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BUGÜN 
2 incide : 

3 unciide: 

4 üncüde: 

5 incide : 
6 ıncıda : 

7 incide : 
8 incide : 
9 uncuda: 

\O uncuda : 

11 incide ı 
12 incide : 
13 uncude: 

14 üncüde: 

Peyami Safanm, Orhan Se
limin fıkralan - Şehir ha
berleri. 
Ankara telefonları - Nu
rullah Ataçm yazısı - Fe
legin fıkrası. 
Bizde casusluk - Kendi 
kendimize çatıyoruz. 
Son haberler - İcmal. 
Memlekette TAN - Sağlık 
oği.ıdleri. 
Öz dil sayfası - Yosma. 
Ekonomi - Askerlik. 
Spor. 
Fatih lstanbulu nasıl aldı ? 
- Briç - Seviımeler, ev
lenmeler. 
Usküdarda bir gün. 

Dunya gazeteleri. 
Yarının büyükleri - Fay
dalı bilgiler. 
Sinema. 

Almanya 
Yugoslavya 
Hitler'den sonra Almanya'nın en 

ileri gelen devlet adamı olan Hava 
Bakanı General Göring'in Orta Avru· 
pa ve Balkan'larda yaptığı bir gezi, 
Avrupa'nm her yerinde büyük bir ilgi 
uyandırmıştır. General Göring, önce 
Budapeşte'ye gitti, sonra Sofya'ya 
uğradı. Dün de Belgradda idi. Alman 
}{ava Balcanının Budapeşte ve Sofya
da gördüğü içten kabulün anlamı 
:ıncydandadır: Macaristan da, Bulga
ristan da istatükonun bozulmasını is
tiyen devletlerdir. Almanya da ista
tiıkoyu bozmağa çalışan bir devlet 
olduğundan, Macaristan ve Bulgaris
tan ile kendi arasında bir ülkü birliği 
Vardır. Göring'in Budapeşte ve Sofya
da içten karşılanması bundan ötürü
dür. Yugoslavya'ya gelince; burada
ki durum başkadır. Yugoslavya ista
tiıkonun korunmasına yanat olan 
devletlerin başında geliyor. Fransa • 
!tın bağlll§ığl (müttefik) ve Küçük 
Antant ile Balkan Antantmm üye -
•idir. Bununla beraber, Yugoslavya, 
41manya'nın kendi yanına çekmek 
lçin en çok om.m vercııgı bir'.:::llevlet 
tir. Almanyaya umut verecek bir ta
kını durumlar da yok değildir. 
• a~a naıt9ıı_~\m\0lgftmrf?ıtr gclr. 
Yor: Siyasal durumu hakkında ne söy
lenırse söylensin, Almanya'nın Orta 
Avrupa'daki ekonomik kuvveti söz 
tötürmez. Almanya, Yugoslavya ve 
~omanya için büyük bir mahreçtir. 
Bu ülkeler de Almanya'run mallarını 
~tın almak zorağı karşısındadırlar. 

konomik münasebetlerin bu duru • 
tı:ıu Alman}a için siyasal bir kuvvet
tır. 

2 - Almanya için ikinci umutlu 
durum, Orta Avrupa üzerinde ltal
~ ile Yugoslavya arasındaki anlaşa
lllarnazlıktır. 

İtalya ile Almanya arsıulusal siya
~a.da birlikte yürüdükçe, Yugoslavya 
~ın sorum kolaydı. Ancak Hitlcr'in 
h hnanya'da iş başına geçmesile ve 

ele Avusturya'ya karşı gütmeğe 
h~'ladığı siyasa ile İtalya - Almanya 
trıunasebetleri bozuldu. İtalya ile Al
~anya Orta Avrupa'da egemenlik için 
~nerdeşliğe girişti. Bu önerdeşlik te 
"vusturya etrafında dönüp dolasıyor. 
~ı?Ianya, bir yolunu bulup Avustur
r.a Yı kendi sınırlan içine almak is
.. 1y~r. ltalya Avusturya'nın erkinli· 
f1nı .koruyacağım diyerek, burada 
'13en~.1 egemenliğini kurmak istivor. 

ı.ı onerdeşlik karşısında Yugoslav
~anın siyasası şudur: Her iki devletin 
trı.e egemenlik kurmasına yer verme-

ck; ancak mutlaka bunlardan biri 
~ernen olacak ise, İtalya yerine Al
) ~nya'nın egemen olması Yugoslav· 
A~ nın daha çok işine elverir. Işte 
da manya için en büyük umut ta bun
t• dı~. ltalya'nın Avusturya'ya karşı 
\' lltttiğü siyasa karşrsında Alman 'lar, 
dou_goslavya'nın gittikçe Almanya'ya 
ti~ru meylederek, sonunda Lehistan 
tad 1 kucaklanna· atılacağını ummak
la ırl~r. Gerçi Almanya için 'Vugos· 
!tı ,,ta YJ kazanmak, Lehistan'ı kazan
ta~- kadar önemli bir başarış ola-

"tır. 

•u~u ~.oğru olmakla beraber, hemen 
i~i b soylemek gerektir ki, böyle bir 
tild·a§annak. Almanya için kolay de
ltolt;r-. Yugoslavya dış siyasasının 
t'n. er.ı derin ve dalları budakları da 
ğişt~§tır. Kolay kolay istikamet de
herc:rernez. Yugoslavya Almanya ile 
lar ber yürümek için, Fransa ile bağ
!tıa;nı kesmeli, Küçük Antantı dağıt
:6tt~~ Bal.k~n antantından çekilmeli, 
ile \' nya ıçın de dostu Macaristan 
tılıkı ugoslavya arasındaki siyasa ay
Ôte arını telif etmek kolay değildir. 
toal Yandan, Fransa da İtalya ile Yu
'tıtı a~ya arasındaki menfaatleri telif 
!tın 'f,e çalışıyor. Bu da ancak ltalya
iddi rta Avrupa'da egemen olmak 
tr~~~~n?a_n vazgeçerek, Avusturya 

ıgının korunmasını arsıulusal el 

[Arkası 3 üncüde] 

A. ŞUkrU ESMER 

Muhtelit, Macarlcirı 3-1 yendi 
Dünkü maç çok heyecanlı oldu. Misa
fir sporcular iyi oyunlarına rağmen 

kaybettiler. 
- Yazısı Spor sayfamızda -

YUNANiST ANDA SEÇiM 

Yunan ahalisi bugün 
reyini kullanacak 

Seçimin intizamlı olması için 
Süel tedbirler alındı 

[HUSUSi MUHı 

Atina, 8 
Yarın her yer kapalı .. Nakil vaaı • 

taları da yok. Yalnız tramvaylar ve 
banliyö otobüsleri yirmi ikiye kadar 
isliyecek. Ancak hükumet adamları 
iie hasta ve cenaze otomobillerinin 
işlemesine müsaade edildi. 

Gazeteler, partilerini şiddetle mü
dafaa eden yazılar yazıyorlar. Çalda
risin en ileri müdafii olan Katimeri
ni diyor ki: 

- Metaksas'a kralı geri getirmek 
hakkını tanımıyoruz. Bu zat kazansa 
da, kral gelse de, vaziyetin alacağı 
şekil malUmdur. En iyisi seçicilerin 
Metaksas aleyhine rey vermeleri ve 
onu bertaraf etmeleridir. Eğer kral 
lehine plebisit isteniyorsa, o da pek 
ala yapılabilir. 

• 
Ne diyorlar? 

Atina, 8 (Hususi muhabirimiz bil· 
diriyor) - Kafandaris vaziyet hak· 
kında fikrini soran gazetecilere şun· 
ları söylemiştir: 

"Eğer demokrasi bayrağı .zorla in
dirlllne tek cephe yapıp fiddetle 
döğüıe gireceğiz.,, Yine gazetecilere 
V enizelos ve liberallerin mümessili 
Snfnlis unları söylemiştir: 

- Bu zatlar içinde seçime girme
miz bir komedi ve bir h Gt2 o l ur J.ıü 

T7. BlLDIRlYOR] 

~-nnrn v mmıaaJ 'ÇALUAJtTS 

LAVAL MUVAt-FAK OLOU 

Geniş salahiyet 324 
oyla kabul edildi 

Laval Kabinesinin bildir\ği 
evvelki akşam kamutayda o
kunmuştur. Laval bu bildirikte 
bilhassa frangı koruyacağını ve 
spekülasyona karşı tedbir alaca
ğını bildirmiştir: 

Paris, 8 (A.A.) - Salyavlar 
kurulu finans kolu, hükumete 
üsnomal yetkiler bağışlayan ya
sa taslağım 14 e karşı 19 oy ile 
onaylamıştır. 

Kol üyeleri, Laval ile Finans 
bakanı Marsel Renyenin verdik
leri izahatı dinlemişlerdir. 

Paris, 8 (A.A.) - Saylavlar 
kurulu, Laval kabinesi tarafın -
dan istenilen geniş yetgileri 
160 a karşı 324 oyla onaylamış
tır. Saylavlardan 107 kişi oy 
\•crmemişlerdir. 

[Bu hususta fazla tafsilat be
şinci saylamızdadır.] 

0 ' "I 

[Yeni Fransız kabinesine girenler
den :Bone, Flanden, Kroaar, Mandel] 

.. .. 

Rumelihisarından Kandilliye asma köprü yapılacak. 
Fakat, ne zaman ? ... 

- Yazıarnı 6 ıncı sar.fada okuY.acakıuw: -

VASIF ÇINAR GÖMÜLDÜ 

UYA SABUNA o·· A k b.. ··k @~~~m~~[Q}~ u~ n ara uyu 
Birkaç gü? ~.~.~ KKamutayda, b 1 r y a s t u t t u 

bir aaylau ilti ölüm mahkumu kati· 
lin cürümlerini dayakla, itkence ile 
itiraf ettiklerini ileri •Ürcrek ceza
lannın 24 aeneye indirilmeaini İste
yen bir takrir uerdi. Bu takrir üze· 
rine, A el l iye Encümeni mazbata 
ycuganı rıe aayın aaylarılarımızdan 
Bay Salahaddın ayağa kalkarak : 
"Hayır, dayak yememi§lerdir!,, id
dia81ncla bulundu, Bu iddiaya, bat· 
ka aaylarılar, dosyaları, hekim ra
porlarını fahit göatererek karfrlık 
verdiler. Müzakere aonunda, Ka
mutay, mazbata yazganının •Ö~e
rini kanaat uerici bulmamıf ue da· 
yak idcliaaını uarit gÖrmüı olacak 
ki, mahkıimların cezalarını, takrir 
aahibinin iatediği gibi, ölümden 24 
aeneye indirdi. 

Her ne hal iae... Benim yazmak 
iatediğim bu kapanmıf meaele de
ğil, daha çok bu mesele clolayuile 
ortaya çıkan dayaktan bahsetmek 
iatiyorum. 

• 
Ben polisi aeuerim ama, dayağı 

uumem ue bizim erkek ruhlu, le· 
clakarlıiı bin bir tecrübeden geçen, 
ıuayİf bekçimiz, herfeyİmizin koru
yucu.., poliaimize dayak gibi en ip
tidai ue uahfi usulleri yakııtırama
yacak kadar onu yükaek tanırım. 
Bunun içindir ki, koca memleketin 
fU ueya bu köıeainde eğer tek tük 
münlerü:I ue mevzii dayak uak'ala· 
n olmupa bile, bunu ala Türlı po
lüine mal etmelı i.temem. 

Ancalı, t e lı t Ü k bile olaa, bize 
öyle gelir ki, o tek tük köteklerin 
dahi herşeyden önce hakikat sev-
·~ .nanu ., l.alu.ıL-nwt ne. 

geçilmelidir. Çiinlıü daya},, luıtUi 
"llltint!a fOlı çirkaa olmak gibi H,.. 
lıccı dyıbı bir tarala durııun, inaana 
çok dela hakikat diye yalanın kat
nwrliaini öğretir. 

Kendi eoindeki hizmetçisinin ba· 
pnclan geceni hikaye eden aaylav 
Mehmet Alinin çok güzel ve doğru 
•Öylecliği gibi, "dayakla, inaan her 
feyİ aöyler !" Söyler ama, aöylediii· 
nin can acınna •on uermek için uy
clurulmu1 bir yalan olmadığını kim 
temin eder? Nerede kaldı ki, biri
birini tokatlıyan iki adamın manza
ran bile çok çirkinken, eaaaen iıle· 
diği cinayetin beynine 11e ruhurea 
indirdiği korkunç hayat balyHu al
tında zaten aersemlemİf bir yan 
ölüyü ayrıca dövmekte hiç bir gü
zellik te yoktur. 

Demek, en iyi uaul - hiç olmazaa 
leukalade zaruretler olmadıkça • 
mücrimi, olduğu gibi yakalayıp kı
lına dokunmadan Adliyenin eline 
uermek ue adaleti keneli va:ıi/eaini 
yapmakta tamamen rahat bırak
maldır. Çünkü dayakla alınmıf bir 
İtiraf, hatta hakikatin ta kendiai 
bile olaa, hakimin zihninde mutla
ka iz yaratır. 

Ali Naci KARACAN 

Dünkü maçtan bir enstantane 

GELECEK PAZAR FENER • 
BAHÇE 27 iNCi YILINA 

J G~.~,1;~ ....._ - ..., 

VASIF ÇINAR OLUM DOŞEG!NDE 

nkara, 8 A.A. - Moskova bliyük 
elır.miz Vasıf Çınarın cenaze töreni 
bugün yapılmıştır. 

Bu sabah muhtelit katara bağlı ö
zel bir vagonla lstanbuldan Ankara
ya nakledilmiş olan Vasıf Çınarın ta 
butu saat 14 e doğru Ankara vali mu 
avini Salihaddin, Merkez kumanda
nı albay Demirali ve Emniyet müdü· 
rü Salih ile protokol memurları ha
zır bulundukları halde vagondan çı· 
karılarak törenin yapılacağı istasyon 
meydanına getirilmiş ve burada üze
ri -.iyall örtülü kürsüye konulmuş -
tıır. 

Tabutun vagondan istasyon mey -
danına getiriliıinde asker ve polis 
müfrezeleri ihtiram resmi yapmışlar
tlır. 

Merasimde hazır bulunacaklar saat 
15 ten itibaren istasyona gelmeye baş 
Jamışlar ve törene başlamak üzere tes 
bit edilmiş olan zamanda başta Ka • 

FILORYA 
PLAJINDA 
ÇALIŞM.A 

BAŞLA Dl 
Şarbayhk Filorya pla
jını en modern bir plij 
haline getirmek için ça-
hflllaya ba,Iadı. Resim
lerimiz oradaki inşaat 

için yığılan malzemeyi ve 
kurulan iskeleyi ıöa· 

terıyor. 

mutay başkanı Abdülhalik Renda ol
mak üzere genel kurmay başkanı Ma
reşal Fevzi ile bakanlar kurulu üye
leri, cumur başkanlığı genel sekreter 
vekili, başyaver, Cumuriyet Halk Par 
tisi genel sekreteri Recep Peker, Ka
mutay başkan vekilleri ve üyeleri. 
kordiplomatik devlet şurası ve divanı 
muahabseat üyeleri ve bakanlıklar i· 

leri gelenleri Türk bayrağına sarılı ve 
dört süngülü asker tarafından b"ek-
lenen tabutun etrafında yer almış bu 
lunuyorlardı. 

Baıbakan İsmet İnönü rahatıu bu 
lunmalan dolayısile törende hpır 
bulunamamıştır. Saat 15,45 te Dıf iş· 
leri bakanı Tevfik Rüıtü Aras bütün 
orada hazır bulunanların derin bir sü 
kün içinde dinledikleri söylevini ver
miştir. 

Bundan sonra tabut altı siyah a· 
tın çektiği ve dc!nc dallarına san1mıı 

[Arkası 3 üncüde) 
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MUNAKAŞA IH"flYACI MI? 
Gariptir ki, bazı münakaşa -

lar, iki taraf da biribirinin zıd -
dx değil. aym fikri müdafaa et
tikleri halde, bunu biribirlerine 
anlaunaıun güçlüğile pençeleş · 
tikleri için uzar. Ortada görü -
nen fark. ya ikinci planda ka -
lan bir tabir üstünde anlaşama· 
maktan, ya taraflardan birinin 
mesele çıkarmak ihtiyacile mev 
.zuu bulandırmasından, yahut 
da geniş bir fikri dar bir ifade 
zarfı içinde koyulaştıran tara -
f m yanlış anlaşılmaya müsait 
bir telif zaafı içinde kalmış ol -
masmdan ileri gelir . 

' SiRKE, ŞIRA VE ŞARAP 
Üzümden sirke yapılır, şarap 

yapılır, şıra yapılır. 
Şirke de, şarap da, şıra da Ü· 

züm suyudur. üçünün de ana
sı bir. 

Üçü de biribirine üç kardeş 
gibi benzer. Üçünün de mayası 
bir. 
Anası bir, kaynağı bir, maya

sı bir üç kardeşin biribirinden 
bu kadar ayrı olması, biribirin
den bu kadar aykırı iş görmesi 
şaşılacak şeydir. 

• Şarap ve sirkeyi anlarım. Bi-
Nurullah Ataçm "şaheser uy

kudau adlı yazım üzerine dün -
kü Tanda bana verdiği cevap 
da, fikirlerimiz arasındaki zahi 
ri farkın mesuliyetini kabullen
mek vazifesini bana yükletti: 

Fatih kaymakamhğı Çarşambada bir sahayı açıyor ve park yaptarıyor - Emlak Bankası mutekaitlerfn 
maaşlarmı daOllmaya başladı 

ri ağu gibi acıdır, ötekisi baş 
döndürecek kadar keskin. Sir -
kenin de şarabın da karakterleri 
vardır. Ne oldukları bellidir. 

Şıraya gelince, bu ortanca 
kardeş on para etmez bana gö
re. Ne sirkedir, ağu gibi acıdır; 
ne şaraptır, baş döndürecek ka· 
dar keskin. 

Maksadımı anlatamamışım. 
~~? eserin uyukladığını söy 

ledıgım ya.znnda, ben. bütün 
dünya fikriyatının harp sonun -
da kavuştuğu bolluktan sonra, 
büyük bir meddi takip eden ce
zir gibi, bir uyuşukluk ve kr~ -
hk devresine girdiğimizi anlat
r:ıak istemiştim. Bugünden kas 
tım bütün bir harp sonu devre -
si değil (çünkü o devrenin bol
luğuna işaret etmiştim), anc'lk 
şu bir iki yıl, hatta (bu sütun -
da, günün manası içinde kalma 
ya az çok mecbur olduğum için) 
şu bir iki aydan ibaretti. 

Nurullah Ataç bu fikrimi bi!
rnem nasıl anlayarak demiştir 
ki: "Dünyada fikir kıtlığı değil, 
belki tersine olarak fikir bollu -
ğundan doğma bir sıkıntı var. 
Divebiliriz ki, İtalya. Almanya 
gibi ülkelerde bugün bir tek 
fıkrin egemenliği varsa bu, Iık 
rin kıtlığından değil, fikirlerin 
düzeni bozacak kadar çoğalmış 
olmasından ileri gelmiştir.,. 

DÜNKÜ TOPLANTI 

Apartman 
Sahiplerinden 
Kazanç vergisi 

Dün l tanbul Finans Ba mürakibi 
Raşid'in yanında finans direktörleri 
bir toplantı yaparak kazanç vergisine 
dair olan 2395 &ayılı kanuna ek olup 
yeni bildirilen 2729 numaralı en az 
miıkcllefiyet kanununun tatbiki hak
kında görü mü ]erdir. 

sa acenteleri, mübayaacıları ve sim -
sarlarr, her nevi sigortacılar ve sigor
ta komisyoncuları, noterler, mülte • 
zimler, sahip oldukları madenleri ve
ya dalyanları ve voli mahallerini ki
raya verenler, ıehir ve kasabalarda 
apartımanlan ve nüfusu beş bin ve 
daha ziyade olan mahallerde toptan 
kiraladıktan hanları doğrudan doğru
ya işletmeyip parça parça kiraya ve
renler. ikrazatçılar, ve 4 7 inci madde
si mucibince beyanname vermeği ter
cih eden mükellefler: "Gayri safi 
iratları üzerinden vergiye tabi tutu
lacak mükelleflerle kollektif şirket -
lcr" zahiri karineler 'Üzerinden asga
ri mükellefiyete bağlanmışlardır. 

Beyannamelerinde safi karları ol
madığını veya zarar ettiklerini göste
ren mükellefler hnkkında tahakkuk 
ettiril. .iş olan asgari mükellefiyetin 
varidat dairesine verecekleri ayn bir 
beyanname ile müteakrp senenin 
umumi masraflarına ithal edileceğini 
bildireceklerdir. Beyannameler de Ka 
zanç Vergisi Kanununun kazanç be
yannameleri hakkında tayin ettiği iri· 
raz ve temyiz hükümlerine tabidir. 

Bu kanuna göre şehir ve kasaba -
larla sair mahaller ihtiva ettikleri nü
fus sayısına ve sahil olup olmadığı
na göre 6 sınıfa ayrılmıştır. 

TETKIKA T YAPILIYOR 

Gümrüklerin 
Düzeltilmesi 

Gümrükler Muamel8t Müdürü Ce
lalet şehrimize gelmiştir. Bugün de 
Tetkikat Genel Direktörü Mustafa 
Nuri gelecektir. Avrupa ıeyahatine 
cıkacak olan müdürlerin bu ıeyahat
ten dönüşlerinde lzmir gümrüğünde 
esaslı bir tetkikat yapacakları anla
şılmaktadır. lzmir gümrüklerinde mu
amelelerin normal bir şekilde cereyan 
etmediği göz önünde tutularak bun
dan bir müddet evvel lmtir gümrük
leri başmüdürlüğü tarafından evrak 
üzerinde tetkikat yapılmış ve bunun 
sonuçu bir raporla bakanlığa bildiril
miştir. Bakanlık bu tetkikatın, Istan· 
bul ithalat gümrüğünce de gözden 
geçirilmesini lüzumlu görmil§ ve ra-
poru ıehrimize göndenniştir. • 

Duyduğumuza göre iflerin ağır 

Tamam. Belki her bolluğun 
tabii reaksiyonu ve karşılığı böy 
le bir varlı:c olduğu için, ben 
de, büyük bir fikir meddinden 
sonra gelen cezir devresine isa
ret etmek istedim. Bu kıtlık val 
mz 1talyada ve Almanyada cİe -
ğil, şu sırada, nisbi farklarla , 
her memlekette görülüyor. Pek 
çok iyi imza sayabiliriz ki, bu 
devrede eser vermedikleri gibi 
iki üç yıl önceye kadar ortahô ı 
calkalayan fikir davalarından 
da hiç biri görülmiyor. Tiyatro
nun kitabın ve resmin bugün ge 
çirdiği ekonomi krizi inkar edil 
mezsc bunun fikirler üstünde!d 
tesirini kabul etmeğe de engel 
yoktur. 

Kanuna ait talimatnamenin de bu
günlerde gelmesi beklenmektedir. Ek 
kanuna gore 2395 numaralı kazanç 
vergisi kanununun 6 ve 1 inci mad
desinde yazılı beyanname vermcğe 
mecbur mükellefler: · Merkezi Tür
kiyede bulunan anonim, komandit. 
limtcd \•e kazanç dağıtan kooperatif 
şirketler ve bunların şubeleri, Türki
yede yerlesmi§ veya yerleşmiş sayılan 
ecnebi müesseseleri, ve umumi ve hu
su .. i mülhak ve hususi bütçeli daire 
ve müesseselerle menafii umumiyeye 
hadim cemiyetlere ait olup ticari bir 
ga~ takip eden müesseseler ve tica
ri ve 51nai teşebbüs erbabı, bankalar, 
bangerler ve bangerlik muameleleri
le uğraşan sarrafl~. tasarruf ve tea· 
vıin sandıklan, ithalat, ihracat ve ar
sıulusal nakliyat komisyoncuları ile 
komisyon auretile il yapan 'komisyon
cıılar, komisyon üzerine muamele ya· 
pan ticaret fabrika mümessilleri. top
tan ecza tacirleri. fabrikalar, matba
alar, transit depoları veya antrepolar 
beheri 300 tondan fazla vapur işle -
tenler, Bina Vergisi Kanunu mucibin
ce hamamlar ve frnnlar hariç olmak 
üzere · gayri safi gelirleri iki bin Jira 
ve ondan fazla olan mahallerde tica
ret ve san'at yapanlar (iki bin liranın 
hesabında belediye veya köy sınırları 
içindeki mağaza, depo dahildir), bor-

İstanbul (belediye sınırları içinde
ki yerler) birinci sınıf, Ankara ve İz
mir ikinci sınıfa ayrılmıştır. UçüncU 
sınıf: Nüfusu elli bin birden yukarı 
yerlerle (2,0001) den (20,000) c ka
rlar olup sahil olan erler. Dördüncü 
sınır: ü1usu r2o.oo 1 den 50.000) 
ne kadar olup sahil olmayan yerler
de (5,001) den (20,000) e kadar lia· 
hil olan yerler. Beşinci sınıf: Nüfusu 
(5.001) den (20,000) e kadar olan 
sahil olmayan yerler. Altıncı sınıf: 

yürümesi, fazla kırtasiyecilikten ileri 
gelmektedir. Bununla beraber Istan
buldaki İ§ bölümünün aynen hmire 
de tatbikine lüzum görülmemektedir. 
Cünkü lstanbul gümrüğünde günde 
iki yüz beyanname muamele görme
sine mukabil İzmir gümrüklerinde 
gün?e ancak 20 - 30 beyanname çı· 
kabılmektedir. Bunun için Izmir ~üm
rüklerinde esaslı bir tetkikat yapıla
ra1~. itlerin daha "",.._,., 3ıiiriim,..J1; 

'1c eni bir şekil verllmcei lüzumu 

Nurullah Ataç, şaheserin de 
z~manla ~an~aşılacağmı ve şim
dı~en degen tahmin olunamı\·a 
cagım söylüyor. Bu büsbütÜr~ 
a.yrı 1!1~seledir. Ben şaheser ke
lı?1e~ın~. ~.aratıcılığm sembolik 
hır olçusu olarak ku!landım. 
Yoksa C_? n~nkö:. devirle:-de şah 
e~er dogabılecegıni inkar etme 
dım: yalnız buna müsait hav<: _ 
mn durgunluğunu anlatmak . 

d
. IB 

te ım. 
"Şaheser uykuda,. sözlerin _ 

den kasdettiğim en açı!t mfına 

No.48 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

Onun ani değişmesi beni şa
şırtmıştı: 

- Neden? 
Yumruklarını sıktı, titiz titiz 

haykırdı: 
- Neden mi? neden mi? Sa

na kızıyorum. Beni, bana öğre
tiyorsun. Senin buluşlarını, ben, 
kendiliğimden bulmalıydım. 

Doğruldum, yanına yaklaş -
tım ve elimi omuzuna koydum: 

- Dünya kurulalrdan, insan
lar yeryüzüne doğalıdanberi, bu 
böyledir, sevgilim! • 

Hemen geri çekildi ve çene • 
mc yasemin parmaklı, ipek, can
fes derili kUçücük elile şamarlar 
gibi vurdu: 

- Ne soğuk adamsın! 
- Sözüme mi gücendin? İn-

san, kendi kendisini, göremez 
ki ... Beni de, sen, bana öğreti -
yorsun! 

Yumruklan sıkılı, dişlerini 
kısarak bağırdı; 

hasıl olmuştur. 

Nüfusu (S,00) ve daha aşağı yerler. 

Diğer taraftan, genel direktörlerin 
Avrupada yapacakları tetkikat so
nunda bütün gümrüklerimizde geni~ 
deği§iklikler olacaktır. Tetkikçiler ra
porlarını bakanlığa verdikten sonra 
işe başlanacak ve evvela lstanbul 
gümrüğ'i ele alınarak esaıh surette 
ıslah edilecek ve nümune gümrüğü 
haline getirilecektir. Bu ıuretle, lı
tanbul giimrükleri diğer gümrüklere 
örnek olacak, onlar da lıtanbul güm
rüğüne göre peyderpey ıslah edile • 
cektir. 

şu idi: Bir şaheser yapmak 
için müsait havanın durgun ve 
uyuşuk bir halde olınası.,, 

Bu havaya rağmen şaheser 
doğabilir; fakat doğmaması, ya 
hu t uyuklaması daha fazla bir 
ihtimaldir. Bundan başka şah 
eser uykuda sözile onun yalnız 
uyuduğunu değil, şah eser o! -
duğunu da söylemiş olmayor 
mıyım? Böylece, onun uyan -
ması, meydana çıkması ve anla
şılması için mühtaç olduğu sos 
yal şartları düşündürmek ist~ -
miştim. 

Peyami SAFA 

- Onu söylemiyorum. 
Şaşırmıştım: 
- Peki? 

.. Yüz~~ü yüzüme yaklaştırdt, 
gozlerını gözlerime d"ıkti" d' b' 
1 "b' ' ış ı-er gı ı kısık kısık haykırdı. 
-. ~evgilim t dedin. B~na. 

sevgılım ! dedin. ' 
Sesinin ve gözlerinin alevin -

den korkmuştum, geriledim: 
- Buna mı kızdın? 
Dik dik bakıyordu: 
- Evet. huna kızdım. 
Hınçla dolu bir omuz silkişile 

sağır bir homurdanrşla gülüyor
du: • 

- Sevgilim! Ama, ne söyle-
yiş! . 

Birden tabiileşmiş ti: 
- Ama, nasıl söyleyiş! İşte 

bu mesele bu kadar Ayşe kadın! 
Ortalığı iyi süpürmemişsin, ba
na, bir daha söyletme, anladın 
mı Fatma kadın? der gibi, hiz -
metcisinin başına kakar gibi, ne 
bilevim, daha, ne gibi, neler gi
bi 1 Sevgilim! 

Yüzü gü1meğe başlamıştı: 
- Halbuki bana, arasıra; ar

kadaşı derken öyle bir SÖY.le;:i ~ 

Üç ayhklar 
Dul, yetim ve emeklikler (miiteka

itlcr) in üçer aylıkları yarın verilme· 
ğc başlanacaktır. Şubelerde ilk gün
ler yetim maaşları verilecektir. Bun· 
lardan sonra askeri ve mülki emck
liklerin maaşları başlıyacaktır. Aylık 
verilmesi ayın yirmisine kadar süre· 
cektir. Aylıklarını günlerinde alma -
yanlara paraları bütün tediyeler bit
tikten sonra verilecektir. Tediyelere 
saat 9 dan 12 ve 13 ten 16 ya kadar 
devam edilecektir. Cumartesi günleri 
tediyelere saat 9 dan 13 c kadar de
vam edilecektir. 

Peygamberin dotjduğu gece 
Istanbul Mt.if tülüğünden: 
l4 Haziran 935 cuma günü rebiül· 

evvelin on ikisine müsadif olmakla 
önümüzdeki perşembe 'akşamı (cuma 
gecesi) peygamberimizin doğduğu 
gece olduğu ilan olunur. 

şin var ki ... 
İçim burkuldu, ürperdim, tu

tuk tutuk sordum: 
- Nasıl söylüyorum? 
Gözlerini kapadı, gülümse -

di: 
- Nasıl mı söylüyorsun? İç

ten, candan, yarım ağızla, du -
~~klannm ucuyla değil. yüre -
gınle söylüyorsun... Gözlerile 
sevgilisinin kalbine bakan, ha -
şını se~g~lisinin omuzuna daya
yar~k; ıçınden, bütün ruhunu 
s~sıne t?~layarak: sevgilim! 
dıyen •. t? ıçten vurgun bir sev -
dalı gıbı söylüyorsun. 

Gülümsedim: """l!P-

.. w - ~ak, bunu da bana, sen 
ogretıyorsun, ve ben, gücenmi: 
yorum. 

Ciddi ci_d~i başım sallıyordu: 
-: Belkı ~çten değil. belki ba

~a ~yl~ ~~lıyo.r.:· F~kat, sevgi _ 
lın~:. dıyışın gıbı soguk, yavan 
degıl... 

Ellerimi avuçları içine almış
tı: 

- Anladın mı, arkadaş? 
Avuçları, ateş gibi yanıyor -

du ve bu ateşi ben1 kalbimde. 

Floryadaki çahtmalar 
Filoryada birkaç gündenbcri faali

yet başlamıttır. lstanbulun en güzel 
yerlerinden biri olan bu plajın dünya
nın en muhteşem ve en çok konforlu 
yeri olabilmesi için çalıtılmaktadır. 
Filoryaya götilrülmüt olan ilk tara • 
ma makinesi ve vinçler ile sahildeki 
ilk hazırlığı yapılmaktadır. Filoryaya 
telefon hattının da uzatılmasına bat· 
lanmıştır. Şehir elektriği için de kab· 
lo getirilmiştir. Bakırköyden itibaren 
:Filoryaya kadar gidecek yol kamilen 
asfalt olacaktır. Bu yolun ihalesi de 
birkaç güne kadar yapılacaktır. 

duyuyordum. Sesim, titriyor 
muydu, bilmiyorum! Yalnız, bü 
tün vücudum bir gizli ııtma nö
beti ile ürperiyordu : 

- Peki, sen, bana, nasıl; ar
kadaş! diyorsun? 

Baktı, baktı, ellerimi, yanan 
avuçlarında sıktı, sıktı; tatlı 
ta tir gül ümscdi: 

- Hayır! 

• • • • • 
Evet ... 
İkinci defter, koyu yeşil ma

roken kaph ... Birinci defter ka -
dar kaim, aynı büyüklükte .•. 

İkinci def terin, birinci def-
terden bir tek ayrıhğı var. Ya -
zı. birinciden seyrek, satır ara -
ları acık ... 

İki~ci def teri okumağa başla
dnn: 

iKiNCi DEFTER 
Büyük~da'da bir köşk aldrm. 

Nerede bıliyor musun? Nizam' -
dan yukarıda. Sık çamlar ara -
sında küçücük bir yuva ... 

. Ama. ne şık, ne minicik yuva 
bılsen! ' 

> Son:a bu köşkü sattım. 0 hi-
ka;'.CY,l anlatacağım. · 

[KOÇUK HABERLER 

• Temmuzun ilk haftasında Fen Fa 
kültesi talebesinden bir grup etüt 
için Balye madenlerine gideceklerdir. 

* Yunan ve Bulgar konsolosları 
dün vali vekili Rükneddin Sözeri zi

yaret etmişlerdir. 

* Ekonomi Bakanlığı deniz müste
şarı Sadullah tetkiklerine dün de 
deniz Ticaret müdürlüğünde devam 
etmiştir. Bugün Ankaraya gidecek 
ve §ehrimizde yaptığı araştırmaları 
bakanlığa bildirecektir. 

"' Almanların isteği üzerine, önü
müzdeki çarpmba günü İ&tanbuldan 
Berline patlıcanla kaysı gönderile
cektir. 

• lç Ticaret Genel Direktörü İs
mail Hakkı şehrimizdeki tetkiklerine 
dün de devam etmiş ve akşam An
karaya dönmü§tUr. 

• Türk - lspanya ticaret antan
tının müddeti dün akşam bitrrıiştir. 
Mukavele bir müddet uzatılacaktır. 
Ekcnomi bakanlığı ticaret görüşmesi 
yapmak üzere İspanyaya giden Türk 
heyetini geri çağırmıştır. Konuşma
lara Ankarada devam edilecektir. 

* İş Bankası Genel Direktörü Mu
ammer Eriş dün de bankanın İstan
bul şubesinde meşgul olmuştur. Ge
nel direktör bu akşam Ankaraya dö
necektir. 

"' Ekonomi, 2:Ümrük ve tekitler 
bakanlarının ;:ıehrımıze. kamutay ta
tilinden sonra gelecekleri clnıa~u" 
maktadır. Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar ıehrimizde bir müddet kal
dıktan sonra Rusyaya gidecektjr. 

" Berlin ticaret mümessili Avni 
dün ıehrimize gelmiştir. Avni dün 
sabah Türkofis İstanbul şubesinde 
İzmir Ticaret odası genel sekreteri
nin de dahil olduğu bir toplantıda 
bulunmuş ve akşam 1zmire gitmiş
tir. Orada ihracat tacirleriyle uzun 
temaslarda bulunacak, sonra ıehri
mize dönerek buradaki tacirlerle de 
görüşmeler yaparak B~rline döne
cektir. 

• Poliı memurlarına yazlık keten 
elbise verilmesine başlanmıştır. Fa
kat, elbiselerden çoğu ölçüye muva
fık çıkmamış, mcm\trların Üzerlerine 
uymamıştır. Elbiselerile birlikte ve
rilmeyişi yüzünden apuletler de bi
ribirine karışmıştır. Noksanlarının 
tamamlanması için müteahhitlere 
verilecektir. 

• Bulgar Dış işler Bakanlığı k! -
tiplerinden Dr. Şiouroff Bulgarista -
nın Ankara sefareti üçüncü katipliği· 
ne tayin edilmiştir. 

• Ereğli limanının ve Ereğlide ya. 
pılacak büyük elektrik santralı hak • 
kında Bayındırlık Bakanlığına teklif
lerde bulunmuş olan Wikers Metro-

Ah, bu köşkte sürdüğüm ö -
mür!.. 

Bahardı ... Güneş yavaş ya -
vaş kızışıyor, rüzgar ılıklaşıyor, 
ve kuruyan, ısınan topraktan çı 
kan taze toprak kousu, çamların 
taze reçine kokusuna karışıyor
du. 

Gözlerin kamaşıverdi, çocu -
ğum; şairlik damarlarında dep
rendi, galiba? Haklısın. yav -
rum. Eğer sen, o köşkte benim
le beraber olsaydın, ne şiirler 
yazardın, kim bilir? 

Fakat yazamazdın! Hayatı -
mrz, şiirdi bizim ... Yaşanan bir 
şiir, yazılır mı? Hayal değil, ha
kikatti, çocu~um. 
Köşkü sattıktan sonra, bir 

daha önünden bile geçmedim. 
Hala duruyor mu? Yoksa yandı 
mı, yıkrldı mı? bilmiyorum. Sa
na, o, köşkü e:östermek ister -
dim, lakin acı hatıralarla gön -
lümüzü karartmayalım. 

Köşkü, hasta yavrumun zev
kine göre döşetmiştim. 
Güldüğüme bakma rocu -

w ' ~ 
gum. Keyfimden, neşemden 
gülmÜY.orum. Hasta Y._avru. 

• 
Şarap, şirke ve şıra adamlar 

vardır. "Şarap - adam,, la konu 
şabilirsin, gülüşüp eğlenebilir -
sin, ahbaplık edebilirsin. 

"Sirke - adam,, la ya dost 
olursun ya düşman. 

"Şıra - adam,, a gelince on 
dan bir bardak içeceğine, b 
bardak terkos suyu iç daha iyi. 
Çünkü mübarek ne sirkedir, ne 
şarap, ikisinin ortası. 

Orta ise kötü şeydir benim 
için. 

Orhan SELiM 

Hukuk fakültesinde 
imtihanlar 

Hukuk Fakültesinin yarılı im ti· 
hanları bitmiştir. Eleme imtihanı ne .. 
ticesi ancak l 7 Haziranda anlaşıla • 
taktır. 

Dün Hukuk Fakiiltcsi Dekanı Sıd
dık Sami ile görüştük. Dekan yazıcı· 
mıza demi§tir ki: 

- 17 Haziranda talebeye tebligat 
yapılacak ve 20 Hru:iranda da !!Özlü 
ımtıııanl r a§lıyacaktır. 

Fakültemizde imtihana girmek 
hakkını kazanan birinci sınıfta 254 
tal C'UC \ CU •• %> -.. ulw4 -.. ..., "" ... - ::_;::==:'.:::'."'.:'.::;ı 

l 91 i imtihana girmiştir, !kinci sınıf
tan ise: 200 talebeden ancak 160 ı 
imtihana girmiştir. 

Uçüncü sınıfta 181 talebe imtiha .. 
na girmek hakkını haiz olduğu hafde 
ancak 114 ü imtihana girmiştir. Bun
lardan başka bu ders yılı içinde 130 
talebe Ankaraya nakletmiştir. 

Şifahi imtihanlanmızın §ekli Fran• 
sız üniversitesinden alınmıştır. lmti• 
hanlar Temmuzun 5 ine kadar devam 
edecektir. 

politaine mümessili eski Osmanlı Ban 
kası direktörü Ried ile Richard ve 
Robertson Ankaradan şehrimize gel• 
mişlerdir. Verilen habere göre şirket 
mümessilleri Bayındırlık Bakanlığı 
ile anlaşmışlardır. 

* Hava kurumu Kadıköy kaza ko• 
lu Kalamışta dün akşam bir kır ba· 
Josu vermiştir. 

• Polis mektebinde imtihanlar ay 
flonunda bitecektir. Mektep 15 Eylul· 
de açılacaktır. Bu yıl mektebe 200 po 
lis alınacaktır. 

ıfı Açık bulunan Kadıköy belediye 
başkatipliğine Usküdar başkatibi lr • 
fan, Usküdar belediye başkatipliğine 
de belediye ~bi muayene komisyo• 
nu katibi lzM atanmıştır. 

mun zevkine gülüyorum. Ara • 
dan seneler geçti; ha tınma gel· 
dikçe, hala gülerim, gülmekten 
kendim alamam. j 

Hasta yavrumun zevki de 
hastaydı. Odaları renk renk bo· 
yattırdı. Ama, ne renkleri Tir· 
şe, fıstıki, mor, ergiıvani... Hat· 
~~ ördekbaşı, kumru göğsü ..• 
Oyle acayip renkler ki bir çok· 
larının isimlerini bile bilmiyo • 
rum. Bu kadar çok renkten, 
köşkün, kırk elli odası olduğu· 
nu sanma. Hayır! Köşk. beş o-
dalıydı. Fakat benim, hasta ya11 
rum, kapıları ayrı renge, penct'" 
releri ayrı renge, tavanı, duvar 
pervazlarını, bir odanın tahta, 
camla, kapıyla, pencereyle deği· 
şen her tarafını ayrı renge bo .. 
yattırmıstı. 

Bu, bir deli alacasıydı İnanır 
mısın, ben, bu alaca dekor için'" 
de keyf duyuyordum. 

Hasta yavrumun anasıyla ba• 
basının zengin görünmek met: 
lerini söylemiştim. Evlerindek1 

eşya, bir hırdavatçı dükkanında 
.(Arkası var) 
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Kamutay Bu Ayın 25 ine 
Doğru Tatil Yapıyor 

[HUSUSi MUHAB1R1MIZ BILDIRIYOR] 

Ankara, 8 

. kamutayın pazartesi içtimaında ikin.c! ~üzakere_si yapılaca~ 
hır çok kanun layihalarile ordunun dahılı hızmetlerı hakkında~ı 
k~nun layihası, posta, telgraf ve telefon mem~rları ,sıyasal bıl
gıier okulası satın alınan aydın ve şuabatı demıryollarmın tesel
lüm. ve tasfi;esine ve işletme muamelatına dair kanun layihaları 
"ardır. 

kamutay, elinde mühim kanun layi~aları ~lduğundan bu ayın 
ancak 20, 25 ine doğru yaz tatili yapabılecektır. 

Okullar ve Parasızhk 
Ankara, 8 

Fırka grupunca ilk tahsil meselesini esaslı surett.e tetkik~ me
fnur edilen komisyon tetkiklerine devam etmektedır. Komısyon 
tniistacel bir tedbir olarak 1934 senesinde parasızlıktan dolayı 
kapanan ilk mekteplerle meşgul olarak buna bir çare bulmağa 
~h~a~~ _ 

Grup pazartesi günü yine toplanacak ve raporunu başkanlıga 
Verecektir. 

VASIF ÇINAR GÖMÜLDÜ 

Dün Ankara Büyük 
Bir Yas Tuttu 

[Baş tarafı 1 incide] 
bir top arabasına konulmuş ve alay yük kamutayın sıralarında kutlu sa -
lıareket etmiştir Cenaze alayının en vaşlarda bulundun ve en soı:ra ":ata-
0nünde Merkez . kunı:ındanı Albay nın korunması yolun~a dış ı.şlerınde 
benıirali yürümekte ve onu Flama _ büyük h_iz~etler .. e~tın. Sem ~ereye 
~rına siyah l:ordelalar bağlamış bir g?n~~r~~k .. ıs.7 Turkıye cu~~urıyetı : 
. livari bölüğü, Mızıka, piyade ve po- nın utkusunu, ruhunu .. ~.e ~.zel sevgı 

Us müfrezeleri takip etmekte idi. duygularını beraber _got~r~.un:. lç s~-
aundan sonra ha ta Ctımur Baş - vaşında nasıl hcrkesı buyuk onderın 

'1ta ş c muri et etrafında toplamaya ça1ıştmsa, dış saJi,.~~ Aptat~r.ki;in avlet ooknluu r~lenkl~ri vaşında da memleketine sevgi birliği "'ıı; artısının ı 3' • w 

tclrnck üzere birçok yerlerden gönde getoırl~e~e ~;::~ı~abul etmez. Fakat 
~ııtrl. .. sele.nl r umun 
buı ış ve sa; ısı y~ao v;ıT'akn dan da dost illerde dost gibi, kardes gibi, dik 
V llnuyor ve bun arın ar asın.k. ya- katle bakılarak, evill'relr, ~ u~rıl:ır;ı1r 
asıfm tabutunu taşıyan ve ı 1 h~\crtm ' 1 ~n n .. 11,: h:w: ... :su. ı.: .. t• 

bında. haıicive.,.JPemurJaı.;ının_Jrnlun- !'rnraı/s. om ·~D ~~ ...... o» ~ ryvı \lu. • 

Arabayı da başta \" asıf Çınarın :-ı- Vasıf Çınar •.. Hayatta seni her va-
''"si efradı olmak iizere Kamutav kit takdir ettim. Olümünde benim i
başkanı Abdülhalik Renda, vekille"r çin gıpta edilecek bir şey var, dünkü 
lıcyeti, Curnur başkanl·ğı genel s:k· bütün savaslarımız iyi neticeler gör
tcter muavil"i başyaver. ve muhaCız dü. Düşiln ki, bu memleketin önü ar
~layı kumanc!nm, kordiplomatik, sav tık açtık, ikbali parlaktır, ve bilhassa 
a..,ıar ve diğeı zevat takip eylemek- düşün ki, senin ve hepimizin ruhunu l:. Ve onlardan sonra da bir piyade v~ aydınlatan yüksek §efleri tam sağlık 

•uvari kıtası gelmekte idi. ve variık içinde görerek gittin. 
.. l\iı7.ıkanın çaldığı yas marşı ile yü Çınar, inkılap çocuğu. Yüksek ruh-

:uYrn alay ist'asyondan itibaren geçi- lu, yüksek ülkülü Vasıf, müsterih ol. 
ttek olan cadJel•!r br.yunca biriken Kalplerimizin acısı içinde aramızda bo 

\>c Vasıfı icten eclen bir acı ile :>-:ın şalan yerini Türk gençliği doldura -0
larak sel~mlıyan b:nlerce halkın caktır. 

~r~:"ından geçerek dı~ i leri bakanh~ı 
"?\une gelmiş ,.e tabut burada top a· Müsterih uyu. Yetiştirmeye çalıştı
~al<>undan in lırilerek ölü ara basma ğın bu gençlik bütün boşalan yerleri-
tto ı ~ · d b l l mizi doldurmaya hazır bulunuyor. b nı. muştur. J or~r: e u unan ar 
lınrlan sonra ~er.azeyi Cebeciye ka· Sana, arkadaşım, kardeşim ülkü 

<lar otomobill!rlr takip etmişlerdir. birim olan sana hepimizin derin say-
d V~sıfın tabutu Cebecide otomobil- gılarını, sönmez sevgilerini sunuyo -
1.cn ındirildiği zaman bir asker ve po- rum. 
~ tnüfrezesi tarafından selamlanmış 
l!c hazırlanan mezara konulmuştur. 
~ tklenilmiyen ölümü bütün yurd kin-
e büyük bir acı uyandıran Vasıfın 
~~utu gömüldükten sonra başta Ab
~ Ulhalik Renda olduğu halde bütün 
tı aıu: bulunanlar Vasıfın aile efradı
~a hır defa daha baş sağlığında bulun 

llşlardır. 

Atatur kün başsağı 
l'ı Ankara, 8 (A.A.) - Cumurbaşka
(]! Atatürk, baş yaveri ve özel büro 
~rektörü ile muhafız kıtaatı kuman
tckını Vasıf Çınarın ailesine göndere 
bek baş sağlığında bulunmuştur. Baş
lca an İsmet İnönü ile Dış işleri Ba: 
tıı nı Or. Tevfik Rüştü Aras da aynı 
'i t1etıe özel büro direktörleri vasıta -

;o e baş sağlığında bulunmuşlardır. 
Tevfik RUştu Arasm 

. tabut başmda söylevi 
~a Ankara, 8 (A.A. )- Dış işleri Ba
t11lnı 'l'evfik Rüştü Aras Vasıf Çına
lit: tabutu başında şu söylevi vermiş-

''l' h.sl ~liin çok acıklı bir cilvesi bu 
ili 

1 ~Unde bana söz söylemek ödevi
"erıyor. 

'ıfşlt alandaki yerlerimiz akside Va -... 
bc~lt .~Ö.>:levi senin tabutunun önünde 
~iç b.0Ylıyecek değildim. Hayatında 
tillli ır z.anıan almak istemediğin ye
ti ac ne .. ıçin aldın doğrusu bu sözle-

\1 n soyleyecektin. 
ilin asır Çınar... Olündünden şefleri
ları'n arkadaşlarının ve bütün yurddaş
~ir !n duyduğu acı çok büyüktür. 
tııhu•nkılap çocuğu yetişerek yüksek 
Qtad n h~r yerde şefinin izini buldu ve 
'a h~ Yurüdü. Sen bu yurda, bu ulu
l\liıt~tnct için elinde silah çarpıştm. 
"1ctilrrk alanında zekanla çarpıştın. Is 

1 
onuna ülküsüyle çarpı~tın. Bü 

Başsağısma teşekkür 
Moskova, 8 (A.A.) - Gazeteler, 

Türk i~güderi Pınarın, Vasıf Çınarın 
ölümü dolayısile gösterdikleri ilgiden 
dolayı hüklımet üyesiyle elçiler he -
yetine ve bütün kurumlara ve şahsi • 
yetlere hararetli teşekkürlerini bildi
ren bir mektubunu yazmaktadrılar. 

A lmanya 
·Yugoslavya 

[Baş tarafı 1 incide] 
birliği ile temin etmekle olur. Roma 
protokolundan ve Streza konferansın
dan sonra ltalya'nın bu yola geldiği 
de görülüyor. Ancak bu' siyasa 20 
Mayısta yapılacak iken. geri kalan, 
fakat her halde yaz içinde Roma'da 
toplanacak ol n Tuna devletleri kon
feransında bütün a!;ıkhğı ile belli ola
caktır. Her halde şu söylenebilir ki, 
Orta Avrupa istatükosunu sağlamlaş
tırmak için son zamanlarda ltalya ta
rafından da güdülen siyasa Yugoslav
ya'nın dış siyasasına aykırı değildir. 
Bunun icindir ki, Yugoslavya'nın, 
bütün bağİarını keserek, içinde bulun
duğu kombinezonları dağıtarak, on 
beş yıldanberi yiirüdüğü yoldan ay
rılarak, Almanya ile birlikte yürüme
si beklenemez. Göring te bu işin zor
luğunu anlamış olacakttr ki, gazete
lerin yazdığına göre, Belgrat hava 
istasyonuna ayak basar basmaz, şu 
sözleri sövlemis: 

- Yuğoslavya ile ancak dar bir 
andla-:ma yapacağız. Bizim gerçek 
olan dostluğumuz, her zaman Maca
ristan yönünde olacaktır. 

A. ŞUkrü ESMER 

Fi KiRLER VE iNSANLAR 

Yine lenkid 

Hava teh likesine 
Karşı 

Anicara, 8 (Telefonla) 
Hava tehlikesine karşı Anka -
rada da bii} ük bir alaka ve fa
ali yet başlamıştır. Bugü'l An -
kara tücrarlarmdan ~bazıları bü 
yük mikyasta teberrülerde bu -
lunmuş \ardır. 

Üyeler 

Geçen gün Peyami Safa bu g~_zet,e
de tenkidden bahsederken mune.(
kidlcrin çoğu vakit şiirde, romanda 
istediğini yapamamış adamlardan 
çıktığını söylüyordu. Hatta bu ara~a 
benim de bir zamanlar yabancı hır 
dilde şairliğe kalkışmış oldu~um~. da 
hatırlatmağı unutmamı~. O ış_7 t~rk.: 
çede de heves etmiştım; g~nlumu 
kırmamak için asıl düşüncem_ı _ha)'.'h 
hafifleterek söyliyeyim, her ıkı dıl
deki tecrübelerim de iyi neticeler 
vermedi. Hatırlanmağa değmez diye
cektim, fakat ben onları hatırlar ve 
bazan da seve seve hatırlarım. Her
kesin, ne de olsa, kendine karş: ~ir 
zaafı vardır ; o beş on mısra da, b.utun 
kusurlarına rağmen, bana benı h_a
tırlattıkları için gönlüme tatlı gelır. 

Ankara, 8 (A.A.) - Hava tehli - Münekkid işte bunun için sevil-
kesini bilen yeni üyeler: mez. Bizim olduğu için gönlümüze 

Şoller, Ankara Merkez Hıf- tatlı gelen mısraların, hikayelerin, 
zıssıhha müessesesi Kim- romanların ..• ve tenkid yazılarının 
ya Şefi 20 tatsız manasız, yanlış şeyler oldu-

1 f g~unu 'yüzümüze karşı söyleyiverir. Kutluay, lnebolu Te gra · ·· ·· d 
20 (Bu yüzümüze karşı sozunun ~e ne Müfettişi demek olduğunu aydı!11atmak lazı~. 

Ersoy, İnebolu havale me· 
20 

Herhangi bir muharrırden, hele. b_ı~ 
muru münekkidden konuşurken ~~a~ımıg 

Mustafa Gedik, posta me- olmasını istemek doğru degıldır; o 
muru 20 asıl düşüncesini yazısı ile anlatır; 

Şevket Uğur, muhabere me- konuşurken, yani yazıları h_akkın?a 
rnuru 20 onun fikrini sormuş olan kımse ıle 

Fikri Maral, telefon memu- konuşurken o da, her terbiyeli ad_am 
ru 20 gibi, hatır kırmama~a ~alış~cak,be~en 

Soriano ve Hananel, Ankara mediğini açıkça soylıye~~yece~ı~:) 
rehberi ticaret tuhafiye Münekkid kusurlarımızı boyle yuzu-

1 oo müze vurduğu için sevilmez ve bi~d.e mağazası kusur bulduğu için de bizim kendısı-
Türkiye Umum Kimyagerler 

50 
ni anlayışsız, değersiz, hatta bu_d~la 

Cemiyeti, Ankara saymamıza mahkumdur. Kendısın~ 
Eskişehirde ismini bildirmek kıskanc denilmesine kızar; oysakı 

istemiyen bir bayan 52 tenkid ettiği, kınadığı, ye~diği mu-
Korgeneral Naci Tınaz, Eski harririn onun için vereceğı en s~y-

şehir Dördüncü Kolordu gıh ıhüküm budu;: '.'Bu .. ada~ b~n!-111 
Komutanı 90 yazılarımdaki degerı, guzelhklerı :~-

Beypazarlı Bay Mustafa, kar ediyor; anlamadığından degıl, 
Eskişehir Pirinç Hanı 40 kıskanıyor da ondan ... ,. Bu hükü~: 

50 ''Budala! anlamıyor!,' demekten hın 
Ahmet Sefili :zade 

20 
kat hayırhahça değil midir? (Ama 

Veli yumurtacı insan oğlu öyledir ki sırf akıl, m~: 
Mehmet, Akşehirli Yazıcr hakeme işlerinde bile en ç_ok ~hlakıg 

:zade, Eskişehir 80 meziyetlere itibar eder. Bır kımseye 
Murat Fahri, Gümülcüncli 100 budala demek ahlakına ilişmediği için 
Bahattin, Sakarya gazetesi kıskanc demekten çok ağır olduğu 

muhabiri, Eskişehir 20 halde yine onun kadar kızdırmaz. 
Ahmet, Mehmet biraderler Akıllılık, anlayışlılık bizim elimizde 

Gümülcüneli, fabrikatör, değildir) ne . ~dar gayret etsek na-
Eskişehir 1000 sibimizdekindeı. "azla zekaya ereme-

yiz: oysa ki ken ... lmize ccbredersek Durmuı Mihalıççıklı, Eski-
50 

kıskanclığı yenebiliriz ... öy_Ie s~nma-
şehir ym; ne kıskanclık tama~ı!e ıra~e-

Mestan, kabzımal, Eskişehir 60 mize tabidir, ne de zeka ırade ıle 
Derviş, keresteci, Eskişehir 40 erişilmesi büsbütün imkansız olan 
İsmail Küflü zaciı: 100 bir şeydir. Goethe'nin: "Deha sabırla 
Rfi tem li'.ey:zi. doğrama fao-""~-~-ı ~ lı'.1rnııb: ~idir,. ııör.ünü kııb;ıl ct-

rikası, Eskischir l 00 meyi§imiz irade zaafımızı kendı ken-
Aziz Zeytin zade Eskişehir 25 dimizden gizlemek arzusundan ge-
Doktor Ihsan, Eskişehir 25 lir.) 
Kadri. mütekait miralay, Beğenmediği, ikide bir ?vmedigi 
Eskişehir 30 muharrirlerden saygı, sevgı bekle-

Avncr Borsacı oğlu, simsar mek bir münekkid için çocukça bir 
lzmir 20 saflıktır. Ya kıskanc. ya anlayışsız ... 

Naci Barlas, T. Ha. K., lz- Kötülüklerden kötülük beğensin. 
mir S. Baskatibi 20 Ben, münekkid diye a~ım çıktığı 

Saim Kesen: T. Ha. K., lz- için on beş yıldan beri her ikisini de 
mir S. Tahsildarı 20 duydum; bir vakitler c"nım sıkıhr-

Apdullah Özkent, İzmir Ş. dı; şimdi aldırmıyorum. Geçenlerde 
piyangosunda 20 şairlerimizden birinin bir mısramı 

Emin Tecer, lzmir Ş. pi- öyle pek güzel bulmamışttm; bir 
yangosunda 20 mısrama basarak yükselmek arzu-

Nimet Derbi, lzmir Ş. pi- sunda olduğuma hükmetmiş; beni 
yangosunda 20 çürük tahtaya basacak kadar akılsız 

n. Fransez Yerüşalmi, lzmir 30 bulmasına rağmen buna bile aldırış 
Sal•ıatur Barki Berman ls- etmedim. 

per, lzmir Direk. 20 Münekkidle muharrir arasındaki 
Nafiz Mustafa, lzmir Kağıt çarpışınada hangi taraf haklıdır? Ne 

tüccarı 30 biri, ne öbüriı. Sanat islerinde ?.a-
Mustafa Delen, lzmir Kağıt man bile yanılmaz bir hakem değil-

tüccan 20 dir. Ali şiir, roman yazar, Veli onu 
Davit M. Z. Sidi, Izmir deri beğenmez .•. Yüz yıl sonra bakarsınız 

tüccarı 30 ki Ali'nin şiirleri de, Veli"nin tenkid-
S. Y. Nahum Danüb, Sigorta leri, ağır sözleri de unutulmamıştır, 

Türk Anonim Şirketi Iz- hepsi de diIJerde dolaşır. Bugünlcr-
mir Acentası 20 de Fransızlar, Hugo'nun ölümünün 

Alabay Muğla T. Ha. K. ellinci yılı dolayısile birtakım şenlik-
Muhasibi • 20 ler yapıyorlar. Ama yine d'Aurevil-

Ankara, Aktar oğulları te- ly'nin, Sainte Beuve'ün onun hak-
cimgesi 500 kındaki ağrr hükümlerini paylaşanlar 

Ankara, 8 (A.A.) _Hava tehlike- da çıkıyor. Doğrusu her iki taraf da 
sini bilen üyeler : Vehbi Ergene An- haklıdır, çünkü dünyada yalnız bir 
kara Yenişehir Kanmpasa caddesi kişide bulunabilecek fikirler, hassa
No.28 5, Mitat Şükrü Bleda Sivas c. siyet yoktur; her düşiindüğümüzü, 
Merkez Bankasından: Nusret Metya her hissetiğimizi bizden önce ve son-
250, Şefik Başman 100, Nüsret ra milyonlarca insan düşünür, hisse
Mcray 100, Reı:at Erbeyli ı 00, Malı- der. Hugo'yu okurken •''Aurevilly
mud Nedim 100, Hakkı Saffet lOO, nin aklına gelen bugün niçin kimse
Ahmet Münür 100 Nusret Uzgören nin aklına gelmesin? O diişünceyi, 
100. Savni Seren katib 20, Selam o hissi d'Aurevilly'de iyi ifade edil
Çam genel direktörü l 00, Hayrettin miş bir şekilde bt}lunca da elbette 

N d" E alrrız. genel muavini 10, e ım rsun mu- Peyami Safa, tenkid ve sanat mı-
hasebe Mü.60,Zekeriya katip 20, Os-
man Nuri hukuk müsaviri 60, Abidin dır, ilim midir? sorgusuna ccvab ve-
Erker muamelat müdürü 60, Adnan rivor. Bu hususta düşündüklerimi 

diha gerenlerde de yazdım, tekrar Birgi müamelat muavini 20, Ca~ir "' 
Selek 20, Sadi Bekter 40, Sanavber 
Tanyeri kontrolör 20, Fethi Aktan 
emisyon ser. şefi 40, Süleyman Hik
m,.t etüt servisinden 20, Muzaffer 
ffolusi muhasebe mü mmı 20, Fevzi 
Gökre muhahnat sefi 30, İhsan ~iin
ter basveznedar 20. Ntm•ttin Tüz
men hazine ser. şefi 20. Nivazi es
ham tahvi. Mii.20. Burhanettin Selim 
intal komisvonunc'lan 20, Recai 20. 
Haşim Rifat 20. Edip Kı>mal emis
von ser.20. Muammer tahvilat ser. 
Fuat Başanr hisse senedi ser. 20, 
Vale kambiyo ser. 40, Turgut Bursa 
nafia fen memuru 20, Saul fabrikatör 
!iO, Cahit vazmacı 20, Şahbaz Ahmet 
Bursa tecim 20, Ali Kemal Sugut 
'I. Ha. K. S. başkanı 20. Vasif Ar
may başkatib 20. Mümtaz Sukullu 
muhasi. 20, Şükrü Yasa veznedan 

20, Haki İş Bankası direktörü 25, 
Fazıl Güleç Bursa valisi 35, Ahmet 
Konur Ankara viHiyeti daimi encü
men üyesinden 50, Arif Çubukçu 
Ankara müheccim yokuşu No. 8 
1000, Abarzilay ve Benjamen ama
tör vapur şirketi Merkez Rıhtrm han 
kat. 2 l 000. Karamürsel mensucat 
Türk anonim şirketi , Sultan ha
mam 2 inci Vakıf Han İstanbul 600, 
Ahmet Hamit Goşinali yumurta tüc
carı yağ iskelesi No. 12 İstanbul 40. 
Ahmet Hamit Goşnah yumurta tüc
carı yağ iskelesi No. 12 İstanbul 200, 
Moiz Alsaid ve oğuları Sultan ha
mam No. 104 kazmirci 30, İzak Ro
diti ve Moiz Kohen fstanbu1 Mar
puçcular Kohen Han No. 3 manifatu 
racı 100. 

edecek değilim. Ancak Peyami S~fa 
"yaratıcı" kelimesi ile ne ka.~dc:dı .
yor, pek anlamadım. _Hele munek~

dle yaratıcı arasmdakı farkı hıç ka .. • 
nyamadım. Her romancıyı, her şair! 
yaratıcı sınıfına sokm~k, sanm~ kı 
Peyami Safa'nm da elınden gelmıye
cek kadar zor bir iştir. 

Sanatte yaratıcılık yeni bi~ d.üş~n
ce, yeni bir hassasiyet, yem bı~ us
lub getirmektir. Bir de - edebıyat
ta - unutulmıyacak tipler tasvir et
mektir. Shakcspeare, Lessing, Bal
zac, Dante, Descartes, Saint-Simon, 
Rimbaud, Gide, Remy de Gourmont 
birer yaratıcıdır. Mahs~s böyl~ karı
şık adlar saydım: içlerınde ~~ır ~e 
var, tarihçi de, filosof da, munekkıd 
de ..• Hatta Papin gibi ilim .adan:la:ı
nı birtakım büyük industnellerı bıle 
b~nların arasına katabilirsiniz. Çü~
kü onlar da yeni bir dünya telakkı
sinin doğmasına sebeb olmuşlardır. 
Bu bakımdan Racine bir yaratıcı de
ğildir, onun üslubunu da, cihanı 
göriişünü de. Desc~rtes, Fransız mo
narhiası ve 1ansenısma yaratmıştır. 
Racine sanat adamı~ır, ama onu ya
ratanlar değildir. ~ w. • ••• 

Münekkid sanatkar degıldır, ıyı, 
bu da su götürür ama geçelim. Ama 
yaratıcı değildir denince hayır; o da 
yarabcı olabilir. İşte Boileau, Les-
sing, Sainte - Beuve. .. 

Bu manada bizde yaratıcı munek
kid olduğunu söylemiyorum; ?.ma 
hikayecimiz de yok. Romanda Huse
yin Rahmi bir dereceye kadar yara
tıcıdır; bazı tipleri pek unutulmaz, 
fakat o da kendini "imposer" edeme
di. Halid Ziya Uşakbgil... O mesele 
uzundur. Son zamanlarda tanıdığı
mız yaratıcuar arasında Ziya Gö-
kalp'ı da gösterebiliriz. Baska... . 

Bizim çağdaşlarımızdan bahsetmı
yeceğim, çünkü kimseyi darıltmak 
niyetinde değilim... bugiinlük degi
lim. 

Nurullah ATAÇ 

Berberler dükkan
larını kapamak 
istiyorlar 

lstanbul berberleri pazar günleri 
dükkanlarını kapalı bulundurmağa 
karar vermislcrclir. Bazı semtlerde bu 
yolda söz blrligi eden dükkan sahip
leri bugünden işe başlıyacaklardır. 
Duyduğumuza göre, İstanbul ber

berleri bu işi kat'i bir karara bağla
mak için bu hafta genel bir toplantı 
yapacaklardır. Cemiyet başkanı dün 
kendisite görüşen bir yazıcımıza şun
ları söylemiştir: 

"- Haftada bir gün tatil yapmak 
için her şeyi göze almıs bulunuyoruz. 
Bunu karar altına almağa muvaffak 
olduğumuz takdirde bugün berberler 
dükkanlarının birer günlı.ik hasılatı
nı llava Kurumuna vereceklerdir. 
Hatta, bir günlük istirahatimizi te
min için icap ederse dükkanımızı ka
padığımız halde belediyenin ruhsat 
parasını vermekten de cckinmiyece
ğiz.. Şimdilik Beşiktaş, U sküdar ve 
Kadıköyünde berberler aralarında 
imza toplamışlar, bunu noterden tas
dik ettirerek tatili temine muvaffak 
olmuşlardır." 

Yarım yevmiye ve
ren milesseseler 

Kanunun açıkça göstermesine rağ
men cumartesi günü öğleden sonra 
bazı müesseselerin amelelerine yarım 
yevmiye verdikleri duyulmuştur. 

Nitekim matbaamıza diln birçok 
ameleler gelmiş ve yevmiyelerinin ya
rım verildiğini söylemişlerdir. 

Ayrıca alakadar makamlara da 
yevmiyelerin yarım verildiği \'e hat
ta çalışma sa<Uinin degiştirildigi şika
yet edilmiştir. 

lstanbul Halkavi için hususi 
bir vaziyet düşünUlüyor 
lstanbuldaki Halkevleri için yeni 

karar verildiğini ve Merkez Ilalkevi
r.in de Eminönü kazası Parti idare 
heyetine bağlanacağını yazmıştık. 

lstanbulun hususi vaziyeti göz 
önilnde tutularak Halkevlcri için ye
ni bir talimatname yapılması Parti 
idare Heyetince kararlaşmıştır. 

Dün öğrendiğimize göre C. H. 
Merkez Partisi Ankarada ; Istanbul 
Halkevlerinin hususi vaziyetlerini 
etüt ederek iyi bir şekil bulmak için 
çalısacak bir komisyon seçmistir. Ko
misvon Istanbuldaki kaza Halkevleri 
ile Merkez Halkevi hakkında karar 
verecektir. 

İstanbul Merkez Halkevi Reisliği
ne İstanbul Parti ldare Heyetince de 
yeni bir başkan secilmemesinin sebe
bi de budur. Eğer Ankaradaki komis
yon lstanbulda bir Merkez Halkevi
nin çahşmasma karar verecek olursa 
başkanlığa eski başkan ve C. H. Par
tisi İstanbul idare Heyeti Uyesinden 
Ali Rıza getirilecektir. Diğer taraf -
tan lstanbul Halkevi için iyi bir bina 
yapmak üzere Şehir Meclisince büt
çeye 45 bin lira konmuştu. 

Şehir bütçesi tasdik edilince Ca
ğaloğlundaki Halkevinin yanında bu
lunan bahçeye iki katlı büyük bir bi
na yapılacaktır. Bu binanın alt katı 
beden terbiyesi salonu, üstü de amfi
teatr şeklinde konferans salonu ola
caktır. Binanın planları hazır oldu
ğundan derhal yapmağa başlanacak
tır. 

TELEFON 
Ne zaman telefonla bir i.~ bi

terse anam, telefonu icat .e?ene 
rahmet okur. Alıştığımız ıçrn bu 
mükemmel hizmetkarm bize n~ 
kadar faydalr olduğunu belkı 
artık larketmemekteyiz. A vru
pad a telefon, şehirler a~asrnda 
bizim şehir mükal.emelerı k~dar 
tabiileşmiştir. Bızde de oyle, 
öyle ama şehirle; uzakla.ş_tıkça 
telefon görüşmesı nazarıg olu· 
yor. 

Ne gibi? .. 
927 de pehlivan Çoban M eh· 

med'i Pefite'ye götürmüştük. 
A vrupaya ilk çıkışı idi. Macar 
gençleri bu sempatik çocuğun 
yanından ayrılmazlar, beraber 
gezerlerdi.. . . 

Bir gün yine böyle bır gezın. 
tiden sonra sordum: 

- Mehmet, ne yaptın Macar .. 
/arla .. 

- Hiç görüştük.. . 
Söylemeğe lüzum yok kı: ne 

Nlehmet macarca bilir, ne de 
Macarlar türkçe anlarlardı. 

iste ben de son günlerde 
böyle bir telefon görüşmesi 

yaptım. Londrada bir yakrnmı 
eve telefon etmek istemiş. Gece 
telefon idaresi bizi çağırdı. 

- Londradan istiyorlar .. de
di. 

Geçtik ıelefonun başına, ba .. 
ğrrdık bire bağırdık ... Anlam 
nın ve işitmenin imkanı yok. 
"Alo!" diye o kadar bağırmc
sım ki, ertesi gün sesim kısıldı. 
Hiçbir şey anlayamadık. Tabii 
merak ettik. Ertesi gün aldığı· 
mız bir telgralla telefon müka· 
lemesfoin ehemmiyetli bir şey 
olmadığım ve daha sonra gelen 
bir mektupla bizim sesimiz ora
ya gittiği halde onlarınkini bİ· 
zim işitemediğimizi öğrendik. 

Avrupada böyle şehirler ve 
ülkeler arasındaki telefon ko
nuşmaları için telefon hattı üze· 
rinc fazla elektrik veriyorlar da 
sesin kuvvetini arttırıyorlar. 

Aıılaşılan bu hal bizde ya yok# 
ya kafi değil. 

Bizim Londra ko1?uşmamız 

ile Mehmed'in Macarlarla gö • 
rüşmcsi arasındaki benzerliği 
yazmadan geçemedim. Unut· 
mayını ki, bu telefon beş lira· 
dan fazladır. Bazan görüşme· 
mek ne kadar pahalıya mal olu-
yor! 

.... l 

B. FELEK 

A 

- Amma talıaf §ey... Beş 
lambalı diyorlar, sonra da ışık 
vermiyor!. 

- Eyvah kasa değil, soğuk. 
Jıava dolabı imiş!. 
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No. 48 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

KE 
Gülhane 
Parkının içi ... 

DiMiZE ÇAllYORUZ 
MEZARLIKLAR: 

Bir içim su 
odanın 

diyen yaralı casusu söyletmek iç·n 

Ne gülü, ne de bülbülü kal
mıyan, çiçekleri yoluk, çemen
leri soluk bir Gülhane bahce -
miz var. İstanbulun, içine para 
sız girilen, hava alır, güneş gö
rür biricik bahçesi!.. 

içinde saatlerce kıvrandırıyordu Buraya ötedenberi; otomobil 
sokmazlar. Araba sokmazlar. 
Motosiklet sokmazlar. iieraber Alman istihbaratı M .. . .. 

m geçmesine mani olamıyor, 
onu yakalıyamıyordu. Nihayet 
bir gün bu casus yaralı olarak 
yakalandı .. Fakat ağzından laf 
almak .. mümkün olmuyordu. 
Onu soyletmek işini casuslar 
kraliçesi üzerine aldı. Omuzun
dan ve bacağmdap yaralı olaıı 
casusu Anverse getirtti. 

M .. in yaralan şöyle iğreti sa
nlmıştı. Sargılarından hala kan 
sızmakta idi. Kız casusla yalnız 
kalınca dedi ki : 

- Seni ben sövleteceö-iın. 
Çoktanberi bizden -aldıö-ınb ha-
berleri Belçika ordusun; götü· 
düğünü biliyorum. Şimdi söyle 
bakayım, bu haberleri sana 
kimler veriyordu. 

Yerde kuru tahta üzerinde 
yatmakta olan casus yaraları
nın sancısından kıvranıyor, fa
.kat tek bir kelime söylemiyor
du. Matmazel vakit geçtikçe ca 
suswı yola geleceğini tahmin 
etmekte olduğundan başka bir 
şey yapmağa lüzum görmedi. 
Esiri olduğu yerde beş saat 
bekletti. 

Gümrükçiı M ... Istıraplar için 
ae, ateşler içinde kıvranıyor, yi
ne bir şey söylemiyordu. 

Matmazel bir şişe viski ge
tirtti, bir de sigara tellendiı di, 
bekledi. Susuzluktan içi yanan 
tutsak (esir): 

- Su! .. diye yalvardı. 
An-Mari'de acımak denilen 

şey yoktu. 
- Ne zaman •i>ylersen o za

man içersin, dedi. 
An-Mari arasıra kahkahalar 

atıyor, havaya bol qgara du
manları savuruyordu. Onun bu 
tuhaf halleri galiba uyuşturucu 
içkilerin sinirltrine yaptığı te
~irlerden ileri gelmekte idi. Ka
dınlığında bu sadizm halleri a
rasıra görülürdü. 

Esir sayıklamağa başladı. Fa
kat ağzından matmazelin bekle
diği kelimeler çıkmıyordu. 

~abah oldu. Esir o gün de ol
dugu yerde ve ayni halde kaldı. 

Hayret! değil mi? Seven ve 
d~yan bir kadında !m kadar taş 
yurek ! ... 

. Akşam oldu. Gümrükçü hata 
b~r şey söylemiyor. Matmazel 
hır adam çağırdı. 
. - Bunu soyunuz, diye cmret-

tı. 

Esiri çırçıplak bıraktılar. 
Matmazel Doktor bütün pence
releri açtı. Odaya buzlu bir ha
va dol.?u· T~ kış ortasındayız. 
Kız kurkler ıçindedir. Casusa 
bakarak: 

- Ateşim yar, diyordun. Bir 
az hava alırsın, ateşin düşer di
ye yapıyorum. 

Casus M... in dişleri biribiri
ne çarpıyor, vücudunun ateşini 
bir yere toplamak için tesbih bö 
ceği gibi, kıvrılıyor. Matmazel: 

- Ya? .. diyor, şimdi de üşii· 
yorsun, öyle mi? Kolayı var, 
Dur, ben seni ısıtayım. 

Ve gümrükçüyü iplerle sım
sıkı bağlatıyor. Onun bütün sa
dizm damarları kabarmıştır. 
Esire yaklaşıyor, cıgarasının 

ateşli ucunu vücudunuı:ı ötesine 
berisine dokundurarak esirin 
bağırmasından zevkahyor. 

Casus artık dayanamıyor: 
- Yeter, diyor, söyliyecegim 

yeter! 
An-Marinin gözleri muvaffa

l:ıyet şimşekleriyle pınldıyor. 
Casus birtakım isimler sayı

yor, Matmazel not ediyor. 
Yarahyı hastaneye kalclırı

yorlar, tedaviye başlıyorlar. 
Aradrn sekiz gün geçiyor. Mat
mazel Doktor gümrükçünün 
verdiği isimlerin uydurma ol
duğunu anlıyor. Hiddetten ltu
dunnuş bir hald,e hastaneye 

Bir casus yeldeğ·rmenini yakmak suretile dUşmana 
ma\Qmat v riy r ---

koşuyor. iyiliğe yüz tutmuş lir. Artık vazgeçtim. Seni o 
olan yaralıyı yatağında sarsa- tehlikeye atmak elimden gelmi
rak uyandırıyor. Doktorlara: yor; Yoksa sen mutlaka gitmek 

- Bunu hemen şimdi hasta- mi istiyorsun?. 
neden çıkarınız, diye emredi- _ Hayır, hatta yola çrh.-mış-
yor. ken döndüm. 

Casusu A iman yaya götür
mek üzere birlikte istasyona gi
diyor. Gümrükçü Almanyada 
kurşuna dizeceklerini anlıyor. 
Birkaç defa kaçmak carelerini 
düşünüyor. Onun bu maksadını 
sezmiş olan Matmazel Doktor 
işi kısa kesmek iç;,n revolverini 
çekiyor ve casusu hemen orada 
öldürüyor. 

ikinci hikaye 
Şehvet ve ceza 

Matmazelin ajanlarından von 
Ferlich İngiltereye gitmek em
rini alıyor. Fakat casuslar her 
tarafta o kadar sıkı göz altında
dır ki bu açık tehlikeye karşı 
oldıgı emri yerine getiremiyor; 
fngiltereye gidiyormuş gibi Fe
lemcnge geçiyor. ve tekrar An
verse dönüyor. Bunu haber alın
ca ~janlannı en sıkı bir disiplin
le ıdare eden An • Mari fena 
halde kızıyor, fakat kimseye bir 
şey ~ez~lirmiyor. Yalnız Subay ' 
~erlıch c bir tezkere yollıyarak 

ayscr c~ddesinde Mille colo
nnes o~clıne gelmesini rica edi
y.or. AJan belki Matmazelin şer
rın_?en k~rt.ulunlm ümidiyle bu 
çagrışa gıdıyor. 

Odasına girer girmez kapı vu 
r~luyor. ve Matmazel içeriye gi
rıyor. Hayret! Fon Ferlich hic 
ummadığı bir durum karşısında 
bulunuyor; Matmazel tam bir 
aşk halindedir. 

- Dayanamadım diyor, ken
dimi tutamr;orum, seni seviye-
rum. 

Matmazel bu itirafın verdiği 
tesiri gizlemeğe muvaffak ola
rak: 

- Zarar yok, diyor, senin aş 
km bana yeter, gel, kollarımın 
arasına gel! 

Fon Ferlich bu ihtirastan şa
şırmıştı; kıza sokuldu. Kız şeh
vetin son haddindekilere mah
sus bir tavırla: 

- Okşa beni diyordu, okşa, 
Ferlich . 

Ferlich'in de kendini tama
men ihtirasa kaptırdığını gö
rünce yavaş yavaş soyunmağa 
başladı. 

- ilk sevgilimden sonra beni 
bu kıyafette gören yalnız sen
sin, haydi, aç kollarını, kucakla 
beni.. 

[Arkası var] 

SINEMASINDA 
CiARB CEBHESltlDE 
KArtLI HUCUMLAR 

Mevsimin en büyük harb filmi 

Ayrıca: N ÇIN SEVDiM? Bü
yük ve mükemmel Fransızca 

homcdi 
•-Yaz. fiyatları: 

Depo, fabrika' 

Fakat; arada bir; otomobil 
de geçer, araba da, motosiklet 
de ... 

Saray burnu gazinosuna, ya
hut kıyıdaki ambara giden 
yüklü arabalar, yolu uzatma
mak için, doğruca parkın içine 
dalarlar. Ve ne tuhaftır, bunla
ra kapının üstündeki kocaman 
''Geçilmez!,, levhasını göster
mek bekçilerden hiçbirinin aklı
na gelmez. Parka, araba, oto
mobil girmesi yasaksa, bu ya
sak genel olmalı değil midir? 

Dün de bir okuyucumuz mat
baaya kadar gelip haber verdi: 

- Parkın içi ikide bir moto
sikletlerle doluyor. üç günde 
bir sulanan parkın yollan toz 
bulutu içinde .. Burnunu tıkama. 
elan kimse yürüyemiyor. 

Bizim bildiğimiz parka moto
siklet girmezdi! Nasıl oluyor 
da, böyle bir değil, birkaç mo
tosiklet çoluğu çocuğu ürküte
cek sesler çıkararak, oraya ha -
vaalmağa, başını dinlemeğe ge
lenlerin keyfini kaçırabiliyor? 
Parkın bekçileri, bu motosiklet
çilere niçin ses çıkarmıyorlar? .. 

Okuyucumuza açıkça karşılık 
vererek şunu demeliydim: 

- Arkası arannuyan yasak
lar, süreksiz olur. Tramvaya 
asılanlardan, yere tükürenler
den alınan para cezası gibi! ... 
Önüne geçilmesi mümkün ol
mıyan şeyi ya yasak etmemeli, 
yahut da yasağı koyunca sonu
na kadar arkasını kovalamalı ı. .. 

~:J1~J,oJJ;,.. Ct.'T'NGôP 

Maaş kırdırma 
Ciünü 

U nkapanında Hacıkadtn cad
desinde oturan okuyucularımız
dan yiizbaşılıktan mütekait Ke
mal bize dedi ki : 

"Emlak Bankasından bugün 
maaş krrdırıyorlardı. Öyle inti
zamsızlık ve kargaşalık vardı ki 
görmeyin. Hademelerin fazla 
Iaübaliliklerine şahit oldum. 
Hatta bir aralık bunlardan bi -
risi kapıyı iterek elimin fena 
halde kısıJmasma sebep oldu. 
Ben de polise müracaatla teda
vi raporu aldım.,, 

Yabancı kü«jük 
anat sahipleri 
Okuyucumuz nakkaş boyacı 

Ali Tayyar bize yazdığı mektu
bunda diyor ki: 

"21 ınayrstan sonra Türkiye
dc çalışan yabancı küçük sanat 
erbabmın s1ı.natlarmı bırakma -
ları kanun icabmdandır. Böyle 
olduğu halde kanunun hakkıyla 
tatbik edildiğine inanmak güç -
tür. Bunlardan bir kısmı tabii -
yete geçmek için vilayete müra-

Fazla söze ne hacet 1 

Ne DerrsDnl~? 
Yine ili~ işi 

Birçok ıikayetler duyduiumcu 1 vesile edildiği görülmektedir. Bun« 
İçin ilciç iıine tekrar dönüyoruz. herkesten evvel Sıhhiye Bakanının 
Devlet işleri dönüp do}aııp halkın razı olmayacağına inanımu; bütün
ve yurdun rahat, emnıyet ve rela- dür. 
ğc üJ:erjnc~elir.. 0.!1'!." içindir .ki, . imdi, Türhiyede bir yudum veya 
~r ev et. ı~ını "':' .... ,,,. .. "'" dıve bır damla .ilaçtan aiUık uman ha

kımse tedırgın edılemez. Ana ya- yalını blr ~pc&ıyuuu:nuı ,.,..,5 ,... "'J 

samrza manidir. eğri vaitlerine baila)'an binlere• 
Sıhhat Bakanlığında ne gibi ka· hastalar adına bu ilaç i§ile gerçek• 

lem ifleri vardır? Bu kalemlerdeki ten uğraıılıp bunların girmesi, izin 
iıler ne zaman ve ne gibi ıartlar alınması ve satılmasındaki bütün 
altında çıkar, buralarım bilnıiyo- zorlukların kaldırılmCJ8tna t~ebbiiı 
ruz. Yalnız birtakım lüzumlu spe- edilmesini fefkatli Sıhhat Baka" 
siyalitelerin formalite z.orlukları nından tez elden bekliyor ve bunll 
yüzünden memlekete giremediği, sağlık iılerinin en üstünde görüyo• 

Siz ne dersiniz? 
mevcudu az.aldığı ve olanın da bu ruz. 
yüzden kesi/mi~ fiyattan yukarı sa
tılarak halkın schhatinin ihtikara 
--~..urt4:f'W.....,_._. ... ' 

caat ederek, ellerine birer nu -
mara alıyorlar ve gene işlerine 
devam ediyorlar. Bir çok yer • 
lerde mimarlar ve yapı sahipleri 
tarafından korunuyorlar. Aşağı 
yukarı bir çok ecnebiler gene 
eskisi gibi sanatlarına devam e
diyorlar demektir. 

Bunu, ait makamı arada bir 
kontrol ettirse, çok iyi olur sa
nırım.,, 

Sokaklarda dolaşan 
deli meselesi 

\ İstanbul Vali vekilinden aldığ 
mız mektupta deniyor ki: "Sa
yın gazetenizin 39-3342 No. h 
nüshasında, Bakırköy Emrazı 
Akliye hastanesinden taburcu 
edilen bir delinin sokaklarda 

dolaştığı heyecanlı bir şekilde 
yazılmıştı. 

Bakırköy hastanesinde teda
vi edilenler, özgeye zarar ver• 
miyecek surette iyileştikten 
sonra kefalete bağlanarak ta· 
burcu edilmekte ve hastalığın 
nüksi halinde hemen hastaneye 
getirilmeleri lüzumu hastanitl 
ailesine ayrıca tavsiye edilmek
tedir. Bu şerait altında getirilen 
hastalar daima yatırılmıştır 
Bundan başka taburcu edile
cek hastalar sıkı bir müşahede 
ve muayeneden sonra çıkarıl
dıklarından, taburcu edilenler' 
arasında şimdiye kadar hiç bi! 
arıza görülmemiştir. Keyfiyetin 
gazetenizde bu suretle tavzib 
edilmesini dilerim.,, 

Bugün SARAY Sİnemasmda ~~~._ı Sultanahmet birinci aulh huku1' 
-,,. hakimliğinden: 

2 film birden: 1 1 Telefon şirketi vekili avukat Le0tı 
K i M s E s i z (Eski Bikes romanı) 

1 

Amaracinin müvekkiline izafeten ıs· 

H. MALOT'un meşhur romanı ve ayrıca 
tanbulda Rıza paşa yokuşunda çad" 
vuşoğlu çıkmaz Subukyan hanın a 
1 nci katta Kaymak zade Alide tele· 
fon mükaleme ücretinden alacagı CY 

lan 98 lira 77 kuruşun tahsiline da· KUKARAÇA 
Tenzilath fiyatlar: 20 • 25 • 35 kuruş --- • ir aç'lğı davanın cari muhakemesi~' 

de milddcialeyhin filhal ikametga~; 
mc!:hul bulunduğu olbaptaki mübaşı. 
tebliği ilmühaberin musaddak ın~?11 ruhatından anlaşılmasına ve 20 gu 

Hay at Kaza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. - Gerçek mi, Matmazel? 

inanamıyorum. Görüyorsunuz 
ki saadetle hayret arasında don
muş bir haldeyim ... 

olabilecek kiralık bina 
Galata'dn Topçular cadduin- 1 

de, Tramvay yolu ü:ı.erinde ki
ın, Depo, Fabrika ve buna bcn-

Türkiyede bilafasda icrayı muamele etmekte olan 

•• 

müddetle ilanen tebligat icrasına k
3

" 

rar verilmiş bulunmasına binaen rıı:; 
hakeme günü olan 3-7-935 c;arş~~ ci 
~ünii saat 14 te Sultanahmet bır_ırı~e 
sulh hukuk mahkemesine getnıesı ~ 
aksi takılirde gıyaben muhakerrıe 

- inan, teni çoktanberi sevi
yorum, bunu sana söylemek 
için ne kadar düşfü1düm, ne 
üzüntüler çektim. Seni son teh
likeli işe gönderirken neler çek
tiğimi bir ben, bir de tanrım bi-

:r:.er i~lere pek çok elverişlı 210 ' 
No. lu kagir büyük bina kira
lıktır. 

Mürncaat yeri: Galata'da Ün
yon hanında JERArtS Şir-
keti. Telefon: 43358 

u y 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 4103 

rüyet edileceği ilan olunur. (l~ 

' ZAYİ - Liman idaresinden al~~ 
olduğum 12-191 No. lu kaptan şı3'tı•· 

detnamemi kaybettim. Yenisi 8 
1 

cağından zayiin hükmü yoktur. 1,.,. 
MEC > 
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öbbels Sofyaya geliyor 

iCMAL 

Arsıulusal 
Tecim r 

? • 

iıı·-
en 

[ HUSUSi MUHABiRiMiZ BiLDiRiYOR ] 
Sofya. 8 

Alman propaganda bakam Göbbels'in yakında Sofyaya ge -
leceği haber verilmektedir. 

BALKANLARDA HU

SUSi ıSTIHBARATIMIZ 

ev bı 

Değerli ekonomistlerimizden lş 
Bankası Genel Müfettişi Sami'nin 
d\inkü Tan'da güzel bir yazısı çıktı. 
Endüstri planımızın dış tecim üzeri
ne yapacağı tesirleri inceliyen bu e -
tüd, Sami gibi dış tecimimize düzen 
veren birçok muahedeleri müzakere 
eden bir mütehassısın kaleminden 
çıktığı için önemlidir. 

[HUSUSİ MUHABİRiMiZDEN] 
Bükreş 5 Haziran 

ir · çtimaiya çı Sofya a 
• Sofya, (Tan) - Alman içtimaiyatçısı Koan konferanslar ver
nı.ek üzere buraya gelmiştir. 

LAVAL MUVAFFAK OLDU 

Ge iş salahiyet 
çoğunlukla ka 1 

• • ro esı 
ild. 

.Paris, 8 (A.A.) - Kabinenin bil
diriği dün akşam saat 6 da, M. Laval 
tarafından kamutayda, M. Berar tara 
fından da ayanda, ayni zamanda okun 
nıuştur. Bildiriğde deniyor ki: "Hü
kumet, spekülasyonla savaşmak ve 
frangı korumak için kurulmuştur. 
Devlet başkanının çağırışına koşmak· 
la ödevimizi yaptık. Şimdi, iş görebil· 
rnemiz için arc..~ istiyoruz. Parlamen· 
to, sunduğumuz yasa taslağını hemen 
onaylamakla bize bu araçtan sağlaya
caktır. İstediğimiz yetkiler, ülkenin 
&iyasal kurumuna riayet etmekte ve 
bu üsnomal durumda (fevkalade ah
valde) onun selametini sağlamakta -
dır. Parlamento, daha az karışık za
manlarda özgür olarak kabul ettiği bu 
usulün yabancısı değildir. Bizim gibi, 
tsizler de ulusal van yoğu elbet koru· 
nıak istersiniz. Frangı ağır surette 
tehdid eden biricik ey, genel finans 
durumumuzdur. Altın mevcudumuz 
frangı her saldırmadan korumağa 
yetmeli idi. Ancak çok ağır bir bütçe 
açığının devamıdır ki, hazineyi kuru· 
tarak ve para biriktirenleri korkuta· 
rak, frangı sarsabilir. Bunun için, dev 
Jetin imzasına hürmet etmek, paramı· 
zın değerini korumak hususundaki 
kuvvetli dileğinizi çabuk bir kararla 
berkitmeniz gerektir. Fakat yalnız 
masrafları kısmak ve suiistimallcri or 
tadan kaldırmakla bu iş olmaz, asıl 
amacımız olan ulusal ekonominin kal 
kınmasına clbirliğilc bağlanmalıyız. 
ve kendilerine yardım edilmekte ol
duğunu sezmeliçlirler. Tarımcı a-

ali>::"' iınenı~e ve .~endfü:tt:iırell"u' 
'-"• •• .., ılllllıu "l>agrcımaıı, arsıu· 

lusal alış verişi kolaylaştırmalı, ana 
yurd ile deniz a ın imperatorluğumu
~u biribirine berkiştircn bağlan ço -
galtmalı, işsizlikle savaşımızı faideli 
bir surette sürdürmeli, gençlere iş 
vermeli, hasılı, her bir yurddaşın, yc
nilenmis bir ekonomi sisteminde emek 
lerinin tam karşılığını bulmak fırsa
tını vermeliyz. Bütün buntar, parlfi
ınento ile lvükOmetin elbirliği göster
nıeleri gereken geniş bir meseledir. 

Fransa en çetin durumlarla karşılaş
mıştır. Ve bunlardan cesaretile ve es· 
ki muhariplerin güzel bir örnek gös
terdikleri birlik güzeyinde daima sıy
rılmıtşır. Tehlike karşısında, bu yıl -
lık törüden kaçınrnayacaksınız. Acu
nun bakışları üzerinize çevrilmiştir. 
İtibar ve haysiyetimize el sürdürmi -
yeceksiniz. Baysallık ve barıştan iba
ret olan ve devamlılığı herkesçe tes
lim edilen ve tarafınızdan da doğru
luğu değerlenen dış siyasamız, eğer 
gevşek davranırsanız, tehlikeye dü -
şer. Buna kail olmıyacaksmız. Dün ak 
şam size sunduğumuz yasa taslağı, 
frangı korumak ve spekülasyonla sa
vaşmak için hükumete geniş yetkiler 
bağışlıyor . ., 
Yasanın dayanmakta olduğu sebep· 

lerde, bu taslagın, parlamentonun 
esaslı haklarına ilişmediği kayıtlıdır. 
Taslakta şu bir tek madde vardır: 

"Paranın değerden düşmesinin önü 
ne geçmek üzere ayan ve kamutay 
kurulları, hükCımete 31 ilkteşrin 1935 
tarihine kadar, frangı korumak ve 
spekülfisyonla savaşmak için yasa 
hükmünde birer kararname ile her 
tür\ü tedbirler alma yetkisini vermek
tedirler. Bu karamameler, 1-1-936 
dan önce, parlfımcntoların emrine su· 
nulacaktır . ., 

Sonra hükQmetin isteği üzerine ka· 
mutay, istizah dileklerini 137 oya kar 
şı 412 oyla erteye atmıştır. 

Laval, üsnomal yetgiler hakkındaki 
yasa taslağının hem.en görüşülmesini 
istemiş ve Finans ltoluıurn b~n ... E;Ö.ı.· 
.ı- _.__ .............. '!r"' lupıanuıun sa-
at 21 e kadar geciktirilmesini öner
gelemiştir. 

Kamutay başkanhğı 
Paris, 8 (A.A.) - 440 oy sahibin

den 285'nin oyu ile Bouisson yeniden 
Kamutay ba_şkanhğına seçilmiştir. 

Kamutay toplandı 
Paris, 8 (A.A.) - Kamutav hüku

metin yasa taslağını görüşmek üzere 
saat 22,45 te yeniden toplanmıştır. 

Göring'in Belgradda lngiliz • Alman 
Yaptığı temaslar deniz görüşmeleri 

Belgrad, 8 A.A. - General 
Göring, dün sabah başbakan ve 
dış işleri bakanı Y evtiçe ve hem 
de deniz bakam olan general 
Yivkoviçi ziyaret etmiştir. Kral 
lık naibi Prens Pot, general Gö
ringin şerefine bir kuşluk şöle
ni vermiştir. 

Ana kraliçe Mari tarafından 
kabul edilen general Göring, 
kral İkinci Pier'e elektrikle iş
liyen oyuncak bir şimendifer 
armağan etmiştir. 
. Akşam üstü Y evtiç bir şölen 
daha vermiş ve bunda bütün hü 
kumet üyeleri bulunmuşlardır. 

Göring, bugün Münibe git -
tnek üzere yola çıkacaktır. 

l3elgrad, 8 A.A. - Prusya 
başbakanı ve Alman bakanların 
dan general Göringe Beyaz Kar 
tal nişanının büyük salip rütbe
si verilmiştir. 

Habeş uzlaşma komisyonu 
Milano, 8 A.A. - İtalyan-Ha 

beş uzlaşma komitesi. dün saat 
J 5 ten 17 ye kadar Kavur otc -
linde toplanmıştır. Gelecek top 
lantmın, ayın 25 inde, Hollan • 
dada, Şeveninget\de yapılması -
na karar verilmiştir. 

Londra, 8 A.A. - İngiliz eks 
pederinden biri, İngiliz ve Al
man delegelerinin dünkü toplan 
tılanndan sonra, müzakerelerin 
14 hazirana bırakıldığım ve bun 
larrn iyi bir tutumda sürüp git
tiğini söylemiştir. 

Von Ribentrop ile Alman de
legasyonu yortuları Berlinde ge 
çirmek üzere bugün Londradan 
yola çıkacakla,rdır. 

Sanıldığına göre, von Riben
trop, gemi çeşitlerinin düzeni, 
yapı programının bölümü ve 
daha bunun gibi Alınan ve in -
giliz köriişled arasın.la ayrılık
lar bulunan bir sürü meseleler 
hakkında yeııiden talimat isti -
yecektir. 

Görüşmelerin sonucu hakkın
da henüz hiçbir fikir yürütüle -
mez. 

Romanyadaıki 
Türk şeh· liğinde 

Bükreş, 8 A.A. - Anadolu a
jansının husu.si muhabirinden: 

1 
(Hususi muhabirimiz gece telefonla 

hil~U-;vl)r] 

Sofya, 8 

Eski Başbakan Yorgiyev ve 
arkadşlarmm hükiımcle ve Kr{i 
la kaqr bir darbe hazırladıklş.rc 
ve bu komplo için gizli toplan
tılarif.a bazı kararlar aldıkları 
anlaşılmıştır. Hükumet bu gru -
pun orgam olan Kampana gaze
tesinde araştrrmalar yaptırmış, 
mü/ıim vesikalar ve basılmış be
yannameler bulmuştur. Araştır
malar devam ediyor. H adiscden 
kimsenin haberi olmadığı için 
Salya sükun içindedir. 

Bu!gar sUel meclisi 
gene toplandı 

Sofya, 8 (Tan)- Yüksek Sü
el meclisi Kralın başkanlığında 
tekrar toplandı. Evvelce görü • 
şülmesine başlanan meselelere 
devam edildi. 

Bir vapurda 
Benzin:er tutuştu 

İzmir, 8 (Hususi muhabiri -
mizden) - Bayraklı iskelesin -
de benzin boşaltan Fransız ban 
dıralı Stedaten vapurunda ben
zinin ateş almasile infilak olmuş 
ve yağcılık yapan İtalyan Sino
dovocce yanarak ağır surette 
yaralanmıştır. 

İnfilak o kadar şiddetli olmuş 
tur ki, vapurun ikinci kaptanı 

Belis beyni parçalanarak ölmüş 
tür. Adliye tahkikata el koymuş 
tur. 

Sami yazısında iki noktayı belirti
yor : 

1 - Once endüstri planımızın ger
ceklenmesile ihracatımızın, bazıları ta 
;afından sanıldığı gibi, azalmayaca -
ğını iddia ediyor. İhracatımızın azala
cağını iddia edenlerin dayandığı man
tık şu idi: Endüstri planımızın ger . 
çeklenmesi demek, bazı ithalat eşyası 
nı sattn almamaklığımız demektir. Pa
muklu mensucat. yünlü mensucat, şe
ker, cam ve saire gibi. Uluslar ara -
sında bugünkü tecim'in şekli, mal 
mübadelesi olduğuna göre, mal sat -
mak için mal satın almak lazımdır. 
Endüstri plfınımızın gerçeklenmesi 
üzerine mal satın almayacağımıza gö
re, dışarıya mal da satamıyacağt.z. 
Sami'nin bu iddiaya karşı verdiği ce
vap şudur: Gerçi endüstri plfinımızın 
gcrçeklenmesile birtakım eşyaları sa~ 
tın almayacağız. Ancak Türkiye dai· 
ma dışarıdan mal satın alacaktır. Zi· 
raat ülkesi iken satın aldığnnız eşya
nın nev'i başka idi. Endüstri ülkesi O· 

lunca satın alacağımız eşyanın nev'i 
başka olacaktır Endüstri kurarken ma 
kine alacağız. Sonra yedek parçalar. 
Servetimiz artınca lüks eşya ithalatı
mız ve nev'i değişecek, fakat daima it
halatçı bir ülke ve bunun i!iin de ihra
catçı bir ülke olacağız:. 

2 - lkinci noktaya gelince; Sami 
burada dış tecimin darlaşmamasını te
min için pratik çare önergelemekte
dir: Onümüzdeki yıllar devletin, dev
lete bağlı hükmi şahsiyeti taşıyan ku
rumların, şarbaylıkların dış pazarlar
la yabancı Ulkclerc olan bütün sipariş
lerinin güdümlü ekonomiye uygun bir 
topluluk ve disiplin altında yıllık ve 
ve düzgün bir sipariş planına göre ya 
pılması zarureti vardır. 

Sami'nin önergesi, Rusyadaki dev
let tecim inhisarından başlıyarak A
merikaya kadar bir ve diğer şekil
de her ülkede tatbik edilmektedir ve 
malımızı alanın malını almak düstu
runun tatbikınr kolaylaştıracak bir 
tedbir olacağına şüphe yoktur. Dışa

rıdan mal satın almak bir ülke için bü 
yük bir kuvvettir. Çünk'J mal satın 
almak, mal satmak demektir. .......... ..._ ..... = ............... _ .... -... _ .... ,, ... o:_._..,.--.. _ ... -.. _ .... ,,.._ ... -,,.._ ....... _ ... ~,,.ı .. 

Arsıulusal tedmin bugünkü duru -

lngiliz kabinesi 
keswm şeklini aldı 

Baldwin, Samuel H oare, 
Macdonald 

Londr 8 (A.A.) - Yeni Baldwin 
kabinesi şu kimselerden kurulmuştur: 
vzel konsey başkan lordu: Macdo
nald, Lord Kançelar - eski Sü Baka
nı - : Lord linilşam. Finans Bakanı: 
Nevi! Çemberinin, Iç işleri Bakanı ve 
Avam Kamarası önder say lavı: Sir 
Con Simon, Dış işleri Bakanı (Eski 
Hindistan işleri bakanı): Sir Samuel 
Hoare, Hindistan işleri bakanı (eski 
Bengalc ilbayı) Lord Zetland, Sü Ba
kanı) Lord Halifaks. Deniz Bakanı 
Sir Bolton Eyres, Monsell. Hava Ba
kanı - eski sömürgeler bakanı - Sir 
Filip Köplif - Lister. Tecim Bakam: 
Valter Ellict. Demiryollar Bakanı : 

mu böyle olmakla beraber, acaba bu, 
geçici bir hal midir? Yoksa yeni bir 
ekonomik ve soysal kuruma doğru mu 
gidiyoruz? Bugün bu suale kimse 
kat'i bir cevap veremez. Şu muhak -
kaktır ki devletin müdahalesine doğ
ru cereyan hızını almamıştır. On do
kuzuncu asır sosyalizmasınm iki esas
lı unsuru vardı: Arsıulusallık. Dev -
Jet müdahalesi. Sosyalizmanrn arsıu
lusallığı genel savaştan sonra gittik
çe geride kalmıştır. Rusyanın sosya
lizması bile uluslanmıştır. Diğer ta
raftan devlet müdahalesi, Rusyada ol 
duğu gibi, istihsal ara!ilarını da ele 
alan sosyalizmden başlıyarak hafif 
müdahaleyi kabul eden ülkelere ka -
dar yayılmıştır. Kapitalist serbestlik 
geride kaldığı gibi serbest tecim de 
geride kalmışa benziyor. Ulusların 
ekonomik ve soysal kurumu henüz o
luş devrindcdir. Arsıulusal tecim de 
buna uygun olarak inkişaf edecektir. 

Bir Avusturya ı 
gazeteci tutuldu 

• 

Viyana, 8 A.A. - N eues Vi
ener Jurnal'in Berlin aytarı, 
Penkalenin Danzigte tutulmuş 
olması, Alman gazetecilerinden 
Hartınayerin A vusturyadan ko
vulmasına karşılık sayılıyor. 

Basm, Harn1ayere yapılan 
muamelenin bu adamın A vustur 
yaya karşı siyasal faaliyette bu
lunmasından ötürü haklı oldu -
ğunu, halbuki Penkalenin Al -
m~m hükfımetine karşı hiç bir 
haksızlık, yahut ki saygısızlık 
göstermediğini kaydetmekte -
dir. 

lnsulu sol a sıfır 
b rakan kaçakCjllar 

İmtihanların yaklaştığı bu 
sıralarda Romanya Üniversite -
sinin hükumet tarafından kapa
tılması uzaktakilere biraz garip 
gözükebilir. Tahsil zamanının 
şu en kızgın vaktinde Romanya 
gençliğine mektebin kapısını 
kapayan Romanya hükumeti, 
son haftalar talebenin azdırdığı 
aşırı milliyetperverlik propa · 
gandasıyla bazı hadiesler çı -
kartrnast yüıünden bu tedbiri 
alınağa mecbur kaldı. 

Romen gençliğini senelerden
beri kavrayan aşın milliyetper
verlik propagandasının yatakla
rını aramak, sebeplerini ortaya 
dökmek çok uzundur. Bu cere
yan çok uzak yollardan gelen 
bir seydir. Her sınıf arasında 
dönüp dolaşıp, en ateşli şeklini 
üniversitede bulan bu hareketin 
gözlediği netice, akalliyet mese· 
lesinin hallidir. O akalliyet ki 
ekst:riyetini museviler teşkil 
ediyor ... 

Hadiseyi ~almz objektif bir 
bakışla anlatmak için Roman -
ya talebesinin ne istediğini sor
malıyız 

Romanya talebesi ne istiyor? 
Üniversiterlerin ne istedikle

rini sözlerinden anlıyoruz. On -
lar şunları bağırıyorlar: 

Bu vatanda akalliyet bizden 
daha ferah yaşıyor. Bu toprak -
larda Romanya entelektüeli aç 
dolaşırken kanlarnun başka ol
duğunu söyliyenlerin karınları 
doyuyor. Mesleki emniyetimizi, 
tahsilimizin maksadını tamami
le kaybetmiş vaziyete düştük. 
Bura hukukunu bitirmiş bir ha
lis Romanyalı baroya girmek, 
ekmeğini kazanmak için iki se
ne bekler. Çoğu muscvi olan ve 
tahsillerini A vrupada yapmış 
bulunanlar hiç beklemeden a -
vukatlığa başlarlar ... 

Dairelerimizin, şirketlerimi -
zin tıklım, tıklım ayni akalliyet
le dolu oluşu oralardan da ma -
işetimizi kazanmak imkanını bı
rakmamıştır. 

Hukuk fakültesinin yükselt -
tiği bu seslere tıp fakültesi de 
bunları ilave ediyor: 

Memleketimizin ağaları yeri
ne geçen musevilerin cesetleri -
ni bile göremiyoruz. Kimsesiz 
fakir bir Romanyalı ölüyor, ce
sedini fakülteye getiriyoruz. 
Teşrih dersinde istifade ediyo
ruz. Aynı haldeki bir musevinin 
kemiklerini bile göremeyiz. Din 
lerini, tevratlarını ileri sürerek 
musevi cemiyeti gelir cesede sa
hip çıkar ve soğutmadan kendi 
mezarlığına kaldırır. Beraber 
yiyip içtiğimiz, beraber okudu 
ğumuz, beraber gülüp eğlendi -
ğimiz, fakat daima ayrı ayrı ağ
ladığnnız bu vatandan cansız 
kalıplarını bile esirgeyen insan
ların bizden daha avantajlı ol -
malarmı kabul edebilir miyiz? .. 

Musevi aleyhtarlığı alevinin 
üniversite duvarlarından aşma
sı için de bazı gazeteler eski hi
kayeleri anıyorlar. Akalliyetin 
adedi nisbetinde iş bulumu ve 
halis Romanyalının hukuki e
saslanm müdafaa etmek üzere 
(Numerus Valahikus) adıyla 
yeni bir fırka yapan sabık Baş -
vekil Vayda'nm halka söz söv· 
liyeceği sırada bir musevi tara· 
fından yumurta ile taşlandığını 
ikinci üçüncü kere olarak gaze
telerde okuyoruz. 

baroya girebilir. Fakat Roman
ya genci akalliyet kadar kendı 
içinden himaye görmediğinılt~ 
o gibi avantajlardan istifade e
demiyor. Yapılan taşkınlıklar 
dolayısile üniversitenin kapan · 
mış olmasından ise, bizden Ç'>k 
museviler kayıplı çıkacaklardır. 
Çünkü biz onlara göre yüzde o
tuz nisbetindeyiz. Hükumet va
tandaşlık hakları diye kanunla -
rm ve cemiyet hükümlerinin 
cerceveleri icinde kalmağa mah 
kuri-ıdur belki... İç yüzümüzü 
bilmiyenler de bu işe basit bir 
akd objektifi ile bakarak man • 
tığın bulacağı bir çok şeyler 
söyliyebilirler. Bu mesele akıl, 
mantık, nizam, ve intizam me
selesi değildir ki, kafa lisanı ile 
halledilsin ... 

Memleketimizin en rahat sı
nıfına ne olduklarını gizlice so· 
runuz, hepsi ayrı ayrı ezberle -
miş gibi böyle cevap verirler: 1 

- Romanyahyız, fakat Ya -
h d .. 1 u ıyız .... 

Böylelerin Romanyalı olma -
larma imkan var mıdır, rica e -
deriz? Ve buna karşı bizim hissi 
miz sözle, akılla izah edilebilir 

. ' mı ... 
Romanyalı talebe içini akıl 

ve kaideden ayrı elemanlarla an 
tatmak istiyor. Hükumette, pek 
haklı olarak, kendi elemanlarıy 
la, kanunların ve nizamların 
emrile hareket ediyor. 

Bana öyle geliyor ki, yalnız 
üstünü çizdiğim bu davada kaç 
üniversite kapanırsa kapansın, 
hangi tarafın haklı olduğu da -
ha senelerce belli olacak gibi 
değildir. - Eşref Şefik 

HARiCİ KUÇUK 
HABERLER 

.. Londra, 8 A.A. - Avam 
kamarasında bir sorguya karşı
lık veren Sir John Siman, Japon 
hükumetinin kuzey Çinde süel oı 
mayan bölgenin Pekin ve Ticn
çin şehirlerini de ihtiva etmesi 
hakkında resmen dilekte bulun
duğunu bildiren gazete havadis
lerinin yalan oldu~nu söY.le -
miştir. 

* Buenos Aires, 8 A.A. - Bo 
livya ile Par{lguay delege1 •ri, 
dün birinci defa olarak ara bu -
lucularla birleşmişlerdir. Ara
bulucular, durumu iyi gördük • 
lerini söylemektedirler . 

* Varşova, 8 A.A. - Mosko
vaya gitmekte olna Çekoslovak 
ya dış bakanı Benes buradan 
geçmiştir. 

Vaşington,8A.A.- İngiliz el 
çisi, kendi hükumetinin ı S ha -
ziranda günü gelen harp borç -
larma karşılık hiç bir para ver
miyeceğini dış işleri bakanlığı
na bildirmiştir. 

• Nevyork,8 A.A.- Nomıan 
die, dün akşam Nevyork saatile 
14 te Avrupaya yollanmıştır. 

Geminin kaptanı yeni bir rekor 
kırmağa çalışacağım söylemiş -
tir. 1 

* Berlin, 8 A.A. - Bazı ya
bancı gazetelerin A. E.' G. E
lektrik şirketi işçilerinin gre\T 
yaptıkları ve grevcilerin bir \.J

ğunun tevkif edildikleri hakkın
daki haberleri esassızdır. 

Komite dağılırken, Habeş de
legeleri olan profesör dö Lap -
redel ile Pitman Porter, İtalyan 
delegelerile konuşmalarının pek 
candan geçtiğini ve bundan ötü 
rü komisyonun çalışmalanna de 
Vam edeceğinden pek ziyade u
llluda düştüklerini söylemiş -
lerdir. 

Napoli, 8 A.A. - Mazzini 
g:misi dünkü gün 100 süvari ve 
bır çok ~ sav~ gcreçi ile Afri
kaY.a gitmişti1'. . 

Her yıl oldu~u gibi dün Roman 
yanın yerli ve yabancı bütün şe
hitliklerinde büyük merasim ya 
pılmışttr. Bi:kreşte yeni yapılan 
Türk şehitliğinde bir Romanya 
süel kıtasımn iştirakile aynı me 
rasim yapılını-ş ve merasime iş
tirak icin Silistrc, Tutrakan, Pa 
zarcık. Röstence. Mecidiye, Tul 
ca, Macin ve Bükreşten kadın 
ve erkek murahhas heyetler gel 
nıjştir. Türkçe bir duadan sonra 
kıtamn kumandanı Türk aske
rinin büyük vas&flarını saygı ile 
anan bir söylev söylemiş ve elçi
miz buna fransızca ve Türk he
yetlerine hitaben de türkçe bir 
sôY.levle kar~ılık vermiştir. _ 

Toınas, Sömürgeler Bakanı : Mal • 
colm Makdonald, Kral mühürdarı ve 
Lordlar önderi (eski hava bakanı) 
Lord Londonderry, lş Bakanı (eski 
madenler müsteşarı) Ernest Bravn, 
Bayındırlık Bakanı: Ormsby - Gore, 
Kültür Bakanı (eski lş bakanı) Oli
ver Stanley, Yollar Bakanı: Leslie 
liore Belişa, Esenlik Bakanı: Sir Kin 
gsley, P. T. T. Bakanı: Binbaşı Tra
yon, Açıktan bakanlar: ı - Lord 
Eden, 2 - Eski Baldwin kabinesinde 
Kültür Bakanlığında bulunmuş olan 
Lord Ostaş Parsi . Jskoçya i~leri ba
ltanlığma da Sir Godfrey Kollins ge
lirilmi~tir. 

Nevyork, 8 A.A. - Büyük 
Federal jüri heyeti Nevyorktaki 
"Title and mortoage., kumpan
yasını kaçakçılık meselelerin -
den ittiham altına almıştır. Bu 
kaçakçılık 700 milyon dolarlık 
eshamla ilgilidir. Kumpanya İ· 
le beş şubesi ve direktörlerinden 
beşi yalnız eshamı satmak için 
sahtekarlık yapmak suclanna 
değil, bu eshamm kıymetini giz 
lemek suçuna da karşılık vere -
ceklerdir. Bu işte oynanan pa -
ramn yekunu İnsul'unkinin beş 
mislidir. 

Taşkın gençlerden birine; bu 
vaziyete gelmek hakkını alınla
rının terile ve senelerin emeği 
ile kazanmış olan musevilerin 
bütün avantajlarını bir günlük 
nümayişle geri almak kabil o~ -
madığını., bazı imkanlarİn Ro • 
manyalılar için de mevcut ol -
duğunu söylerseniz şu cevapla· 
n alıyorsunuz: 

10 Haziran Pazartesi 
SAAT 15 DE 

Suadiyede ,Suadiye gazinosunda1 

elektrik fırınının tatbikatı gösterile • 

cek, ve bu meyanda, ge1çnler arasın• 

da kura çekilerek, bir 

ELEKTRiK ALETİ 

HEDİYE EDİLECEKTİR Evet bir Romanyalı da Av -
rupadan dönerse beklemeden Bu ders bayanlara mahsustur. 
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.... ~ uaansua•ruu~- -
Rumelihisarın -
dan Kandilliye 
Köprü! Elektrik şirketinin fiat tari

fesinden şikayet ediliyor 
'Antalya, 8 

-
<.Husus~ ~uhabir~iz bildiriyo;Y - Şehrin elektriği su kuv-

fve~ınden ıs~fade edılınek s:ıretıle en ucuz bir şekilde temin 
cdılme~tedır .. R:kat buna ragmen kilovatın 16,5 kuruştan satıl
ın;ası bırçok. şıkayetl.ere. ~ol a~maktadır. Kilovat fiyatının asga
rı ve mutedıl hadde ındınlmesı yolunda bazı müracaatlar vardır. 

.. Elektrik şiııketinin !kazancı yükselmiş, bu yıl !hissedarlarına 
yuzde 12 - 14 t~ettü dağıtabilmiştir. Buna mukabil, direklerin 
sal~anmasr, tesısatm. ahşap direklere bağlı oluşu ve çıplak tel
ıe:ın .kullanılması bırçok tehlikeli vaziyetler doğurmaktadır. 
Nıtekım geçenlerde ölümle neticelenen bir de kaza olmuştur. 

~ahsulün çok iyi olduğu yerler 
Mersin, 8 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor}" - Mersinin zirai vaziyeti 
bu yıl çok ümit vericidir. Arpa mahsulü, geçen yıllara nazaran 
yüzde 20 nisbetinde ıbir fazlalık göstermektedir. Bu yıl Ceyhan 
ve havalisinde dan istihsalinde edinilen muvaffakiyet te önem
lidir. Dış memleketlere satmak için gerekli tedbirler alınmış
tır. Pamuk tohum ıslah istasyonunun zürraa dağıttığı Ameri
lka cins pamuk tohumlarile yüzde 20 ekim yapılınıştır. Yalnız 
havaların kurak gidişi bazı mıntakalarda mahsulü sulandınnış
tır. P~uk rekoltesinin ihtiyaçtan fazlası Almanyaya gönderi
lecektır. Türk Ofis lazııngelen tedbirleri almıştır. 

Demiryolu Karacalara girdi 
Çankırı, 8 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor)' - Çerkeş kazasına bağlı 
~aracalar nahiyesine dün tren girmiştir. Telefonla aldığım ma
lumata göre, bu münasebetle büyük tören yapılmıştır. Köylü ve 
halk sevinç içinde 30 ıkuzu kesmişlerdir. Ankara - Ereğli hattı 
b~gü~ Atkaracalar nahiyesindedir. On beş gün sonra Çerkeşe 
~mnış olacaktır. 

Erzin canda zelzele oldu 
:Erzincan, 8 (A.A.) - Bu sabah saat 7 ,30 da güneş - doğu yö

nünde 5 saniye süren şiddetli bir yer deprerunesi olmuştur. Bir 
ev yıkılmıştır. Insanca kayıp yoktur. 

Alim, siyasi, saylav 
yetiştir köy! .. 

~ Antalya, (Hususi muhabirimiz
den) - Antalya vi15yeti Elmalı, Fe
nike, Kaş, Korkudeli Serik, Manav
gat, Alanya, Akseki kazalariyle on 
dokuz nahiyeden ve 665 köyden iba
rettir. 

Bütün vilayetin nüfusu 206bi;;, 
yalnız merkezin 22 bindir. Verimli 
t~praklarının genişligine nazaran bu 
nufus pek az sayılır. 
,.. Bütün vilayet dahilinde okuma ça
gında olanlann adedi 28 bin mer
~ez vil5.~et~e 9 bindir. Antalya

0

da bir 
lı~e, sekiz ılkmektep ve bir biçki di· 
kış yurdu vardır. Okuyanlann yeku
nu 2500 diır. 

Bütün kaza merkezlerinde oku
yanlar .. 400~, köylerde okuyanlar 
5600 dur kı, bu rakamlar maarif sa
hasında, vilayetin geri kald ğ 

k .. ı Inl 
açı ça gostermektcdir. 

ı Vilayet maarif direktörü Bay Ka
ya Almanyada tahsil gönnüs b. 
ge?çt~r.. Vazifeye. ~eçen yıl • tayt~ 
cdılmıştır. Bu eksığın giderilmesin 
ca.~ış~~dığ~nı k.c=n.?isi de ~öylemişti; 
Kultur dırektoru halkevı mesaisinı 
de üzerine almış bulunuyor. Kabili-
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Naôya hayvanını durJurüu. 
Elini uzattı: 
- Orövvar. 
- Orövvar. .J 
Nadya delikanlıya bal .. tc: 
- Bu akşam yemeğe gelir 

misiniz? 
Şahin, felç gelmiş gibi, konu-

şamıyordu. · 
Başını eğdi. 
Nadya gülümsedi: 
- Teşekkür ederim. 
Ve genç adam mezbahaya 

yeli göze çarpan gençliği harekete 
getirmek için bir hayli uğraşılmak
tadır. 

Viliiyet kazaları içersinde Akseki 
ve Kurkutelililer vilayetin en çalış-
kan ve mütekamil insanlarıdır. Ame· 
rikanın Virjinyası nasıl cümhurreisi 
yetiştirirse, Aksekinin İbrada nahi
yesi de büyük idare adamları ve ad
liyeciler yetiştirmekle ünlüdür. Ak
sekinin Gödene köyü bkoçk saylav
lan ve bu arada rasathaneci Bay Fa
tini de yetiştirmiştir • 

Mersin liman şirketinin 
faaliyeti 

Mersin, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Mersin liman şirketinin 
927 den 934 yılına kadaı: geçirdiği 
faaliyet şu rakamlara sığdırılabilir: 

İthalat ve ihracat mecmuu 1927 
de (130) bin tondur. 1928 de (145) 
bin, 1929 da {187) bin 931 de 174 
hın, 933 te (146) bin, 934 te (266) 
hın tondur. 

934 yılındaki artış rakamları, ge-

?a yeni kanaldan getirilen su 
ıle doldurulmuş büyük bir ha -
vuz vardı. Ve biraz ilerisinde 
bir dans yeri ve acık hava sine
n:-.a~ı için ayrılmış~ bir sahne gö
ruluyordu. 
. . Pir~vani parkın açılış şe:ıliği 
ıçın bır seyler yapmasını Tur _ 
guttan rica etti. 

Bu mıntakayı şenlendirmek 
için şirket namına her fe1akfır
lığı yapan Turgut yalnız Easıb
rin 'in değil bütün Mard;n'in 
hatta Diyarbekir'in, en güzel, 
en modern bahcesi olan bu par
kı pek beğenmişti. 

Parkın açılış eğlencesi için 
bır program hazırladı. Bur.c:i iş
ci amele, usta ve mühendisler, 
blltün Basıbrin'liler iştirak ede
bileceklerdi. 

Köy muhtarları iejin 
a~ılan kurs bitti 
Giresun, (Tan) - Dört yıl 

için seçilen yeni muhtarlara vi
layet merkezinde açılan kurslar 
bitmiştir. Yukanki resim, kurs 
öğretmenleri ile muhtarlardan 
bir grubu bir arada gösteriyor. 

Yağmursuzluk 
Korku veriyor 
Çankın, (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - İki aydanberi havanın 
yağmursuz gitmesi ekinleri tehlikeye 
düşürüyor. Kuraklığa rağmen sıcak 
da bunaltıcı şekliyle devam etmek
tedir. Otlar ve ekinler kur \YUP sa
rarmaktadır. Zürra korku ve endişe 
içersindedir. Meyve ağaçlarına tır
tıl üşüşmüştür. Bunun yağmursuz
luktan ileri geldiği anlaşılıyor. Ekin
ler 15 santim boyda kalmıştır. Buğ
day piyasası yarı yarıya. fırlamış, ki
losu 3 - 4 kuruştan 6 - 7 kuruşa çık
mıştır. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

Londradan kalkan ekspres yokula· 
rını ayni vagonlarla Ankaraya ve To· 
ros ekspresine bağhyarak Kahireye 
kadar götürmek üzere Sirkeci ile Hay 
darpaşa arasında feribot işletmek için 
İngiliz grubile yapılan konuşmalar sı
rasında bir Macar grupu da ayrıca 
Sarayburnu ile Üsküdar arasında bir 
köprü kurulması teklifinde bulunmuş· 
tu. lstanbulun Avrupa yakasile Ana
dolu yakası arasında böyle bir köprü 
nün yapılabilmesi bilhassa Doğu ile 
Batıyı biribirine bağlayacağından es-" 
kidenberi önemli görülmektedir. Bu 
köprü işi, bugünlerde gene tetkik 
mevzuu olmuştur. Köprünün 1stan -
bulun hangi yakasında yapılması hak 
kında hususi etütler de yapılmakta -
dır. Sarayburnu ile Uskiidar arasında 
yapılması fikrinde olanlardan başka 
Boğazın dar olan Kandilli ile Rumeli 
hisatlf arasında yapılmasını ekonom
sal görüşten doğru bulanlar da bulun 
maktadır. Böyle bir köprü yapıldığı 
takdirde feribot işletme tesisatına da 
lüzum olmadığı ileri sürülmektedir. 
İstanbul planı yapılırken böyle bir 
köprünün inşası da plana girecektir. 
Köprü yapılınca, şehrin Anadolu ya
kasının da inkişaf edeceği, bu suretle 
Boğaziçinin Anadolu sahillerinde ba
yındırlık başlayacağı mütaleasmda o
lanlar da bulunmaktadır. Zira bövle 
bir köprü yapılırsa tramvay ve tren
lerin de geçmesine kabiliyeti olacak
tir. Ancak köprünün yapılması büyük 
paraya bağlı bulunmaktadır. 

Alman elçisi geldi 
Kendi arzusu ve sıhhi vaziyeti üze

rine Almanyanın Ankara elçiliğinden 
çekilmiş olan Rosenberg dün lstan
bula gelmiştir. Bugün Tentonia Al· 
man kulübünde Alman kolonisi tara
fından sefire bir veda toplantısı yapı
lacaktır. Sefir bu hafta sonunda Ber
line gidecektir. 

Mekteplerdeki imtihanlar 
ne halee? 

• Merzifon, (Tan) - Hafta tatili 
pazara alındığı için bütün okullarda- Lise ve orta mekteplerde sözlü im-
ki imtihanlar cumaya çevrildi. tihanlar devam ediyor. Yarın son sı

nıfların sözlü imtihanlarına başlana-
• Merzifon, (Tan) - Sokakların caktır. Kültür Bakanlığı bu yıl imti

ve caddelerin temizliğine bakılmadı- hanlarında talebeye sorulacak sualle
ğı için zaman zaman şikayetler olu- ri birer liste halinde tesbit etmişti. 

yor. Hatta belediyenin bazı yerlerde Her talebeye üç sual sorulacak, tale
günlük süprüntüleri bile toplamadığı be bunlardan ancak ikisine cevap ver 
ileri sürülüyor. Şehrin sağlık düze- mek mecburiyetinde olacatkı. Bakan
nini kurmak için temizliğe çok dik- lığın her ders icin h:a, .. ı,,,:ı.ar ,;onm
ka Hm i g rek irlir~~-~--·ıar imtihandan en az bir gün evvel 

* Çankırı, (Hususi'. muhabirimiz talebeye bildirilecekti. İmtihanlar de
bildiriyor) - Halkevinin musiki ko- vam ederken, bazı mekteplerde tale -
lu faaliyete geçmiştir. Dersler bir benin şikayetleri başgöstrmiştir. Bir 
haftaya kadar başhyaca.ktır. Kurs kısım imtihan komisyonları talebeye 
iki kısım olacak, bilenlere ve hic bil- üç sual sorduktan ba:?ka diğer mevzu 
miyenlere ayrı ayrı dersler verilecek- }ara ait sualler de sorarak talimatna
tir. Bilenler şimdilik beş kemanla me hükümlerinin dışına çıkmışlardır. 
bir viyolonselden ibarettir. Bir kısım derslerin önce tesbit edilen 

• Çankm, (Tan) - Cümhuriyet sualleri de talebeye çok geç olarak bil 
mektebinin 3 üncü sınıf yavruları dirilmiştir. Kültür Bakanlığı genel 
biriktirdikleri parayı Türk hava ku- müfettişleri mekteplerdeki imtihanla
rumuna vermişlerdir. n tetkik etmektedirler. Geçen yıl ol-

* Çorum, (Hususi muhabirimiz duğu gibi, bu yıl da doğrudan doğ -
bildiriyor) - Çorumda kuraklık baş ruya sınf geçen talebe mikdan çok az
göstermiştir. Bazı yerlerde halkın ôır. Bir mektepte 40 kişilk bir sınıf
eski itiyatları tesiriyle yağmur dua- ta doğrudan ancak 2 kişi geçebilmiş
sma çıkmak gayretine bile düştükle- tir. Diğerleri eylül devresi imtihanla
ri görülmektedir. Hafif serpeliyen rına kalnutşır. 
yağmur toprağı doyunnamıştır. 

• Çorum, (Tan) - Köy ilk oku
lalarından sonra ilk okullar da yaz 
tatili yapmışlardır. 

• Aydın 8 (A.A.) -Aydın çarşı es 
nafları şarbaylığa verdikleri bir dilek
cede bütün dükkanların açılma ve ka
panma saatlerinin belli edilmesini iste 
mislerdir. Şarbaylık bu işi incelemek
tedir. 

rek ticaret anlaşmalarının, gerek fe
yizli mahsullerin liman faaliyeti üze
rinde mühim tesirleri olduğunu gös
termektedir. 

amelenin biraz rahat ettikten 
sonra eğlencelere gelebilmesine 
~alışılacaktr. 

Turgudun bu şenlikler.:! da -
vet ettiği yakın ve uzak misafir
lerin başında Demir bey ve kızı 
bulunuyordu. 

Turgut bu daveti hazırlarken 
Şahini çağırdı: 

- Atik'le hepimizden fazla 
sen meşgulsün. Bunun icin da
vetnameyi Demir beye ker.din 
götürür, ricamızı da ayrı:-:a tek
rar edersin. 

Dedi. 
Bu, pek tabii bir şeydi. 
Şahın başını eğdi: 
-Hay hay. 

Göçmenlerin gelmesi 
başhyor 

Romanya'dan memleketimize üç ay 
içinde 100 bin göçmen geleceğini yaz
mıştık. 

Göçmenleri atmak üzere hükumet
çe hazırlanmış olan nakil vasıtaların
dan Nazım ve İhsan vapurları dün 
Köstence'ye gitmişlerdir. Vapura bi
uecek göçmenler Tekirdağ'ına çıka -
nlacaktır. Bunlar Trakya'ya yerle§ti· 
rileceklerdir. 

genç kızı hem haklı buluyor, 
hem de N ad yaya karşı yap tığ• 
ağır hareketten dolayı kızıyor -
du. 

Erguvan daha ilk nişanlılık 
günlerinde ona açık açık söyle· 
mişti. O yalnız kendinin olacak 
bir erkek düşünmüştü. Bu yarı 
çölde aradığım bulduğu için St:· 

viniyordu. Turgut bile Erguva· 
m istiyenlerin pek çok olduğu 
halde genç kızın bütün talepleri 
yalnız bu fikir uğruna geri çe · 
virdiğini söylemişti. 

sürüklenen bir dana gibi bac;ı. ö
nünde, is başına giderken Nad
ya hayvanını mahmuzladı. Kes
tirme yoldan Basıbrin'e döndü. 

Küçük bir caz takımı elde e - ' 

Fakat 0 uğursuz tesadüften_ 
be:i Atik çiftliğine adım atama
dıgını hatırlamakta gecikmedi 
Erguvanı bir haftadır görmU-

yordu. 

Erguvan onurlu, alıngan, ti
tiz bir kızdı. Kendisini hayat ar 
ka<laşlığına seçerken söylediği 
gibi, gururunu her şeyin üstün
de tutuyordu. Yazdığı mektup
tan sonra, o tesadüf, elbette onu 
deli edecekti. 

Yalnız "N ad ya,, gibi burala
rın misafiri sayılan bir yaban
cıya hakaret etmek için bu ha
reket ?ir vesile olmamalıydı! • Pirovani'nin kasaba içinde 

yaptığı park tamam olmuştu. 
Bu iklimde yetişen ve yaz kış 
yeşil duran bir çok ağaçlar. çi
çekler parkı süslüyordu. Orta • 

dilmiş ti. 
Basıbrin icin, bu, büyük bir 

~enlik, bir biyram olacaktı. 
• Bir kac gün parkın süslenme
Ciİ için çaİısıldı. Açılma şenl~~i 
akşam üzeri olacaktı. Ve o g~n 
bu şenlik uğruna her zamaukın
den bir saat önce iş bırakılacakı 

Genç kız o müthiş hakareti 
yaptıktan sonra bir daha gö -
rünmemişti. Ve Şahin için onu 
görmek her halde pek siikfmet
li bir hadise olmayacaktı. Deli
kanlı o Dereyatağı tesadüfünü 
1 rladıkça ve düşündül~çe 

. Şahın bunu düşünürken haya
lınde Nandya'mn 0 günkü hali
ni yaşatıyordu. İnce kadın onu 
nasıl teselli etmişti! ' ' 

Şimdi Turgut : 

HAK YERLERiNDE 

Kutu barı 
Cinayeti 
Bcyoğlunda Kutu barında çalgıcı 

Sami'yi içki yüzünden çıkan bir kav
ga sonunda sarhoşlukla öldürmekten 

suçlu Adil, Ağırceza hakyerinde 
müdafaasını yapacağı sırada, bir isti
da vererek duruşmasının başk~ bir 

hakyerinde yapılmasını istemı§ ve 
hakimleri reddettiğini bildirmişti. 

Bunun üzerine dava durmuş, dos-
ya müddeiumumiliğe ver~lmi~ti. . 

Müddeiumumilik keyfıyetı temyız 
müddeiumumiliğine bildirmiş, tem
yiz iddia makamı da Adi.lin .dosy~.sı
nı temyiz birinci ceza daıresıne gon· 
dermiştir. Suçlu Adile, önümüzdeki 
cuma sabahı vekilini Eskişehirde 
bulundurması için tebligat yapılmış
sa da Adilin vekili Cemil Nazif, Es
kisehire gidemiyeceğini bildirdiği 
içfn, suçlunun kendisi mevkuf olarak 
Eskişehire gönderilecektir. . 

* Koskada kömürcü Ahmedın 
dükkanından kantar çalan Hayrullah, 
dün ikinci sulh cezada 3 buçuk ay 
hapse mahkum edilmiştir. 

• Birinci Hukuk Mahkemesi Baş
katibi Fahri, vazife basında kendisi
ne hakaret ettiği iddiasiyle ayni 
mahkeme katiplerinden Ziya aley
hinde bir dava açmıştır. Dün bu da
vanın birinci sulh mahkemesinde du
ruşması yapılmış ve Ziya daha önce, 
başkatip Fahri' den va~~fe . başınd.a 
hakaret gördüğü için m~ddeıum.~mı
liğe şikayette ~ulu!1dugunu ~oyle· 
miştir. Hakyerı, Zıyanın açtıgı da-
vaya ait dosyayı getirtmek için du
rusmayı başka güne bırakmıştır. 

'* Şehzadebaşında ecnebi seyyah
lardan otomobil içinde giden bir ka
dının ölümüne sebep olmak suçu ile 
tevkif edilen şoför Keğam'la vatman 
Mehmedin dün ağırcezada duruşma
larına devam edildi. 

Geçen celsede, hakycri, keşif icra
sını kararlaştırmıştı. Dünkü celsede, 
bu kesfin yapıldığına dair rapor 
okund~. Bazı noktaların tesbiti için 
duruşma başka güne kaldı. 

• Komünistlik suçundan dolayı 
evvelce ağırcezada mahkum olan ec
zacı Vasıf ve Osman Salahiye ait 
kağıtlar, temyizden gelmiş ve dün 
bu iki mahklımun yeniden duruşma
ları kapalı olarak yapılmıştır. 

Hava tehlikesine karşı 
Hava kurumuna yardım, her taraf

ta canlı bir şekilde devam etmektedir. 
Hava kurumu merkezi, öel~d~n sonra 
tatil olmasına rağmen açık bulundu
ı uı.uu1f .... uye yıa~ııııcaklann muame
leleri yapılmıştır. Kurumun lstanbui 
merkezi bugün de akşama kadar açık 
olacktır. Hava kurumuna yardım için, 
vatandaşlar her tarafta teşvik edil -
mekte, konferanslar verebilmektedir. 
Dün akşam saat 19,30 da radyoda bir 
konferans verilmiştir. Bu akşam da 
verilecektir. Hava kurumuna dün de 
yeniden birçok üye yazılmıştır. Ko
misyoncu Viktor Levi 20, kitapçı 11-
yas Bayar 20 lira taahhüt etmişler· 
dir. Kadıköy Su Şirketi 250 lira te -
berru etmiştir. Paşabahçe şişe fabri
kası amelesinden 25 i her ay birer yev 
miyelerini hava kurumuna vermeği 
kararlaştırmışlar ve Mayıs ayma ait 
15 lirayı ödemişlerdir. Anadolu Sigor 
ta şirketi direktörü Piyos 100. Ka • 
sap Argiri Çerkezof 20, Hüsnü Kara 
Hasan Ali Paşa zade 200 lira taah
hüt etmişlerdir. 

Turing kongresi 
yapılmak isteniyor 

Riyo de Janeyro turizm genel di -
rektör!li Alfredo Pessoa evvelki gün 
şehrimize gelmiş ve dün Avrupaya 
gitmiştir. Alfredo Pessoa Türkiye Tu 
ring ve otomobil kulübü ile görüşmüş 

- Atik çiftliği ile sen alaka -
darsın. Davet mektubunu sen 
götürmelisin! 

Dediği zaman bütün bunlar 
kafasının icinde döndü, döndü 
ve nihayet gözlerinin önüne sarı 
ve esmer iki hayal dikildi. 

Nadya ve Erguvan. 
Başta iki İspanyol mühendisi 

olmak üzere atelyenin hemen 
bütün yerli ve Avrupalı fen a -
damlarını serseme ceviren, biri
birine düşüren Naclya, şüphesiz 
ki, bir macera kadınıydı ve on -
<lan önce bir meslekdaşın karı -
sıydı. Onunla alakası nihayet 
s2mimi olmaktan çıkmaması Ia
zımgelen bir dostluktan ibaret
ti. 

Fakat Erguvan onundu. Ve o 
Erguvan'm olmuştu. Şu halde 
bu ikj hayal arasında ölçü bul 
mak ve köprü kurmak imkanı 
yoktu. 

Sersemlikten uyanmak, Er -
guvan'la barışmak lazımdı. Fa
kat buna nasıl cesaret edecektL 

Şimdi bir kaç gün mektepten 
kaçmış haylaz bir lise talebesi 
gibi kendini affettirecek vasıta-

SAGLIK 
OGÜTLERi --Karaciğerin izi 
yoklayınız! 

Sıcak mevsim gelince, en ziyade 
düşüneceğimiz şeylerden biri de ka· 
raciğerimiz olur. Hele kırk, elli .. ş
larına varmış olanlar için karaciğer· 
terini hatırlamak dal- önemli bir iş-
tir. .ı 

Bilirsin: ki, karaciğerin yapacağı 
birçok işler vardır: Herhangi bir yol
dan, en ziyade mide yolile, bedene 
giren zehirleri durdurur, yok eder. 
Şeker hasıl ederek beden için adeta 
bir kalorifer işini görür. Safrayı ya
par, bu da hazım ycıllannı süpürür. 
Temizler. Azotlu maddeler karaciğer· 
de erirl --. Kanın içindeki eskimiş kır
mm kürecikler karaciğerde yok olur• 
lar. Yağlı yemeklerin hazmedilmesine 
de karaciğer yardım eder. 

lnsan ., aşlandıkça, karaciğer bütün 
bu işlerini zaten zahmetle görür. Sı· 
caklar onun bu zahmetini bir kat da
ha artt1nr. Onun için sıcak iklimler· 
de en ziyade bozulan uzuv karaci • 
ğerdir. 

Karaciğerin işlerini iyi görüp gôr• 
mediğini yoklamanın yolu şöyledir. 

Yağlı yemekleri, tereyağını, zey ~ 
tinyağınr, salçaları, yumurtayı, sütü, 
çikolatayı, pastaları kolayca hazme
demiyorsanız karaciğeriniz yorgun 
demektir. 

Karaciğer iyi işlemeyince uyku bo
zulur. İnsan akşamdan birdenbire 
ağır bir uykuya yatar, fakat gece ya
rısından sonra bir korkulu rüya ile 
yine birdenbire uyanır ve sinirli bir 
halde sabaha kadar çarpıntılar duyar, 

Sabahleyin ağzı acı, mide bulantıSt 
ile kalkar. Kendisini akşam yattığı za
mandan daha yorgun duyar. Bütün 
sabah vaktini başında sanğılıkla geçi· 
rir. 

Karacigeri yoklamak için bir vasıta 
da şu tecrüb:yi yapmaktır: Ayakta 
durduğunuz halde, başparmağınızla 
can evinize, yani göğüs tahtası kemi· 
ğinin hizasına kuvvetlice bastırınız. 
Burası tam karaciğerin sol parçasının 
üzerine gelir. Bastırdığınız vakit az 
çok bir ağrı duyarsanız karaciğer iyi 
işlemiyor demektir. Bu ağrı hazan o 
kadar ziyade olur ki, insan parmağile 
bastırmadan, pantalonun kemerine 
bile dayanamaz. 

Bir tecrübe daha: Yine ayakta ol
duğunuz halde karnınızı iki elinizle 
kavraymrz ve yukan doğru kaldın • 
nız. Bundan bir rahatlık duyuyorsa
nız karaciğeriniz yine iyi i liyemiyor 
U-.l lJ\,oh"l.1.e 

Şu kadar ki, bu muayeneleri ve 
tecrübeleri ancak pek sinirli olmayan· 
lar kendi kendilerine yapabilirler. 
Pek sinirli iseniz. karaciğeriniz büs· 
bütün iyi işlese bile, bu söylediğim 
al~""'letleri kendinizde bulursunuz. 
Onun için en iyisi kendi hekiminize 
gidip karaciğerinizi de ona muayene 
ettirmektir. 

Zaten karaciğer iyi işlemediği va· 
kit ne yapmanız lazımgeleceğini söy• 
liyecek olan da yine kendi hekiminiz• 
dir. 

Lokman Hekim 

ye turizm münasebetleri etrafında ko 
nuşmuştur. Pessoa dün bize dedi ki: 

- Riyoda arsıulusal bir turing kon 
gresi toplamak istiyoruz. Bu kongre
ye Türkiyeyi de çağıracağız. Türki
yenin turizme çok ehemmiyet verdiği 
ni ve bunun için bir teşkilat yaptığım 
işittik. Türkiye hakikaten turizme 
çok elverişli bir memlekettir. Bilhas
sa tayyareden görünüşü çok güzeldir. 
Bu noktadan turistler için çok cazip 
görünüyor. Türkiye ile sıkı bir turizm 
münasebatına girişmek istiyoruz. Bu 
maksatla Türkiye Turing klübü ile 
görüşeceğim.,, 

lar düşünüyordu. 
Hasta olduğunu söyliyemez • 

di. Erguvan'm her halde Basib· 
rin'de eli, ayağı vardı. Kimbilır 
belki de peşine koyduğu adam
ları bile vardı. Belki de uzaktan 
uzağa kendisi bile onu takip e • 
diyordu. Erguvan gibi takım ta
kım haydutlardan korkma~1an 
bir kızın vakıtlı vakıtsız, gece 
gündüz bu dağlarda dolaşma -
ması imkanı yoktu. O zaten 
söylemişti: 

- Ben gizli, entrikalı isler • 
den nefret ederim. Düşün"'düğÜ 
ve duyduğu gibi olmayan insan
lar bana arkadaş ve dost ola • 
mazlar, demişti. 

Bütün bunları düşünen Şahin 
nihayet onun dediği gibi l-ıer c:e· 
yi açıkça, duyduğu ve düşünd~i· 
ğü gibi anlatmağa karar verit. 
Çiftliğe gidecek, vazifesini ya 
pacak ve Erguvan'a: 

- O gün çok sıkıldım. Cesa· 
retim kırıldı. Gelemedim. Diye· 
cekti. 

Buna karar verdikten sonr~ 
artık patrona bir şey söyleınecl]ı 

[Arkası var 
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(KILAVUZ 
iÇiN DERSLER Kahvaltı 

Hergiin 5 Söz 
YiRMi IKINCj LiSTE 

ı- Nakliyat-Taşın 

•·· 'Yeşil sarmaşiklI lbir bahçe 
auvarından, yavaş yavaş başını 
tıkaran san saçlı, güler yüzlü 
bir çoc~ başına benziyordu gü
~eş.. Ilık gülüşile yeşil bahçe
lıkıere güldü.. Kuşlar ötüştü. 
'l~orozlar ötüştü .. Küçük, soluk 
~ıbi bir esin a 0-acların da Harını b ~ 

tertiştirdi. Denizin kıyısına y~-
ltın sulardan, bir ilk vapur geçtı. 
;/\rdında ak bir saç örgüsüne 
benzer, köpük bir yol bırakarak. 
Sabah· ılrk bir haziran gününe 
~Özlerini açmıştı .. İlk yaz, kış, 
"e güz sabahlarına açtığı gibi.. 
Ciineş gülen, ılık ı§ıklarım her 
'1'ana saçarken; incecik bir çu
buk altına benzer bir dal ışık -
ta., Yeşil panjurların aralığından 
sııarak, uyuyan genç kadının 
7>'i.iıünü gıdrkladı .. Taze kadı -
l\1l\ bir çocuk gülü~i1e yüzü ay· 
a<fınıandı.. Sonra kirpikleri ara~ 
anarak baygın bakışlı gözlen - ...,. ._. . 
gaçıan yüzüne dökülmüş pembe 
~ilnaklanna kirpiklerinin göl
~esi vuran bir çocuk uyuyordu .. 
<lcnç ~adın yavaşça yerinden 
lta.lktı. Kocasının da gözleri ka
~alr, solukları düzgün, uyuyor .. 
~dadan çıktı. Dış sofanın büyük 
a.pııarıru ardına kadar açtı .. 

Sonra tam kapının yanına dü
§en gül çardağının altındaki 
iil&aya sofra kunnağa ba§ladı .. 

«teri giriyor, elinde fincanlar, 
tabaklarla dönüyordu.. l i bi
tince, biraz evvel çıktığı odaya 
~irerek kocasının yatağına yak
la§tr. Başının Ustüne eğilerek, 
~nun sevgili yüzünde solukları
t'lı gezdirdi. Genç adam hemen 
~Özlerini açtı. Karşısında açık 
~~ah geceliğile, taze bir çiçek 
tibi tüten karısını görünce, kol 
larını uzatarak onun başını du-

~0.21 

YOSMA! 
Etem lzzet BENICE 

~~ Sen hiç bunları kendine 
'Q' ~tü etme babalık. Ben ken
latın~ kolluyorum. Bir kaldığım
s· ~ır daha kalmıyorum. Hep· 
t~1 tadında bıraıkıyorum. Dedi· 
~ gibi ben kaçıyorwn, onlar 

alıyorlar. 
nedi, sözlerine uladı: 

hıı-~u iki yüz elli papelin yal
t111n w~ lirasını bir adamdan al
lı · Ötekiler ellişer liradan. 
~ de geceliğine değil. 

e bu sözlerinin arkasından: 
tık--. liaydi babacığım, sen ar

UYu. 

lerbi~e ona avutucu birçok söz. 
tarı 80Ylcdi. Pos bıyık yine ma

ın başına oturdu. 
i) ~İr rakı daha .. 

cdı. Hanife Kadın: 
........ İr, ı lJ' :me .. 

tı ~Ye söylendi, dinletemedi. 
'(0k r bardak rakıyı daha. yarı 

e, Yarı içe bitirdi.i elliliklcri 

Nakil - Taşıma 

-28-

Azim-Dölen 
Azmebnek - Dölenmt:k 2 - Vesaiti nakliye - Taşıt 

(Taşıma araçları) 

Örnekler: 1 - Bir memle -
kette taşın işleri, ökonomik 
gelişimle sıkı sıkıya ilgili
dir. 

Eskiden bizde de ahp yürü -
müştü, her yıl kızların ara:,ın -
dan bir güzellik kraliçesi seçi -
lirdi. Bu merak bizde söndü. İyi Dölen ve dura önünde eğilmiyecek 

hangi kuvvet var? 

2 - Deniz taşıtları arasında 
en ucuzu yelkenlilerdir. 

3 - Emvali menkule - Taşılı 
mallar 
Emvali gayri menkule -
Taşıtsız mallar 
Örnek: Bay ........ bütün ta
şıtlı ve taşıtsız mallarım 
karısı üzerine çevirdi. 

daklanna çekti.. Genç ttadm 
onun elinden kurtulmak için gı
cıklamağa başladı. Genç adam 
kahkahalarını tutamamış, biti -
şik yataktaki küçük oğlan uyan
mıştı. Gözlerini uğuşturdu. An
nesile babasıru gülüşüyor gö -
rünce, yatağından atladı. Uzun 
ak gecelik entarisi yerlere ka· 
dardı. Altın bukleli başı ve gök 
gözleri pırıldıyordu. Bir lastik 
top gibi aralarına girdi. Genç 
ana baba, yavrularını bir öpüş 
yağmuruna tuttular .. Dünyayı 
unutmuşlardı. En sonunda bu 
sevgi oyununda yorgun düşün -
ce, karınlarının açlık zillerini 
duydular. Hep birden bahçede 
kurulan masanın başına koştu -
lar. Fakat masada yiyecek bir 
nesne kalmamıştı. Demir kapı
nın yanında komşunun köpeği 

son dilimi, başını sallayarak yi
yor, tekir kedi peynir ve terc
yağla midesini şişirmİ.!:1 nnr TTIU' 

4 - Ted\•in etmek - Dergimek 
Müdevven - Dergin 
Örnekler: 1 - Türkçe ka
musu, Şemsettin Sami'nin 
dergimiş olduğu eserlerin 
en iyisidir. 
2 - A .... nm derginleri ara-
1S ında bu isimde bir eser ha· 
tırlamıyorum. 

..• .-. .... c:aııyon.ıu .. .B ı r i b i r l C· 

rine bakıştılar. Genç kadın: 
- Yazık, dedi. Başka tereyağ 

ve peynir de yok. Bugün paza
ra inip alacaktım .. Şimdi ne ya
palım? 

Uç yaşındaki gürbüz oğlan 
dalları yere eğilen kiraz ağacı· 
ru gösterdi: 

- Anneciğim, korlana ! Ben 
ldrazlan tereyağdan daha çok 
severim. 

Genç kadın, ağaca doğru 
uzun etekli entarisile koşan gür
büz oğluna baktı: 

- Ona kirazlar dokunmaz, 
yesin. Fakat sen çahl'iacaksın ... 
İyi kahvaltı etmen gerekti... 

Genç adam şeytanca gülerek 
ıkarısmın dudaklarına baktı: 

- Ben de, dedi, kirazlarla 
kahvaltı etmek istiyorum ... 

Cahit UÇUK 

cebinden avucunun içine aldı, 
kollarım masaya dayadı, başı 
da kollarının üzerine düştü, 
avucunun içinde paraları sıka 
sıka ve horlaya horlaya sandal
yanın üzerinde sızdı. 

Hanife Kadın: 
- Yatağına kaldıralnn .• 
Dedi. 
Safiye: 
- Uğraşma. Bu yüz kiloluk 

adamı ne kaldırabiliriz. ne de 
götürebiliriz. Benim suyum sı
caksa yıkanayım ablacığım. 

Dedi. Ve ikisi de: 
- Haydi suya bakalım .. 
Diye odadan çıktılar. Safiye, 

banyoya gitmeden: 
- Dur abla soyunayım ... 
Diyerek yatak odasına girdi. 

Hanife Kadın da onu izledi. 
Gün ağarıyor, aydınlık perde 
aralarından içeriye sızıyordu. 

Safiye'nin mantosu bile daha 
sırtındaydı. Bir iki saatini dol
duran, birıkaç tekme ve birkaç 
tokatı, bir sürü zori>alığı ve zor 
sözlülüğü de içine alan bu f ırtt
naya taze kadın kapıdan girdi
ği gibi tutulmamı~ mızdı{ı. 

3 - Kavanini müdevvene -
rniz - Dergin kanunları • 
mız .. 

5 - Hayal - Hayal (T. Kö.) 
Muhayyile - Sanay 
Örnek: Siz bu haberi sana
yimzda icad etmiş ohnalı· 
sınız. 

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

Y cdi günlük bulmaca serimiz dün 
bitmişti. Doğru ~özenler arasında kur 
ga çektik, Armaganlarımızı kazanan· 
lan bildiriyoruz. 

Ririncilie i · <K11nıköy, Mühürdar 
No. ıı:ı Fan:kva Oüııey (OUmU~ ısaat) 

!kinciliği: Saraçhaneba§ı Rifat go. 

kak No. 2 Muhasip Sait. (Maruken 
cüzdan) 

Uçüncülüğü: Kadıköy Sen Jorj li· 
sesi 151 numarada Suat Uy (Stilo) 

Dördüncülüğü: Çanakkale. Vilayet 
tahrirat katibi Suad Galip (Tan'ın bir 
senelik abonesi) 

Aşağıdakiler gazetemizin altı aylık 
abonesini kazanmışlardır: 

Beşinciliği: Divanı Muhasebat 
grup 10 Sezai Erkut elilc Münire Er
kut. 

Altıncılrğt Ih. za. m. bathekimi 
Ahmet Sadık kızı Nedret kazanmı§ -
lardJr. 

• DlKKAT: Gelen birçok ka!'§ıhk -
lar bazıları, eksik ve bazıları da tek· 
limiz kesilmeksizin gönderilmiştir. 
Kurgaya girebilmek i~in şeklimizle 
birlikte yedi gün arka arkaya çöz.til· 
mü§ ve biriktirilerek yedisi birden 
gönderilmiş olması lazxmdır. 

• 
Bulmacamız bütün memleket okur· 

!arımız içindir. Bundan ötürüdür ki 
müddet yoktur. Ne zaman isterseniz 
başlayabilir&iniz. Elverir ki yedi gün 
arka arkaya çözerek birleştirip yolla· 

Şapkası başından düşmüştü. 
Saçları darmadağınık olmuştu. 
Yüzünün rengi u~muş, keskin 
kara gözleri iyice çukurlannın 
içine gömülmüştü. Mantosu, 
urbası yerlerde sürünmekten 
öbek öbek tozlanmıştı. Yorgun
luktan ayakta duracak dennanı 
kalmamıştı. Odaya girer girmez 
karyolasına dayandı. Derin bir 
nefes aldı : 

-Oh! ... 
Ve dudaklarından ilk sözle

ri döküldü: 
- Abla bittim! 
Arkasından abla .. dediği Ha· 

nife Kadının boynuna sarıldı. 
- Gördün ya başımdan ge· 

çenleri. Bu çekilir, dayanılır gi
bi değil! 

Dedi ve ... birden hüngür hün 
gür ağlamağa ba§ladı. Tek söz 
söylemeden a:)ıyor; göğsünü 
sarsa sarsa, hıçkırıklardan bo -
ğula boğula, içinin sızılarım dı
şına vura vura ağlıyordu. Hani
fe Kadın onun yürek yangınını 
dindirnıeğe çabalıyordu: 

-Yapma kızım .. 
Ağlama kıznn., 

de oldu. Avrupada da güzeJFk nüz şu atleti işten anlayan bir 
kraliçesi. seçmek işi çoktan tav jüri 1935 yıhnnı Apollonu ola
sadı. Yalnız resmini gördüğü - rak seçmiştir. 

ymız. 

• Adreslerin daha okunaklı ve imza-
ların açık yazılmış olmasını dileriz. 

ı 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 il 

l 

SOLDAN SACA : 
1 - Koyunun çocuğu (4) 
2 - Valide (3). mebus (6) 

Üzülecek bir şey yok.. 
H . 1 

epsı geçer .. 
Ve bunları söylerken onun 

yanaklarından damla damla 
yaş sızan ve hıçkırıktan boğu
lan başını göğsüne bastırıyor, 

yine sözlerni sıralıyordu: 
- Sus yavrum .. 

Üzme kendini Safiye! 
Ağlanacak ne var?. 

Hüngür hüngür damarların· 
daki bütün kanı su edip gözle
rinden boşaltan taze kadın: 

- Ağlanacak ne var?. 
Sözü kulağına gelir gelmez 

birden başını kaldırdı, sesini 
hançer leş tiren bir kinle: 

- Ağlanacak daha ne olsun 
Hanife Abla!. 

Diye ihtiyar kadına uzun 
uzun baktı. Bu bakışta göğsün 
içinde yumrulup ağulu bir çı • 
ban gibi katılan ıstırabın can· 
lamşı, sonu gelmiyen bir kinin 
dirilişi vardı. Çöl karanlığına 
benziyen iri, siyah gözlerini 
Hanife Kadının gözlerine dik -
ti: 

- Dayanamıyacağım .. 
Daıanamılacağım drt1!~ 

3 - Nota ( 2). 
4 - Nota ( 2). İntihap (5) 
5 - Bir rakam (3) . Trabzonlu 

(3) 
6 - Nota (2). Nota (2). 
7 - Hücum (4) . Ayuk (3). 
8 - Beygir (2). Tepsi (4). 
9 - Sonuna ( z) gelince kümcslik 

olur (2). mahsul ( 4) istifham (2) 
10 - Sonuna (r) gelince kışa mah 

sus bir şey olur (2) . 
11 - Vekalet (8) . 

YUKARDAN AŞACI : 
1 - İğfal etmek ( 9). 
2 - Dakik (2). Laz kayığı (4). 
3 - Gışa (3). Beyaz (2). 

4 - Diı.i d ft ğil (5) 
5 - Dem (3) . 
6 - Geçenlerde zelzelede yıkılan 

bir yer (4) . 
? - lle'nin muhaffefi ( 2). 
8 - Kırmızı ( 2) . Nakus (3). 
9 - İşte ( 2) . eser ( 2) . t ekrar (4) 
l O - Haşarattan biri ( 5) 
11 - Mıh (4) 

bu adama .. 
Dedi, yeniden ağlamağa baş· 

ladı. 
Gövdesinin bütün yükünü 

Hanife Kadının göğsüne yas
lamıştı. Bu gez de uzun uzun 
ağladı, durmadan, dinlenmeden 
ağladı. Ağlamaktan katılıyor, 
arada bir: 

- Yaradanm1, çilemi ne va· 
kit dolduracaksın?. 

Diye inliyordu. Böylelikle 
belki yarım saat geçti. Sonra 
Hanife Kadının göğsüne daya
dığı başını kaldırdı: 

- Kaçacağım.. kaçacağım .. 
Hanife Abla. Fakat, daha sıra
sı var! 

Dedi. Hanife Kadın bu sözle
ri telaşla karşıladı: 

- Sus kızım sus .. işitmesin. 
Demin neler söylediğini unut· 
tun mu? .. O ~ana her şeyleri ya. 
par!. 

Ve ... karşılıklı konuşmalan 
sürdü: 

- Ben de yalnız onu düşü
niiyorum Hanife Abla. Bu adam 
her şeyi yapar mı yapar! Geçen 
gün de y üzünü jiletle doğrar., 

Hava güvenliğini kurmak için dö· 
lendik: Onu da başaracağu.:. 

• 
Madun - Ast 
Mafevk- Ost 
Ast ve üst bilmiyen iyi asker ola-. 

maz. 

• 
Mahreç - 1 • Çıkıt, 2 - Sürüt 
Her mal için bir çıkıt belgesine 

ihtiyaç vardır. (Çıkıt belgesi - Mah· 
reç vesikası) 

Alman piyasası türk tütününün 
en eyi sürütlerinden biridir. 

• 
Makale - Betke 
Çoktanberi bizi güzel betkcleriniz· 

den yoksunduruyorsunuz. 
Çoktanberi güzel bct.kelcrinizin 

yoksunuyuz. 
Güzel bctkelerinizden yoksunmak 

bizim için acı bir şeydir. 
Bu misallerdeki yeni kelimeler: 
Mahrum etmek - Y okıundurmak 
Mahrwn - Yoksun 
Mahrum olmak - Y obumnak 

• 
Bilgin olan bilgi~lik etmez •• 
Yurd savgasında hiç bir engel bi· 

zi durduramaz. 
Eğer bir önge'niz yoksa yann bize 

gelmenizi rica ederim. 
Hiç bir engel ve önge bizi hava 

güvenliğimizi sağlamaktan alıkoya

maz. 
Türkiyede bası tekniği gittikçe 

ilerlemektedir. 
Bu kitab Ulus Basımcvi tarafın· 

dan çıkarılmıştır. 

Bir türk için en büyük ergi, Ata· 
türk tarafından değerlenınektir. 

Atatürkle konuımak §erefine er
dim. 

Vergilerimizi ödemek için yalnı.s 
kanun zoru değil, vicdan yükümü al· 
tın dayız. 

Eskiden cami meydanları en esas· 
lı halk yığınakları idi. 

Irmak yatağı, yağmur suyu aka· 
ğı. 

Bu misallerde geçen kelimclerirt 
karşılıkları: 

Bilgin - Malümatb 
Bilgiç - Maliimatfiiruş 
Engel - Mania 
Önge - Mani 
Batı - Tabaat 
Basunevi - Matbaa 
Ergi - Mazhariyet, nailiyct 
Ermek - Mazhar, nail olmak 
Değerlenmek - Takdir edilmek 
Zor - Mecburiyet 
Yüküm - Mecburiyet, mükellefi· 

yet 

Yığınak - Mecma 
Yatak, akağ - Mecra 

seni maskaraya çeviririm. Ya· 
malı yüzüne, bak o vakit kafa 
smı çeviren olur mu? demedi. 
mi idi? .. 

- Onları bu gece de söyledi. 
Tanrı iyilik versin, sana da ona 
da kızım, ne yapalım?. 

- Ben ona yapacağımı bili
yorum.. biliyorum ama, daha 
dur Hanife Abla ... 

- Sakın kızım sakın .. Hiçbir 
şey yapmanın sırası değil. Hem 
başa da çıkamazsın!. 

Bütün bu sözler Safiye'nin 
içinde kabaran kin ve sızıyı 
durdurmuyordu. Bir Hint gülü 
tomurcuğu gibi kıvıl kıvıl du. 
rnn, bir bakışta gönlü gözü çc· 
kip bağlayan başını doğrulttu; 
sevda taşıran esmer gözlerini 
Hanife Kadının gözlerine rlik -
ti, uzun uzun baktı, uzun uzun 
düşündü. Bu düşünüş ve o ba -
kışta beşikten bu çağa kadar 
gelen bütün bir yaşama dizisi
nin geçişi vardı. Bir saniye göz 
lerini kıstı kıstı, öfke karışık bh 
sesle: 

.. (Arkası var) 
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iSTATİSTiK TAHLiLLERİ 

Türkiyede adam başma gün 
de 11 gram şeker düşüyo~I 

Şekerin ucuzlaulrnası, sade 
yurdun ekonomisine değil, aym 
zamanda sıhhatma da yardım -
dır. 

Srhhatına yardımdır. Cünkü 
şeker bir gıdadır. Bir ku~ettir. 
Genel savaş esnasında şekersiz
liğin yurttaşların benzini nasıl 
sararttığını, o devri yaşayanla
rımız hep bilirler. 

Onun içindir ki hayat pahalı
lığıyla mücadele denildiği za -
man şeker en ön sıralarda gelen 
maddeler arasında sayılır. 

Fakat acı ile söylemek lazım
dır ki, bir çok vatandaşlarımız, 
hayat seviyeleri yüzünden bu 
mühim gıdayı adeta bir lüks te
lakki etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Vaziyeti rakamlara istinat e
derek inceleyelim: 

Bunun için 1932 senesinin is
tatistiklerini ele alıyoruz. Çün -
kü elimizde ancak bu tarihe ait 
tam istatistikler vardır. 

Bu sene zarfında memleketi
mizde henüz şeker sanayii ta -
mamiyle teessüs etmediği için 
29.336.000 kilo şeker ithal edil
miştir. Gene bu sene ulusal fab
rikalarımız, 27.435.000 kilo şe
ker istihsal etmişlerdir. Bu he -
saba göre demek o sene yurdu
muzda bulunan şeker miktarı 
56.771.000 kilodur. 

Farzedelim ki bunun hepsi 
istihlak edildi. Hepsi yenildi ve 
kullanıldı. 

Ve gene farzedelim ki o sene 
zarfında Türkiye nüfusu 14 mil
yondu.. Bu rakamdan daha 
çok fazlaydı ya, neyse vaziyeti 
izam etmemek için biz 14 mil -
yon diyelim - ~ 

Bu takdirde Türkiyede yaşa
yan kimseler zengini fakiri bir 
senede 4,055 kilo, yani 4 kilo 
55 gram şeker kullanmış demek 
tir. Bu miktarı 365 günle tak -
sim edersek Türkiyede bir gün
de adam başına düşen şekerin 
ancak 11 gram olduğunu görü
rüz. 

Günde 11 gram şeker bir in
tan için hiç demektir. Bahusus 
nüfusumuzun içinde 11 gram
dan çok fazla, hatta bunun 1 O, 
20 misli şeker kullanan kimseler 
de vardır. Bu takdirde vaziyet 
nedir? Vaziyet şudur ki; bir çok 
vatandaşlarımız, şekerin yüzü -
ne hasret çekerek günler geçir
mişlerdir. Nice hastalar çocuk
lar sekersiz yaşamışlardır. 

Bunun sebebi şüphesiz şeke _ 
rin maliyet fiyatının yüksek ol
masındadır. 

.Halbuki ?ugün şeker sanayii
mız tamam1le teessüs etmis va 
ziyettedir. Kıymetli teşebbUsler 
ve fedakarlıklarla kurulan veni 
fabrikalar, memleketimizin ·şe _ 

No: 46 

ker ihtiyacını önleyecek ve bes
liyecek. bir hale girmişlerdir. 
Günde adam başına düşen 11 
gram şekeri, çok fazlalaştıra -
cak vesaite maliktirler. Yurdu -
muzda 1932 denberi şeker istih
salatı muntazam bir ahenk da -
hilinde artmıştır. Fabrikaları -
mızda alınan yeni tedbirler, bu
nun daha yükseleceğini göster -
mektedir. Eskişehir ve Turhal 
fabrikaları, istihsaıa tımızı 193 2 
dekinden çok yükseğe çıkar -
mış ve buna mukabil ithalatı -
mız azalmıştır. 
Eğer seker ucuzlayacak olur 

sa - ki, hükumet buna karar ver 
miştir - bu istihsa1fit daha çok 
yükselecektir: hatta ucuzladı -
ğı nisbette:ı daha fazla yüksele
cektir. 

Çünkü şeker, ekmek gibi fia 
tı ne olursa olsun sarfiyat mik -
darı muayyen olan bir madde 
değildir; fiat düştükçe istihlak 
artar. İstihiakin artması, halkın 
o madde üzerine düşmesi, istih 
sali kamçılar.. İstihsalin fazla -
lığı, bizim için hiç bir tehlike 
teşkil edemez. Çünkü Türkiye 
halkı, bütün fabrikalarımızın 
azami verimini tamamile kulla 
na bilecek derecededir. Yalnız 
buna tesir eden şey fiatların 
yüksek olmasıdır. 

Evvelce bu yüksek fiat için 
bir sebep vardı. Çünkü bu en -

.düstri yeni kuru1uyordu. 
Malfım bir kaidedir ki, her 

genç müessesenin ilk masrafla
rı yerleşmiş ve kökleşmiş bir mü 
essesenin masraflarından yük -
sektir. 

Bugün için vaziyet böyle de
ğildir. Hükumet tam zamanın -
da şekerin ucuzlatılmasına ka -
rar vererek yerinde bir tedbir 
almıştır. 

Mümtaz FAiK 

14 mil sür'atle vapurlar 
almacak 

Havaların ısınması üzerine sayfiye
lere göç edenler çoğalmıştır. Fakat 
bu yılki göçler, geçen yıldan daha 
azdır. Geçen yıl, bu zamanlarda say
fiyeler iyice kalabalıklaşmıştı. Bu yıl, 
ilkbaharın soğuk gitmesi, evvel1i, h
tanbulluları endişeye düşürmüş ve 
göç için, kimse yerinden kımıldamak 
istememiştir. Göç hareketleri yeni baş 
)am~tır. Şarbaylığın, bu yıl Büyük
adada Yürriikali plajını modern bir şe 
kilde yaptırmağa başlatması, daha 
çok Büyükadaya rağbeti arttırmıştır. 
Fransada bulunan Akay direktörü Ce 
mil, yeni alınacak iki vapur için muh 
telif sosyetelerle temaslar yapmakta
dır. Alınacak bu iki vapurun sürati
nin 14 mil olması kararlaştırılmıştı. 
Fakat, vapur sosyetelerinin yapacak
ları teklifler karşısında, bu 14 mil sü
ratin değiştirilecegi ve daha süratli 
vapurlar alınacağı umulmaktadır. Bu 
vapurlardan biri Adalar ve Yalova, 
dığeri de Kadıköy hattına verilecek -
tir. 

KIRMIZI VE SiYAH 
aldı. Hemen kıyafetini değiştir
di ve yeni Agde paskaposunun 
yanma gitmekte olan M. Chc
lan'ı takib etti. Bu gene paska
pos, M. de La Mole'u": yeğe~i 
idi; Agde'a daha yeru t~y~n 
edilmişti. Erenin kutsal yadıga
rıru krala o gönderecekti. Fa -
kat paskaposu bulamadılar. 

Papaslar heyeti asabileşiyor
du. Eski manastırın karanlık ve 
gotik dehlizinde durmuş, pas
kaposu bekliyorlardı. 1879 dan 
önce yirmi <;Iört chanoine'dan 
mürekkeb olan Bray-le-Haut 
ruhaniler heyetini temsil için 
yirmi dört cure getirilmişti. 
Paskaposun gencliğine üç çey
rek saat söylendikten sonra cu
re'ler, yaşı dolayısiyle kendile
rine baş diye seçtikleri M. Chc
Jan'dan paskaposa gidip kralın 
gelmek üzere olduğunu, artık 
kilisedeki yerlcrjne girmek vak-

STENDHAL 

ti geldiğini haber vermesini ri
cayı uygun buldular. M. Chc
lan, julien'e kızgın olmasına 
r~~~en ona d~ licraber gelme
sın1 ışaret ettı. ]ulien, papas 
hırkasını adabı ile giymiş ve kı
vırcık saçlarını, rahiblerce kul
lanılan bir tuvalet usulü ile dü
zeltmişti; fakat, M. Chelan'm 
öfkesini artıran bir dalgınlık 
eseri olarak, mahmuzlarını çı
karmağı unutmuştu, bunlar 
cübbenin eteği altında gözükü· 
yordu. 

Paskoposun dairesine vardık-
ları zaman karşılarına çıkan iri 
yarı, renk renk elbiseli uşaklar 
ihtiyar cure'ye, Monseigne?r 
ün (1) kimseyi kabul edem~ : 
yeceğini, yukarıdan bakar gıbı 

( ı) Paskaposlara da, prenslere o~
duğu gibi, Monseigneur (Efendı
miz) diye hitab edilir. 

BORSA 

SHAZİRAN CUMARTESi 

PARALAR 

Al~ 

St.erlin 618.-
Dolar 1241,-
20 Fransız Frangı 165,-
20 Liret 196.-
20 Belçika Frangı 80,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. 810,-
20 Leva 22,50 
Florin 81.-
20 Çek Kuron 96 -
Avusturya şilın 21.50 
Mark 40,-
Zloti 23,-
Pengo 23,50 
20 Ley 14 
20 Dinar 52.-
Y en 30.-
İsveç Kuron 31,-
Altın 948,-
Mecidiye 58,-
Banknot 228,-

Sau, 

623,-
126,-
167,
~98,-
81,-
24.-

811,-
23,50 
83.-
98.-
23,-
42,-
24,-
24.-
15.-
54.-
31,-
32,-

949,-
59,-

230.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngiliz lir.o~· 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuroııu 
Avusturya 
Pezcta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İsviçre kuronu 

ESHAM 

Iıı Bankası Mü 
•• N. 

,, ,, H. 
Anadolu 3 60 

.. 3 ıoı. 
Şirketihayriye 
Tramvay 

Bomonti • Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

Kapanı~ 

12,oJ 
619,75 

0,79.62,50 
9,59,63 
4,68,82 

83.71,50 
2,<13.37 

63,99,75 
ı,17,37 

18,96,90 
4,20 

5,81.43 
1,96,28 
4,21,-
4.51.40 

78,54.43 
34,96,33 

2.78.30 
11),98 

3,12,80 

90.-
9.50 
9,70 

25,45 
43,-
16.-
29.-

8.50 
16.-. 

2,40 
10,60 
58,-
27,-
12,50 

ittihat değirmencilik T. A. Ş. 
Sark Değirmenleri 

8.-
0.70 
4,60 Şıırk merkez eczanesi 

rSTIKRAZLAR 

Türk Borcu I Kupon Kesik 
il .. 

.. ,. III ,. ,. 
Ergani 
İstikqızi dahili 

TAHViLAT 

28.30 
26,4S 
27,10 
94.
;)5,25 

Rıhtım l 0,50 
An.,dolu 1 ve II 44,45 

.. ll Kupon Kes:k 45,-
Anadolu mümessil 53,15 

Beyoğlunda kadastro 
müdUrlUğü 

.. Tapu ve kadastro idaresinin ye
ni kadroları gelmiştir. Kadrolarda 
bazı değişiklikler yapılmış, Beyoğ
lu mıntakasında yeni bir kadastro 
müdürlüğü teşkil edilmiştir. Beyoğlu 
tapu başmemuru Kadri Beyoğlu ta
pu müdürlüğünü şimdilik vekaleten 
idare edecektir. 

Tapu idareleri kazalara ayrılmış
tır. Tapu idaresinde her kaza namı
na birer tapu memuru bulunacak, 
bunlar sonradan mensup oldukları 
kazalara gideceklerdir. 

Heybeliadanın kadastrosuna ya
kında başlanacaktır. 

bir tavur takınarak bildirdi1er. 
M. Chelan, Bray - le - Haut ru
haniler heyetinin başı olmak sı
fatı ile, istediği vakit paskapo
sun huzuruna girmeğe hakkı 
olduğunu söyleyince onu alaya 
aldılar. 

Uşakların küstahlığr. tabiati 
pek kibirli olan Julien'in ağırı
na gitti. Manastırın yatak oda
larını dolaşmağa, her gördüğU 
kapıyı kurcalamağa başladı. 
Kücücük bir kapı, onun sarsma
sı ü_zerine açılıverdi; Julien 
kcnd1sini Monseigneur'ün, si
yah setreli, boyunları zincirli 
od~cılanA arasında buldu. Juli
cn m telaşlı halini görünce bu 
baylar onun paskapos tarafın
?an. ç~ğırıln:ıış olduğunu sanıp 
ıçerı gırmesıne ses cıkarmadı

lar. Julien birkac adım attı ve 
gayetle büyük, karanlık. duvar
ları kara meşe tahtalarile örtü
lü bir gotik salona girmiş oldu
ğunu gördü; bir tanesi müstes
na, ogive biçimi pencerelerin 
hepsi tuğla ile örülmüştü. Bu 
duvara işinin kabalığını örten 
hiç bir şey yoktu; bu örülü pen· 
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Hava savaşlarına ve 

karşı korunma 
zehirli gazlara 
tedbirleri 

-5-

Tayyarelerin gelecekte en 
ehemmiyetli saldırma vasıtala -
rmdan biri de şüphesiz zehirli 
gaz bombalarıdır. Bu sebeple 
evvela zehirli gazları kısaca göz 
den geçirmek ve sonra onlara 
karsı alınacak tedbirleri saymak 
gerektir. 

Zehirli gazlar 
a) Klor, fosken gibi teneffüs 

yoluyla ciğerleri ve nefes boru
larını tahriş eden ve bu suretle 
insanı öldüren boğucu cinsten 
olurlar. Yahut: 

b) İperit, levizit gibi cilde 
temasla yakan veya öldüren, 
aynı zamanda buharı teneffüs 
edilmekle de zehirleyen boğucu 
ve kabartıcı cinsten olurlar. Ve
yahut ta: 

c) Gözyaşı getiren, yalnız 
gözleri ve nefes borularını ra • 
hatsız edici tesirler yapan cins
ten olurlar. 

Bombalarla bu her üç cins 
gazın da kullanılması ihtimali 
vardır. 

Büyük harpta ilk olarak bi -
rinci sınıf tan gazlar Almanlar 
tarafından kullanılmıştı. Fran -
sızlar ve İngilizler bu işte gafil 
avlandıkları için haylı zayiat 
vermişler ve ilk taarruzun yapıl
dığı giini.in admı "Kara gün,, 
koymuşlardı. Sonra kısa bir za
manda gaz mask~si bularak ilk 
korkunç zayiatın önüne geçti -
ler. 

Bu defa da gene Almanlar 
İper cephesinde lperit adım ver 
dikleri yakıcr gazı kullandılar, 
bu iaza karşı eski maskeler ka
fi gelmedi ve bu defa da İngiliz
ltre büyük zayiat verdirdi. Ni -
hayet ona karşı da tedbirler a -
lmdı. 

Üçüncü gazlar, yani arsenler 
btı ııı;;l c:-ıttıncı S'ozınra xarşr 

kullanılan maskeyi baştan çı -
karttınnak; hücum veya müda
faa esnasında maske ile yürü -
meyi güçleştirmek için ortaya 
atıldı, ilk zamanlar muvaffak 
ta oldu. Mesela kloru geçirme -
yen maskeler arsenlere karşı 
muhafa7.a edemiyordu. Gözleri 
yaşaran veya boğazı yanan in
san maskeyi başından çıkarmak 
mecburiyetinde kalınca diğer 
gazlar atılıyor ve ölümle niha -
yetlenen zehirlemelere sebep o
luyordu. Nihayet gene maske -
lerle buna karşı da çare bulun
du, ön taraflarına ayrıca birer 
süzgeç ilave edildi. 

Kara muharebelerinde oldu -
ğu gibi havadan da tayyareler 
birinci, ikinci veya üçüncü cins 
gazları ayrı ayrı veya karışık o
larak atabilirler. Aynı suretle 
cephe gerisincle de bu her üç 
cins gazdan korunmak zarureti 
başgösterir. Hatta geride hücu
ma uğrayanların adedi ileride -

cereler, eskiden kalma meşe 
kaplamaların ihtişamı yanında 
pek aykırı düşüyordu. Bourgo
gne'un tarihiğ eser meraklıla

rınca pek tanınmış olan salonu, 
17 40 yıllarında duc Pervasız 
Charles, bir günahına kefaret 
olarak yaptırmıştı; sağ· ve sol 
tarafında tahta üzerine oyma 
gayet güzel levhalar vardr. 
Bunlar, Yohanna'nm vahyinde 
bildirdiği sırları tasvir ediyor
du. 

Çıplak tuğlaların, daha 
bembeyaz alçının sanki asilliği
ni kaybettirdiği bu gamlı ihti· 
şam, Julien'in içine dokundu. 
Salonun öbür ucunda, içeriye 
ışık veren biricik pencerenin ya 
nında, mahun ağacından, ordan 
oraya taşınabilir bir ayna gö
züne ilişti. Arkasına mor cüb
be giyip omuzlarına tenteneden 
b~r rahib atkısı almış, başı açık 
hır delikanlı, bu aynadan üç 
a?ım beride durmuştu. Böyle 
bır yerde öyle bir şey bulunma
sı insana bir tuhaf geliyordu· 
hiç şüphesiz manastıra dah~ 
yeni getirilmişti. Julien,in anla-

Gazlar içinde bir maskelinın denemeleri 

kinden daha çok olduğu için 
buralarda daha ehemmiyetle 
nazarı itibara almak gerektir. 

İnsanların ve hatta hayvan -
Iarın münferiden korunmaları 
ıçın en ıyı çare yuzu ve ikinci 
sınıf gazlarda bütün vücudu ga
za karşı: koruyan maskeler, ya -
hut bunların yerini tutacak yar
dımcı vasıtalar ve eğer zehirle -
nilirse kurtarıcı vasıtalardan 
ibarettir. 

Maskeler yüzü kapar, gör -
mek için gözlükleri ve teneffüs 
---ı. · ~~ .;.:...fl:c leri vardır. Dı 
şarıdaki zehirli hava bu suigeç-
lerden geçerken zehir massolu
nur, temiz hava içeri girer. 

İperite karşı, bunun geçemi -
yeceği lastik örtülerle başla be
raber bütün vücudu kaplamak 
gerektir. Maamafih maske bu -
lunmadığı zaman birinci çeşit 
gazlara karşı orotropin mahlfı
lüne veya çamaşır sodasına ba
tırılmış bezlerle ağzı ve burunu 
kapamak, bunlar ~rasından te -
neffüs etmek veya odanın kapı 
ve pencerelerini böyle ıslatılmış 
bezlerle sımsıkı kapamak ta ze
hirlenmekten koruyabilir. 

İperite karşı en belli başlı ça
re kireç kaymağıdır. İperitin te
mas ettiği yere hemen '101 O ki
reç kaymağı ve %90 vazelin -
den yapılmış merhemden sürül
meli ve sonra buralar bol su ile 
yıkanmalıdır. Hatta iperitin 
değdiği yeri gazyağı dökülmüş 
pamukla hafifçe temizlemek te 
fayda verir. Şunu da unutmama 

dığma göre, o gencin öfkeli bir 
hali vardı: sağ eli ile, aynaya 
doğru, ciddiğ ciddiğ takdis işa
retleri yapıyordu. 

Julien kendi kendine: "Bu da 
ne demek?,. dedi. Bu gene ra
hib hazırlık ayini mi yapıyor? 
Belki de paskoposun katibidir ... 
o da uşaklar gibi haddini bil
mez bir adaın... bana ne? hele 
bir deniyelim . ., 

İlerledi ve baştan başa. ağır 
ağır geçti, gözlerini hep biricik 
pencere tarafına dih.-miş. bir an 
durup dinlenme bilmeden tak
dis işaretleri yapan delikanlıya 
bakıvordu. 

Y ~klaştıkca onun öfkeli ol
duğunu daha iyi farkediyordu. 
Tenteneli atkının ne kadar 
ağır bir sey olduğunu görünce, 
sanki ilerlemek elinde değilmiş 
gibi duruverdi; fakat aynaya 
hayh yaklaşmıştı. 

"Susmak, ödevimden kacmak 
olur! .. dedi; fakat salonu~ gü
zelliği ile heyecana kapılmıştı, 
işiteceği ağır sözler· de şimdi
den gücüne gidiyordu. 

Gene rahib J ulien 'i aynada 

1ı ki bu sürmeler veya hiç bir bir 
şey yoksa bol su ile yıkama ipe
ri tin bulaşmasından itibaren 7 
dakika zarfında yapılmalıdır. 
Yoksa sonra fayda vermez. Ke· 
za alelade kumaşların iperitin 
geçmesine mani olamayacağını 
da hesap etmelidir. 

Gaz bombalarının atılışı na • 
sıl anlaşılır? 

Gaz bombalan infilaklarının 

tahrip bombalarına nisbetle da· 
ha az gürültülü olunşundan ve 
gündüz ise çıkaracakları renkli 
buharlardan belli olurlar. Fakat 
geceieyın veya o , uc:ı ~ cı c uu • 

meden patlayan cinslerden ise 
iş biraz daha güçleşmiş olur. 
Bundan dolayı bazı miyarlarl 
bilmek lazımdır. Bunların ba .. 
şmda koku gelir. Klorun fena 
kokusu ve yeşil rengi derhal 
kendini belli ettirir. Fosken mı· 
sır püskülü, ham elma veya çil· 
rük saman gibi kokar. İperititı 
hardalı andıran bir kokusu var .. 
dır ve bunun için İngilizler btı 
gaza "hardal gazı,, da derler. 
Arsenlerin hususi kokuları yok .. 
tur. Gözleri yaşartmakla kendi
lerini hissettirirler. Klor pikrin 
küf kokusunu andırır. İperitiıı 
bir miyarı da boyaları değiştir• 
mesidir. Bunlar hissedilir edil • 
mez hemen tedbir ittihaz edil • 
meli ve maskeler başa geçiril -
melidir. 

Müçtemi korunma tedbirle "' 
rinden gelecek yazımızda balı .. 
sedeceğiz. 

gördü, hemen ona doğru dörı• 
dü ve öfkeli tavrını bırakıp ga· 
yet tatlı bir sesle: 

- Oldu mu? Artık düzelte 
bildiler mi, monsieur? diye 
sordu. 

Julien hayretle durakladı. 
Delikanlı dönerken Julien onurı 
göğsündeki haçı görüp Agde 
paskaposunun huzurunda oldtt'" 
ğunu anlamıştı. "Ne kadar da 
gene! dedi; benden olsa olsa Y~ 
<li sekiz yaş büyük! ... ,, 

Mıhmızlarından da utandı. . 
- Monseigneur, dedi, berıı 

ruhaniler heyeti başı M. Chelall 
gönderdi. 

Paskapos, Julien'in memnu~; 
luğunu bir kat daha artıran b1 

naziklik edası ile: 
- Öyle mi? Bana M. Che " 

lan'dan hep öğerek bahsettiler: 
dedi. Fakat, monsieur. kusuftli 
mu bağışlayın: Bana mitraı11 
( 1) getirecek birini bekliyor; 

[Arkası varÇ 
N. ATA 

(1) Mitra (mitrc): Paskapos t 3
'

1 
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Muhtelit 3 a Seget 1 
MACARLAR DiYORLAR Ki : 

"Aldandık, kuwetli şeklimizle çıkmadık,, 
Doğrusu da bu ..• Galatasaray 

•.Beşiktaş muhteliti, dün Maca
~s~n dördüncüsü, U ypeşt ga -
lı~ı Segeti 1 - 3 yenerek hepimi 
zı sevindirdi. Bu mağlubiyeti 
Scgetin bir muvaffakiyetsizliği 
değil, muhtelitin bir muvaffaki
Yeti saymalı. Yirmi dakikalık 
bir oyunile Viyananm L~bertas 
taknnmdan daha iyi olduğunu 
gösteren Seget nasıl oldu da 

l
böyle bir mağlilbiyete uğradı. 
narulacak şey mi bu? .. 
Maçı görmiyenler de inansın 

lar ve şaşmasınlar: Evet muh -
telit, Libcrtasdan daha iyi olan 
bu Macar takımını 1 - 3 yendi. 
~astl ve neden mi yendi? Çünhii 
~eşiktaş - Galatasaray muhteli
ti çok candan bir oyun oynadı 
\re çünkü bir Macar oyuncusu, 
Yani takımın belkemiği olan 
nıerkez muavinleri bir tecibirs;z 
liği yüzünden en can alacak b;r 
noktada takımını on kisi hır·
tı. Fazla olarak da muhtelit hu 
c:~ hattı çabuk, açık ve güzel 
bır oyunla takımı sürekledi, teh 
likeler yarattı. 

S~at oh yediye yaklaşırken 
taksım stadına girdiğimiz za • 
nıan Pera ve Eseyan takımları 
çerez kabilinden bir maç yapı • 
Yo .. rlardı. Fakat bu maçla pek 
a~ikadar olan yok gibiydi. Va
~ıt yaklaşmış olduğu için her -

es büyük maçı aabU'81Zlıkla 
bekliyordu. Nihayet Peranm 
talibiyetile biten oyundan sonra 
~ela Macarlar kırmızı forma
~le, sonra da Galatasaray • 
~~efiktaş muhteliti Galatasaray 

om ··He 1111ıb•ye s ' lııda11 .... • 

, __ Bildiğimiz çiçek, bir iki söz, 
qrşılıklı "yaşa,, lar ve ..• 
,.. •·• Ve taknnlar yer aldılar. 
11.YJ.Uhtelit şöyle: 

mükemmel bir fırsat kaçar mı? 
Bir şaşkınlık, arkasından bir ka 
rışıklık oldu, Macarlar topu u
zaklaştıramadılar, bu sefer Mu
zaffer yetişerek daha ilk dakika 
da topu Macar kalesine soktu. 

Başlar başlamaz yapılan bu 
gol haklı olarak genel bir kı -
vanç uyandırdı, şapkalar h~va
landı, "yaşa,,lar biribirini ko -
valadı. 

Derken Macarlar bir azış az -
dılar. Bu gol onları hıza getir -
diği gibi muhtelitin dün yap -
tığımız tavsiye aksine olarak 
havadan oynaması Macarların 
hemen üstünlüğü almalarına 
yetti. İlk dakikada galip duru -
muna giren Galatasaray bu taz
yike dayanamıyor ve ancak can 
la başla uğraşarak tehlikeyi ge
ri atıyordu. 

Misafirler mükemmel paslaşı 
yorlar, bazen topun yere düşme 

durumda bulunan Şerefin topu 
havalandırması, arkasından yü
rekten kopan bir sürü (ah!) gü 
zel bir fırsatın kaçtığını haber 
verdi. Arkasından Macar kalesi 
bir tehlike daha geçirdi, buna 
Macarlar derhal mukabele et -
.tiler. Sol iç Macar ani ve Vole 
bir sut çekti. Mehmet Ali bunu, 
belki tesadüf, fakat çok güzel 
ve yerinde kurtardı. Nasıl ye -
rinde olmasın ki, Macarlar 1 - 2 
olurlarsa iş fena olurdu. 

Macarların çok güzel oyunu 
20 dakika devam ettikten son -
ra hafifledi, muhtelit yavaş ya
vaş kendisine geldi, başlangıç -
ta pek oynayamayan Lutfi yeni 
yerine alıştı, mühacimler bütün 
benliklerini koyarak oynadılar. 
Nihayet devrenin bitmesine beş 
on dakika kala, yine sağ açık 
Necdet ortaladı, çok güç görü -
lür bir ofsayttan muhtelit bir 

mıyorlardı. Oyun kah o taraf, 
kih bu taraf hesabına 'oluyor ve 
müsavi geçiyordu. Fakat bir 
müddet sonra Macar takımının 
merkez muavini bir tedbirsizlik 
yapınca, yani yere düşen Lutfi
nin başına top yokken kasten 
tekme vurunca hakem bu oyun 
cuyu çıkardı. Oyunun geri ka
lan otuz beş dakikasında misa
firler on kişi oynayınca muhte
lit ağır bastı. Buna rağmen Ma
carlar dört mühacimle gol yapa 
bilecek üç fırsat yakaladılar, fa
kat kaçırdılar. 

Bundan sonra Segct aleyhine 
üst üste olan kornerlerden birin 
de bir karışıklık arasında muh
telit üçüncü golü de yaptı. 

Macar takımında en önemli 
bir oyuncunun eksilmesi takımı 
o kadar aksatıyordu ki, Galata 
saray tribünlerinden bile hake -
me "hakem, artık oyuncuyu içe 
ri al!,, sesleri yükseliyordu. 

Nihayet bir müddet sonra 
maç 1 - 3 Beşiktaş - Galataaa -
ray muhtelitiµin galibiyetile bit 
ti. 

Muhtelitte en iyi oynayan ve 
takmunın galibiyetinde amil o
lan Münevverdi. Necdet, Şe -
ref, Lutfi, Kadri en iyi oynayan 
lardı. 

Staddan çıkarken Macarlarla 
gö{üşen bir sporcu bize şu ma -

Mehmet Ali (Beşiktaş) Maçtan bir enstantane Iumatı veriyordu: 

, 

Kaçırılan gol 

neş muhteliti çok kuvvetlidir, 
dediler. Bunun için takmım en 
iyi oyuncusu milli takmıumzm 
sağ açığı Koranyiyi oynatma -
dık. Sonra da bunu bilen oyun -
culannuz olanca hızlanru gös -
tennediler. Fakat ne bilelim ki, 
bu muhteliti de hiçe saymamak 
lizmıdlr. Eğer yamı oynayacak 
muhtelit bundan kuvvetli ise 
doğrusunu söylemek lazım ge
lir ki, Türkiyede futbol umduğu 
muzdan çok yüksektir. Bunun 
için yarın Koranyiyi de oynat -
mak suretile takımımızı en kuv 
vetli şekline sokacağız ve bu se-

fer gafil avlanmıyacağız.,, _ .. 
Gafil avlanmaruzı, yani bu .. 

gün de yenilmenizi dileriz sa • 
yın misafirlerimiz!. 

S. O. Savcı 
H: - Fenerbahçe ve Güneş 

baş kaptanlarının telefonla di
ledikleri vechilc aşağıdaki fut -
bolculann bugün saat on beı 
buçukta Güneş klübünde bulun 
malan. lazımdır: 

Fenerbahçe: Bedii, Necdet, 
Yaşar, Lebip, Esat, Reşat, Fik
ret, Naci. 

Güneş: Reşat, Hasan, Rebii, 
Rasih, Salahaddin. 

~l dnan (Beşiktaş) Osman(G.S) 
brahim (G.S) Lutfi (G.S) Kad 

ri (G.S) 
Danyal (G.S) eref (Beşiktaş) 
l\tıızaffer (Beşiktaş) Münevver 

(G.S) Necdet (G.S) 

- f d - - 1 Macarlar diyorlarmış ki: "Biz 
den dört ka a a dolaştığım gö • gol daha yaptı, fakat hakem bu aldandık. Bize bu muhteliti ye-
rüyoruz, sol açıklan koşuyor, ofsaydı kaçırmadı. Kaçıı:ma~~ nersiniz, fakat Fenerbah e _ Gü Kaptanlar el ele 
sol içleri iyi oynayor, top muh - ama, hemen arkasından hır hu ----------ç------------------------------

Macar oyuncuları yer aldığı 
taınan, geçen sene A vrupada 
l.tacar rµilli takımının Alman -
l'~yı O - 1 yendiği maçı seyret
~' olan bir arkadaş meşhur 
~illi takım sağ açığı Koranyi .. 
ilin taknnda bulunmadığım ha
ber verdi. Yine Macaristanda 
~Ulunnıuş bir başkası kalede 
alinkaşı hemen tanıdı. 

/ liakem Kemal Halim. 
b· Oyun başladı. Galatasaray 
ır hücum ya_ptı, daha Macarlar 

kendilerini toplamağa vakit kal 
~dan büyük bir hızla kale önün 
~ittiler. Sağ açık Necdet mü 
~l bir ortalayış yaptı, sol 
~ını~z ~yağım salladı, ayağı bo 

lltti, aman yahu, bu kadar 

telit kalesi önlerine kadar gidi- cumda Macarlar bir favl yap - y • t d 
yor, muvakkat bir zaman için tılar. Frikik çekildi, top Mü - Unan 1$ an a 
geri çevriliyor, fakat artık Ma- nevvere geldi, güzel bir şut gel 
car yarı sahasına gelmiyor. di, top Macar müdafiine çarp -

• 
seçım 

Bu hali görenlerden bir çoğu tı, Münevver vurdu, yine müda 
muhtelitin, eğer böyle giderse fie çarptı, Necdet yetişti, ikin -
yenileceii düşüncesini bağıra ci golü yaptı. 
bağıra söylemekten çekinmiyor Devrenin bitmesine pek az kal 
lar. Nihayet olan oldu, bu sıkı mıştı. Macarlar bu golü telafi 
tazyik altında bunalan muhtelit edemediler ve ilk devreyi 1 - 2 
müdafilerinden biri topu ileri mağllip bitirdiler. 
vurayım derken kendi kalesi - İkinci devrede muhtelitte sol 
ne vurdu, kaleci Mehmet Ali açık Danyalm yerine Beşiktaş -
&1çradı, yumruk vunnak üzere tan Eşref girmişti. Bu devreye 
iken sol iç atılır gibi yaptı, top 1 - 2 galip olan muhtelit daha 
kalecinin yumruğunu sıyırdı, büyük bir hızla başladı. Bunun
kaleye girdi. la beraber Macarlar da mağlup 

Her iki tarafın birer sayısı vaziyetten kurtulmak istiyorlar, 
var. fakat muhtelit müdafaasmm ve 

Bu golden sonra muhte'lit bir hücum hattının canla başla o
hücum yaptı v~ çok müsait bir yunu karşısında üstünlüğü ala-

iki tıkım bir ırada 

[Baş tarafı 1 incide] 
kiımetin elindeki kuvvetle meıru gör !ılamııtır. Şarbaylık tiyatrosu alanı 
mediğimiz vasıtalara müracaat ede • ile Kostantin bulvarını ve buna yakın 
rek kazanacağına eminim. yolları dolduran halk arasında, Pire 

Gazeteciler Papaandriu ile de gö- banliyösünün göçmen mahallelerin-
rüşmüşlerdir. O da diyor ki: den bayrak, mızıka ile Çaldarisin re-

- Yarın intihap yapılacak değil, simlerini taşıyarak gelmit olanlar dik
Vcnizelos aleyhtarları aralarında çar- kate çarpıyordu. Başbakan, ayrışıkla
pışacaklardır. Bana sorarsanız, Çalda nn aldığı duruma ıağmen bükiımetin 
risin kazanacağını söyliy.ebilirim. yaptığı itleri izah ettikten sonra azı 
Teşvikci.er cezalandırllacak hareketinden ve bunun kötü akişleri

Atin, 8 (Hususi muhabirimiz bil- rinden hükQmetin aldığı ve yönetge
diriyor) _ Bir kanuna göre halkı se- nin düzeltilmesi için alacağı tedbirler

den ve bu arada hele ademi merkeziçime ginnemeğe teşvik edenler iki 
k d b · yet tedbirlerinden bahsetmittir. Baı• 

aydan iki seneye a ar apıs cezası- bakan deniz teciminin kuvvetlendiril
na mahkum ve siyasi haklarından 
mahrum edileceklerpir. mesi üzerinde durmuı ve Pire limanı 

Daha vaktı"mı"z var için alınan tedbirleri anlatmıştır. Re

Atina, 8 (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Müfrit Anti Venizelist 
Tipoa gazetesi müstenkiflere diyor 
ki: "Daha vaktini~ var. İyi hazırla -
run, yoksa seçim karnel~tinizi kapla· 
rile beraber size yediririrz.,, 

istifa isteyecek 
Atina, 8 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Söylendiğine. göre, Me
taksas yalnız Atinada bile kazansa, 
hükumetin derhal istifasını istiye -
cektir. 

Rey vermeyorlar 
Atina, 8 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Venizelistler hafta tatili 
veailesile rey vermemek için bugün, 
sayfiyelere gittiler. · 

Bir çarpışma 
Atina, 8 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Patras civarında bir köy 
de Metksas ve Çaldaris taraftarları 
arasında tüfek ve bomba ile iki saat 
süren çarpıtma oldu. 

Seçime çaGırıt 
Atina, 8 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Çaldaris ve Metaksas bi
rer söylev vererek halka kendi prog· 
ramlarını bir kere daha anlattılar ve 
kendilerine rey verilmesini istediler. 

Atina, 8 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiryor: Pire halkı, dün akpm bu 
tehirde seçim söylevini veren Ba§ba· 
kan Çaldarisi büyük gösteri! ile kar· 

jim meselesine dokunan Ba'bakan, bu 
meselenin genel oya güdülerek kota
rılması gerekliğini ve bu suretle ulu
sun hiç bir tesir altında kalmaksmn 
tam bir özgürlükle karanru verebile
ceğini söylemi§ ve ancak böyle bir ge
nel oyun rejim meselesini sonuçlandı
racağını ve halkın kendini işine gücü
ne verebileceğini söylemiştir. Hüku
met, geçmişte olduğu gibi, gelecekte 
de her türlü aynhk sebeplerini orta
dan kaldırarak ulusun ruh birliğini ve 
ulusun hakkı olan daha iyi ve gelece
ğe doğru götürmek için memlekette 
güven ve baysallığı tekrar kurmayı 
isteyecektir. 

Batbakan bugün bütün Yunan mil· 
letine verceği bir söylevde herkesin 
yarınki seçime girmesini isteyecektir. 

Makedonyahlara beyanname 
Atina, 8 (Hususi) - Başbakan 

Makedonya ahalisine kar§ı çıkardığı 
bir beyannamede seçime girmemeleri 
için kendilerine söylenenlere kulak as 
nuyarak yarınki seçimde hükUınetin 
y;.nmda bulunmalanru tavsiye etmiı· 
tir. 

KondlUsin beyannamesi 
Atina, 8 (Husus! muhabirimiz

den) - General Kondılis Yunan\s -
tanın her tarafında buiunan muh1 -
ı:ırlere karıı çıkardığı diyevde diyor 
ki: 

"Yerliler ile muhacırlt-r arasında 
bir ıuitef ehhilm eseri o}arak bir ta• 

POLiS 

Görünmez kaza 
Dün Kuruçeşmede bir kaza 

olmuştur: Rıhtıma taş çıkaran 
Sal' rya motorunun zinciri ki -
nlmış, o sırada. sahilde oynayan 
Y ~ni ismindeki küçük bir çocu
G 'ın koluna rastlamıştır. Yani 
tedavi için çocuk hastahanesınc 
yatırılmıştır. 

kım geçimsizlik üıdas edilmişti. Mo
ra yarım adası, orta Yunanistan, Ti
salya, Akdeniz, Evıya ve Şiklat aJ.a
lanmn yerli abaliii on aenedcnberı 
ahali partisine sadı.ıc kalmışlardır. Mu 
hacirlerin ekserisi iıoe hbc:ral partıy.: 
ve bunun isyancı h-ışı l:c1erine mer .. 
bnttur. Muhacirler Y•ıniılnistana gel .. 
dikleri vakit 1922 il.tlWinin de te• 
su ile memleketin siyas<.ti yerliler ile 
cıı!:,r arasırda bir ayulık husule g:· 
t,ımiştir. Bu ayrılıkta itiraf edtrim 
henim c:\,e cahlim Vt1rd1r.,, 

Kondilis bundan son•a bu aynlı~· 
ortadan kaldırmak içi: en iyi fırvt 
seçime girmek olduğı;nu mubalifltTın 
l:u husu<ıta prop.1r,andli-l .. rına kulak 
vermcıneleı mi tav:;iyc tımektedir. 

Kralhk meseresi 
Atina, (Hususi) - Yeniden inti· 

şara ba'lh yan tm ~risios Kriks namın 
daki mtHrit Vcn~ıeh!t y,azetede cs'd 
Yunan t-ı&h Jori uı Yunanistand<ı. 
ra<.aat ettiğini. fakat Venizelosun mu 
racaat c ı:rini, fakat Teni7.closun mu 
vafakat ~tmcdigini yazıyor. 

Askeri tedbirler 
Atina, 8 (Hususi) - İç Bakanı p. 

Rallis gazetecilere yaptıgı diyev..ie 
bir takım karı~ık!ıklar çıkacağım "e 
.Metaksas taraftarlarının zor ile hü • 
kumeti ele c.lacakları hakkında çıka
rılan ~ayiaları pek gülünç bulduğu • 
nu hükumetin memleketin asayişi ve 
rey sahiplerinin serbc~içe reylerini 
kullanmaları icin her •ürlil tedbiri •t· 
tihaz ctmış oldu~unu Eoylemişti. Sc· 
çim işlerinin en yüksek kontrolunu 
yapan general Pana~takos bugün a
lakadarlar ile gôriışlrrlı.. icap edcı1 
siıel tedbirleri almı§tr. Askerlerin 1-e 
çimin nihayetine 'kadar ihtiyat hali • • 
de bulunacağını Mıylcmi;tir. 
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No. 48 N!zameddin N AZIF 

Y ediyüz elli kilo ağırlığında bir mermi bu topun 
ağzından fırlamış ve bir mil ötede düştüğü 

zaman altı kadem toprağa gömülmüştü! 
!kinci Mehmet bu adamın 

-arzusunu yerine getirmek için 
en ufak bir tereddütte bile bu -
lunmadı. Ve ilk i i, çok para 
canlı olduğunu anladığı Macan 
hediyelere boğmak oldu. 

Meşin bir heybenin bir gö -
zünü gümüş, bir gözünü altın 
paralarla doldurtarak; 

- Al! - dedi - bu da senin. 
Eğer ~öylediğin şeyi, bana ya -
rayacak bir şekilde yapmağa 
muvaffak olursan benim yanım 
da senin için ''yok!,, yok olacak
tır. 

Ona, kendi elile bir kürk giy
dirmişti ki bu altın sırma ve i -
pekle işlenmiş pek pahalı bir 
kumaşa kaplanmıştı. 

Ayrıca, yüksek bir maaş bağ
iamıştı. Öyle yüksek bir maaş 
ki eger imparatorun ha;.necları, 
bunun ''yalnız dörtte birini ver
miş olsaydı Macar Urban Kos -
tantiniye'den ölünceye kadar 
aynlmazdI.,, (1) Bütün bunlar .. 
dan sonra, ikinci Mehmet güzcJ 
döşenmis bir de koııak verilme
sini irade edince, Macar seviıı -
cinden delirir gibi olmuş ve 
yumruklarım sallaya sallaya 
haykxmuştı: 
"- Hükümdarım! Size öyle 

toplar dökeceğim ki, yıkmak is
tiyeceğiniz surlar ve kaleler, Ba
bilin o meşhur surları ve kale -
leri kadar sağlam olarak yapıl
mış olsalar bile gene tuz buz o
lacaklardır.,, 

İkinci Mehmet realist bir a
damdı. "Yapacağun, edeceğim., 
demekle peynir gemisinin yürü
yemiyecegini bildigi için sor -
muştu; 

- Yapacağın aletle ne bü -
yüklükte bir taşı ne kadar uzak
lığa kadar atabilirsin? 

Macar buna birdenbire cevap 
verememişti. Biraz düşünmüs 
sonra; 

- Bunu hesap edemem. - de
mişti - Yalnız sunu vadedebili
rim ki benim dökeceğim toplar 
en biiyük mancımklann atarm
yacakları büyüklükteki taşlan 
onların kullanıldıkları mesafe • 
lerin en az iki misli uzaklıktan 
faydalı olabileceklerdir. 
.~unun üzerine ikinci Mehmet 

!urk. mühendislerinden Sarıca 
ıl~ mımar Muslihittin'i ve daha 
bır ~~ç kıymetli Tilrk teknisi -
~enını Macarla beraber çalısma-
ga memur etmişti. (2) .. 

• Urban bir hafta sonra işe bas 
ladı ve yalnı~ ~opu dökeceği ka: 
lıbı yapmak ıçın geceli gündüz
lü üç ay çalıştı, sonra' formülü
nü kimseye söylemediği bir do
kümü bu kalıba., akıttı. İste 0 
gün. dUnya harp bilgilerini al-
lak bullak eden bir devrimin 
başlangıcı oldu. 

Macarm döktüğü topun mn
hiti dokuz. kadem ve gövdesi on 
iki sipitana idi. 

İkinci Mehmet binbir harp 
hazırlıkları arasında, binbir yo· 
rucu işler arasında her gün va
kıt bulmuş ve her gün bir kaç 
saatınr Macarın işlediği yerde 
geçirmişti. Top bitince ilk tec -
rübe atısmın yeni saray önün
de yapılmasını irade etti. Büyüi-~ 
bir sevinç içindeydi. 

Urban bu aletin müthis bir 
gürültü çıkaracağım söyle~iş -
ti. "Münadilerle ı::chrin her ta -
rafında gebe kad;nların (3) ço
cuklarını düşürmemeleri için, 
bir tecrübe yapıJacağı bu güriil
tünün korkulacak bir tarafı ol
madığı ilan edildi.,, 

Nihayet tecrübe günü geıa: . 
İkinci Mehmet parlak bir alay
la, yeni sara ym önündeki bah
celer arasında kurulan çadırına 
girdi. Urban "yapmayı üzerine 
Rldığı aleti bitirdiğini resm~n 
hükümdara bildirdikten sonraH 

Bu Macar o zamana kadar g8rU !memiş 
bUyUklükte bir top yapmıştl 

ilk tecrübenin yapılması için, 
eteğini öperek, müsaade istedi. 

Kabına sığaınıyan genç hü -
kümdar tatlı bir gülümseyişle 
karışık; 

- Peki usta l Başla bakalım .. 
Deyince hemen muavinlerini 

yanına alarak güneş altında bir 
kara yılan sırtı gibi parlayan 
topun başına geçti ve bant pa
yını koyar koymaz ateşleyiver
di. 

"Hakikaten, kulakları sağır 
eden dehşetli bir gürültü işitil -
di. ( 4) Öyle 'ki bunu duyanlar 
kulaklarının zarları patlıyor -
mus zannma düştüler ve bir kıs
mının kulakları da üç beş gün 
devamlı surette ağrıdı. Yakın-
daki evlerde zelzeleye benzer 
sarsıntılar oldu. 

Gürültü yüz "stat,, lık (5) bir 
daire içinde işitilmişti. İçinden 
çıkan tas gülle bir mil uzağa 
kadar gittikten sonra yere düş
tü ve düştüğü yerde altı kadem 
toprağa gömüldü. Bir rivayete 
göre bu mermi altı yüz, bir riva
yete göre de yedi yüz elli kilo 
ağırlığındaydı.,, 

• İşte o akşam ikinci Mehmet 
rahat bir uyku uyuyabilmi~ti. 
Aylardanberi kafasını ve vücu
dunu yoran gencin bu uykuda 
tatlı rüyalar görüp gönnediği
ni ( 1) ne Bizans müverrihleri, 
ne de onun o meşhur Kıritovo
los 'u, ne de ondan sonra gelen 
Osm nlı tarihçileri bize bildir -
miyorlar. 

Yalnız muhakkak olan bir 
şey varsa vasiliki yani kırali ve
ya "şahane., adı verilen bu bü -
~ı.ik harp aletinin muvaffakiyet
lı tecrübesi İkinci Mehnıedi pek 
haklı olarak bir iç rahatına ka -
vuştunnuştu. 

.o güne kadar, her gün kendi 
clı!e Kostantiniye surlarının 
pl~nlarım çizen ve kendi riza·~· 
Planla ·· · :r ıgı r uzerıne eğilerek sönük 
mu~ ışıkları altında göz nurla
n doken gedik .açılacak, lağım 
kazılacak yerlerı tesbit eden ve 
bütün bunlardan baska bir de 

müşavirlerinin her gün başkala
şan dedikodularına kulak asma
ğa mecbur kalan genç elbette 
ki artık rahatlamış olacaktı. 

Zira ancak bu topun, o güne 
kadar kullanılan silahların en 
müthişi olduğu şüphesiz olan 
bu topun rnuvaffakiyetinden 
sonraydı ki, o mel'un sadraza
mı Halil paşanın bitmeyen tü · 
kenmeyen entrikalarına kulak 
vermemek hakkım kazanını.§ bu 
lunuyordu. 

[Arkası var] 

( l) Dukas•tan aynen. 
(2) Macar Urban'ın Kostantınıye

dcn Edirneye kacması hakkında bir 
de şu rivayet vardır: 

"Urban basit bir varenk neferi 
imiş, Bizanslıların büyü,h bir ruhani 
kıymet verdikleri "Hodcyitriya,. tas· 
virinin muhafazasına memur edilmi§. 
"Hodcyitriya., tasviri gayet kıymet-
li elmaslarla, incikr ve yakutlarla 
süslü ... Macar ise son derece serseri 
bir kumarbaz. Bir gece palasının ucu 
ile tasvirin kıymetli elmaslarından 
birini çıkarıp alıyor .• Ya:;.= salıyor. 

Bunun eczası İdi!mdır. Zağnos'un 
casuslarından biri bunu tesadüfen 
öğrenince Urbam tazyik ediyor, kor
kutuyor. Esasen Bizansın harp ha
%ırltklannı gözönilnden ayırmıyan 
İkinci Mehmet. bunu Kostantıniycde 
yeni bir harp aletinin modelini yap
tığını da bilmektedir. Binaenaleyh 
casus hem korkutarak, b,cm paralar, 
rütbeler vaadedcrek Macarı Kostan
tıniycden Edirneyc göç etmeğe kan
dırıyor. 

(3) Françcsten rivayet. 
( 4) Dukas'tan rivayet. 
(5) 13 millik bir daire içinde. 

Telefon şirketi yeni 
teklifler hazırlıyor 

lstanbula geldiğini yazdığımız Te
lefon sosyetesi sermayedar grupu mü 
messillcrinden Gill Frank burada te
lefon sosyetesi direktörü ile görüşe
rek sosyetenin durumu hakkında ma· 
lfımat almaktadır. Sosyete murahha -
sının salı günü Ankaraya gideceği ve 
Bayındırlık Bakanlığına bazı teklif • 
lerdc bulunacağı haber verilmektedir. 
Telefon sosyetesi imtiyaz mukavelesi
nin satın alınma hakkı 18 Temmuzda 
hükumete geçecektir. Sosyeteye he· 
nüz milzakcreye girişmek için bir da
vet yapılmamış ise de o yete 18 tem
muzdan sonra da faaliyete devam ede 
bilmek için Bayındırlık Bakanlığı • 
na bazı tekliflerde bulunacaktır. 

Turhal Şeker Fabrikası Türk Ano
nim Şirketinden: 
Şirket hissedarları 27 Haziran 1935 tarihine tesadüf eden • 

b ·· ·· · f k l"d d · · per şcm e gunu suretı ev a a e e ı~tımaını yapmak üzere daveti k 
rarlaştırılmış olduğundan esas mukavelename mucibince en a~ 
100 hisseye malik hissedarların o günde saat 12 de şirketimizin 
Ankara'da Tiirkiye Iş Bankası binasındaki merkezini şereflendir
meleri ve toplantı güniinden bir hafta evvel malik oldukları hisse 
senetlerini Ankarada Türkiye lş Bankasına veya Ziraat Bankası
na tevdi ile duhuliye kartı almaları rica olunur. 

RUZNAME 
ı _ Şirketin fesih ve ta fiycsi hakkında idare Meclisi raporunun 

okunması 1.u.· .• 
2 - 1'aısfiye memurlarının tayini ve c;a cınıyetlcrının tcsbiti 

B R 1 Ç 

Yeni başlıyanlar için: 48 

Koz oyunu 

Bugüne kadar olan yazıları
mızda bricin kaideleriyle dekla
rasyondaki incelikleri göster
dik. Artık bugünden başlayarak 
oynamadaki incelikleri göstere
ceğiz. 
Hasım ilk kağıdı oynar oyna

maz, mor kağıdını masaya açar 
ve kozları sol başa koyar. Siz de 
elinizdeki renkleri, mordaki 
renklerin sırasına göre ko
yarsanız oyunu çabuk kavrarsı
nız. 

Mor'un kağıdı açılır açılmaz 
ilk işiniz yerdeki ve elinizdeki 
kağıtları mümkün olduğu ka
dar çabuk, fakat dikkatle ve şu 
sıra üzerine gözden geçirmek 
olmalıdır. 

ı - Kozlar, sayılan, kıy
metleri. 

2 - Kesilmeğe müsait mor
daki kısa renkler. 

3 - Uzun renkler, bunlann 
sağlamlanması kolaylıkları, bun 
larla yerden ele ve elden yere 
geçme fırsatları. 

4 - Mordaki elden kağıt 
kaçmağa müsait renkler. 

5 - İki elin genel şekli: 
Eğer renkler kısa ve müsavi 
dağılmışsa, hasımlarda da öyle 
olması çok muhtemeldir. Uzun 
renkler varsa, hasımlarda da 
uzun renkler, sizde v~ onlarda 
tek kağıtlar bulunacağı düşü
nülmelidir. 

Bu iş bitince hasmın ilk oy
nadığı kağıtla ne yapmak ve ne 
anlatmak istediğini inceleyiniz. 
Bundan sonra bir hücum planı 
yapabilmelisiniz. Bu plan, mu
hakkak yapacağınız lövel~rin, 
hasımlardaki renklerin dağılış
larını hesap etmek ve hu suret
le yapabileceğiniz löveleri say
maktan ibarettir. 

Bu ptanı yapmak, muhtemel 
sonı\cu takdir etmek, yUkenen 
(taahhüdü yapan) oyuncu için 
en önemli kaidedir. 

Kozların nasıl oynanacağı, 
kesişler, kağıt kaçışlar, uzun 
renkler, kağıtların türlü kombi
nezonları ba~lı başına birer me
sele olduğu için bunları ayrı ay
rı mütalea edeceğiz. 

Yarın, hasll'!m ilk oynadığı 
kağıdı inceliyeceğiz. 

Haftada bir 
Problem: 4 

r,,r A. o .ı 
Kô._ ıo l · ' 
'P.!t. A 

Kö,, S Tuft R.tO o 
fok ıo ( D 
Ko'l.ıV. 8 .] A 

'{~f\ 't/ ... ' 

Köı. 1). 3 
~ ... ıo.}. 

Koz trefl'dir. 

Tııp. !. ) 
~ö" 1.s.ı 
f.\t D 
Kl.ı.o ' 

On üç löveden altısı oynan
mış, yedisi kalmıştır. 

( A) oymyacak ve geri kalan 
yedi lövenin hepsini yapacaktır. 

3 numarah problem 
Geçen haf ta koyduğumuz 3 

numaralı problem şöyle çözü -
lecektir: 

1-A trefl 2 
B pik damı 
D trefl 10 

2-B kör damı 
D kör 3 
A kör ruası 

3 -A trefl 9 
B pik ruasr 
D tren ruası 

4-B Kör s 
D kör 4 
A kör 9 

S - A trefl damı 
B pik ası 
D trefl ası 

6-B kör 7 
Eğer (D) kör asile ahrsa (A 

kör altılısını yapar. ' 
Eğer !D) kör yedilisini al

mazs,, (B) karo ikilisini oynar 
ve (C) asla alır. 

Kısacası (C) ve (D) nasıl 
oynarsa oynasın (A) ve (B) 
yedi lövedcn altısını yaparlar. 

Hastalıklı bir gencin sevgisi 
Cağaloğlu Refik imzasile al-1 sen, bunu ben de arzulamam. 

dığımız bir mektup, 25 yaşında Çünkü, İ§itmemenin büyük bit 
işitme kabiliyetini kaybetmiş noksan olduğu kanaatindeyim ..• 
bir gencin acıları, şikayetleri, Bir gün bana : 
ümitsizlikleri ile doludur. O bu - Hiç olmazsa bir kulak ale· 
felakete sevmek ve sevilmek gi- ti ile bir parçacık olsun duyabil
bi bir kalp ağrısının da inzimam sen, benim için tabii! dedi. 
etmiş olduğunu yazarak artık Fakat ne yapayım ki, ·tabiat in 
kendini ölünceye kadar bet'baht bu zalim yumruğu başımdan 
lığa mahkum görüyor. Refik bir kakmıyor. 
banka memuru iken kulaklarına Doktorlar da ona büyük bir 
arız olan bir hastalık yüzünden ümit vermiyorlar. Bir iki sene 
işinden çıkmış, kulaklarım te - sonra kulaklarındaki ağırlığın 
davi ettirememiştir. Bugün "Fe- biraz kalkması mümkün olduğu 
lek Bürhamn her vesile ile şika- nu söylemekle iktifa ediyorlar. 
yet ettiği şehir gürültülerini Bu vaziyette gün geçtikçe sev • 
duymayan bahtiyarlar arasında- diği genç kızla nasıl evlenir? 
dır.,, Şimdi onun başka bir fela- Bu gencin, tam hastalığı sı • 
ıket sandığı kalp hikayesini o- rasmda karşılaştığı sevgiyi bir 
nun ağzından yazalım: felaket gibi görmesi çok yanlış. 

Altı ay evvel, - ki kulaklarım Kulaklarının ve sevgisinin akı
gene hastaydı • benim yaşımda betinden ümidini kaybetmesi gi· 
bir hukuk mezunu kızla tanış - bi yanlış ..• 
tım ... O, bugün, lstanbul adliye- Çünkü bu aşk, şu sırada ona 
sinde hakimlik stajını yapıyor. büyük bir teselli yerine geçmiş· 
Samimi hareketleri, içli düşün- tir. Tarif ettiği gibi iyi kalpli 
celerile beni yavaş, yavaş teshir bir genç kızın, şimdiye kadar a.o 
etti. V c anlamakta gecikmedim nu sevdikten sonra hastahğI 
ki, o da bana karşı bigane değil- geçmediği için onu bırakması 
dit. Ve, bir gün, mütekabil his- beklenemez. Kaldı ki, kulakla .. 
siyatımızı biribirimize itiraf et- rındaki arıza, bir genç adamın 
zik. işte, bu altı aydanberi, bü- birçok meziyetlerini hiçe saydı· 
tün bedbahtlığıma rağmen sevi- racak felaketlerden, noksanlar
§iyoruz. Bu sevişmenin istihdaf dan da değildir. O, bu halinde 
ettiği emel tabii ve meşru: evlen de - hele henüz genç olduğu i
mek/ Fakat nasıl? .. Zira, kulak· çin - birçok mesleklerde muvaf· 
Jarımda henüz bir salah alame- fak olabilir ve bu hali bile mes· 
ti yok. Bu vaziyette iken, ailesi- ut bir aile kurmasına hiç te ma
nin bu birleşmeye muvafakat e- ni olmaz. Halbuki birkaç sene 
deceklerini ümit etmiyorum. O sonra iyi olması ümidi de yok 
da böyle tahmin ediyor. Esa - değildir. 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon Merkez kazasına bağlı dört nahiye ve köyleri: 

ne muktazi 15 64 lira muhammen bedelli kırmızı zemin 
üzerıne oeyaz yazı ·ıc num a a ··z r 30-25 eba
dında 164 köyün ve 8-12 ebadında 20000 adet bina nu
marası lavhası imali 2 temmuz 935 salı günü saat 16 da 
açık eksiltme ile vilayet idare heyetinde ihale edilecek
tir. Bu işe girmek istiyenler 200 liralık muvakkat temi -
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ile aynı gün aynr 
saatte müracaat etmeleri ve müddet zarfında buna ait 
şartnameyi görebilecekleri ilan olunur. 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 
Şehirler arası telefon mükalemeleri için 7 500 lira mu· 

hamnıen kıymetli beş amplifikatörün 24 temmuz 935 ta· 
rihine rastlayan çarşamba günü saat on beşte Ankarada 
Posta Telgraf Umum Müdürlüğünde bedelsiz verilecek 
şartnamesi dahilinde kapalı zarfla miinakasası yapıla
caktır. İsteklilerin 562 lira 50 kuruşluk muvakkat temi
natlarını İdare veznesine yatırarak alacakları makbuz 
veya kanunen muteber banka teminat mektubu ile 2490 
No. lı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen 
vesi kalan . 've teklif mektuplarını kanuni tarif at dahilin
de zarflayarak mühürliyerek tayin edilen tarih ve günde 
saat on dörde kadar Ankarada Umum Müdürlük Müba
yaa komisyonuna tevdi etmeleri lazımdtr. (3162) 

Anadolu· Şeker Fabrikaları T. A 
Şirketinden: 
Şirket hissedarları 27 Haziran 1935 tarihine tesadüf eden per· 

şembe günü sureti f evkaladede içtimaıru yapmak üzere daveti ka 
rarlaştınlmış olduğundan esas mukavelename mucibince en az 
100 hisseye malik hissedarların o günde saat 11 de şirketimizin 
Ankara'da Türkiye lş Bankası binasındaki merkezini şereflendir
meleri ve toplantı gününden bir hafta evvel hisse senetlerini An
karada Türkiye Iş Bankasına Sümer Bank veya Ziraat Bankası· 
na veya Eskişehirdc Şirketin umum müdürlüğüne tevdi ile du· 
huliye kartı almaları rica olunur. 

RUZNAME 
1 - Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında ldare Meclisi raporu, 
2 - Tasfiye memurlarının tayini ve salahiyetlerinin tcsbiti. 

İstanbul Birinci ifliı memurluğun
dan: 

Kuzguncukta vaki eczayı tıbbiye 

fabrikasında mevcut ve ecza depola· 
rilc eczacılara lizımlı muhtelif sırça §İ 
fC ve kavanoz ve levazım ile asitbo
rik ve buna mümasil bir çok şeyler 

bu ayın 11 inci salı günü saat on üç
te açık arttırma ile satılacağından ta 
lip olanların o gün ve saatte fabrika
ya gelmeleri ilan olunur. (12246) 

Açık teşekkür 
Pederim Ahmet Cevdctin ziyaı e

bedisindcn dolayı derin ihtizazl~rı~ 
neşretmek suretilc elemimizc ittıra 
eden yüksek matbuata ve bizzat ve 
yazı ile taziye lfitfunda bulunan do~t· 
larımıza ayrı ayrı teşekkür etmeğe ııt1 
kan bulamıyarak bu vazifeyi minneı;a 
rancnizin yüksek matbuat vasıtası ' 
ifasını rica eyleriz. 

Ahmet Cevdet ailesi efradı 
namına Ferit Cevdet 
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USKUDAR'DA BiR GUN : 2 
Kısıklı parkında düşündüren bir gezinti _I 

Burası deniz ien bakılınca Üsküdarın kötü bir 
tahta perde gibi gözlerden sakladığı bir bucaktır 

Solak Sinan mahallesinin pas 
lı tenekeleri arasından her s:ı -
11.iYede bin tetanos tehlikesi ge· 
j~.rerek kurtulduktan so:ıra şo -
0r bana baktı, ben şoföre ba1

:\: -

tını ve o her halde gözlerimde 
~~lircn hiddeti sezmiş o:acak ki, 
ır an müşterisini kaybetmek -

ten korkuyormuş gibi oldu. 
~· Otomobile girdiğim zaman te 
·aşlı telaşlı söylendi: 

1 -;- Üsküdanmızm giizel yer-
:rı de vardır Bayım. Geliniz si 
~ınıe Kısıkhya doğru şöyle bir 
lızanalım .. Göreceksiniz ki, Üs
fil?ar yalnız bu teneke mahalle 
erındcn ibaret değildir. 
İçimi karartan kara Sllrath 

'~.leri daha fazla görmemek için f ozlerimi yumrnuştum. Can sı
ıntısile; 

- Peki... - dedim - 'Jir de o 
~iiıeı dediğin yerleri görelim. 
Çek! 

Motö,· gurladr. 

' 
1 

- "n- k ı -· ı · Qİr f ort te er egı o an garıp 
h0 .l ok balığı gibi yüzdüğü dar ve 
ı, .. ~ Yollar, eğri ta§h mezarlık -
~~ ııur kara evler deryasından 
h._ u Up Bülbül Dereıini, Bağlar· 
et, l~ı 'Ve Tophaneli Oğlunu arka
... _ ıra.kan otomobilin önündeki 
~dan ki - .. d .. i\ibt _ Ya &§hgını g o r u • 

llgaçlıklar bana Atlantid'i 

BülhUl deresindeki otlyük çı- 1 ren bir marul yaprağı ve bir ke 
narın gölgesi altından gectık. se kaadı parçası dizlerimin üstü 

Bir tramvayın, giir.lcrce ar - ne düşü vermezler mi? Dişlerim 
pasız kalmış uyuz bir e~ek gibi istemediğim bir hiddetle gıcır -
inleye puflaya çıkmağa çabala- dadılar ve dudaklarımdan beğen 
dığı yokuşa saptık. Açık pence mediğim sözler fışkırdı. 
relerden serin bir nava oluk o- Derhal pencereleri kapadım. 
luk dalıyor, her hissi krrbaçla - Tiksinerek bir köşeye büzül -
yan garip bir okşayışla yüzüme düm. Ve ancak otomobil, dört 
vuruyordu. tekerleği olan garip bir fok ba-

Doyum mu olurdu bu zevke? lığı gibi bir dar ve bozuk yol -
Ama haddin varsa açık tut lar, eğri taşlı mezarlıklar, bo -

pencereleri? dur, kara evler deryasında yüze 
Önde giden bir kamyonun yfü~e Bağlarbaşını ve Tophane 

arkasından yükselen to.t. bulut - li oğlunu arkada brraktıktan 
larına, bizim arkamızdau ytık - sonra eski keyfi kendimde bula 
selen toz bulutlarını bir ters vu bildim. O zaman, otomobilin 
ruşla katan rüzgar daha ilend~ önündeki camdan yaklaştığını 
bir dönemeçte bütün btr mahal gördüğüm ağaçlıklar bana At -
lenin pisliklerini, hava boşaltan lantid'i keşfediyormuşum gibi 
bir tecrübe makinesinin cam olu sürprizli bir heyecan verdiler. 
ğu içine bırakılmış kaat p:ırça - e 
ları gibi, bir toz anaforunda dön Sakin, kimsesiz ve sessiz yol 
dürüp uçuruyordu. Arasından da, bastonuna dayana dayana 
geçerken, açık pencerelerden gi yürüyen bir yaşlı kadın bir keı:ıa 

ke§fediyormuşum gibi sürprizli bir 
heyecan verdi .. .'' 

2 - "Bir mektebin üniformasını 
ta§ıyan bir kız kaşlarını çatmı§tı, 
gözlerini bir mini miniye, ''seni ye
rim ha!'' gibilerden dikmişti, avurt
larını oynata oynata sakız çiğne

yor ııe ikide bir bir hisleri buhra
nına tutulmuı gibi İspazmozlar ge· 

çirerek bir ba§ka mini miniyi to
katlıyordu: 'Şirak! Şirraak!" 

3 - ' ... Az ötede yine çocuklar .• 
Kıratoları bir ba~ka türlü bozul. 
mu §birtakım çocuklar ki, kah 
avuç açıp dileniyorlardı, kah o ca
nım çiçek tarhlarını çiğniyerek ko
valamaca O)'nuyorlar veya İp atlı· 
yorlardı ... " 

• 

1 - '' ... Asuryan'ın asma bahçe
lerini hatırlatan ve onların hatıra
lardaki romantizmini ilk bakı§ta 
unutturup kıs.famda boa§lan yere 
kendisini oturtan nilüferlerle dolu 
bir havuz ki ..• .'' 

2 - Etrafta kimse yoktu. Yap-

ra çekilerek bize yol verdi. Az 
ileride İstanbul yollarının o eze 
1i süprüntü arabalarından biri -
ni bordaladık. Ve her halde bir 
şarkı hırlayarak dalgın dalgın 
yürüyen, geminden tuttuğu huy 
suz bir katırı yedeyen süprün -
tücü bize sunturlu bir küfür de 
savurdu. 

- İşte bayım geldik, 

Arabadan indim. 
Önümde, göze bir çok güzel

likler vadeden bir ağaçlık ve ye 
şillik kümesi ve bu kümenin ö
nünde iki kanadı açık bir saray 
kapısı gördüm • 

Yürüdüm. 
Kulağıma gelen ilk 

ses bir t o k a t saklaması ve 
ilk ahenk, dünyanı~ bu en neşe 
li ve güler yüzlü dekorile taban 
tabana zıt bir hmçkırık oldu. 

Bir mektebin üniformasını ta 
şıyan bir kız, kaşlarım çatmış
tı; gözlerini bir mini miniye "se 
ni yerim ha!,, gibilerden dikmiş 
ti, avurtlarını oynata oynata 
sakız çi~neyor ve ikide bir, bir 
"İSTERİ,, buhranına tutulmuş 
gibi ispazmozlar geçirerek bir 
başı;.'l mini miniyi tokatlıyor -
du: 

- Şırak! Şırrak 1 
Bu kızı tokatlamamak ıcın 

yanından uzaklaşmaktan baŞ -
ka çare bulamadım. Hızlı hızh 
yüri.idüm. Yine çocuklar, kıra
toları bir başka türlü bozulmuş 
çocuklar gördüm ki, kah avuç 
açıp dileniyorlardı, kah o ca -

raklar bile uyku veren bu seaaizlik 1 ~angaları.?da gö~l«:_bilecek bir İn· 
içinde menek§eler bir alayı ıey- tızamla gul renklı lavantalann bu 

t k, · · b' 'b' .' · 't b' h Ik başka alem evlatlarından çakıllı re me ıçın ırı ırını ı en ır a • . 
1 - b · ı d k' k' yolu kurtarmak ıçın tarhlara zor• ka abalıgına enzıyor ar ı ı, •· 1 ki k · d'kl · · 'b' . _ . . . . u a enar çız ı erını sezer gı ı 

mı gozlerını hayretle açmııtı, kımı oldum ve .•• Süviftin bir kahramanı 
güler yüz, kimi çatık ka§ gösteri- gibi aralarından genit adımlarla 
yordu. Ve ancak muhafız alayı geçerek uzakla§tım. 

mm çiçek tarhlarını çiğneyerek 1 İstanbulun Üsküdar denilen 
kovalamaca oynayorlar veya ip semtinden az ötededir amma bu 
atlayorlardı. mutlaka bir coğrafya hatasıdır. 

Az ötede Asurya'nın asına Zira ya Kısıklı parkı bizden pek 
bahçelerini hatırlatan ve onla- uzaklardadır ya biz Kısıklı par
rm muhayyelem içinde istiflen- kından pek uzaklardayız. 
miş olan romantizmini ilk ba - Etrafıma bir daha baktun: 
kışta unutturup kafama kendi- Ne in var ne cin .. 
!erini oturtan Nilüferlerle dolu Bir yaz günü akşamının bu 
bir havuz "keşfettim,,. en güzel saatlerinde koca park'. 

Kimbilir ne kadar zaman hay dört yaramaz mahalle çocuğu • 
ran hayran baka kalmışım. Ken nun hoyrat tabanlarına ve aya. 
dimi toparladığım anda gözle - rı bozuk gırtlaklarından çıkan 
rim hayretle açıldı: cırtlak seslere terkedilmişti. 

G ü z e 1 l i k t e eşsiz ç i -
ç e k tarhları, e s k i ve ko
kulu çamlar, söğütler, kırmızı, 
beyaz, mor salkımlar açmış ad
larım bilmediğim ağaçlar ara . 
smda yapayalnızdım. 

Etrafta kimse yoktu. Yap -
raklara bile uyku veren bu ses
sizlik içinde menekşeler, bir a· 
layı seyretmek için biribirni iten 
bir halk kalabalığına benziyor
lardı ki, kimi gözlerini hayret
le açmıştı, kimi güler yüz, kimi 
çatık kaş gösteriyordu. 

Kendimi bam başka bir alem 
içinde hissettim. Bam başka bir 
alem. İnsanlardan ve insanlık 
tan uzaklarda kalmış başı boş 
bir atem. 
Dünyanın gösteriniz bana o 

şehrini ki, böyle bir güzellik bü 
tün kapılarım açarak, 

" - Bana geliniz! Bana· ge
liniz!,, 

Diye barbar bağırır da insan 
lar ona gitmemek, onu görme -
mek icin inat ederler? 

Hayır hayır ... Bu park belki 

Bir an düşündüm: 
- Acaba bunlar mürebbiye • · 

terini, bir kolayını bulup kömür 
lüğe kapamış bir takım yara -
maz bin bir gece şehzadeleri 

miydi ki, başı boş kalınca iste -
dikleri gibi pislenmişler, yalna
yak kalmışlar, üstlerini başları
nı yırtmışlardı ... 

Ve ... Ancak muhafız alayı 
mangalarında görülebilecek bır 
intizamla kül renkli lavantala
rın menekşe yığınlarından ça -
kıllı yolu kurtarmak icin tarh
lara zorlukla kenar çizdiklerini 
sezer gibi oldum. 
Kızdım : 

- Bari bu menekşeleri bırak 
salardı da, bunlar azıp şu yol -
lan doldursalardı ... - diye dü -
şündüm -

Sonra Süviftin bir kahrama -
m gibi cüce çiçek yığınları ara -
sından geniş adımlarla geçe • 
rek uzaklaştım. 1 

Nizameddin NAZİF 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
BOGAZLAR MESELESi 
VE BULGARIST AN 

• 

Boğazların tahkimi 
Şoförünü sevdiği için kocasını 

öldürten moda kraliçesi 
Atatürk 

Zara'dan: 
"Büyük devletler, daha llkkanun 

1932 de Almanlann ıüel denkliğini 
tanıdılar. Bunun, Bulgaristan, Maca
ristan ve Avusturyaya teşmilini ka • 
bul etmemek doğru değildir. Uç yıl
danberi süeldenkliğin elde olunması 
uğrunda konuşmalar yapılıyor. Al -
manya, V ersay andlaşmasmın ıüel 
ahkamını kaldıracak resmi karan bek 
lemedi. Çünkü, Batı kuvvetleri yeni 
bir esas üzerinde anlaşamadılar. Al
manya, derhal mecburi askerliği koy
du ve askeri serbestliğini ilan etti. 

Diğer devletler Alman örneğinin 
ardmca gidemediler. Fakat, daha u -
zun bir müddet için bunca hummalı 
ı;ilahlanma faaliyetine karşı silahlan -
madan durmak, gayet tabiidir ki müm 
k!ün değildi. Silahlanmış olanların 
kendileri de tanırlar ki Bulearistan, 
Macaristan ve Avusturya'nın silihlan 
ma meselesini halletmek gerektir. 
Bir devletin arsıulusal andlagmalar -
daki değeri, ancak o devletin iyi bir 
silah gücüne sahip olmasıyla ölçülür. 
Başlangıçta, bizim silahlanmamıza 
karşı koyan kimse ortaya çıkman1ak
tadır. Yalnız Türkiye, Bulgaristanın 
ı;ilahlanmasına karşı Boğazlan süel 
tahkimden sıyıran kararı ortadan kal 
dırmağı fırsat olarak öne sürmekte -
dir. Bunun içine Trakya'yı (Edime) 

Türk-Bulgar 
Ticaret işleri 

Sofyada çıkan La Bulgarie pzetesi 
~nkarada imza olunan yeni Türk • 
Bulgar tecim anlaıma11 hakkında cli
)'or ki : 

"Türkiye ve Bulgaristan, coğrafi 

<lurumlan yüzünden ökonomsal kal • 
kmma alanında, elele çalışmal:dırlar. 
Bir zaman, bu çalışma birliği en yük 
sek önemli bir tecim alııveriıile ken
disini gösteriyordu. Esef edilir ki, 
tecimel trampetelerimiz, sevinç veri· 
ci bir derecede kalmadı. ÇUnkil, ça • 
lısma birliği yerine ökonomsal ayn -
Jık fikri geçti. Bu kez eski çalı§ma 
birliğini yeniden diriltmek gerekliği 
cluyuldu. Umudumuz odur ki, bu çatrı 
ıma birliği eski hızını alacaktır. Bu 
işe, sarfedilecek emeğe değer, Türk • 
Bulgar tecim trampclerinin çekişme
si iki ülkenin müşterek menfaatlerin
dendir. Bu çalışma birliği, Balkanlar 
da ökonomsal faaliyeti arttırır, bu da 
genel ökonominin ilerilemesi için te
melli bir şarttır. 

,'_l'ürk - Bulgar tecim anlaşmasının 
ın;;ılh~m olduğu baılıca fikir budur. 
T.urkiy~. ve Bulgaristan yeni ülkeler
dır. İkısı de. bütçelerinin kalkınması 
ve ökonomil.erinin canlanması için 
g~re.ken teşkılat işile tüm meşgul • 
durlcr. Uzun müddet daha dünyayı 
~ötü tesirleri altında bırakacak olan 
o~onomsal fırtınaya kargı koymak i _ 
çın çalışmalarını birleştirmeleri bu 
h~l~.en dola)'.ı . uygundur.. Iki taraf 
gor~şmenlerını uzlaşmayı iyi sonuca 
erdırmek yolunda gösterdikleri gay" _ 
retlerden .. öt~rU .tebrik ederken buna 
~~y.ana~ um~tlerın gerçekletec:eği dile 
~ını ııoylerız. Bunun, ökonomsal 
denklenme ve güven yaratarak iki 
ülke mahr~~lerinin çoğalmasına yar
dım edecegı hakkında bütün mahfel
lerde beslenilen ümitlerin gerçekleş
mesini dileriz. 

No. 46 

Edgar WALLECE 

Nazırlar meclisi başvekalet 
müsteşarının dairesinde toplan
mıştı. Kızıl çenherden mektup 
alan hükumet azasının hepsi de 
toplantıda hazır bulunuyordu. 

Davet edilen zevatı çağırma
dan evvel bir haylı zaman geç • 
ti. İlkönce Yale çağırıldı. Bir 
çeyrek sonra Parr çağırıldı. Em 
niyet müf et\· si orada toplanan 
b :.:yü'; zevatın ekserisini gözden 
tanıyordu. Parr içeriye girince, 
havanın aleyhinde olduğunu an
lam!ştı. 

Başvekil dedi ki: 
- Parr, şu dakika Kızıl çen

ber adı altında ortalığı kasıp 
kavuran bir haydutlar çetesi 
hakkında müzakerede bulunu -

da almqtır. Bulgaristanın ailablanma 
sına karşı Türkiyenin Trakya ve Bo
ğazları tahkim esbabı mucibesi doğ
ru değildir. Bunlar, biri birinden ta
mamen ayrılan iki meseledir. Boğaz
lann tahkim işi Uçüncü Bulgar Çar
lığının kuruluıundan önce mevcuttu. 
İngiltere veya Rusyarun Türkiye nez
dindeki nüfuz veya tesiri, Boğazların 
kapanıp açılması meselesini halleder
di. Rusya ile Türkiye arasında 1774 
de yapılan bir andlaşma, Türkiyenin 
müsaadesi olmaksızın yabancı gemi
lerin Boğazlardan geçmesini yasak 
ediyordu. Daha sonra Rusya, Kara -
denizde ticaret filosu tutmak hakkını 
elde etti. 1798 de bu hak süet filoya 
da teşmil olundu. 1809 da İngiltere, 
Rusyanın bu elde ettiği hakkı orta • 
dan kaldırmak mecburiyetini hisset
ti. Ruslar, 1941 Londra andla§masiy
la kaybettikleri Boğazları serbestçe 
geçmek hakkını 1833 de tekrar al -
mışlardı. Savaş, bugünedek devam et
mektedir. Büyük savaştan sonra Tiir
kiye. büsbütün A vrupadan çıkmıştı. 
U~ın ~unanlılar .üzerindeki galibi
yeti Şar~ı Trakya ıle Istanbulu geri
ye verdıyse de Boğazlar gene gayri 
askeri bir mıntaka olarak kaldı. 

Sovyet Rusyarun müttefiki olan 
b~günkü Tilrkive, eğer Boğazlan tah 
kım hakkını alabilirse bu Akdenizin 
doğusunda kendi ve büyllk müttefiki 
Rusya hesabına büyük bir üstünlük 
demek olur. 

Buna, büyük devletler ve hele da
ha kuvvetli deniz kaptanlarını elinde 
bulunduran ve denizlerin serbestisi 
prensibini tutan İngiltere müsaade et 
mek istememektedir. 

Netice olarak biz, Boğazlar üzerin
deki çok büyük ve çok eskidenberi 
mevcud bulunan rejim münakaşaları
nı bekliyebiliriz. Bu, bizim silahlan -
mamız meselesinin halline bir enge! 
olamaz. 

Paris • Soir'dan: 
Madam Rattenbury'nin sevgi ve 

felaket dolu macerası malumdur. Bu 
aşk sergüzeşti, kanlı bir cinayet, bir 
ölüm mahkiimiyeti ve bir de acına -
cak tagayyüp ve yokluk ile bitti. Ma-
dam Rattenbury, genç ve yakıııklı 

şoföriinü sevdi. Ona kocasını katlet
tirdi. İngiliz mahkemesi, cinayetin 
faili ve madamın aşığı Stoneri ölilme 
mahkiim etti. Adam, ayın on sekizin
de dar ağacına çıkanlacaktır. 

Bütün dünyanın heyecanla takip 
ettiği muahekeme sonucunda cürmün 
müıevviki olan Madam Rattenbury 
beraat etti, fakat genç aşıkının ölilm 
cezasına çarpılacağını anlar anlamaz 
ıuurunu bozdu. Old Bailey cinayet 
mahkemesi jüri heyeti madamın, ma
sumiyetine hükmetmekle beraber, 
aşk yüzünden en kanlı cinayeti yap
tıran kadıncağız, ebediyen lekelen -
miş bulunuyordu. Artık yaşayabil
mek takat ve metaneti kalmamıştı, 

-Niçin bu evin kirası kar§ıdaki evin kirasından daha yüksek? 
- Bir kaqıdaki evi.a manzarasına bakın, bir de bu evin man-

zarasına bakın! 

yoruz. Bunlann cüretlerine hu
dut f 0 k. Hatta nazırlara kadar 
tehdıt mektubu gönderdiler. Bu 
mektubun metnini gazetelerde 
okumuşsunuzdur. 

- Evet, okudum. 
:-A Şunu açıkça söyliyeceğim. 

Hu~umet, uhtenize verilen vazi
f e~ı baş~ ~ıka~amadığınıza çok 
muteessıft~!· Sı~e ?üt~n kolay_ 
lı~l~r g,?s~enlmış, ıstediğiniz 
butun salahıyetler verilmiştir. 

Başvekil önündeki kağıda 
baktı. Fakat emniyet müfettişi 
sözünü kesti: 

- Affedersiniz, dedi, bana 
verilen salahiyetleri burada yük 
sek sesle okumamz, bir ihtiyat
sızlık olur. 

Başvekil şaşaladı: 
- Pekala, dedi, o halde u -

mumi bir ifadeyle söyliyevim 
ki, size fevkalade imtiya~lar 
bahşedildi. Elinize bir !jOk fır -
satlar geçtiği halde, kaçırdığını
zı da biliyoruz. Hatta gözünü -
zün önünde insan öldürdüler ve 
siz mani olamadınız. 

Parr boynunu büktü. 
- Bizim şimdi kararımız, bu 

- Krokodil Moskova -

işi resmen Derrick Yale'e tevdi 
etmektir. Kendisi çetenin başını 
ele geçirememekle beraber, iki 
defa Kızıl çenberin öldürdüğü 
adamların katillerini bulmuş -
tur. Yale teklifimizi kabul edi 
yor. Ancak sizin emrinizde ha
reket etmek şartile ... Buna mu
vafakat ettik. Zaten siz de isti -
fanızı vermişsiniz ve istifa ka -
bul edilmiş. 

Başvekil kelimelere ağır ba -
sarak devam etti: 

- Pek ~!i A bilirsiniz ki, hay -
dutların hukumetten istedikleri 
şey, kat'iyycn kabul edilemez. 
Bunların tekliflerini kabul et
mek, ~a~unu inkar etmek olur. 
Onun ıçın tehdit edilen millet 
~~killerinin tam bir emniyet 
ıçınde bulunmalarını sizden 
bekliyonız. Bütün mesleki şere
finizin mevzuubahis olduğunu 
da unutmayınız. 

Parr ayağa kalktı ve dedi ki: 
- Ben hiç bir millet vekilinin 

rahatsız edilmiyeceğini temin 
edebilirim. Fakat kendisıne Kı -
zıl çenber adını veren herifi ya
kalamanın henüz mümkün ol -

§uuru bozulmuttu, sinir hastalıkları 
kliniklerinden birine götüriildü. Re
fakatinde güzel ve yakışıklı oda hiı
metçisi lrene Riggs bulunuyordu. 
Hastahanede, zavallı madam, müte
madi bir korku ve endite içinde ya
şıyordu. Katiyen uyuyamıyordu. Ge· 
ce ve gündüz, dostunun fotoğrafisi 
karşısında ağlamakla geçiriyordu ve 
ağlayarak diyordu ki: 
·- Onu, ölüme mahküm eden ha

kimin sesini elan işitiyorum. Hüküm 
kafamda vızıldayor.,, 

Evvelki günü, madam, iyileştiğini 
söyliyerek klinikten çıkmak istedi, 
hizmetçisi ile bir hasta bakıcının re
fakatinde gitmesine müsaade olundu. 

Fakat, onların nezaretinden kur -
tularak tagayyüp etti. Keskin bir han 
~erle silihlı olduğunu bilenler, bu 
çılgın kadının niyetini anlamıJlardır. 

Madam Rattenbıırv. Londrada mo 
ıh kraliçesi idi. Kihu alemi havadisi 
ni toplayan gazeteciierr meraklı mev 
zular verirdi. 

İşte feci mt. :eranrn sonucu l A§k, 
katil, idam mahkumıyeti ve nihayet 
yokluk... Kadından yalnız bir mek · 
tup alındı. Bu da, i§ığı Stonere hit'\
b<"n yazılmıştı 1. 

Habeş • • 
ışı 

Lavoro Fascieta'dan: 

Habeptan, •ayı~ tahrikleri H 

taarru:slan ile banıı mahc;ederek 
doatluiu imlıtin•~laıtırdı. ltalya • 
nın, 1928 anduıı bo:sarak, H ab«ıü· 
tana irap hareket ö:sprlüiünü mu 
halaaa etmeai daha iyi olma mı? 
Zaten Habeıütanuı kü.tahlıiı oe 
nemrutluju ile bu muahede ayak • 
lar altına alın'"lf delil midir?. 

Tribuna'dan: 
Artık, Jtalyan • Habeı müna:sacuı 

toptan halledilmek ,erektir. Böyle 
kat'i bir hallin, •ilaha .anlmaluuın 
temini çok :sordur. 

Le Journal Dea Debata'dan : 
Merano adlı /talyon oaparıı, Na

poliden Cagliari'ye ,itti. Vapurda 
bet aubay oe yü:s elli er rxırdır. Ca•· 
liaride Sabauda lırlıaaının bir lıon• 
lenjanı oapura binecektir. Merano, 
oradan Şarki Alrikaya ,idecelıtir. 
Jıalyan memurları Mıaır Deolet Dc
miryollan idareainden haa trenler 
kiralanmlflardır. Bu trenlerle Erytla 
ree ve Somaliye ltalyan mülaendü 

Politikadan: 
Yeni Türkiyeyi ziyaret ederken in

sanın duyduğu iki kuvvetli ihtisasın 
kaynağı: Tabiat ve Atatürk'tür. Bu 
iki ihtisas, size, lstanbula ayak basar 
basmaz, rehber olur, Ankarada da öy 
le.. Bu noktadan, Ankara daha ente
resandır, çünkü, buradadır ki, tabiat 
ve adam göğüs göğüse çarpı§mı§ ve 
adamın iradesi tabiata hegemen ol
muştur. Anadolu ovasının yüksek bir 
yaylası üzerinde; Kafkasya, Marma· 
ra denizi, Irak ve Karadeniz yollan
nın birlettikleri geçid noktasında Ana 
dolunun göbeğinde, Koma ve Bizans 
harabelerile yanyana, eski Türk bel
desinin kenarında Kamal, yeni bir 
merkez yarattı. Sanki, bu kireçli ve 
kuvvetli toprağa, bir sihirbaz çubuğu 
vurdu, susuz ve nebatsız, her türlü 
insan hayatına muhasım bu yerlerde, 
yepyeni, modern, her ihtiyaca teka • 
bili eden ve başka eşi olmayan bir §e
hir fışkırttı. Ankara, Türkiyeyi akıl, 
irade ve yürdseverlik ile idare eder. 
Bu meziyetlerin hepsi biribirine kuv
vetçe muadildir. Kamal Atatürk Tür
kiyenin haliskarıdır. Şef ve yanında
ki çalışma arkadaşları, Türkiyeyi 
kurtardıkları ve ona· ulusscverliğin 
diriltici ve yaşatıcı seromunu ımnga 
ettikleri gündenbcri memleketin mu
kadderatını ellerinde tutuyorlar. Ka
ma! Türkiyesi, temelinde, ulusal bir 
devlettir. Bugünkü Türkiyenin ulus
çuluğu (nasionalizm) devrimcidir. 
Hiç bir engel onu, amacına varmak
tan durduramaz. Bu devrimci idarede 
dilde, halk arasında mevcut bütün ya
bancı unsurları ayıklar. Osmanlı İm
paratorluğunun unsurlar arasındaki 
tec:anüsüzlü~ünden, yahud ulusal şu
urun yokluğundan çöküp mahvoldu
ğunu gösteren tarihin derslerinden, 
yeni Türkiye ibret almııtır. Bu Türk 
ulu11everliği müfrit dahi olsa tevec
cüh ve muhabbeti celbeder: çünkü 
her türlü tecavüz ve emperyalizm fi
kir ve emellerinden aridir; biricik 
amacı: özgürlük ve ulusal hegemen
liktir. Türk siyasasının amacı açıktır: 
Yabancı ülkelere karşı temelinde ba
rışseverdir. Kendi erkinliğinden ba§
ka amacı yoktur. lç siyasası; yenilik
ler ve wlah•t ya}>9rak aoyaallık ve iler 
leme alanında temayüz etmektir. 

. • . Obür ıslahatın hemen hepsi 
!U kadro içinde sayılabilir: Hiikume
tin liyikliği, hilclfetin lağvı, mektep
lerde tedrisatın layikliği, lsviçre ka-

ve İfçi8i ,önderilecektir. Bunlar, - Kriz devam ederse gelecek 
Bayındırlık iılcrine tahaia cdilmiı- sene hepimiz dilenci oluruz. 
tir. 
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- Peki ama sadakayı kimden 
isteriz? 

~~ Der Simpl (Prag) 

madığım da söylemek isterim. 
- Gönderdiği mektupta Heg

gi t isminde birini öldürdükle -
rinden bahsediyor. 

Yale cevap verdi: 
- Maalesef evet! Heggit'i 

dün akşam Marsden ıstasyo -
nundan evine dönerken, yolda 
öldürdüler. 

Başvekil hayıfla başını salla
dı: 

- Olmaz olmaz, boyuna in -
san öldürüyorlar ve bu cinayet 
silsilesi hala kapanmışa benze
miyor. 

Toplantıdan çıkarlarken, iki 
polis memurunun etrafını gaze
teciler sardılar. Bir taraftan da 
merakhlann kalabalığı vardı. 
Kızıl ~enber meselesi bütün ef
karı mesgul ediyordu. Herkes 
Yale'ı alkışladı, fakat Parr ora
dan yavaşça sıvıştı. 

Yale ya~ıhaneye döndüğü za
man Thalıa Drummond bir ga
zeteye dalmıs bulunuyordu. Ha
fiye içeri girince. genç kız gaze
teyi itti, sanki bir kabahat üze -
rinde yakalanmış gibi, yazı ma
l ·nesinin başına geçti. Hafiye 

dedi ki: 
- Miss Drummond, Kınl 

çenbcrin yaptığı son halta ne 
dersiniz? 

- Olur şey değil! Doğrusu 
insan bazı taraflarını da beğeni
yor, takdir ediyor. 

- Ben beğenilecek bir tarafı
nı görmüyorum. Sizin de hadi -
seleri görüş tarzınız tuhafıma 
gidiyor. 

Yale yazıhane kapısının eşi
ğinde durdu, bir müddet dik -
katle genç kıza baktı. O da göz
lerini bile eğmedi. 

- Artık siz de Mildred so -
kağındaki Johnson'a mektuplar 
gönderemiyeceğiniz için mem -
nunsunuzdur. 

Genç kız cevap vermedi. 
- Bana emniyet müdürlü -

ğünde bir yazıhane vermeleri 
muhtemeldir. Öyle olursa. sizi 
burada bırakırım, öteberi işieri 
idare edersiniz. 

- Kızıl çenberi yakalamağa 
sizi mi memur ettiler? 

- Hayır, Parr gene eskisi gi
bi vazifesinin başındadır. Ben 
kendisine yardım edeceğim. 

B f R SIRP GAZE TESINi 

GÖRE YENi TÜRKiYE 

Türkiyesi 

nunu medenisinin kabulü, ıer'i malı'" 
kemelerin lağvı, litin harflerile yeııl 
bir fonetik alfabenin kabulü, yeni talı: 
vim, metre sistemi, kadmlann kurtu• 
luşu, taaddüdü zevcatm kaldırılması 
ilan ve ilah. Bu büyüklükte nlahatııı 
Türkiye gibi bir memlekete ithali bit 
mucizeye muadildir. Bu mucizenin sıt 
rı, uzun bir felçten sonra Kamil Ata 
tUrk tarafından uyandınlan bu mcn1• 
leket kuvvetlerinin ve unsurlanndl 
dynomism'indedir. Mucizenin asıl sır
rı: insana üstün bir şahsiyet olan Ata 
türk'tedir. Kamil Atatürk, orduda. 
mekteplerde, halk araamda. dil ve ta• 
rih kurumlannda, çiftçiler araaın~ 
genel ve heyacanlı bir saygı gösterı• 
lir. Onu her ferd bir baba ıibi dinlet 
ve takip eder. O, sakindir, lüzunısıd 
hareket yapmaz, ponuzdur, hal.,. 
tavn kendi derinliklerine dalmıt bit 
adamın tavnnı andım. YUzilniln çi#• 
gileri, zeki ve idare ifade eder. AlnJ 
bir riyaziyeci, afzı da bir stratej a~· 
zıdır. Gözlerinde dalgınlıktan ve hül• 
yaaeverlikten eser yoktur. Gözleri r!' 
alist bir adam gözleridir, söz söyledı• 
ği zaman bir fanus gibi yanar ve -6-
ner; sözleri bazad çelik gibi, baaJI 
da derinliklerinde bir ate§ saklı tatlı 
sulan andırır. Sivil giyinir, ancak, b& 
şı bütün karakterini ifade eder, sivil 
kılı a glrmi§ arıtan bir asker olduid 
başından aiilaıılır. 

Polonyada 
Parllmentarlzm 

La Petit Parlaien'dan: 
Yeni ıılahat, Varıovada iki yıl ört" 

ce baılıyan sıyasal berkitleme iJiniJI 
ikinci safhaaını tqkil ediyor. Birinci 
safha : Cumur baJkanına hemen br 
men diktatörlük salAhiyetleri verell 
yeni temel yasanın kabulü olmuttuf• 

ikinci safha bundan daha u an" 
lamlı değildir: Leh parlimento ıistr 
mine esaslı bir defi.tiklik aokuyor' 
Albaylar hükQmeti adı verilen i..eJ1 
kabinesi, parlamentonun ulihiyetlr 
rini aagari haddine indirdikten IOI''" 
ra Jimdi, sıyasal partileri bırpah}'•" 
caktır. Pilıudaki hayatta iken adeti 
boyunduruk altına alınan sıya" 
partilerin, günün birinde baJ kaldır" 
malan tehlikeıi vardı. Bu tehlike1~ 
kartı koymak içindir ki, bbine yeni 
tedbirler alıyor. . 

Yeni temel yasaya göre mec:b• 
üyeleri 444 ten 200 e iniyor. Seç~: 
Mahalll idare teşekkülleri, ıeÇidl 
odaları, acndikalar, mesleki kurusıt• 
lar, üniversiteler, avukat, bekİSl'f 
noter kurumlan tarafından yapıla"' 
caktır. -Yale öğleye doğru çıkark~ 
ertesi güne kadar gelmiyeceğı • 
ni söyledi. 

O gittikten biraz sonra tele• 
fon çaldı. Thalia sesi tanımıttL 
Az kalsın, ahize elinden düte • 
cekti: 

- Evet benim, J ack ! 
- Yale orada mı? 
- Şimdi çıktı ve bugün yaıı; 

haneye uğramıyacak. Fa~~ 
mühim bir şey çıkarsa, kendiS1" 
ni arar, bulurum. 

Jack dedi ki : . 
1. -· .. - O kadar ehemmiyet ı 0

• 

dir, değil midir, iyi bilmiyoruı11b b 
ama, bir mesele var. Bu sa 8 

.. 

babamın evrakını tasnif ~de~at 
ken. Marl'a ait bir çok vesıka 
buldum. 

- Marl'a ait mi? bıl 
- Evet, her halde babart'I .. 

zat hakkında bizlerden ç~k ş:~ 
ler biliyordu. Marl hapıs~1~ ot 
de yatmış mıydı? Bunu bı 1Y 
muydunuz? t>it 

- Zannederim, böyle 
şey tahmin ediyorlardı. dl.: 

[Arkası 
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YARiNiN, 
BÜY~KLERI 

OYUNLAR 
Mantar oyunu FAYDALI BiLGiLER. 
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Ç o c u k la r, Şarkı Söyleyin 
11 

-

Köpeklerin zeklsı 
Afrika kaşiflerinden birisi şu 

fıkrayı anlatıyor: 
İçi timsah dolu bir nehrin ke

narında on beş, yirmi köpek 
havlamağa başlamışlar. Köpek
lerin sesini duyan timsahlar da, 
kendilerine ziyafet çekmek ümi
dile nehirden çıkarak yaklaş -
tnağa başlamışlar. Köpekler 
hundan sonra koşarak nehrin 
en dar yerinden yüze yüze karşı
Ya geçmişler .•• 

Köpekler karşı tarafa geçmek 
istiyorlannış, fakat nehirde tim
sahlar olduğunu ve yakalanır -
larsa başlarına geleceği bildik • 
lcri için, hileye müracaat ede • 
:tek, timsahları bir tarafa topla
nuşlar ve sonra kendileri rahat 
rahat yüzerek nehri geçmişler. 
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Korkun~ ~ocuk 

Bir çocuk, içinde küçü~ kır -
deşi bulunan arabayı hızla kos -
turu yordu. ~ 

Geçen bir kadın ~ocuğu dur4 

durarak darıldı: 
- Ne yapıyorsun öyle? Çocu 

ğu öldüreceksin. 
Öteki şu cevabı verdi: 
- Zarar yok, 'evde bir tane 

daha var. 

rteden ağlayor? 
- Yavrum, neye ağlıyorsun? 
- Ağlıyorum, çünkü paham 

çekiçle parmağına vurdu .. 
- Aferin yavrum, başkaları

na acımak iyi huydur. 
- ... Parmağına vurdu, ben 

de güldüm. kızdı. hir tokat vur
du. 
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8u noktaların aralarım çiziniz, güzel bir resim çıkar 

Toplandığınız bir mecliste e
ğer gülüşmek istiyorsanız, şöy

le bir eğlence tertip edebilirsi -
niz. 

Bir şişe mantarı alını~. Kolu
nuzu uzatarak, mantarı parmak 
lannızın ucunda tutunuz. 

Mantarı, arkadaşlarınızdan 
birinin gözlerinin seviyesinden 
15 ile 30 santimetre kadar aşağı 
bulundurunuz. Arkadaşınıza di
yiniz ki: 

- Şimdi sol gözünüzü kapa
yarak ve yürüyerek bir fiske ile 
bu mantarı düşürünüz. 

Bu işi kolay zannedenler he
men atılırlar. Fakat ne kadar 
yanıldıklarını da anlarlar. Ci.m
kü fiskeyi hep mantarın üstün
den boş havaya yollayacaktır. 
Bu da gösteriyor ki, bir göz ö
teki gözün görüşünü tamamla -
rnadan, insanlar sağlam gön: -
miyorlar. 

Yokuşu ~ıkan kutu 

Yuvarlak olmak şartile, her 
hangi bir kutunun iç tarafına 
mühür mumu ile bir ceviz yapış
tırınız ve kutuyu kapatınız. 

Bu kutunun hafif yuvarladı -
ğıruz zaman, hem de pek dik yo
kuşları kendi kendine çıktığını 
göreceksiniz. 

Arkadaşlarınız kutunun için-
de ne olduğunu bilmedikleri 
için şaşacaklardır. 

BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
12.30: Plak neşriyatı. 18.30: Dans 

musikisi. (Pliık) ı 19.30: Çocuk ma· 
salları. Mes'ut Cemil. 20: Konferans. 
20.30: Stüdyo orkestra konseri. 21: 
Radyo coz ve tango orkestraları. 
Türkçe sözlü, şan. Bayan (Birsen) 
21.30: Son haberler. Borsalar. 21.40: 
Maystro Goldenbcrg koro heyeti. 22. 
ı o : Plak neşriyatı . 

BUkreş 
12: Kilise konseri (Koro). 12.30: Ha

fif musiki. 13.30: Sozlcr.- Plak. 14. lS: 
Duyumlar. 14.35: Pliik. 17: Koylu saa\i, 
18: Plak. 19: Duyumlar. 19.15: Plik. 20. 
Konferans. 20.20: Yuü plühr. 21: Rad
yo cazı. 22,20: Spor. 22,30: Dan5 
akşamı. 23: Doyumlar. 23.15: Dansm de
vamı, 23,45: Fransuca ve almanca d~ 
lar. 

Moskova 
11.15: Şarkılar. 14: Sozlcr. l 7.30: Par

ti yayımı, 18,30: Sozler, 19,30: Dans vı: 
karı~ık musiki. 22: Almanca yayım. 23.0S: 
lnsilizce. 24.0S: Almanca. 

·Budapeşte 
20.20: Sözler. 20.50: Stüdyodan operet. 

23 Duyumlar.23,30: Hcincmann caz orkes
trası. 24.lS: Çingene orkestrası. 1.05: Son 
duYUllllar. 

Belgrad 
20.30: Ulusal yayım. 21: Alınan koro. 

su konseri,23 Spor ve duyumlar. 23 30: 
Dva Jclena lokantasından role (nakil). 
24: Dans plfi.klarL 

Varşova 

20.25: Plik . - Sozler. - Konferans. 21. 
ıs: Ölülere hürmet saati. 22.30: Lemberg 
den röle. Sözler ve müzik. Duyumlar. 
23,20: Asker müzigi, 24: Sozlcr, 24,0S: 
Plik. 

Hamburg 
20.20: Or~ müzici. 20.50: Ha..-a raporu. 

21: Denizolik şarkıları. 23: Duyumlar. 
23,SO: Dans. 

MUnih 
21: Radyo opereti, 22.30 Bcrlinden 

röle. (Karışık konser). 23: Duyumlar. 
2.(,30: Danı. 

Breslau 
20: Halk müzifi. 21: RadYo piyesi 

(Müzikli) 23: Duyumlar. 23.30: Dans. 

• 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

:~ ipek : Altın - Şeytan maskeli 
Kadın. 

* Melek : Mari Dukanın davası ve 
Vaknsız baba. 

ıc: Sümeı·: Garp cephesinde kanlı 
hüciirıılar - Niçin sevdim. 

* T.., : Gönüller Birle ince. 
::: Şık : Sana Tapıyorum ve İnsan 

Acısı. 

::: Elhamra : Mata Hari ve Gizli 
Mahkeme. 

:;. Yıldız: (Kadın Asla Unutma) (Şar 
lo Asker). 

* Asri : Dudaklardan gönüle 
Fırtına. 

::. Alkazar : Tarzan \'e Eşi. 

=i: Milli : Ekmekçi Kadın ve Ko· 
miklar müsabakası. 

::. Hilal: (Altı Karılı kral) (İstiklal 
uğurunda). 

* Uaküdar Hale: (Savaş Şarkısı) 

* Kadlköy Süreyya : Aşk Kurban
ları. 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu ıt«:e nöbet~ eczahaneler şunlardır: 
Bahçekapıda Salih Necati - Anknra cad
desinde Eşref - Beyazrtta Cemil - Ku
çükpazarda Yorgi - $ehzadebaşmda Ü
niversite - Yenikapıda Sarım - Samat
yada Rıdvan - Şehremininde Naı:ım -
Kara.gümrükte Fuat - Büyükadada Meh
met - Heybelide Tıınaş - Bakırkoyünde 
Merkez - Fenerde Hüsamettin - Has
kövde yeni Tıirkiye - Kasrmpaşada Ye
ni Turan - Kadılı:öyünde Büyük - Ycl
değirmenınde Üçler - Bcşiktaşta Nail -
Galatada Doğru volda Merkez - Tünclde 
Matlı..-uviç - İstiklil caddesinde Kemal 
Rebul - Şislide Şark Merkez - Eyüptc 
Hikmet H'ıahaneleri. • MURACAAT 

YERLERi 

De!'IİZ Yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kııdıköy iskelesi ba:s me-

murluğu) 43732 
Sirlteti Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk Şirketi merkez acen· 

tcsi. Telefon 22925 
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l Okuduklarımız, Duyduklarımız 
VESEUVE YANAR DAGINI 

Alevleri göklere 3000 metre4 

den fazla yükselen Veseuve y:ı
nardağı 2000 senedenberi in -

sanlara büyük felaketler geçirt
mektedir. Senelerce ve sene'ier
ce düşünüp birdenbire patl.::.yan 
bir ejder gibi, Akdenizin mavi 
suları üzerinde yiikselen bu fe
laket kaynağı dünya tarihinin 
kaydettiği en büyük felaketleri 
doğurmuştur. 

Her günkü hayatımızda sağ 
salim yaşayan bizler böyl~ bir 
tehdidin ne demek oldug.mu ko 
layca kavrayamayız. İnsaıılık 
için bir yanardağdan daha fe1a
ketli bir afeti tabiat ta sinec;inde 
barındırmıyor. Bir çok yan::ır -
dağlar arasında sükun ve gii ~el
lik içinde uyuyan Veseuve'den 
daha dehşetlisi yoktur. 

Hayatları hergUn leh· 
likede olan insanlar 

Ves,.1.tve'ün öniinde, onun 
münbit yamaçlarındaki yeşillik 
ve güzellik bir seyyahı ne kadar 
çok aldatır. Halbuki ağzında 
senenin her günü onun en ince 
hareketlerini, fena niv-:tlerini 
tetkik eden bir sürü fen adamı 
vardır ki bunların hayatı her 
dakika için tehlikededir. Esra -
rengiz bir sürü aletler ve cok 
hassas iğnelerle yanarda~ın 
derinliklerindeki en ufak hare
ketleri bile vakıt ve zamanile an 
!ayan fen adamları kendi hayat· 
larını tehlikeye koymakla bin -
lerce halkın selametine hizmet 
etmektedirler. Dağın gölgesine 
sığınmış kasaba ve köylerdeki 
binlerce halkın hayatı onların 
elindedir. 

V cseuve iki bin seneden ben 
bir çok insanın hayatına ma1ol· 
muştur. İlk patlayışında ve Mı 
tadın 79 uncu yılında Pompeii 
ve Herculaneum şehirlerini ver· 
le beraber etmiştir. Bunların bi
ri tamamile toprak altına gö -
rnülmekle, di~eri de lav ile ör
tülerek ortadan kaybolmuşlar -
dır. 

• 

BEKLIYENLER 
Yanardağ 
eski Roma 
devrinde 

Pompeii Allahın gazabı 
i 1 e mi mahvoldu ? 

Bir çokları Pompeii'nin top -
rakla örtülmesine sebep olarak 
bu şehrin hadsız hesapsız ah - ı Bu f l"'k tı' •· •• d 1 1 l"k 1 - · · ld - e a e n onun e, a ev c -
.
1
a ~ız .~g~.nın 1netı1ce~ıdo ugunu rin icinde yanan şehrin halkı so-

ı erı suruyor ar. çın e yanar • kakl~ a - ··t b · 
dağın mevcudiyetinden bihaber del" grı"b"ukgramış, 1° deye Fenkye 
1 R ı 1 

_ ı ı açışıyor ar ı. a at 
o an oma mparator ugunun k k""ld k 1 1 en zengin tabakasının mermer ı~gın .. , u en urtu ma ~ ne 
ka~ıı:.anel · b d - ·· 

1 
.. d . mumkun. Nereye koşsalar, ne-

::r erı u agın us un e m- b 
sa edilmiş, tarihin kaydetmedi- reye armsalar, onları kolayca 
(Y" hl"k a·· k"" l""kl . b buluyordu. bı a a us un u • erı u sa - . . 
raylarda binbir gece masalları- Şehırde canlı hır şey kalma -

. solda sıfır bırakacak tarzda dıktan sonra da haf tal arca ya-
yaşatılmıstı. ğan kül ve lav Pompeii'yi dün-

Bir Ağustos gecesi ya yüzünden yok edivermişti. 

Bir sıcak, boğucu ağustos ge- Pompeii harabelerini ziyaret 
cesi. hadsız hesapsız asırlardan· eden bir seyyah bugün bile bu 
beri toplanan tabiat kuvvetleri felaket manzarasının önünde ir
oirdenbire oatlak vermişti. Ev- kilip kalmaktadır. · 
ela sarsıntıyla başlayan bu fe- Son gelen haberler insanlığa 

1aket ~ok az zaman sonra vanar- 2000 yıldanberi felaket getiren 
dağın oatlamasıyla neticelen Veseuve'ün bugünlerde gem. 
misti. Mi1}1on1arca ton küJ ve bir şeyler yt!pmak istediğini 
lavın süratle dünyanın en zen- gösteriyor. Belki gene binlerce 
gin, en lüks şehrinin üzerine yı- zavallı insanm hayatlarına en 
ğılıvermesi, insanın hayalini felaketli bir sekilde kıyacak, bir 
bile hurdehaş edici bir manzara- cok evleri ve ocakları söndüre-
dır. cek ! 

Şark Dcmriyolları müracaat ka
lesi. Sirkeci Telefon 23079 

Devlet Demiryollan müracaat 
l:alenıi Haydarpaşa. Telefon 42145 

• LİMAN 
HAREKE rLERI 

Dun limanımızdan giden vaparlar şun
lardır: Ayvalığa: Merı;in, Karabİgjlya: 
Bandırma. Bartma: Bartın. hmite: Gu· 
zcl Bandırma. 

Dün limanımıza ıu vapurlar gclmiıtir: 
Karadenizdcn: Karadeniz, Bandırma -

dan: Çanakkale. lzmitten: Ayten, Mu
danyadan: Tayyar, Karabigadan: Bandır· 
ma, Bartından: Antalya. 

Baılin lımanmuzdan cidecek vapurlar 
§lilllardır: Karadcnize: Cumhuriyet, lzmı
te: Ayten, Mudanyaya: Asya, Mersine: 
Çanakkale. 

Bugun limanmuza ıu vapurlar cctecck· 
tır: lmrozdan: Kocaeli. lzmittcn: Guzel 
Bandırma. • 

ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan imdat oto• 
mobili istenir. 44998 

• iTFAiYE 
TELE.FONLAR! 

İstanbul itafiyesi 24222 
Bt>yoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

Yeşilköy, Baktrköy, Büyükdcrc. 
Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy. Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burgu, Kı· 
nalı mmtakalan için telefon santra
lındaki memura (yangın) kelimesini 
söylemek kafidir. 

• DAVETLER 

Türk Güzel San'atlar birliği mi· 
mari şubesi reisliğinden : 21·5-935 
cuma günkü idare heyeti seçimi ek· 
scrivet olmadığı isin yapılamamıştır. 
Bu defa 8·6-935 cumartesi günü saat 
l 5 de kat'i kongre toplanacağından 
merkez binası olan Alay köşküne 
bütün azanın mutlaka gelmeleri ilan 
olunur. 

• VAPUR TARiFELERi 

KÖPRO - HAYDARPAŞA - ICADllCÖY 
15 Mayıs 935 tarihinden itibaren 

(Hwp) 
Kliprüden H Pasa- Kadıköyü· 
Kalkıa dan K. oe Varı1 

630 x Ui48 653 
700 x 718 7 23 
7 30 D 7 so 
7 ss x 7 53 
735 X E 7 53 7 58 
800 820 
820 x 840 
830 D 850 
840 E 855 
840 D 900 
9 OS Toros 923 921 
9-iS X Adana 10 03 10 Ol 

10 2() 1040 
1100 x ıı ıa 1123 
11 so x 12 os 12 13 
1230 12 50 
131S x 1333 13 3& 
14 oo x Ankara mubtelit14 ıa 14 23 
14 30 14 48 14 53 
ıs ıo x ıs za ıs S3 
ıs so x 16 08 16 ıs 
1625 1640 
1645 x 17 os 
17 00 1715 
17 25 Adapuan 17 43 1748 
1750 x 1110 
11100 ıaıs 
18 30 Ankara alir'at 1148 1853 
18 ss x 1915 
19 10 1925 
1945 x 200:. 200I 
2030 x 2041 20 5S 
2J 10 x 2130 21 S5 
2230 x c. 2250 22 S\ 
2345 x A. 24 05 241l' 

A. lpretli seferin treni cuına, puartesf 
cünleri iG}er. 

B. tıaretli seferin treni ı>CJ'ICIDbe •o pı• 
ur (ilnlcri İ$1er. 

X haretli ıeferlcrin Banliyö trenlcril• 
iltisakı Y&rdtt. • KADIKÖY - HA YDARPA$A • KÖPR0 
ıs Mayıs 935 tarihinden itibarco 

(Her sün) 
Kıdıkö- H. Paıa· Köprüye 
Yiındeo K . dan K. Vans 

625 635 x 6 50 
7 30 738 x 7 53 
7 00 7 20 
800D 8 20 

805 XD 125 
805E 810 x 125 
8 30 850 

845 x DOS 
900D 920 

9 ıs Ankara siir'at 935 
90SE 915 935 
9 40 948 x ıo os 

10 20 1028 x 1043 
IOSO ıo 58 Adapa:r:an 11 13 
11 40 ıı 48 x 1203 
12 30 12 40 Ankara muhtelit 12 55 
ısos ı3 ıs x 13 so 
13 4S 1355 x 14 10 
14 35 14 ss 
ıs oo 1508 x 15 Z3 
ıs 40 1600 
1620 1628 x 16 43 
lw 50 17 10 

1715 x 17 35 
17 25 17 45 
ı-ns 1815 

1815 x 1835 
1830 18 40 Adana 18 55 
1900 1908 x 19 23 

1935 x 19 ss 
1945 19 53 Toroı 2001 
20 20 2028 x 20 43 
21 10 Zt 20 X 21 35 
2155 2205 x c. 2220 
23 os 2315 X B. 23 30 

'\ 
C. baretli seferlerin treni ı Hıdrandan 

31 Birinci Te,rine kadar işler. 
D İşaretli seferler cuma gtinll'ri yapılmaz. 
E lsaretli scferleı cuma gilnlerl yapılır. 

Sisli tipili ve •iddctli fırtınalı havalard:ı 
vapurlar bulundukları ma1ıallerdcıı hareket 
etmiyecl'kler bannmalı mDmtiln olm•· 
yan iskeleleri tutmıyacaJc. ,ahut daha ev• 
"ı:l terkedcbileceklerdir. · 
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Çuha dikişine mahsus iğne -
ler pek kısa ve teyel iğneleri de 
nisbeten pek kısa olmalıdır. 

İğnelerin kalınlığı da gözüne 
geçirilecek iplikten biraz fark -
hca olmalıdır. Çünkü bu ipliğe 
kolaylıkla geçm"°ek için yol aça
cak olan iğnedir. Pek ince olur
sa ipliği sıkıca çekmeğe ve uzun 
uzadıya yorulmağa mecburiyet 
hasıl olur. 

İğne kutusunda her boyda iğ· 
ne bulundurmak iyidir. İğne nu
maralarının kalınlığı birden o -
na kadardır. Birden başlayan 
numaralar en kalınları, ona 
yaklaşanlar inceleridir. 

İnce dikişlerde hem tire ince, 
yani 70-80 numara, hem de iğne 
9-1 O olarak kezalik ince ve kısa 
olmalıdır. 

Dikişi kolaylıkla dikmek, ya
ni iğneyi kumaşa zahmetsizce 

iP ATLAYI iZ l 

Beden terbiyelerinden önce 
bir kaç defa ip atlama oyunları 
oynamak çok faydalıdır. Te -
neffüs için, hareketlerin sürat ve 
intizamı için ip atlamaca en iyi 
egzersizlerden biridir. 

Tabii bu egzersizleri açık ha· 
vada yapmak gerektir. Yalnız 
kalblerinden şikayeti olan, da -
ha doğrusu kalbleri zayıf olan· 
lar, kardiyaklar kat'i surette bu 
egzersizden çekinmelidir. İd · 
man görmemiş kadınlar da çok 
ihtiyatlı hareket etmelidirler. 
İyi idman görmemiş olanlar at· 
layış miktarım tedricen arttır · 
malıdırlar. 

Eğer gençseniz ve sıhhatınız 
yerindeyse elli, altmış atlama 
ile işe başlayabilirsiniz. Antren· 
manımz arttıkça da bu miktarı 
çoğaltabilirsiniz. İp çok uzun 
olmamalı ve yerde sürünmeme· 
lidir. İpin her geçişinde bir de
fa atlaymız. Nefeslerinize dik -
kat ediniz. Nefes alış ve verişle 
rinizi muvazeneli bulunduru -
nuz. 

İp atlamaca zayıflamak iç in 
iıte iyi bir idmandır. Fakat uzvi· 
retleri nazik ve narin olanlara 
tehlikeli de olabilir. 

batırıp çıkarmalC için yüksük 
denilen ve sağ elin orta veya şe
hadet parmağına geçirilen bir 
alet vardır. 

Yüksük madenidir, gumuş, 
fakfon veya çelikten olur. Üze
rinde iğne başını tutmağa yara
yan yuvalar vardır. 

Bir de makine iğneleri vardır 
ki, bilhassa dikiş makinelerinde 
kullanılır. Bunlar başka hizmet
te kullanılamaz. Bu iğneler her 
makineye göre değişir ve numa
ra üzerine hazırlanmış oldukta -
rından, makinenin nev'ine göre 
alınır. 

YEMEKLER] 
Soğanh sığır eti 
Sığır eti parçalanır, bir güveç 

içine konulur. Üzerine ufak u • 
fak havuç ve sovan doğranır. 
Domates veya domates salçası 
ilave edilir. Bir tek defne yapra· 
ğı konulur. Güvecin ağzı hamur· 
la sıvanıp fırına gönderilir. Dört 
saat kadar pişirilir. 

Tavuk böreği 
Tavuk suda pişirildikten son· 

ra bütün etleri alınır. İsterseniz, 
trof ve mantar kıyarak ince a
çilmış hamurun içine birer par· 
ça koyarsınız. Hamuru örterek 
börek biçimi keser ve tereyağın· 
da kızartırsınız. 

Erik 
Mayhoş tadda ve çeşitleri 

çok bir meyvedir. Mayhoş ol· 
ması, terkibinde limon hamızı 
bulunmasından ileri gelir. 

Bizim memleketimizde bili· 
nen çeşitleri şunlardır: Can, 
türbe, bardak, mürdüm, çakal1 

frenk eriği, A.Jnasya, uryani ve 
saire. 

I 

Makinelerin iğneleri ile tire 
numaralan yekdiğerine göre 
tertip edildiğinden, bu vasıta ile 
yapılan dikişlerde daima ikisi -
nin numarasını gözönüne al -
mak lazımdır. 

Erikleri ancak yemekten son
ra ve itidal ile yemelidir. Ye
mek aralarında yememek iyi
dir. Çakal eriği pek ekşi oldu· 
ğundan ancak hoşafı yapılır. 
Bir de pek olgun ve tath vişne· 
den gayet lezzetli hoşaf yap
mak için bir kilo vişneye iki yüz 
elli gram çakal eriği konulup 
beraberce kaynatılırsa, bu su -
retle yapılan hoşafın rengi gü
zel, tadı da mayho olur. 

Oç gUzel yazhk kııafal 

ilaCj arın tartısı 
:\di kahve kaşığı 5 gram, tatlı 

kaşığı 10 gram, yemek kaşığı 
15 gram, parmak tutamı (yap· 
rak veya çiçek ilaçlar için) 5 
gram, bir avuç tutan (orta) 40 
gram, bir avuç tutarı (büyük) 
250 gram ... 

Erik ziyade şekerle pişirildi. 
ği takdirde hem müshil gibi te
sir eder, hem de susamak hali
ni giderir. inkıbaz olmak muta
dında bulunanlar için mülaye
met vermek gibi faydası var
dır. 

·d r li 1 v ntalar 
Evde ufak tefek bazı ruhların 

terkibi ile lavantalar yapabilir • 
siniz. Mesela: 

Bergamut lavantası: 1 O gram 
bergamut ruhunun 200 gram is
pirto içine ilavesile hasıl olur. 

Limon lavantası: 5 gram li -

mon ruhu 2 S graın oğulotu ru· 
hu, 200 gram ispirto. 

Karanfil lavantası: S gram 
lavanta çiçeği ruhu, 5 gram ber
gamut ruhu, 70 santigram ka -
ranfil ruhu, 200 gram ispirto. 

Turunç lavantası: 5 gram tu· 
runç kabuğu ruhu, 2,5 gram 

Hollivudun Büyük Dedikodusu 
Stüdyolar Göç •• mu Edecekler? 

Hollyvood'da dönen en son 
şayialara göre California eyale
ti film sanayiinden çok fazla 
vergi almakta devam etti<Yi 
takdirde tası tarağı toplay~ 
başka bir eyalete, mesela Flori
da, Nevjersey, Arizona yahut 
~ev~da'ya taşınmak ihtimalleri 
gıtgıde. kuvvetlenmektedir. Faz 
la vergı her san'atı kacırdığmı 
nazarı itibara alacak ve~ en ileri 
g.elen stüdyo sahiplerinin sözle
rıne bakacak olursak kendileri
ni davet eden diğer eyaletlere 
taşınmak meselesi belki bir se
neye kadar bir emrivaki haline 
geleceğine inanırız. 

Bu dedikoduya inandıracak 
sebeplerden biri artık Hollivu
dun iklim ve avantajlarını kay
betmis olmasıdır. Bugün film
lerin yüzde doksanı bina dahi
linde yapılmakta olduğuna gö
re senenin her mevsiminde ılık 
bir hava ve parlak güneş bir ih
tiyaç halinden çıkmış bulun
maktadır. 

California eyaleti şimdiki ka
zanc kanununa göre stüdyola
rın ~afi kazançlarının yüzde el
lisini ellerinden almaktadır. Bu 
vergi federal bir kazanç vergi
sidir. California eyaleti umumi 
meclisi bugünlerde bu yüzde 

., 
elli vergıyı üçte bir nispetinde 
arttırmak için müzakerelerde 
bulunuyor. Bu kabul olunduğu 
takdirde, iş sarpa saracaktır. 
Çünkü vergiler hakikaten çekil
mez bir hal alacaktır. 

Diğer taraf tan California 
eyaleti de so~ derece parasız
dır. işsizlere bakabilmek ıçın 
vergileri arttırmak kat'i bir 
mecburiyettir. 

Hollyvood stüdyoculanna ge 
lince onları ilk planda on beş se
ne \f.rgi almamak şartiy1e da
vet eden Florida vardır. Kat'i 
bir ihtiyaç olmamakla beraber 
oranın iklim şartları da Holly
vood'a çok uygundur. 
. Diğer taraftan Hollyvood'da 
fılm stü~y.o~arının başka bir 
y~re naklı ışıne gülüyor: "Hiç 
hır yere kımıldanamazlar,, di
yor. Halbuki hakikat bundan 
uzaktır. Stüdyo sahipleri teknik 
bakımdan Hollyvood'un kat'i 
surette kabili nakil olduğunu 
iddia ediyorlar. 

Hollyvood'un bankc:~ılık mü
esseseleri Nevyork'dadır. Bu iti 
barla eskidenberi para kaynağı 
ile san'at kaynağım biribirine 
yakın getirmek hususunda bir 
hareket de mevcuttur. Çünkü 
bu suretle mühim mikyasta 

Silva Sidneyin yatağı 

cltonomi yapıpak mümkün ola- ı Hollyvood stüdyoları sene. ie 
caktır. ( 170) milyon dolar sarf etmek-

ham ufal{ yeşil turunç, 200 gr: 
ispirto. 

Bu lavantalar biraz mağnezi 
ilave ederek, süzgeç kağıdından 
geçirirseniz daha berrak olurlar. 

Norma Sererin evinin 
kap usu 

tedirlcr. Bu paranın yüz binler· 
ce doları, yol parası, telgraf t~f 
lcfon ve daha bin türlü masarı 
olarak uzaklık itibarile heder 
olmaktadır. Halbuki Nevyorka 
yakın bir yer intihap olunmuş 
olsaydı mühim 'ekonomi yap
mak kabil olurdu. 

Maamafih ne olursa olsun bi~ 
mucize şehri olan HoUyvoo • 
gibi bir kasaba daha yaratınal ... 
çok güç bir iştir. 

Altın yumurta yumurttıyaı:ı 
Hollyvood tavuğunun iklim de
ğiştireceğine şimdilik muhak· 
kak nazariyle bakamayız. su: 
na rağmen California eyaletı 
leklif edilen vergi projesini k~
bul edecek olursa bu ihtimahtl 

·· bC çok yakınlaşacağına suP 
yoktur. 
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İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: Zevcinin aşkını muhafaza 
için mücadele ediyor! 

lıi Meşhur bir ıinema yıldm; "hiç 

1 t erkeği mubaf aza için mücade
tye girişmek zahmeti değmez,, di-
r.:~· Halbuki, bir çok kadınlar bu 
1
, ırde değildirler. Onlar, zevcleri-
~n ha,ka kadınlar üzerindeki dik
~· l llazarlarım kemali haşyetle ta-
11 ıb ederler. Fakat bunlar aynaya 
.akarak biraz da kendi kabahatle. 

ti olduğunu biliyorlar mı? 
tı· Bir erkeğin, beyaz 'f'e yumufak 
~r cildi, taze ve genç bir teni tak
tı·~ ııazarlarile ıcyretmcsi pek ta
t 11dir • Bir kadın, yüzünün buruş• 
~iııııu, güzelliğinin solduğunu gö

~llncc evveli zevcinin nazarı dik-
-~~i celbedccck bir genç kız ta· 

ıtlitıni iktisab etmek çareıine te
"'••iil etmelidir ki, bu, hali ha
~da her k~dın için kolay ve müm-
llndür. Her ak4am yatmazdan n;tl Yalnız pembe renıindeki Toka

on kremiai kullanıaıL 

1 Siz uyurkcu easacı nız üzerinde 
t~ayi teair ederek yüzün zayıf düı
ltıuı adelelerini kuvvetlendirir, bu
tıışuklan giderir 'f'e cildi gençleıti-

rir. Sabahleyin yüzünüzde buıule 
gelen tayanı hayret tebeddülü na
zari takdirle se1rediniL Gündüz 
için beyaz renrindeki (yatıız) T o
kalon kremini kullanınız. 

Bu krem münbeıit mesamatı 

sıklaıtırır n bütün siyah benleri 

kaybettirir. Bu gençletme tedavi 

tarzı aayeainde zevcinin atktnı ye

niden kazanmaj'a muvaffak ol· 
muştur. 

[ ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Beyoğlu Hastanesi Cephesinin 
Genişletilmesi: 
Keşif bedeli 9826 lira 72 kuruş olan Beyoğlu Belediye 

hastahanesinin Sıraserviler cephesinin genişletilmesi ka
Palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İstekli olanlar şart
nameyi 50 kuruş mukabilinde Levazım müdürlüğünden 
alınır. Eksiltmeye girmek için 2490 numaralı arttırma 
'Ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 7 3 7 liralık mu
"'akkat teminat makbuz ve mektubile teklif mektupları
~l ihale günü olan 17-6-935 pazartesi günü saat 15 e ka-
Qar Daimi encümene vermelidir. (B.) ( 3004) 

İstanbul Belediyesi için lüzumu olan 74978 litre gaz 
~~a ı ~K51ltmey~ konulmuştur. Gazın beher litresine 22 
uruş fıyat tahmın olunmuştur. İstekliler şartnameyi pa 

tasız levazım müdürlüğünden alırlar. Eksiltmeye gir
llıek için 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda 
~azılı vesika ve 1238 liralık muvakkat teminat makbuz 
"7.Ya mektubile teklif mektuplarını 19-6-935 çarşamba 
{{unu saat 15 e kadar Daimi encümene vermelidir. (B.) 

(3088) 

.. İstanbul belediyesi için lüzumu olan 336,500 litre ben 
~ın kap.alı eksil~eye ~o~ul:11uştur. Bir litre benzine 24 
Uruş fıyat tahmın edılmıştır. Şartnamesi parasız Ieva

~lll müdürlüğünden a!ınır. Eksiltmeye girmek için 2490 
S o. lu arttırma ve eksıltme kanununda yazılı vesika ve 
28~ liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile 

~ekJıf mektuplarım 19-6-935 çarşamba günü saat 15 e 
'adar Daimi encümene vermelidir. (B.) (3087) 

Beyo§lu Hastanesi Tedavi Günleri - Harici hastahklan U) Dahili hastalıkları ~ 
L. Kadın, Erkek, Çocuk Kadın, Erkek 
~ Operatör Dr. Fikret ve Dr. Necmettin Hakkı 
~ Operatör Dr. Sadrettin 

Cocuk hastalıkları İdrar yollan hastalıkla-
~ Prof. Dr. Kadri Raşit ır. Kadın, Erkek 
~ Dr. Hakkı Rüştü . 

I 
"it 
ııQ Dahili hastalıkları Sinir hastalıkları E 
~ Kadın, Erkek Kadın Erkek 
~ Dr. Necmettin HakR'ı Dr. Ahmet Şükrü a, 
\) 

.o Harici h'astalıklarr İdrar yolları hastalıkla-
~ Kadın, Erkek, Çocuk rı. Kadın, Erkek 
~ Operatör Dr. Fikret ve Dr. Hakkı Rüştü. ~ Operatör Dr. Sadrettin 

t\1 Dahili hastalıklar 
§ Kadın, Erkek 
u Dr. Necmettin Hakkı 
..... Harici hastalıkları Çocuk hastalıkları ti) 

~ Kadın, Erkek, Çocuk Prof. Dr. Kadri Raşit ;... 
(iJ Operatör Dr. Fikret ve 

~ Operatör Dr. Sadrettin İdrar yolları hastalıkla-
rı. Kadın, Erkek 
Dr. Hakkı Rüştü. 

JB) (3155)' 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı birlikler ihtiyacı için 
beher kilosunun tahmin e
dilen bedeli 1 O kuruş olan 
240.000 kilo un kapalı zarf 
la eksiltmeye konmuşdur. 
İhalesi 11 Haziran 9 3 5 sa
lı günü saat 15.30 dadır. 
Şartnamesi her gün Fındık
lıdaki İstanbul Komutarıh· 
ğı Satınalma l{omisyonun
da görülebilir.· Eksiltmeye 
gireceklerin 1800 liral1k 
teminat mektubu veya mal:
buz ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki ve
sikalarla birlikde teklif nıek 
tublarını belli gün ve ihale 
saanndan en az bir saat e\.·
veline kadar satın alma Ko
misyonuna vermeleri. 

(2815) 4154 
* •• 

Çatalcadaki birliklerin se
nelik ihtiyacı olan 7 71 ton 
odun kapalı zarfla eksiltme 
ye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 11, 5 6 5 liradır. İhale
si 2 4 haziran 9 3 5 pazartesi 
günü saat 15,30 dadır. 
Şartnamesi Fındıklıda Sa -
tınalma komisyonunda gö -
rülebilir. Eksiltmeye gire -
ceklerin S.68 liralık ilk temi 
nat mektup ve makbuz ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesi -
kalada birlikte teklif mek -
tuplannı ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. 

(3200) 

Beyoğıu dördüncü sulh hukuk malı 
kemeafnden: 

Terekesine mahkemece el konu • 
lan ölü Eftik Allah Verdinin uhde • 

sinde bulunan: 1) Bcyoglunda Katip 
Mustafa çelebi :nahallcsinde Büylik 
Parmakkaı>r sokağında e-ski 3 ve ye
ni 3 No. lu hane a~ık arttırma sure
tile 15-7-935 pazartesi sactt 14 te sa· 
tılacaktır. Kıymeti ( 5SiS) lira..iır. 

Tellaliye reımi ve ihale pulu mü:lt.e
risine aittir. Arttırmaya kanpbilmek 
için kıymetinin yü7de yedi buçuğu 

niabetinde pey akscsi yatırmak la· 
zımdır. Tafsilatı: Cephesi (6,40) 
metre ve derinliği (9,20) metredir. 

Sokak kapısından bır +:ışlığa giri'.!· . 
Bodrum katında bir mutfak ve bir o· 
da birinci kat: bir sofa ve iki oda, i
kinci kat bir sofa ve bir oda ve bir 
kiler, üçüncü ve dördüncü katlar bi· 
rer sofa ve birer hala ve ikişer oda 
ve be§inci kat çatı arası katı olup 
bir sofa, bir hala ve bir tarasadan i· 
barettir. Her katta merdiven başları 
ve methaller camekanlı olup dahili 
bütün ahşap ve yağlı boyadır. Tavan 
lan sıvadır. İstekli olanların gösteri
len gün ve saatta Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mahkemesinde hazır bu
lunmaları ve fazla malümat almak is 
tiyenlcrin 934-145 No. ile mahkeme 
kalemine müracaatları ilan olunur. 

(12249) 

İstanbul dördüncü icra momurlu • 
ğundan: 

Tamamına (6532) altı bin beş yüz 
otuz iki lira kıymet kesilen Beyoğ
lunda Kurtuluşta (Tatavla)da eski 
Punci Hıristo ve yeni Kvrtulu!J (Ta
tavla) caddesinde eski 28 mükerrer 
yeni 243 No. lu elektrik, ve terkos 
tesisatını çamaşırlık ve bahçeyi havi 
kısmen kagir kısmen ahşap ev daire
mizce açık arttırmaya çıkarılmış olup 
şartnamesi 30-6-935 günlemecindcn 
itibaren divanhaneye asılarak ı 1-7-
935 rastlayan perşembe günii saat 14 
tenl6ya kadar dairemizde satılacaktır. 
Arttırmaya girebilmek isin yüzde ve
di buçuk teminat akçesi alınır. Bi;ik
miş vergi, helediye. resimleri ve va 
kıf karesi miişteriye aittir. Arttırma
da gayrimenkule takdir edilen kıy
metin tamamını bulmak şart olup ctk· 
ı.i takdirde fö:ıle ikinci arttırmaya ka 
lacaktır. 929 tarihli icra ve iflas ka • 
nununun 119 uncu maddesi mucibin· 
cc ipotek sahibi alac.ikhlarla diğer a
Jakadarlann ·ıe irtifak hakkı sahip
lerin gayri menkul üzerindeki hak -
larıru lıu .usile faiz ve masrafa dair 
bulunan iddialarını müsbet evrakılc 
JJ:rlikte ve ~O gün içinde dairemi1:e 
bildırmeleri Jazımdır. Aksi halde hak 
jan tapu sicillerile •.oai:ıir olmadıkca 
11atış br.driinin pavlas,masından haris 
kalır. Daha genış bilr,i edinmek isti
yenlerin 934-Hl6 ı:losyd numarasile 
dairemize müracaatları ilan olunu:-. 

(12236), 

u lll l il lll 111111111111111111111111111111 Li - -- -§ Deniz yolları § 
: iŞLETMESi : 
5 Acenteleri: Karaköy Köprübaşı § 
_ Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· -
§111111 zade Han. Tel 22740 111111 § 
~ Trabzon yolu ~ 
E CUMHUHRtYET vapuru 9 5 
;: Haziran PAZAR günü uat 20 5 
;: de Rize'ye kadar ."3168,, 4331 : - -- . § iskenderiye yolu § 
: iZMIR vapuru 11 Haziran SA- E 
: LI günü saat 11 de iıkenderi- E 
: yeye kadar. (3199) : - -= 11111111111111111111111111 111 1111111111: 

Beyoğlu sulh mahkemesi baş yaz
ganlığından: 

1 - Mareşal Fevzi Çakmak ile Ne 
ha.hat, F-nine, Adnan, Müfide ve Şah 
ver varisleri Hayri ve Fethinin müş
tereken mutasarnf o!dukları sekiz 
yüz seksen yedi lira 4 kurı;g mu
hammen kıymetli Cihangirde Cihan
gir caddesinde 70 numaralı arsa ta
mamı şüyuu izalesi için açık art • 
tırmaya konulduğundan 8-7-935 ta· 
rihine müsadif pazartesi günü saat 
15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mah 
kemesi baş yazganlığınca müzayede 
ile satılacaktır. Arttırma bedeli mu
hammen kıymetin yüzde yetmiş be
şini bulursa o gün ihale edilecektir. 
Bulunmadığı takdirde en son arttıra
mn taahhüdü baki kalmak şartile i· 
kinci arttırma sarşamba güniine tc· 
sadüf eden 24-7-935 günü saat ı 5 
ten 16 ya kadar icra olunacak. Ve en 
çok arttırana ihale edilecektir. 

2 - İhale tarihine kadar birikmiş 
ve birikecek maliye, belediye vergile
ri vakıf icaresi ve tellaliye müşteriye 
aittir. 

3 - Arttırmaya iştirak edecekler 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşi nisbetinde teminat akçası veya 
milli bir bankanın teminat mektubu
nu getirmeleri şarttır. 

4 - Arttırma bedeli ihale tarihin
den itibaren beş gün zarfında mah -
keme kasasına teslim edilecek aksi 
takdirde ihale fesih ve farkı fiyat ile 
zarar ve ziyan faiz bil5. hüküm ken-
disinden tahsil edilecektir. -

5 - 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 136 ncı maddesine tev -
fikan gayri menkul üzerindeki ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer alakadarlar 
gayri menkul üı:erindeki haklarının, 
bahusus faiz ve masrafa dair olan id 
dialarını isbat için ilan tarihinden i
tibaren yirmi gün zarfında evrakı 
müsbiteleri ile birlikte satış memu -
runa müracaat etmelidir. Aksi tak -
dirde hakları tapu sicilile sabit olma
yanlar satı§ bedelinin paylaşmasın -
dan hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanha
nesinde herkes.in görebileceği yere a
sılmıştır. Fazla tafsilat almak istiyen
lcrin 935-17 numara ile baş yazgan
lığa müracaatları ilan olunur. 

(12229) 

Beyoğlu sulh hukuk mahkemesi 
baş yazganbğından: 

1 - Refika Akile ile Nazlı Kori -
naldinin müştereken mutasarrıf ol
duktan 3500 lira muhammen kıymet
li Beyoğlunda Eski Kamer hatun ye
ni Hüseyin ağa mahallesinde Saksı 
sokağında eski 21 yeni 9 sayılı hane 
tamamına mahkemece verilen karar 
üzerine şüyuu izalesi zımnında açık 
arttırmaya konulduğundan, 11-7-935 
perşembe günü saat 15 ten 16 yaka
dar Beyoğlu sulh mahkemesi baş 
yazganlığınca müzayede ile satılacak 
tır. Arttırma bedeli uranlanan bede· 
lin yüzde 7 5 ini bulursa o gün ihale 
edilecektir. Bulmadığı takdirde on be
şinci güne gelen 26·7-935 cuma günü 
saat 15 ten 16 ya kadar icra olunacak 
ve en çok arttırana ihale edilecektir. 

2 - İhaleye kadar birikmiş mali
ye, belediye vergileri vakıf icaresi, 
tellaliye alıcıya aittir. 

3 - Arttırmaya girmek istiyenler 
uranlanmış bedelin yüzde 7 ,5 ğu nis· 
betinde teminat al..., ~si veya ulusal 
bir bankanın teminat mektubunu ge
tirmeleri şarttır. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden beş 
gün içinde mahkeme kasasına yatı -
rılacaktır. Aksi takdirde ihale bozu -

!arak farkı fiyat zarar ve ziyan faiz 
lıila hüküm kendisinden alınacaktır. 

5 - 2004 sayılı icra ve iflas kanu· 
nunun 126 cı maddesine tevfikan gay 
rimenkul üzerindeki ipotek sahibi a· 
lacaklılar ile diğer alakadarlar ise 
gayrimenkul üzerindeki haklanru hu 
susile faiz ve masrafa dair olan iddi
alan isbat i~in ilan gününden itiba • 
ren 20 gün içinde isbat .belgeleri ile 
birlikte satış memuruna müracaat et· 
melidir. Aksi takdirde haklan tapu 
kütüğü ile sabit olmıyanlar satış pa· 
rasımn paylaşmasından bari~ kalır -
lar. 

6 - Refika Akile hissesi (1200) 
lira mukabilinde Emniyet sandığına 
birinci derecede ipoteklidir. 

7 - Şartname mahkeme divanha
nesinde herkesin görebileceği yere a
sılmıştır. Fazla maliimat almak isti

ycnlerin 935-14 sayısile baş yazgan
lığa müracaatları ilan olunur. 

(12248) 

Muhammen kıy· 
mcti lira 

KOCA MUSTAFA PAŞA: Hacı kadın ma
hallesi Ayamina sokak eski 8 yeni 
10 evin 1-3 payı. 276 

TARLABAŞI: Hüseyin ağa mahallesi Yeni
şehir ve İrmak sokak eski 26-28 ye
ni 20-22-15 iki dükkan ve bir evin 
1-2 payı. 018 

HASKÖY: Kiremitçi Ahmet çelebi Çakırgöz 
sokak eski 11-13 yeni 1 1 evin 18-
40 payı. 405 

BÜYÜKDERE: Yeni mahalle Boracı sokak 
eski 19 yeni 21 evin 26-216 payı. 52 

EMİNÖNÜ: Şeyh Geylani Sebzeciler sokak 
eski ı ı yeni 11-1 dükkan ve oda .. 
ların 1622-8960 payı. 2542 

KAMERHATUN: Kurtuluş Direkçi başı so-
kak eski 36-38 yeni 36 evin 4-12 
payı. 330 

MİRGÜN: Yeniköy Panaiye mahallesi Çeş-
me sokak eski 7-9 yeni 9 sayılı evin 
1-5 payı. 89 

BÜYÜKDERE: Yeni mahalle Pazar başı cad 
desi eski 112 yeni 51 sayılı dükka-
nın 60-350 payı. 158 

EMİNÖNÜ: Ahıçelebi mahallesi yemiş iske-
lesi caddesi eski 33 yeni 14 dükkan 
ve odanın 105-5040 payı. 45 

EMİNÖNÜ: Şeyh Geylani Kömürcü sokağı 
Şapçı hanı derunu eski yeni 32 sayı-
lı odanın 399-1536 payı. Ll45 

KUMKAPI: Çadırcı Ahmet Çelebi Arap zade 
sokak eski yeni 35 sayılı dükkan 
ve odanın 28216-92160 payı. 137B 

BOGAZ1Ç1: Boyacıköy üçüncü sokak eski 14 
yeni 20 evin 32-48 payı. 552 

KAMERHA TUN: Yenişehir Keresteci so~ 
kak eski yeni 11-13-15 dükkan ve 
ev ve arsanın tamamı. 3 3 2 

BÜYÜKDERE: Damasko sokak eski 13-13 
M. yeni 49-51 dükkan ve evin tama-
mı. 990 

KAMERHATUN: Kurtuluş Çeşme meydanı 
eski 70-72 yeni 68-70 arsanın 3-5 
payı. 263 

BÜYÜKDERE: Biiyükdere caddesi eski 16 4 
yeni ı 77 dükkanın T. 486 

BOGAZİÇİ: Yeniköy Panaiye mahallesi Ya-
lı ve Köybaşı sokakları eski 65 yeni 
57-4 ev ve dükkanın 1-2 payı. 584 

IiASKÖY: Piri Mehmed Paşa Mahallesi 
Kırmızı minare sokak eski yeni 6 sa 
yılı evin tamamı. 378 

ARNA VUTKÖY: Portakal arkası sokak 21 
yeni 2 7 evin tamamı. 7 7 O 

FENER: Tevkiicafer Ulah kilisesi sokak eski 
24 yeni 9 evin 1-4 payı. 169 

YEDİKULE: Çırağı Hasan Samancı odaları 
sokak eski 30-32 yeni 48, 50 evin 
1-3 payı. 81 

DİVANYOLU: Atikali paşa Tavuk pazarı 
caddesi eski yeni 32 sayılı dükk~nın 
tamamı. 338 

TOPHANE: Bayazit mahallesi Tophane cad-
desi eski 186-188 yeni 188-190 otel 
ve kahvehanenin 35-120 payı. 1458 

EMİNÖNÜ: Şeyh Geylani Kömürcü sokak 
Şapçı hanı derunu eski yeni 34 sa-
yılı odanın tamamı. 338 

TARLABAŞI: Hüseyin ağa mahallesi Çay-
lak sokak eski 62 yeni 58 sayılı 
evin 1-2 payı. 324 

FENER: Tevkiicafer Taş merdiven sokak 
eski 16 yeni 20 evin 1-2 payı. 108 

KAMERHA TUN: Kurtuluş Örtme sokak es-
ki 3-5 yeni 7-9 ev ve dükkanın 2-3 
payı. 340 

TARLABAŞI: Hüseyin ağa mahallesi Yeni-
şehir caddesi eski 173 yeni 15 3 sa-
yılı dükkanın tamamı. 972 

KAMERHATUN: Tevfik sokak eski 13 yeni 
37 evin 1-2 payı. 243 

FERİK Ö Y: Rum kilisesi arkası eski 4 5 yeni 
3 5 dükkanın 1-2 payı. 81 

BURGAZADA: Çarşı cad. ve Karakol sokak 
' yeni 36, 3 üstünde odayı havi fırı-

nın 1-2 payı. 810 
Yukarıda yazılı mallar 5-7-935 cuma günü saat 14 de 

kadar pazarlıkla ve peşin para ile satılacaktır. İsteklile
rin haftanın cuma ve sah günlerir re yüzde yedi buçuk 
pey akçelerini on ikiye kadar yatırmaJan. (F) (3158) 

İstanbul ikinci icra memurluğun . 
dan: 

Haciz altına alınmış olup paraya 
çevrilmesine karar verilen yazı!1ane 
eşyasına müteallik emval Karaköyde 
Büyük Tünel hanı önünde 11-6-935 
salı günü saat 10 dan itibaren acık 
arttırma ile satılacağından talip olan 
ların mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaatları ilaJl olunur. 

(12232) 

Bakırköy icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz Merkez 
efendi mahallesinde lNo. Nuri ve Tev 

Cikin sebze bahçesinde mevcut dutlar 
açık arttırma ile paraya çevrileceğin
den taliplerin 10 haziran pazartesi 
saat 10 da mezkur bostanda buluna
cak memuruna müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (12235) 
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Dr. Ihsan Sami ı 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu-

Umum uaraıarda, ganıklarda baş ve vücud çıbanıarına karşı Si KA TRi N ıı 
Kullanınız Müz'iç ıstırabınıza mu vaffakiyetli bir tedavi 
tatbik etmit olursunuz. Deposu lş Bankası arkasında 

4 12 No. lu MAZON ve BOTTON ecza deposu 412 

tulmamak i~in ağızdan alınan tifo 
haplandır. Hi~ rahatsızlık ver· 

Herkes b.labilir. Kutusu 
.~~~• .S5 kuru. 3379 

BEBEK'de 

1
--7 ~dalı, mobilyalı tuvalet--;,: 

1 dası ve modern konforu, büyük 

1 
taracası ve meyve ağaçlı bah· 
çeyı havı guzel köşk kiralık 

1 
ve satılıktır. lstanbul 210 No.· 
lu posta kutusuna yazılması 

4346 

lstanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

198 adet karisöri yaptı
rılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Talı 
min edilen bedeli 54450 li
radır. Şartname ve resim 
bedelli olarak Hr. D. Ş. IV, 
ten alınacaktır. İhalesi 
12-6-935 çarşamba günü 
saat 11 de Komisyonumuz
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 39 72 lira 50 ku
ruştur. Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddeleriyle şart 
namede istenen belgeleri te
minat ve teklifleriyle birlik
te en geç olarak ihale günü 
saat ona kadar Ankara M. 
1'4. V. Satınalma Komisvo
nuna vermış bulunacaklar
dır. ( 2905) 

4155 

Belsoğukluğu ve Firengi'ye 
yakalanmamak ıçin en iyi çare, 21 senedenberi bu hastalıkların teda
visile uğraşan Dr. A. KUTIEL'in tertip ettıği (NEOPROTEKTİN) ilacıdır. 
yakında piyasaya çıkanlacaktar. 4263 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Bazı kimselerin bandrollu içki şişelerini boşaltarak iç· 

lerine su doldurduktan sonra tekrar piyasaya sürdükleri 
zaman, zaman görülmektedir. İnhisarlar idaresi bu hile -
nin önüne geçecek bütün idari ve teknik tedbirleri almış 
olmakla beraber müstehliklerin de tatbik edilen usul ve 
şekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için bu yol
da mevzu takyidat aşağıda izah olunmuştur. Şişelerde 
bu eşkale aykırı vaziyetler görüldüğü takdirde keyfiye
tin en yakın İnhisar idaresine bildirilmesi rica olunur. 

1 - İçki şişelerinin karnına matbu etiket, şişenin yu
karı kısmındaki boğazına boğazlık, yapıştırılmakta ve 
şişenin ağzına mum ve bandrol konularak damga basıl
maktadır. 

2 - Etiketlere, içkinin nev'i, mikdar, derece fiatı ve 
hangi fabrika mamulatı olduğu yazılmaktadır. 

3 - Müskirat fabrikalarında içki şişelerinin ağızları 
mantarlandıktan sonra renkli mühür mumuna batırılıp 
iizerine bandrol geçirilerek fabrikanın mühürile damga
lanmakta ve bandrolların iki ucu şişeye yapıştırılmakla 
beraber boğazlık bantları da uçların üst kısmına ilsak 
edilmektedir. 

4 - Bandrollar için, gayet ince ve su ile temasa gay
ri müsait vasıfdaki kaatlar kullanılmakta olup Üzerlerin
de İnhisar idaresinin moııogramı, içkinin ismi ve matbu 
seri harflerile müteselsil numaralar vardır. Etikette ya
zılı içkinin mikdarı ve şişeye yapıştırıldığı tarihte ayrıca 
lastik damga ile bandrollarda gösterilmektedir. ( 2 7 68) 

4132 

~ * $ ~111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
193 adet Karisöri yaptı- = Bu·· y u·· k --nlınak üzere kapalı zarfla := = 

eksiltmeye konmuştur. Talı = = 
min edilen bedeli 53075 li- ~= Tayyare Piyangosu -_=-=-= 
radır. Şartname ve resim 
bedeline karşı Ş. IV. dan a- :: Binlerce kişinin yüzünü güldürdü. § 
lmacaktır. İhalesi 18-6-935 _ 2 ci keşide 11 • Haziran· 935 dedir. § 
salı günü saat on birde Ko- ;;; B u·. y u·. k ,· k r a m ,· y e =--
misyonumuzda yaoılacak- _ 

tır. Muvakkat teminatı =: 30 000 L• d 
3903 lira 7 Skuruştur.Eksilt E: • \ ra 1 r -__ __,,= 

------
meye girecekler 2490 No.lu 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
deleri ile şartnamede iste
nen belf!eleri teminat ve tek 
lifleriyle birlikte en g-eç ola
rak ihale günü saat ona ka
dar Komisyon Reisliğine 
verilmiş bulunacaktır. 

(3036)4160 

::: * * 
Kırkla relin de 4 2 3 ton sı

ğır eti ve 43 ton sade yağı
nın kapalı zarfla ihalesi 
~ 1-6-935 cuma günü saat 
14 de yapılacakdır. Sığır 
etinin tahmin edilen fiatı 
23 ve sade yağının 70 ku
ruştur. Sığır etinin temina
tı 7300 lira ve sade yağının 
2 2 6 O liradır. Şartnameleri 
her gün Kırklareli Satınal
ma Komisyonunda görüle
bilir. Eksiltmeye girmek 
isteyenlerin teklif mektub
larını ihale günü saat 13 e 
kadar Kırklareli Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 
Saat 14 de Ko. da bulun
maları. (1) (3083) 

4221 

!LAN 
, Bayram ve tatil ~ünleri hakkın~a· 
ki Kanunun tatbikı zımnında aşagı: 
daki Bankalar gişelerinin cumartesı 
günleri 9,30 dan 12 ye kadar açık 
bulunacağı ilan olunur : . 

Banco Commerciale Italıana, Ban-
co di Roma, Deutsche Bank und 
Disconto Gesellschaft, Deutsche Ü· 
rientbank (Dresdner Bank Filiyah). 
Holantse Bank 'Üni N. V., Osmanlı 
Bankası, SeUinik Bankası, S. S. C • f. 
Ticareti Hariciye Bankası, Şarkıka
rip Ticaret Bankası, Türkiye İş 
Bankası, Türkiye Ziraat Bankası. 

4271 

IKUÇUK ILA"LAR 1 

3 URA-Tuvalete ve ıtriyata ait her 
ne yapmak isterseniz herkesin yapa· 
bileceği şekilde formülünü yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
~boratuvarı. Kadıköy nhtım 76. 

4207 

--- Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami· _ 
§ yelerle ( 20.000) lirahk bir mükafat vardır... S: 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııı 1111~ 

Açık arttırma 

ifanı 
Karadeniz Ereğlisi icrasından: 

Zonguldakta aşçı Arifin mamasraf 
kireçlik ocağı mesul müdürlüğü zim· 
metinde alacağı olan 158 lira 28 ku
ruşun temini istifası zımnında mez -
kur ocak harmanında mahcuz 10-18 
cinsinden 40 ton maden kömürünün 
açık arttırma ile satılığa çıkarıldığın 
dan beher tonu 400 kuruş muham • 
men kıymetinin yüzde 7 5 şi nisbetin· 
de talip zuhurunda 25-6-935 tarihine 
müsadif salı ğünü saat 16 da ihalesi 
icra kılınacaktır. Sürülen pey bu be
deli bulmadığı takdirde ilk arttırmayı 
takip eden on beş gün sonra yani 10-
7-935 tarihine müsadif çarşamba gü· 
nü saat 16 da ihalei katiyesi icra kı· 
hnacagından talip olanların muham
men kıymetin yüzde yedi buçuk nis· 
betinde pey akçesile tarih ycym ve 
saati mezkurda Karadeniz Ereğlisi 

icra dairesinde müracaat eylemeleri 
ilan olunur. ( ı 22"5 ı) 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
mahkemesinden: 

Naumann Makineleri satış Türk ti 
mitet şirketi reisi Ali Nuri tarafından 
Galatada perşembe pazarında Marik
yan hanında 3 No. da komisyoncu 

Tevfik Nevzat aleyhine 34·102 dos
ya numarasile acilen 455 lira alacak 

davasında yeri belli olmayan borçlu 
ilanen yapılan tebligata rağmen mah 

kemeye gelmemiş ve son muhakeme 
celses~nde de alacaklı ve,l<ili borcun 

senetli olan 87 liralık kısmı hakkın
da medari tatbik evrakı ve 368 lira-

sı hakkında da esbabı subutiyesi ol
madığı cihetle borcun tamamı için ye 

min teklif edilmiş bulunduğundan 
borçlu Tevfik Nevzatın yemin için 

tayin olunan 28·6-935 cuma .günü sa 
at 14 te mahkemeye gelmesı ve gel
mediği takdirde yeminden imtina et

miş ad ve davaya sabit nazarile bakı
lacağı ilan olunur. (12234). 

1 LA tt 
SATILIK 

4110 

30 ton istiabında muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS. markalı, 8 sılin 
dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetınde 
motörü havi. 

Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ., 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir salon, 

bir hala, bir blife ve saire. 
ŞERAiT MUTEDiL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) 1 • 2 • 3 numarada 
SİDNEY NOWİLL ve şeriklerine 
müracaat. (3091) 4108 

Sultanahmet üçüncü sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Navman makineleri Türk limitet 
şirketi tarafından Eminönünde Seb
ze han sokak 4-6 N o. da benzinci Ah 
met Fikri ve Küçükpazar Hacı Ka
dın caddesi Şükrü baba sokağında 14 
No. lu hanede Neriman aleyhlerine 
açılan alacak davası üzerine müdde • 
aaleyhlere gönderilen dava arzuhal
lerinin ikametgahlarının meçhuliye-
tinden dolayı bulunamadı diye müba
şir tarafından iade edilmiş ve 5-6: 
935 tarihinde mahkemeye gclmelerı 
zımnında ilanen tebligat yapılmışsa· 
da gelmediğinizden hakkınızda müd- • 
clei vekili tarafından bir senet verile· 
rek istiktap tatbikat ve yemin telif e-
dilmiş ve bunlardan bahisle gıyap ka 
rannın 15 gün müddetle ilanen gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan muhakeme günü olan 26·6 
935 çarşamba günü saat 15 te mah· 
kemeye gelmeniz veya bir vekili ka
nuni göndermeniz ve işbu gıyap ka
r:ırrnın tebliğinden 5 gün zarfında i
tıraz etmeniz aksi takdirde vakıaları 
ka~ul etmiş addedileceğiniz tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. (12233) 

İstanbul Altıncı icra dairesinden: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu

karrer bir adet Radio Beyoğlunda ts 
tiktal caddesinde 401 No. da vaki ma 
halde 14-6-935 cuma günü saat ıo 
dan 11 e kadar acık arttırma surctile 
sat1lacağmdan taİip olanların mahal-

linde hazır bulunacak memuruna mü-
racaat eylemeleri ilan oJunur. 

(1 2239) 

Hazır erkek kostümleri 

Hereke ve Fesane 
Kumaşf armdan itina ite dikilmiş otan 

bu kostümler, ucuz, sağf am, güzeldir. 

Elbise almadan evvel mutlaka bir defa 

Sümer Bank 

Yerli Mallar 
Pazarları 

1 · dairesine u rayımz 

D I• kkat ·. Yerli Mallar Pazarlannın ikramiyeli 
ıatışlan devam ediyor; istifade ediniz. 

lstanbul Gayri Mübadiller Komisyonundan: 
O. No 

1094 

3288 

3310 

3569 

4437 

4540 

4829 

5581 

5756 

6018 

Semti ve mahallesi 

Beşiktaş Teşvikıye 

Bakırköy Yeni 
mahalle 
Boğaziçi Yeni 
mahalle 

Sokağı Emlak No 

Kağıthane Cad. 
ve Karakol 
E. birinci sokak 
Y. Fann Oç alan 
Gazino 

E. 98 
Y. 142 
36-40 

E. 10 

Aksaray Ki tipkasım Sepete& E. 66 
Y . 35 

10-11-12 Büyükçarşı 

Yeniköy 

Mahmud paşa 

Mercan 

Bostancı Çatal 

çeşme 

Büyükçarşı 

Kürkcüler 

E. Aya Nikola E. 49 
Y. Çifte kasap Y. 65 

Sıra odalan 23 

Uzunçarşı Cad. E. 411 
Y. 8 

Çatalçeşme Yoz- Harita 45 

gat yolu 

Yağlıkcılar 47 

Cinai ve hiHesi Hisseye göre 
muhammen K 

4270 metre bahçesi olan 34200 kapalı 
ki.gir iki konağın 9/36 His. :ıarf 
içinde kuyusu olan 303 1060 • 
metre arsanın tamamı 
50 metre arsanın tamamı 100 açık 

arttırma 

Ki.gir hanenin tamamı 4000 kapalı 
zarf 

Kagir dükkümn 40/120 425 açık 

hisseai 
158 metre ananın tamamı 

arttırma 

190 n 

Ki.gir dükkandaki iki adet 692 " 
gedikten btrinin yansı diğeri• 

nin tamamı 

Üstünde odalan olan ka- 400 

gir fırının 5/120 hissesi 

179 metre arsanın tamamı 214 ,, 

Kagir dükkanın 74/168 His. 700 " 
Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle aabp çıkarılmıştır. ihaleleri 24/6/935 

tarihine tesadüf eden Paıarte•i günü 11aat on dörttedir. Satı, münhasıran gayri mübadil bonosiledır _ ~ 
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Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı r.er : :r AN matbaası. - . -


