 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. 
A. Şirketi. İstanbul. Ankara cad 

desi, ı 00. - Basıldığı Y.Cr: 
TAN Matbaası 

Tekirdağ Vilayeti 
meninden: 

Daimi Encü-

Nafıa Dairesi silindirleri için mübayaasına lüzum gö
rülen 2 5 O ton Zonguldak maden kömürü toz olmamak 
ve tarihi ihaleden itibaren yirmi gün zarfında Tekirda?. 
lsl·e,esi dışarısındaki meydanda i.iç gün içinde depo edil 
mek ve öilcümle Masarifi müteahhide aid olmak şanile 
12-6-935 çarşamba günü saat 15 de ihale edilmek üze
re münakasaya çıkarılmışdır. Talihlerin 320 lira temi
nat akçasına aid banka makbuzu ile birlikde mezkur gün 
ve saatta Daimi Encümende hazır .. bulunmaları :'e şart
nameyi görmek ve daha fazla malumat almak ısteyen
lerin Encümene müracaatları. ( 3098 ). !l252 

FLiT ö~c;;ö~ô~ı 

Kanncaları ö L DÜR ÜN Ü', 
Her hang1 (ha arat OldOrücO bir mayi) 
ıle karıncaları OldiJrmeyl tecrübe et. 
ttnlzml? Eğer tecrübe ettiniz tse bit· 
tabi teslrstzllğ1nl de gôrdOnOz. Karın· 
calar sizin bu tecrObenlzle adeta alay 
ederek mutbağınızı istila ve yemek. 
lerlnlzi bulaştırmağa devam ederler. 
Bunun OnOnQ almak için mOnhaslren 
ve muslrren FLiT isteyiniz. F' L l "r. 
hakikaten ve ebediyen ôldOrür. Leke 
yapmaz. taze ve lfıtıf kokuludur. Siyah 
kuşaklı ve asker resimli sarı teneke.o 
lere dikkat ediniz. Fiatla.r tenıilti.tlı. 

Umumi Deposu : J. CRESPIN, rst. Galalı, Vor•oda Han J 

Maliye Vekaletinden: 
Kağıtları hazineden verilmek üzere (Yirmi İki mil

yon dokuz yüz on sekiz bin) muharrerat zarfının ima· 
liyesi 26-5-935 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşdur. Şartnamesi İs-
tanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposundan almacak
dır. Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 1525 lira mu
vakkat teminatları ile birlikde 15-6-935 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on beşde Merkezde müteşek
kil Mübayaat Komisyonuna müracaat eylemeleri. 

(2886) 4137 

Tekirdağ Vilayeti 
meninden: 

Daimi Encü-

Malzemenin adedi 
Mazot 
Makina yağı 
Gres yağı 
Gaz yağı 
Üstübü " Telef ,, 
5 / 8 N o. gıra fiği salmastıra 
1/2 No : ,, ,, 

Kilo Teneki 
5000 

o 
o 
o 

150 
10 
10 

20 

o 
150 

10 
10 
00 
o 

N fıa Da"rcsi silindir'ed kin mi.ibayaasma 11· v m 
görülen yukarıda cins v mikdarı yazı ı ya~. mazot gibı 
malzeme 12-6 935 çarsamba günii ~aat 15 de ihale ed il· 
mek üzere münakasaya çıkarılmışdır. Talihlerin ( 7 5) 
lira teminat akçasına 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. (3099) 

~253 

veriyoruz! 
Aşağıda 30 rakamı· ı 

1 nın yanlarındaki nok· 
talara biribirine 6yle 
bir Cjİzgi ile bağlama· 
hsınız ki belir cek şe· 
kil bir insan başı ol· 
sun. ' 

1 ' 
1 ' 
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Dün ve Yarın Tercüm,. 
: ı KülJiyatı'nı edinip okuyan işte 
, böyle yetişkin bir insan kafa
' sına sah p olur. 
i Bu külliyatın fİmdiye kadar 1 

otuı kitabı çıktı. Bu kadar zen-
1 gin bir kütüphanenin abonesi 
l bir miktan peşin olmak ve her 

ay bir lira ödemek üzere 16 li-
ra 80 kuru$tur. 

===== 
Yukandaki rakamlar ara11-

1 

:· nı bir çizgi ile biribirlerine bağ-
• lıyarak dediğimiz yetişkin insan 
' kafasını çizebilenler bu çizdik-

lerini adrulerile b:rJikte IS-
ı TANBUL ANKARA CADDESİ , 

VAKiT YURDU adresine yol- i 
1 
lnrhır.uı , gl!1~n cfottnı haller ara- ' 

' sında çekılecek KUR'A da ka- 1 
1 

zanan: 
Birinciye külliyatın 30 kitap· 

lık bir takımı, ikinciye külliya
ı tın 20 kitaplık bir takımı, üçün-

1 cüye külliyatın 10 kitaplık bir 

1 takımı hediye edilecektir. 

15 Haziran 1935 sa· 
at 12 de kur'anın ~e· 

, kilişinde herkes bulu· 
nabilir. 1 

-~~~!!!!!!!!~~~~~~~· 
4125 
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§ Deniz yolları ~ 
= -: iŞLETMESi S 
: Acenteleri: Karaköy Köprübaşı :: - -: Tel. 4236Z - Sirkeci Mühürdar· :: - -E111111 zade Han. Tel. 22740. 11111nS - -: Ayvahk Yolu ~ 
E MERSİN vapuru 8 Haziran CU· S 
E MARTESİ günü saat 17 de Di· S 
E kili'ye kadar. (.3135) 4307 S - -- -- -E Mersin Yolu s - -E ÇANAKKALF vapuru 9 Hazi :: 
E ran PAZAR günü saat ondıı S 
E Mersine kadar 13136) 4308 S - -- -E Trabzon yolu § 
: CUMHUHR YET vapuru 9 S 
E Haziran PAZAR günü saat 20 S 
E de Rize'yf' kadar. ''3168" E: 
;11111111111111111111111111111111111111•!!1 

KUÇUK ILANLAs!j 

3 URA-Tuvalete ve ıtriyata ait her 
ı ne yapmak isterseniz herkesin yapa• 

bilecegi şekilde formülünü var: 
gönderirim veya öğretirim. Son e 
laboratuvarı. Kadıköy rıhtım 76. 

7 420 

. ... 

ört t u r ~i 
banyo, terkos, elektrik ve meyve e 
bahçeyi havi kagir 6 numaralı h80

, 
her keseye elverişli fiyatla kiralıktı 1; 
Görmek için yanındaki 8 nurnara. 
eve, konuşmak için de Yeni Pos.ta~i 
ne arkasında Milli Reasürans Şırkea· 
muhasebesinde Bay Recebe ınüra;7o at edilmesi. Telefon 24386 4 


