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han Cahidin romanL 

!I lncide : Siyasal ıcmal - Eal~an mu
habirlerimizin ve aJansların 
son haberleri. . 
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Bulgaristanla 
Yugoslavya 
[Belgrad hususi 
mu ha b i r i m iz yazıyor: l 

Belgrad, 27 Nisan 

Yeni Bulgar kab~nes~ ~apı1dı. 
Başvekil Toşef'in, şımdıkı nazır
ların kendilerine göre, Balkan 
siyasetine göre ~e Yu&oslavlara 
göre birer şahsıyetlerı vardır. 
Elbet... Maksadı, h~d7fi .PAek a
çık anlaşılamıyan hır. ı~tılal ~a
vasmın Bulgar köylerım sa~~ıgı: 
m da burada biliyorlar. Kılısesı 
bir ırkı bir komşu milletin ka
rakteri de mallım; bir ihtilal 
patlarsa 20,000 ölü verebilir ... 

Bütün bunlar bilindiği halde 
BeJarad gazete! rinin şu dur
kabinenin matııyetini zamanla~ 
ölçmek kabil olabileceğini söy
liyerek geçtiler ... 

Haydi gazeteler hükumetin 
arzusile susuyorlar diyelim. Ya 
bura halkının, siyasi mahafilin 
şu mühimsemeyişi ne olabilir?. 

1929 danberi Yugoslavya ile 
Bulgaristan arasındaki ihtilafla
rın halli için çalışmış ve I 4 
şubat 1930 da Sofyada imzala
nan ahitname ile emniyeti temin 
olunmuş bir hududun öbür tara
f mda k~ynaşarak yaşayanlara 
karşı gösterilen bu kayıtsızlık 
nedendir? 

Yugoslavya-Bulgaristan yak
laşmasını kolaylaştırmak üzere 
geçen kanunusanide B u 1 g a r 
Kral ve Kraliçesinin Belgrad'ı 
ziyaretleri de mi hatırlanmıyor? 

Bulgar işlerine karşı bura ga
zetelerinin alakasızlığmı görün
ce hatırladığım yukardaki sual
lerin manaları,içlerinde emin bir 
dostlukla yaşadığı Sırplarla gö
rüştükten sonra tamamile de
ğişti. 

Belgrad'm Sofya'ya karşı bu 
alakasızlığı, Balkan emniyeti
nin, Türkiye başta olmak üzere, 
nıisakı imzalamış olan dört dev
let tarafından sımsıkı temin e
dilmiş olduğu kanaatinden iba
rettir. 

Yugoslavların ekseriyeti ile 
bizim bir kısmımız arasmda bir 
de şu hissi fark var galiba: 

Bazılarımız Bulgarları Edir
necte döğüştüğümüz zamanlar
dan hatırlıyoruz. Halbuki Sırp
lar, bugünün Türk dostluğunu 
\1e 1935 senesinin kuvvet muva
zenesini o günleri tamamen 
Unutmuş olarak duyuyorlar. 

Eşref ŞEFiK 

'TUrk - Alman 
'Ticareti 

.Ankara, ı (Hususi muhabiri-
1tllız bildiriyor) - Türkofisten 
\>erilen malumata göre meriye
tc giren Türk - Alman ticaret 
anıaşnıasmm esaslan şudur: 
"I'ü:kiyenin Almanyaya yapaca
ğı ıhracat serbesttir. Yalmı: yu
llıurta is;in kontenjan ayrı~m1şt1r 
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AVRUPADA 1 MAYIS 

200 Bin Alman Genci 
BüyüklezahüratVapblar 
PİTI ER NUTUK SÖYLEDİ, VİYANADA BOlVIBA PATLADI, 500 KOMÜNİST TEVKİF EDİLDİ. 

Berlin, 1 (A.A.) - Almanya 
bugün 1 Mayıs milli bayrammı 
kutlulamıştır. Bütün evler, ~u_ -
susi ve resmi daireler süslenmış 
ve donanmıştır. Trenler, tranı -
vaylar, metropolitenler ve ot.?"" 
mobiller küçük bayraklarla sus 
lenmişti~. Alman gen~li~_i b~ -
gün Lüstgarten'de ikı .r~.z hın 
nümayişçinin iştirak ettıgı m.ı
azzam tezahüratta bulunmuştur 
Gençlik teşkilatı ~efi Bay Bal -
dur V on Sirah, propaganda ba
kam Göbels, Adolf Hitler nu -
tuklar irad ederek milli birli~i, 
devletin ve yurdun emniyetini 
temin eden yegane kuvvetin 
gençlik olduğunu söylemişler -
dir. Saat on ikide Tempelhof 
tayyare meydanında muazzam 
tezahürat ve resmi geçitler ya
pılmıştır. 

Hitler gene 
Boğazmdan hasta 

Bertin, 1 (A.A.) - Reuter 
muhabirinden: Hitler, gene bo
ğazından muztariptir. Bu sab:ih, 
Hitlerci gençliğin tezahüntl 
münasebetile irad edeceği nu -
tuktan sarfınazar etmiştir. İ§çi 
meytiartn\mr vnKlinufficın!' tH'jri 
lantılannda iradı kararlaşmış 
diğer bir nutkun da kısaltılma
sı muhtemeldir. 

Berlin, 1 (A.A.) - Re-;mi 
r Arkası 5 incide l 

UYA.SABUNA 
~~~~MlQ1~löJ~ 

AGAÇ 
Hilkatin en değerli eseri, bence, 

ağaçtır. Hiç bir yaradılış, ağaç ka· 
dar gÜ%el, ağaç kadar f a y d a l ı , 
ağaç kadar asil olama%. Ateş ~e 
kum içinde yanıp kavrulan, boş, ın: 
sana:z;, korkunç çöllerde en vahşı 
hayvanları barındırmayan, kı%gın 
güneşe lrarşı serin gölgenin eksih
liii değil midir? Ağaç olmay~n 
yerde yağmur yafimaz. Demek, ın: 
sanı yaşatan büyük sırrı da, hatt~ 
belki okz:ijenden evvel, berehe!ı 
getiren o büyük kökte aramak la
zımdır. 

Evet, ağaç gÜ%el~_ir, {aydalıclır, 
asildir, fÖyledir, boyledır am"!a, 
ne yazık ki biz ağac_.ı sevme~z. 
Ağacın düşmanıyız, ag'!cı keserız. 
Anadolu, yer yer, ellerı.nde balta
larla, ya yakmak, ya bır hamlede 
zengin olmak için ormanlar.a mu
sallat olmuf ağaç düşmanlarıle do
ludur. O kadar ki, devlet, a~acı 
kurtarmak için senelerden ... berı al
madık tedbir bırakmadıgı halde 
gene muvaffak olmuf sayılamaz • . 

Anadolu içinde ağacı yakmak ı· 
. .. evverlig"" i kimseye verme-

cın, mun d 
1 J t bulda ise daha bu a a yen san • k . · 

b . b ble manzarayı açma ıçın 
ır se e , .. p 

k . Me.chur Sureyya aşanın 
eserız. 'Z b- .. M el 

b d Sene evvel utun o a-
un an on l'k k .. lle,.tiren beşyüz sene ı o-

yı guze 7 k. ~ . .. 
b . . ı 0 zaman ı arıyet nuca ır çınar k d' 

f k llanarak ve yalnız en ı uzunu u . . .. . 
atak odasına denızı gostermıY,_O~ 

~iye kestirdiğini hatırladıkça hala 
.. ... · ı'n sızladığını duyarım. Za-yuregım . 

vali: ağaç, baltayı yedıkten ~o'!.r~~ 
gövdesini günlerce yerlt!rde surudu 

belediye arabaları, dallannı 
ve b'. d' günlerce ta9:ya taşıya ıtıreme ı· 

ler. 
Baıka bir misal: T anı~ıkla~rrf!· 

Jan birinin Ayallpaıaclakı evının 
önünde yemyeşil bir şemsiye gibi 
açılmış birkaç yüz seneliİl eski b.i~ 
çamı da, evi satın alan Kayserılı 
bir müteahhidin kestirip manzara· 
yı açtırdığı'!~' bu sefer lstanb~la 
geliıimde gorerek. hayretten ag:a 

Hitler nutuk söylerken 

Bütçeye 
B a·ş 1 andı 

[ A n k a r a H u su s t M u
h a biri mz Bil diriyor:] 

... Ankara, I 

Bütçe Encümeni bugün saat 
üçte Maliye Bakam huzurile 
toplanarak 935 varidat bütçesi
nin müzakeresine başladı. Mali
ye Bakam encümende verdi'ti 
izahatta; 3 aylık varidatrm -
zm tahsilata nazaran fazla dere
cesini anlatarak bütçeye konan 
varidat rakamlarının isabetli 
bulunduğunu anlattı. Bundan 
sonra varidat bütçesinin tetki
kine başlandı. Encümen, 935 
bütçesinin tetkikini bir haftada 
bitirmeğe çalışacaktır. 

açık kaldım. Fakat kime daha çok 
acımalıydım? Çama nu, herifin 
zevkine, anlayııına mı? 

Karadeni:zden vapurla latanbula 
girenler, Boğazın iki tarafındaki 
koruların yer yer kelleştiğini elbet 
gÖrmüılerdir. Yıkık yalılar ve ar
kalarında lond olarak ağaçlan ao
yulmuş tepeler ... lıte Boğaziçi/ 

Yetişmek için bir ağacın bir in • 
sandan az :zaman iatemediğini ve 
yü:z yıllarca yaşamıf ağaçlan öl
dürmenin adam öldürmekten ya • 
hud gü:zel bir yü:zü ku:zab döke • 
rek çirkinleıtirmekten larklı olma
dığını cemiyetin ruhuna •okmak ge 
r-:kt~r. Baıkaları boyuna ekiyor, 
bı:z ıse boyuna kesiyoruz. Şehir o 
hale gelmiştir ki, Galatadan Şiıliye 
ve Sirkeciden Fatihe ve Akaaraya 
kadar gidiniz, koca lstanbul ve 
Bevoi!l&tnda yü:z ağaç gÖrmiyecek
ainiz I 

Saçsı:z adam ne ise, ağaçaı:z ıehir 
ele odur. 
Eğer beı on sene aonra aon tüy. 

leri de dökülüp cascavlak kalmıı 
kel bir fehirde oturmak iatemiyor
sak, baltayı yere bırakalım. 

Ali Naci KARACAN 

ya Verildi 

DONANMAYA 
GiDEN GENÇ 
DENiZCiLER 
Deniz lisesi filo 1 

·olarımıza dün 
40 genç daha verdi. Resimlerde sıra 

ile : unlan görecf"ksiniz: Donanm::t 
Komnt;\nt P-PnrlPr1 tettl~ edlvor. 
genç denizci kılınç takıyor, mezun-

lar m e k t e p t e n uğurlanıyor ve 

Hamidiyeye gidiyorlar. 

• 

Hariciye 
Encümeninde 

Ankara, 1 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Hariciye en
cümeni bugün Erzincan saylavı 
Saffetin başkanlığında Dış işle
ri Bakanı Tevfik Rüştü Arasın 
huzurile bir toplantı yaptı. En
cümende mevcud muhtelif mil
letlerle affedilen uzlaşma, ha -
kem ve ticaret muahedelerinin 
tasdikı layihalannı görüşmüş -
tür •. 

Mısır başvekili 
istifa etti 

Kahire, 1 (A.A.) - Başve
kil Ziver paşa istifa etmiştir. 

Mısır kralının emlak nazırı 
Zeki Ibrahim paşa, Brüksel mas 
tahatgüzarlığına tayin edilmiş · 
tir. 

Eski maslahatgüzar Murat 
Seyit paşa, Romaya tayin edil
miş ve Roma orta elçisi Sadık 
U ahara paşa, Vaşingtona nakle
dilmiştir. 

Kamutay tatil 
Kararı· veriyor 

Ankara, 1 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Kamutay pa
.ıartesi günü ayın 16 sın<la top
lanmak üzere tatil karan vere
cektır. 

935 bütçesi, encümennen çı
kar ve azaya dağıtılabilirse Ka
mutayın gelecek toı.-bntıda 
bütcenin müzakeresine başla
ması muhtemeldir, 



KAPATILAN BiR BiRLiK 
Kadınlar birliği diye bir te

şekkül vardı. Biz bunun bir tek 
kadm cemiyeti olmak haysiyeti 
ve kendisinden çok bahsettir
mek muvaffakiyeti niabetinde 
ne işler görebildiğini anlayama
mıştık. 

Şimdi bu cemiyeti kapamlf
lar. Hidise, liyık olduğu ikıbe
te ne kadar uygunsa, kapanlf i
cin ileri sürülen sebep te o ka
dar tahaftır: kadınlar parlamen
toya girmek ıuretile haklanm 
al11Uf oldukları için artık bu bir
liğin devamma lüzum kalma
mış! 

Bu sözden çıkan mina, kah-
kahadan iDlanm daJalml patla- V ı tacü ka~ gülllnçtUr; ba ._ apur nav un ve ••Y• tarlfelerlndekl ucuzluk raObetl nemen çoOalttı • DOn bahann geli•I adalard 
den çıbn mAııata ılln. cleıııek. çelenk asarak, BoAaz sırtlarında, asfalt Uzerlnde danalar ederek kutlulandı • 

Türk udllıı Parllrııeatoya &i- Receb Pek Du d .Kr.ı.... s rince her it bitlftittir, Ttlrk ka· er Y u ........ uza göre umer nisanda Çanakkaleye gelmigler 
dmlı~- ı.: .. bi ibti : ... -ı.ı d u n g e 1 d 1 ~ Ercğlinin batlıca .mahsul- ve Gelibolu yarmı adamna ge-

............. ·~ r yacı, .. - • .., Iennden olan patateaten fabri- çerek ölülerin mezarlarını ziya-
dileli kalmamiftll'. mı, Ttlrk Camlnıriyet flallı Partisi Ge- ka1armuzın ihtiyaçlan için ni - ret etmiıler ve çelenkler bırak-
erkeli de eMHD Parllmenteda ael Yupm Receb Peker dlln pıta iıtihaal etmeli dUtUnmek- mıılardır. Çanakkalede kaldık
bulunduju içio demek ODllll da ..-hki trenle Ankaradan §tıh· tedır. Ereğlide bir niplta fab - lan üç gün zarfmda Truva ha
hiç bir ihtiyacı, iateii, cm.ti rimlu ıelmlıtir. R~eb Peker rikalJ kurulmuı muhtemeldir. rabelerini gezmitlerdir. 
yoktur' o halde bUtUn erkek cea latanbula hususi lıleri için ıel· c 
mi=ı:..=-: :=-= mif%•t '/:'*' Yagam ~- lstanbulda 1 mllJIB Vll lllılııır Sta~cın:!ı1;.!.,,~ ~..:!'. 
evvel intihap haldanm almlfl•r- w n raya dönecektır. Dün bir mayıiltl. Dünya. ~i· turyaWar evvelki gün !ıtanbu-
dı ,· ~ledir eti- cemı·.-1erini 9 llayına toplanacak olan 1 . . ba lan b" la gelm' terdi B """' .. p S 

""'T ,_ r._... Parti d~rdllnca biJytuı lrurulta r ennın yramı o ır mavu, . . ıı r. U5~ ort •-
kapadılar mı? Inciliz kadmlan hazırlılda~ı bltml,ıir. Topla,:;~ Ruayada büyük ıenJiklerle kut- ~~ı!i~~r~emleketlenne döne
ki, bizimkilerden kabiliyet ola- ruznamesı, okunacak raporlar, lulammftır. Almanyada c1s iş 
rak qap delille bile biç farklı dilelıler tesbit ve tabedilmiıtir. günü olarak kabul edilcliil için 
bulunmadıldan halde bi1ıl eevi- Toplantıya lıtirak edecek vili- ayn meruim yapılmıatır. Bbde 
yelİ olarak daha ytibektfr, para h bir mayımn kıymeti bahana ken 
seviyeli olarak daha ---'ne.Ur yet mura hasları cumartesi gü- dini tamamen gösterm'!sinde -
ıhba ·--a -... ' lllıı4ea mılıyarsk Ankarsya gi 

s t MVlr- olarak daba ~- tlflffklerdlr. lstanbul Parti teş- dir. Dün, bir çok aileler kırlara 
lamdır, buna ratlnen IacWs b- lıll•tı da faaliyeti hakkında bir yayılmışlar, hakiki bir. bahar 
dınJıtmm dünden baıtıne biru rapor bazırlatmıctır. Dördüncü havası içinde gezip eğlenmişler-
daba utlam, biras daha aeqin, B y dir 
biru daha yWmek olmıau1 p- lyD Kurultay toplantısından Bir çok evlerin, epanmanla-
lı~ ıeri darmayorlare Ja. memle•« için çok faydalı ka • nn balkonla:ma, kaıı1tanna eski 
tanbuJda ayatnirıa kadar..... rarlar pbcafı muhakkak göriil bir itiyatla çiçekler aıtlrıuştır. 
rek bana IUe &IJterdikleri bal- mdt-'lr. Şehrimizde bir may•s müna-
de, nud olu10l" .. ba deni a1cb- Klzm Özalp geldi sebetile hiç bir hadise olmamış 
ğımmn erteai lllal. "llık ka- llUU M&dafaa Bakam Gene- ve sükOnetle geçmişt.ı.r. 
dım her t\iledillae kawı ~ar- raı KIZlln Özalp Ankaradan Dün akpm Totonya Alınan 
tık yaplacak bir py 1*•1" teb:aimbe gelmiştir. kulübünde bir toplantı yap•lmıfJ, 
diye bir tik bdm ceml,.mnisin Alman konsoloau Dr. Topke bir 
kapdanm kapatıyonts? nutuk söylemiştir. Dün General 

Romen ••nahları gitti 
Şehrimizdeki Romen talebe 

gazeteciler ve bet ytb ki§ilik 
seyyah kafi1eli dltn öf leden son 
ra memleketlerine gitmiflerdir. 

Kalabalık olduklan için iki 
vapura taksim edilen talebe ve 
seyyahlar, Halkevi ile Milli 
Türk Talebe birliği üyeleri ta• 
rafından nhtmıda uğurlanmq • 
lardır. Romen talebeler vapur 
kalkarken latikW marpu IÖy • 

lemitler; talebe birlifi Uyelerf 
de on yıl marp ile mukabelede 
bulunmutlardır. 

Yapılacak .., almadı ha?. Bir de nışasta von Sleuben vapurile şehrimize 
Demek milyonlarca mektepliz Fabrlkac:ı a 1 h gebniş olan seyyahlar da bu 

~--~.-...~~111(.ji.-.a;..~~~iMliliilıMlllllıilllillillilıM.ıııaıM-'-~F~r•m!!!JW:! 
dark mektep gemisi ile diğer i
ki harp gemisi bu ayın otuzun. 
da Unwumıza gelecek, dört gün 
kalacaktır. Fransız denizcileri 
ıehri gezecekler ve filo kuman
dam resmi makamlan ıiyaret 
edecektir. Fransız gemilerinin 
tchrimizi ziyaretleri için bir 
progl"llD huırlanacaktır. 

patı ak ii reredlr. 
Fabrika binası, kuvvei muharri
ke daireli, ham, mamul madde· 
ler ve malzeme depolan, tulum
ba daireai, tamirhane, su tasfı
ye binall, kabotaj tesisatı, ilti -
ak battı ve idare binası tama
men bitmittir. Memur ve amele 
evleriDin yapw da ilerlemiıtir. 
BütUD fabrika elli bin m ~tre 
murabbalık uha üzerinde ku
rulınuttur. 

üc:r.-ı~-

çalqan igi mlar kurtuldular; 
işsis ve fakir bdmlar ıdllyoner 
oldular ; anat lleminde çifter 
çifter Sarah Bernard'lar, bilıi 
ileminde lilrit ltirii Curi'ler ye
tişti; bir Jlim ~ pseteleri
mis, kadm mecmualarmuz, ka· 
dm mubanirlerimis var, her teY 
tamamdır, ya1nu Kadın Birliti· 
nin kapmma takdacak bir uma 
kilit eksikti, o da bulundu, lyle 
mi? 

Hayır! Kıdm Birlifl bittin 
bu uyc:blmuz teYleri yaparak 
itini bitirdili içio delil. bmdır
~ ~ birini yapmıyarak .... 
lentlifıberi ip bqlamacbli için 
kapatılmala llyıktı. Türk kadı
nmm Mylav o1mHmdan da bu 
birlile biç bir teref payı dillft1ez. 

Kadm Birllil &ÇJkken çok bir 
ite yaramadıtı &ibi, kapuurken 
yine kapandıtuu açıkça tayle
mek caaret ve muvaffakıyetin
den de mahrum kalm1't gillUnç 
••e11>abı mudbe,, formWlerine 

• TAM • a tefrilrul : 10. 

Erikçiç ki • 
rı 

MAHMUD Vl!SARI 
le uyandı: meraklı wwwaklı bak
tı, IOlll'& ~eri alıftı, bak
maktln • .__ tekrar uyukla • 

mı:ı.~ ıraı-,ı = ... raktıktall aoma,liM 
döndil, o da altma bir ...... 
çekti, baflDI peykenin kenarına 
dayadı, gözlerini kapadı, daldı. 

Mell9QC8t makinelerinin yüz
de otun yerine konulmU§tur. 
Smtral telİlatmm montajı de • 
vam ediyor. Fabrika temmuzda 
(33) bin Ii ve 1080 tezgihla ta
mamen çabfmağa baılayacaktır. 

kaçmıftır. 
Onun aöyliyemediğini ben 

18yliyeyim: Kadm Birliği, ~ürk 
kadmlıtuıı temsil kabiliyetin -
den mahrum olduğu için kapa· 
tıktı. 

Pey•ml SAFA 

Bu, benim, arayıit ta bulamadı
pn bir fOY··· 
Bqmı ullıyordu: 
- Zannederim. 
Defteri açtım. Sayfalar, kırık 

kırık acemi bir yazı ile ilk ıık 
doldurulmut· 

Olmmaia batlamıştmı. Fa • 
kat ilk atn"da dllr&ldadım. 

Kadriye, sordU: 
- Neye durdun? Yazıyı oku

yamıyor musun? 
- Yanyı okuyorum. Fakat 

......,.., beni .. ,ırttı. 
- Nereai? 
- Bu, kimin atzmdan yazı -

byor? 

Hariçten bakalorya imtihan • 
larma cirecekler için verilen 
mühlet düiı bitmiştir. Bu yıl 
muhtelif viliy~lerden Kültür 
Bakanlığına bin beş yüz kadar 
müracaat yapılmıştır. Her yıl 
bakalorya imtihanlarma giren 
lise son 11111f talebelerinin beşte 
birini, hariçten müracaat eden -
ler tegkil etmektedir. 

Kültür Bakanlıtı yedi ve hat
ta bet ıenelik idadi memnlan
nın da bakalorya ~tihanlanna 
girebileceğine karar vermittir. 
imtihanlarda muvaffak olanlar 
lise mezunu addedilecek, olgun
luk imtilıaıum da geçirdikten 
sonra, Univeraiteye kabul edile
bileceklerdir. 

Çanak kalede 
Çanakkale harbinde ölen A· 

vuaturyalılann aile efradmdan 
ve akrabalarmdan bir grup 26 

izin almadan gezinti yok 
Mecidiye köyündeki 29 uncu 

mektep önUnde kuyuya diipn 
bir talebe hakkmda maarif ida
resince yapılan tahkikat devam 
etmektedir. 

KültUr Bakanbimdan gelen 
emirde bundan sonra tetkik ge
zintili yapmak istiyen muallim
lerin ilk önce maarif müdürlü • 
tünden izin aJmaaı bildirilmit
tir. 

Muallimler ıezintinin naad o
lacacmı, ders mevzuunu bildire
ceklerdir. 

- Ne o, kötkii beienemedin 
mi? Yokla korkuyor musun? 
Hiç merak etme ••. Misafir odam 
vardır, rahataız olmazlD\. 

- O halde, ben, bunu ıece o
kuum, naaıl olur? 

Hiç düşünmedi, defteri elim
den aldı, tekrar cebine koydu: 

- MUkemmel •• Gece, odana 
çekilirken veririm. Şimdi geve • 
zelik edelim. 

• Gece, salonun yanındaki oda-
yı ıösterdiler. Buruı. dıvarlan 
havai mavi kiat kaplı, salona 
niabetle daha küçürek bir oda 
idi. 

1 KUÇÜK HABERLER 1 
• 4 Mayıa Cumarteai ıttııü akpmı 

ıehrimb A vuaturyalılar cemiyetinde 
Viyananm sttaellilderini sa.teren bir 
film ıasterilecektir. 

• C5 .,.. Puartni silaft lncDte
re Kralı befind Georpt'un tahta p
kıtınm 25 inci JıldönUmtl oldupndan 
sefir Sir Percy Loı-aine Beyollunda
ki aefaret konapda bir red bbul 
tertib etmiftir. 

• Habeflatanm Türkiye Ctknhurl
yeti nudJne Dk defa olarak dnder
diği mallabaqUan Markoe din ak
taınld trenle Ankaraya ıltmiftir. Hile 
kfunetimk de yakında Adiublabada 
bir mulabatcGurbk ibdaı edecektir. 

* Tilbeddloa kurumu dün saat 18 
de Etlbba odamda yıDıJr toplantmnı 
yapmıftır. t 

• Tayyare Cemiyetinin umumi llon 
ıreıi bu ayın yirmi dördUnde Anka· 
rada yapılacalrtır. 

• Devlet Demiryollan, hayvan nak 
llyatı için yaptrlı yeni ucuz tarlf t!yt 
dünden beri tatbik etmefe baflamıl
tır. 

• Villyet idare heyeti, Zirut Ban
kası buidlıy alım Ye Atmuna ait ifiia 
•eaikalar IDaamu dlı tetkDr etmittir. 
BusUnierde eski müdür Ahsen pp 
nlatak sorulacak ıuallere cenb alma· 
caktır. 

• Memurlann Ma)'ll ayblrlan dtln 
verilmittir. Dul, yetim " miltekait
lerin üçer aylılrlan da Huiranın ba· 
pnda verilecektir. 

• Bakırkö Unde 

Emlik MUdürlUtU ilk cevabı gönder· 
miştir. Bu cevapta yalnu davalı ci
hetlerin bugünkü vuiyeti anlatılmıt. 
ıeriai için de tetkikler yap~ o • 
dutu bildirilmftdr. 

* NOfua yammı hakkmda Villyete 
yeni bir emir ıelmfttir. Numerotaj it
leri çabuk bitirilecek ve aayımdan an
ce nunıerotajda yanlqbk olup olma· 
dığı c&den ceçlrilecektlr. Kayma • 
kamlar de haftada bir vlllyette top
lanarak yapılan ifleri ıBrUtecekler ft 
netice bakanbta bildlrtlecelrtlr. 

• Sanat ve meslek mekteplerinin 
fHliyeti ve çalqma tarn baklanda 
allkadar mekteb müdürlerinden birer 
rapor latenmiftir. Bu raporlar Anka· 
rada mctleld tedrtut ıeneı mUdUrltl
lü tarafmdan tetkik edilecektir. Şeb• 
rlmlzde bulunu ~.ı mldUr Rltti 
bu izahatı abp Anlranya sidecektlr. 

• latanbulun mubtelif taranarmda 
hlll ıtıkııı sokaklar wrchr. Bele41J..e 
bunlarm liatelini buırlamlttlr· ue. 
diye bltçnl bakanhkça taec1ik edilip 
gelince belediye bu t0kaklara 1'mba 
takacaktır. 

• Atatürk lr&prtl.Untln yapı aıOna· 
kaaa11 açılauıtır. Şartnamal bu&Un• 
den itibaren iateyenlere Hrilecektir. 

• Belediye kavun .karpm " ,_.. 

yısta doğduğumdan mı nedir, 
her baharda canlamnm. 

Erikler, ıomurculdamnaia, 
çiçek döluneie batladılar mı, be
nim de içim çiçeklenir. 

Zengin bir ailenin, fimank bir 
çocuğu idim. BUttin hayatunda, 
beni hep ıi.ınarttılar. 

Babam fimarttı, annem ti • 
marttı, akrabalarun fimarttı, 
sevdiklerim fimarttı, kocaJamn 
fimarttı, sevgililerim fimarttı .•. 

Züğürtlük, yoksull\l)c nedir, 
bilmiyorum, bilmedim ve bllece
lim de yok •.• 

Hiç ~ütünmeden, avuçla, e
tekle eerper cibi havaya para 
ıerptim. 
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Periye davadan 
Vazgeçti 

Türk - Fransız muhtelit mah
kemesi dün Periye bankası his
se senedi hamillerinin Maliye 
vekileti ile latanbul belediyesi 
aleyhine ikame ettiği davayı tet 
kik etmiıtir. 

Bu davada bankanın senet ha
milleri; davadan vazgeçtiklerini 
bildirdiklerinden mahkeme bu 
vaziyeti resmen tescil etmiştir. 

Koste Dcsan ve Reton, Mar~ 
ten ismindeki üç şahıs tarafın -
dan hilldimet aleyhine ikame e
dilen davayı mahkeme heyeti 
sallhiyetei haricinde görmü,, 
-eddetmiştir. 

Manilya kiremit ıirketinin 
jkQmet aleyhine açtığı dava 

Türk ajanlığının cevabı üzerine 
sukut etmiştir . 

Seyrieefer ışleri 
DU z eltil ecak 

Emniyet müdürlüğü, altıncı 
tube teşkilatında yeni bazı de -
ğiıiklikler yapılması için bir 
program hazırlanmıştır. Avru -
pada tetkikat yapan altmcı şube 
mttdürii Faik'in verdiği rapor o
kunmuş, muvafık bulunmuştur. 
Altıncı tube, seyrüsefer işleri -
ne bakmaktadır. Esasen çok dar 
bir kadro ile çalışan belediye za
btta11 te§killtı, seyrüsefer için 
çok az memur ayırabilmektedir. 
Belediye zabıtası memur kadro
su 200 kadardır. Fakat bu me -
murlardan bir kısmı büroda ça· 
lııır, bir kılını muayyen igler 
takip eder ,bir kısmı izinli bu -
lunur. Bu hesaba göre, her &Un 
lıtanbulda beledi inzibatı temin 
eden memur sayısı 150 yi geç • 
memektedir. 

tlıkal pbi meyve •tıtınm yeni halde 
ayn binalar yapıhııcay.a kadar eald 
mey..e haHnde yapdmaama mtlaude 
etmlftlr. 

• Belediye harita itleri fU1'e91nin 
ltfvedllerek inpat itleri tarafmdaa 

la 

d 'tiba b 1 .._..,. ııı 1 

en ı ren at anmıştır. B tler 
halk tarafından iyi brplammftır. 

• Büluet cJsiai Hamdullah Suphl 
dUn 8lleden IOllt'a Pegele Xarol ft• 

purUe Romanyaya cltmittir. 
• GeneNI V on Stanben ftpurll• 

dün akpm primise muhtelif miBet• 
ltre menaub 500 1eyyah ıelmlftir. 
Seyyahlar 4Un akpm ban yerleri ges 
miflerdlr. Vapur yarm ubah limanı• 
mudan ctdecektlr. 

• lkonoaai Bebalıiuıca kabul .. 
dilen tendll6.: yük ve yolcu navlun 
tarifeli dünden itibaren tatbik edilme• 
I• ba'1anmıştır. 

• Jıvftlld cOn Alfa adlı huauat 
yatla Wtrtadae gelen Pranmslar dUn 
bir mutla Boiuda ıezmişler " ak
pm Useri Halice ıirerek. Eyübe ka• 
du citm1fltrdlr. Qeısiciler busiln Ro
manyaya ıldcc:ekferdlr. 

• 1935 1119del Şevrole marka oto
moblllu aeJırlmbe ıehnft ve dOn il• 
leden eofti1a Ottat Gtomobll ticaret tir 
ketina Wka ıtiiaterimftdr. 

• MUte~ ukerlerin ıivil dbiM 
ile bulund~~n saman diler halktan 
afrdmalan için rozet yapıhmftıı'• 
Bu rontler Umum Mütekalc! Aıker• 
ler Cemiyeti tanfmckn dalılmakta • 

dır. " 

maaaamda tıkanıverdi. 
Bir genç sevdi~ bütün para

nu yedirdim. Bir ihtiyar, beni 
aevdi, vanm yoğunu bana ver • 
di. 

Hayatın blltün hldiıeleri, 
muntazam kurulmuş bir maki -
ne gibi muntazam devirlerle bir 
birinin takip ~iyordu. Param 
bitmek üzere ik,:n, mallarun tü-
keniyorken, yeni kaynaklar çı· 
kıyor, va.ıiyeti Jcurtanyordu. 

Bütüq parasılu, vanm yop
nu, bir ıecede INmar masasın -
da yiyip kuru taJltıya oturan ta· 
~hi cJBnllk kumarbazlara imre -
niy~. 

ılr teviy beni bıktır • 
Kadriye, caketinln yan cebin

den vipıe çürüğü maroken kap
lı bir miıhtıra defteri çıkardı, 
bana gOlterdi: 

- Şairimin hitıra defterlerin 
den, bu, birincilİ ... 

Defteri uzatıyordu: 
-AL .. oku. •• 
Ben defteri alırken, o, aiır 

bir aeale: 
- BI• alay ~ olunan, 

h..-_n defteri geri .ıvzm. Bu • 
• 'bilmit Ol, dd. 

ÔDQ ,~ettim: 
- Ne diye, ala1 edecelim1 

- Benim aizımdan... Sapa 
da söyledim sanmm. 

- Evet, ıöyledin... :J.,ikin o, 
senin ağzmdan çıktığı gibi yaz
mq, kendiıi, hiç bir ,ey illve 
etmemit mi? 

Kadriye, bafUU ild yana sal -
ladı: 

- Hayır ••• Ben, ne aöylediın
ae, yahuz onu yazdı. Böyle, dört 

defter .•• Bunu okuduktan 
80lll'at " • defterleri, muı ile 
vereceğim. ~uiilardan bir ro • 

man olabilir mi? Zannedenem, 
roma~ kuru kuru anlatmak de
ğil. V akaların kimisini evvele, 
kimiıini arkaya getiriyorlar •.• 
Terzilik gibi bir py ••• Kesiyor
lar, biçiyorlar, ekliyorlar, diki
yorlar, bir kalıba koyuyor, biçi
mine getiriyorlar. Eter bunu 
una söyleyip yudırnuf olay -
dun, eminim ki bu defterlerde -
kinin ayni olmayacaktı. Çtlnkü, 
senin ehemmiyet verdiğin bir 
vakayı, bir hidiaeyi, hattl bir sö 
zil, be~ teair altında kalarak 
ballandıracaktım. Bu. tabilliği -
ni bozacaktı. Fakat ,imdi, sen, 
benim tesirim altmdasm. Haya
lini itl~temiyecekain. Oyle bil • 
dilin gibi. "t keşturanuyacak • 
anı... Naıd, kapana kıaıldın 
mı? 

- Obür defterler nerede? 
- Sen. bir kere bunu oku. •• 

ötekiler m.. Bugün, ancak 
bunu okuyabilinbL Vakit biru 
geççedir. Bitiremezsin, gece, 
köşkte kalıram. 

Yüzüne baktmı: 
- Kötkte mi kaJ.ımn? 
Kıl kıl gülüyordu: 

Salda, beyaz tike bir karyola 
karyolanın •Yak ucunda beyaz 
ilke bir gardirop vardı. Odada -
ki komodin. koltuk, iskemle gibi 
bildin qya, hep beyaz like idi. 

Ortadaki muamn üzerinde 
duran deve boynu küçük lam
bayı yakdmı. Masanın önüne o
turdum. Şairin hatıra defterini 
açtan. Okuyorum : 

Birinci defter 
Ben, ma)'Jlta dotnmfum. Ma-

Babamın bıraktıiı parayı, mal 
lan eritirken e.nnem mal, para 
bırakarak öldü. Annemin bırak
tıklarmı bitirmek üzere idim. 
zengin bir kocaya vardmı. Bir ee 
ne sonra o da, bütün servet.İDİ ba 
na bırakarak öldü. .. !kinci 1'o • 
cam, birinci kocamdan daha .en 
gindi. o da çok Yatamadı.. Uçtn 
c kocam, iı adamlydi ve çok b 
zanıyordu. Benim yUdmden. o 
ela müarif oldu vo bir ıece. ifrit 

l'lllftl. Biru b çekmek, 
ı duymak iati dmn. 

ontekarloy• 
eyen talihl• .... ..-n,.. 
• Hayır! da da kazan
Ve kumardan tiksindim. 

'l'Uihi11ildon o kadar . 
ki, Wcarken, . . ka 
tının a-1ecetiııi bnf yontuın...,, 

• • • • • . . " . . . . . . . 
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OUNYA SIYASASINDA 

Alman Donanması ve 
Deniz Hakimiyeti 

HÜKÜMET iŞ KANUNUNU 
Almanlar, müdafaa silahları

nı tamamlamak yolunda yeni ve 
kat'i bir adım daha attılar: 12 
tane 250 tonluk denizaltı gemi
si inşasına başladılar. DÜN KAMUYAYA VERDi 

---------------·------------------Eec'eni veya fikrT hizmetini kiralayanlar işçi sayıllr 

Dritnotlara nisbetle birer siv. 
risinek boyunda kalan bu mini 
mini denizaltı gemilerinin bu 
kadar mürekkeb döktürüldüğü -
ne şaşılır değil mi? Hayır .. Şaş
mayınız. Denizaltı gemilerinin 
bugünkü tekemmülü ile ne kor
kunç ve can yakıcı bir silah ol
duğu eski ve yeni tecrübelerle 
anlaşılmıştır. Umumi harbde 
denizleri, büyük zırhlılara dar -
!aştıran Alman denizaltı gemi • 
terinin kahramanlık maceraları, 
muvaffakıyet destanları el'an 
hatırlarda olsa gerektir. Alman 
ya, deniz kuvvetinin bu 1'Bmıru 
tamamlamakla, deniz müdafaa· 
sının büyük noksanını telafi et
miş oluyor. Hem Versailles mu
ahedesinin kat'i hükümleri hila
fına olarak ... 

Ankara, 1 (Hususi muhabiri
ıniz bildiriyor) - Hükfunet bu
gün senelerdenberi üzerinde ça· 
lıştığı iş kanun layıhasmı, Ka -
nıutaya vermiştir. Iş kanun la
Ylhasınm hükümleri Kamutayda 
da, aşağı yukarı, bütün encii
nıenlerin tetkikini icap ettirmek 
tcdir. 

mul iptidai mııddelerin işlenme- mecburdur. Tazminat şartları 
her iki taraf için ayni ahkamı 
ihtiva etmelidir. 

Kanun Iayıhası 140 madde
den mürekkeptir. Umumi hü
kümlerden başka kanunun esba
bı mucibesi, Şurayı devlet mü
talealan da çok geniş yazılmış
tır. Layıhanın encümenlerde 
müzakeresi çok uzun sürecek ve 
belki bu devrede kanuniyet kes
betmiyecektir. 
Layıhanın müzakeresi için 

muhtelit bir encümen teşkil e
dilmesi muhtemeldir. 

Çok uzun yazılan esbabı mu
cibede; tetkikat sırasında şim -
diye kadar bu bapta müteaddit 
layıhaların kaleme alındığı, bu 
cümleden olarak iktisat Bakan
lığınca mesai kanunu namı a1-
tmda 120 maddelik bir layıha 
tanzim edildiği, aynca iş me
cellesi denilen 99 maddelik bir 
layıha da hazırlandığı, fakat 
bunların mecliste müzakere e
dilmediği, bu 192 maddelik di
ğer bir layıhanın da meclise ve
rilmiş olmasına rağmen geri a
lındığı yazılmaktadır. 

Esbabı mucibede bütün veka
letlerin ayn ayn miltaleaları ya
zılmaktadır. Bunları bir nokta
da toplarsak, Türk işçisinin hak 
ve menfaatlerini vikaye etmek 
gayesi güdüldüğü görülür. 
•y K;t.n••aı•..._., ... C~">o;ıoa,.,.~ ..... ..,ı.,:ı;. 
fikri hizmetinin veya bunların~ 
h~r ikisini birlikte başkasmcı 
kiralayan işçidir. Iş sahibi de ş·tı 
şekilde tarif edilmektedir: 

Bir iş akdi dolayısile bir ba~
kasının hizmetinden istifade e
den hakiki veya hülani şahıs.:.. 

Sınai müesseseler şunlardrrıo; 
A - Her türlü madenled çı. 

karma, (taş ocakları). 
B - Ham, yan ve tam ma-

si. 
C - Her türlü kurma, tamir 

işleri. 
D - MütG;ahhit sıfatile yapı-

lan işler. 
E - Yol, demiryolu, tram-

vay, liman ve emsali işler. 
F - Elelttrik ve her türlü 

muharrik kfıvvetler istihsali. 
G - Su 1ve gaz tesisatı işleri. 
H - TcHefon, telgraf ve em

sali işletme işleri. 
1 - Dleıniryolu ve vapur in

şası. 

J - ınaırada nakliyat işleri. 
K - nın ve nehirlerde insan, 

eşya ve J;.ayvan nakilleri işleri. 
M - 'Eşyanın istasyon, an

trepo, iskele, limnlarda yükle -
tilmesi. · 

N - Matbaa işleri. 
Yukarıda sayılan müesseseler 

haricinl:le kalan her hangi bir 
müessıasenin sınai mUesseselere 
dahil dılup olmadığını İktisat 
Bak3.IlfLığı tayin eder. Devletin, 
vilayet' ve belediyelerin idari 
teşkillitmda müstahdem bulu • 
nanlar bu kanun hükümlerine 
tabi ıdeğildir. Kanun 30 gün
den 'eksik olan hizmetleri kısa 
hizr11et saymış ve aşağıdaki hü
kürw.ılerden hariç tutmuştur. 

Il>evamlı hizmet akitlerinin 
ya7;ılı mukavelelere bağlanması 
şakttrr. 50 liradan eksik olan 
mıhkaveleler damga resminden 
n.Muaftır. Devamlı hizmet akitle
r'i için en çok bir ay tecrübe 
·müddeti kabul edilmiştir. Yapı
lan mukavele müddetinin hita
mından evvel ancak şu sebepler
le fesholunabilir. 
sahibinin işini tasfiye etmesi, 3 : 
Işin küçülmesi, 4 - İşçinin o i
şe devamına şahsi ve sıhhi cid
di bir mazeretin tahakkuku. 

Muayyen bir hizmet müdde
tini ikmal etmiyen akitlerin 
feshi için her iki taraf 15 gün 
evvel ihbar etmek mecburiye -
tindedir. 

Bu 15 günde iş sahibi işçiye 
günde iki saati geçmemek üzere 
iş aramak için müsaade etmeğe 

İşçinin vazifede kendi kusuru 
olmadan kazaya uğraması ve bir 
ay içinde gebelik, lohusalık gibı 
hallerde iş sahibinin mukavele
yi feshetmeğe hakkı yoktur. 

İşçi, işin emniyet ve selame
tini tehlikeye düşüren hallerden 
birini irtikap ederse iş sahibi 
mukaveleyi feshetmek hakkına 
maliktir. Işçi ücreti en geç ay -
da bir, tedavülü mecburi para i
le ödenir. 

Layıhanın ikinci faslı iş müd· 
detini günde sekiz saat olarak 
kabul etmiştir. Her iş sahibi iş
çilerin sıhhat ve emniyetlerini 
temine mecburdur. 

Tehlikeli işlerde çalışacak a
teşçilerin hükfunet veya beledi
ye tabibi tarafmdan muayene e
dilerek bir raporla hizmete alm. 
ması meşruttur. Kadınların her 
türlü işlerde ve 18 yaşından kü
çük çocukları nizamname ile tes 
bit edilecek müesseseler müs -
tesna olmak üzere, gece çalıştı
rılmaları yasaktır. 

lş kaza lan şunlardır: 
1 - Muvakkat müddet için 

hiç çalışamıyacak surette kaza
ya uğrnyan işçiye kaza günün 
deki gündeliğinin bir senelik 
iradı bağlanır. 

2 - Daha az ücretli bir işte 
çalışabilecek kaza hallerinde 
gündeliğinin yarısı kadar bir ı
rat verilir. 

3 - Daimi surette hiç çalışa
mıyacak olursa gündeliğinin üç 
yüz mislin in yarısı daimi gün -

4 - Daimi ~u~et~~ kazadan 
evvelki işinden az bir ücretle 
çalrşabilecek ise kaza günündekı 
gündeliğinin husule gelecek te
nezzülün 300 mislinin yarısı da
mii yıllık irat olarak bağlanır. 

Kanuna göre grev yasaktır. 
Ekonomi bakanlığının tayin 

edeceği yerlerde iş bulma idare
leri kurulacaktır. Ankarada bu 
idarenin mercii olmak üzere u
mumi bir merkez yapılacaktır. 

Hep aynı g'diş 

Almanlar, lngiliz Dış Baka -
nmm ziyaretinden evvel bir em 
rivaki yaparak mecburi askerlik 
usulünü tatbik etmişlerdi. Bu 
defa Londrada İngilizlerle ya • 
pacakları deniz müzakerelerin -
den önce, Versailles muahedesi
nin en kat'i hükümlerinden bi
rini hiçe indirdiler. 

Denizaltı gemilerini inşaya 

başladıktan sonra, yeni bir emri 
vaki vücude getirerek İngiliz -
lerle deniz müzakerelerine giri
şeceklerdir; bu, Almanyanın 
son zamanlarda tatbik ettiği 
diplomatik usulün yeni bir teza
hürdür. İngilizleri en ziyade en
dişeye düşüren iki çeşit kuvvet 
vardır: Tayyare ve denizaltı ge
misi... Bu iki silah mağrur İn -
gilterenin mahud: "İhtişamlı 
infirad,, siyasetini tarihe karış -
tırmıştır. İngilizleri himaye e
den "Gümüş kuşak" ı yani de-
...... _ ·-~ .. "'~.ua.ı. ""'"" 1.ıay ~ı O.GO.L lll.l.l~-

tir. Bu endişe iledir ki V ersail
les muahedesi Almanların harb 
ve bombardıman tayyaı esine ve 
denizaltı gemisine malik olma-
1 armı kat'iyyen yasak etmişti. 
Alman deniz kuvvetlerini hiç 
denecek dereceye indinnişti. 

---------------------~'-------------------------------------------------~--~~--

Versailles'in baOları 

Versailles muahedesi Alınan 
deniz kuvvetlerini şöylece tah -
did etmişti: 

10000 tonluk 6 zırhlı, 
6000 tonluk 6 kruvazör, 
800 tonluk12 muhrib. 
200 tonluk12 torpido .. 

Amerik·a 
Paketler1 i 

ile Posta 
Müraselatı 

/N.._ n~ara, 1 (Hususi rmuhabirlmiz bildiriyor) - Posta Genel 
~ Dı~ektörlüğü ile Junerika Birleşik Devletleri posta idare

lerı arasında karcrrlaşan uzlaşma ile ona müteallik nizam
nam~ Bakanlar Heyeti11ce onanmıştır. 
Nızamnameye göre Aımerika Birleşik Devletleri, Alaska, Por-

toriko, San1Ua, Guan, 1İlvirej arasmda posta paketleri müraselatı 
Yapılacaktır. Paketler yirmi kiloya kadar kabul edilecek ve 500 
altın franga kadar sigorta olunabilecektir. Alınacak ücretler; 
otuz altın santimden ~dört altın frank 7 5 santime kadar tehalüf 
etmektedir. ••8 
Karsta Şiddetli 

Oldu., 16 Kişi 

Zelzele 
Öldü 

Kars, 1 (A.A.) ,_Bugün iki saniye süren şiddetli bir yer sar
sıntısı olmuştur. ~,arsmtı 13-14 merkezde duyulmuştur. 

Karsta hükCime:t konağı ile bir çok yapıların duvarlan çatla
nuş, bazı evler ve duvarlar yıkılmıştır. 

Uç kişi ağır ya rahdır. Sarsıntı merkeze bağlı Dinur nahiyesile 
köylerinde daha rşiddetli ve sürekli olduğundan buralarda bir çok 
evler yıkılmış, an kişi kaybolmuş, altı çocuk ölmüştür. 

Felaket yerine doktor ve sıhhat memur lan ve yaralıları taşı
nıak üzere de oıtomobiller gönderilmiştir. Şiddetli rüzgarlardan 
!.e!efon telleri lf .optuğundan zayiat ve hasar derecesi tamamile 
ogrenilememi~.:ir. 

Kars un fabrikası sahibi Hamit felaketzedelere ilk yardım ol-
llıak üzere 10 çuval un göndermiştir. \_...._ ••• An karada Mülkiye mektebi 

A!l~ara, ı (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Cebecide plan 
tnucıbınce t'Jniversite mahallesi olarak ayrılan sahada Mülkiye 
tnektebinin yapılması için eksiltme münakasası bugünlerde ya
Sıla~aktır. 'Binanın keşif bedeli 350,000 liradxr. Mektep kışa ka-
ar 1knıaı .t!dilmi~ olacaktır" 

Sovyet artist'eri 
1 z mir yo:unda 

Ankara, 1 (A.A.) - Mosko -
va büyük akademisi Devlet Ti -
y~trosu artistleri bugün öğle tre 
nıle lzmire gitmişlerdir. Dost 
memleketin büyük artistleri du
ratka Dış ve Kültür bakanlık . 
lan hususi kalem müdürleri 
Matbuat umum müdürü ve Hal: 
kevleri ve A,nkara Halkevi ~aş
kanları, Sovyet büyük elçisi ve 
elçilik ileri gelenleri ve birçok 
dostları tarafmdan uğurlanmts 
ve .. b?.yanlara Başbakan İsmet 
Inonu, matbuat umum müd ur . 
lüğü, Halkevi namlarına çiç··k _ 
ler verilmiştir. Matbuat umam 
müdürlüğü aynca artistlere An
kar~m? birer albümünü hed;ye 
etrnıştır. 

lngiltere kabinesindeki 
tebeddül şayiaları 

Bugüne kadar Almanlar bu 
hududu geçmediler. Yalnız ge -
milerinin harb kuvvetini son 

Yere indirUen tayyara 
Roma, ı (A.A.) - Salahiyet

tar mahafil, bir Alman tayya
recisinin, I talya askeri tayyare
leri tarafından icbar edilerek. t. 
talyada yere inmiş olduğuna da
ir çıkan şayiaları tekzip etmek
tedirler. Bu haber, bir lsviç!'e 
tayyaresinin, bundan bir k~ç 
gün evvel, havanın fenalığı do 
layısile ltalyada yere inmeğe 
mecbur olmuş olmasından ga • 
lattrr. 

Bu tayyare hüviyeti anlaşt\ • 
dıktan sonra serbest bırakılmıs

~ 

tir. 
I:ondra, 1 (A.A.) _ Daily 

Maıl gazetesi, Mac Donald'ın Bir tayyara rekoru 
s.öyle?iği gibi, kralm jübilesi şe~ Nevyork 1 (A.A.) _ Bir tay 
hklerınden sonra vazifesini ter-
ketmiy~c~ğini yazmaktadır. Bu yare Los Angelos ile Nevyork 
gazete ılaveten diyor ki. arasındaki mesafeyi 11 saat S 

"Başbakanın sıhhi ~aziyeti dakikada katetmek suretile ti -
s~:m z~ma_n~arda çok iyileşmiş - cari tayyare postalarına ait Yeni 
tır. Şımdıkı intihap devresi so- bir re~or y~pmıştır. Şubat aynı. 
nuna kadar hükumette kalacak- da tesıs edılmiş olan eski rekor
tır. l~ bu sonuncusu arasında 29 da. 

Bakanlar, umumi intihabata k k lık b' f k 
kadar mevkilerini muhafaza e- ~ a ır . ar vardır. 
de~eklerinden kabine tebeddül- Kum fırtınalarına karşı mü -
len ehemmiyeti olmıyacaktır. cadele mecburiyetinde kalan bu 
f'l~~ kar~r, .bak.anlıklar mah:ı • tayyare, saatte 200 milden fazla 
l~~~usaıt bır şekilde karşı- sürati muhafaza etme2'e muvaf-

• . fak olmuştur. 

derece tekemmül ettirdiler. 
"Cep zırhlısı" adı verilen 10 bin 
tonluk yeni zırhlıları. sür'atçe 
bütün zırhlılara faik, eslahaca 
bütün kruvazörlere üstündür. 
Yeni kruvazörler 6 pusluk 9 
topla mücehhezdir. Almanya 
muahedenin çizdiği hudud da -
hilinde en modern silahlarla mü 
cehhez 6 kruvazör, 12 muhrib 
ve altı zırhlıya malitkirler. Bu 
kuvvetin muazzam İngiliz, A · 
merikan ve Japon donanmalari
le boy ölçüşecek bir değeri ol
madığı muhakkaktır. Ancak, 
bunun ihmal edilemiyecek bir 
müdafaa kuvveti olduğu da mey 
dandadır. Bu donanmanın sik -
let merkezi, Baltık denizinde 
Swinemunde limanındadır. 

A 'mımlar1n tarebi 

Almanlar, İngiliz donanması
nın yüzde otuz beşi nisbetinde 
bir deniz kuvveti istiyorlar. Bu 
hususta başlayan müzakerelere, 
gelecek ay Londrada devam edi 
lecektir. Müzakereler yalnız tek 
nik mahiyette olacaktır; gemi
lerin kategorisi, tip 'i, ton mese
lesi, deniz toplarının çap ve 
kudreti gibi işler konuşulacak -
tır. Berlinden Londraya yalnız 
eksperler gelecektir. Siyasi bir 
şahsiyet gelmiyecektir. Müza -
kereleri Alman sefareti idare e
decektir. 

Almanların istedikleri yüzde 
otuz beş nisbet, mutedildir. U -
mumi harbden evvel Almanya
nın deniz kuvvetleri İngiliz do
nanmasının yüzde yetmişine ya.. 
kın idi. Alman donanması elli 
büyük zırhlıdan, altmış kruva -
zörden, 135 muhrib ve 80 torpi
dodan ve birçok denizaltı gemi
sinden mürekekpti. 

İngiliz matbuatı içinde en 
çok telaş gösteren Morning 
Post'tur. Bu gazete deniz haki
miyetinin tn ateşli taraftarıdır. 
Hiç bir· devletle deniz beraber
~ı.t,~ .. ~ \ı..cı.\:ru\ ~"<.mc2l. H tklbuki, 
İngiltere, Amerika ile deniz be
raberliğini kabul ettiği gibi Ja
ponyanın da yüzde yetmi~ nis
betinde bir deniz kuvvetine ma
likiyeti esasına raz~ olmuştur. 
Japonların bunu arttrracakları 
da şüphesizdir. Vaktile: 

. "Çift Sancak" düsturunu, ya
nı en kuvvetli iki deniz devleti
ne muadil bir donanmaya mali
kiyet prensibini takib eden ln -
giltere, bugün, deniz hakimiye
tini Amerikanlar ve Japonlarla 
paylaşmağa razı olduğu ~ibi, 
Almanların da yeniden engin 
denizlerin üstünde ve altında 
saygıdeğer ve kudretli bayrak
lannı dalgalandırrnalarma ses 
çıkarmayacaktır!. 

Rus ·Fransız anlaşmas 
va Fransız gazeteleri 

Paris, 1 (A.A.) - Gazete
ler, Fransız - Rus andlaşması 
me~nlerini? raptını teşkil eden 
nazı~. 3;ffielıyenin bugün bitiri
lecegmı zannetmektedirler. 

Petit Parisien, metne, bil • 
hassa lokamo ve Fransız - Leh 
muahedelerinin kayıtlarını ihti
va eden bir ilave yapıldığını 
yazmaktadır. 

. Echo de Faris, müdafaa ter
tı~a tr kısmının Cenevrede kabul 
e.dıle:ı tarzda bağlanmasını teh
lıkelı addetmektedir. 

İtalyan elçisinin Lavala dün
kü ziyaretinden bahseden' Ovr 
gazetesi yazıyor ki : 

"Elçi, ltalyanm, Roma top -
Iantısından evvel küçük itilafla 
olan muallak meselelerin hallı
ni gönnek arzusunu beslediğini 
söylemiştir •. 

Fransız - Sovyet andlaşması
nın imzasını müteakıp bir de 
Çekoslovak - Sovyet andlaşma· 
sı imza edildiği takdirde A vru
panın ortalarına kadar nüfuz e
decek olan yeni ve büyük bir 
kuvvet, vaziyeti aydınlatacak 
ve İtalya ile komşulan arasında 
tasavvur edilen uzlaşmaların ak 
iirıi kolaylaştıracaktır. 

3 

PIY ANKO BİLETi GiBi 
ADAMLAR 

İnsanlar yaradılışta kumar • 
bazdır. Kumara (lades) le baş
lar; tek çiftle devam eder \'C 

zengin olursak bakara, züğürt 
kalırsak barbutla bitiririz. 

Bunu bir kalem yazdıktan 
sonra diyebilirim ki: İçimizden 
yüz kişiye 

- 100 kuruşluk bir piyanko 
bileti mi istersiniz, yoksa beş 
kuruş mu? .. 

Deseler, mutlaka 99 u piyan
ko biletini ister, beş kuruşu iste 
mez. Halbuki piyankodan kaçr 
kazanır acaba?. 

Başkalarım çekiştirmeye ha
limiz yok! Hepimiz böyleyiz. 
Hayatı mutlaka piyanko gözile 
görürüz ... Kazançta, aşkta, ve 
işte ... 

Ve nihayet bu itiyad insanla
rın insanları seçmesine kadar 
geçer .. Bilgisi, inanı, kudreti,. ka 
rakteri, bir sözle içi dışı bellı a
damlar daima 100 kuruşluk pi
yanko biletinin yanında beş ku· 
ruş gibidir. Altından ne çıkaca
ğı belli olmayan ve bir piyanko 
biletinin sahibine verdiği ümid
ler gibi ümidler veren kapalı a
damlar makbuldür. Bazan bu pi 
yanko biletlerine binlerce lira 
vurur, lakin beş kuruş çıkmadı-
ğı da coktur. . 

İstediğiniz kadar siz: ' 
- Bugünkü yumurta yarınki 

tavuktan iyidir ... diyiniz! Yu -
murtaların çoğu cılk çıkmasına 
rağmen o hep gözünü tavuğa di 
ker. 

İnsan yaradıh~md -ı böyledir. 
Doğmadan ana babasını işkile 
düşürerek dünyaya gelir: 

- Kız mı, oğlan mı? .. diye 

B. FELEK 

Aydın Hattı 
Mukavelesi 
imza Edildi 
[ A n k a r a H u s u s f M u· 
h a b i r • m i z B i l d i r i y o r: ] 

Ankara, 1 

Aydın demiryollannın satın 
alınması etrafında Nafia Bakan 
lığı ile şirekt murahhası Edenin 
arasmda 4 aydanberi devam 
eden müzakere bitmiştir. Karar 
laştırılan esaslar Vekiller Heye 
tinde kabul edildiğinden muka
vele bugün yeni vekalet binası
nın merasim salonunda Nafia 
Bakanı Ali Çetinkaya ile şirket 
murahhası Eden tarafından im
za edilmiştir. Hat, haziran 1' 
den itibaren devlete intikal et· 
miş bulunacaktır. Mübayaa be· 
deli yüzde vedi buçuk faizle ö
denmek üzere 1,825,840 İngiliz 
lirasıdır. Bu mukavele yaln~ 

devletin şeref ve itimadına da
yanan ve temiııatsız olarak akte 
dilmiştir. Bu itibarla devle~in 
mali tarihinde mes'ud bir ha1i
se teşkil etmektedir. 

Devlet Demiryollan şebekesi 
ne girecek olan bu hattın yurdu 
muzun en verimli sahasından 

geçmesi bu sene içinde, diğer 
hatlarla beraber halkımızın ve 
yurdumuzun iktrsadi, ticari' bil· 
yük hare~etlerine daha ziyade 
yardım etmiş olacağı şüphesiz
dir. Baymdırlrk işlerinde her
gün başarılmakta olan birçok 
mühim işlere ilaveten devletin 
iktısadi menfaatine olduğll ka -
dar, siyasi şeref ve haysiyetini 
de yükselten bu yeni muvaffakı 
yetinden dolayı Cumhuriyet hü 
kumetimizi ve Nafia Bakanlığı
n.ı tebrik etmeyi bir vazife bili
rız. 

Mide, Barsak ve kara

ci§ er rahatsızhklarına 

AFYONKARAHISAR 

~./:.C ll\~L l U 
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1 Bu~ün ti~ _matine· SARAY sine.ııasında ~ 1 SAGLIK ÖGÜTLERI J 
= sınden ıbbaren 2 film birden = L:.. ' - 1 
i u t 1 Cam yerine ka.ğıd 
i n u u m u ş 1 Birkaç yıldanberi Çin'den sa-
- I vaş ve ölüm haberlerinden baş-

1 s E N o -· ka birşey gelmezken, bugünler-

F I~ I
• ::::ı de bir sağlık haberi gelmiş: Pe-1 ~. ~n'den gelen bir telyazısınm 

= bıldirdiğine göre, Çinde verem-
..... 'W 

Yazan: Aziz HOdayi Akdemir tefrikası ı 1 O • .. TAN,. m 

i JACK PAYtfE ve meşhur cazı tarafınıdan ! . lileri ve raşitikleri iyi ctmeğe 
_ gayet güzel bir film ve i mahsus sanatoryomlarm pen -

•
= L İ E B E L E 1- = cerelerine cam yerine kaad tak-1904 ten 1907 ye Kadar Yine Çanakkale 

Muammasının T efkıkine Memur Edildim 
mak moda olmuş. 

:: Schnltzler'in parlak eseri ve MAQDA SCHtfl!IDER'ln ~ Bu ·yeniliği, Çinlilerin Avru • 
i temsili. Matineler: 14 de ve suvare 20,SOdcı· başlar. 1 pa cam fabrikalarına para ver
:ı•rııırı•ıııı•ıııı•ıııı•ırıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı•ıuı•ırıııııı•r. mek istemediklerinden ileri gel-Ayni zattan bir misal daha: 

"1892 de istanbul'da Amira
lin yatı Sürprizde bulunuyor
dum. O zaman ben şimdi ölmüş 
olan Vis - Amiral Corc Tryo
n'm erkanıharbiyesine mensup
tum. Benim İstanbulcla bu me
muriyete tayjnimden maksat İn
giliz deniz istihbaratının ilk şu
besini teşkil etmekti. O devirde 
Türklerin dikkat ve faaliyeti 
Karadeniz boğazından ziyade: 
Çanakkale'nin müdafaasına ma
tuftu. Birçok Türk işçi takımla
rı istihkamları mü<laf aaya salih 
bir hale koymak için hararetle 
calışıyorlardı. Filhakika bu is
tihkamları ilk defa gördüğüm
den çok daha kuvvetli ve çok 
daha kudretli bulmuştum. E
limdeki dürbünle istihkarnlara 
baktığımı görünce kıç güverte
de durmakta olan Amiral sor~ 

du: 
- Nasıl, · istihkamlarda yeni 

bir şeyler görebiliyor musunuz? 
Dikkatimi celbeden şeyleri 

anlattım. Amiral ilave etti: 
- Ufak bir şey daha var ki 

ona dikkat etmemişsiniz. İşçile
rin kullandığı kazma ve kürek
ler güneşte parıldayor. Bu parıl .. 
dayan kısım pek azdır. Diğerle
ri pas içinde. Galiba bize göste
riş yapmak için toprağı şimdi 
kazmağa başladılar. 

Akıntı dolayısiyle Sürpriz ya
tı ağır ağır geçmekte olduğun
dan Nara istihkamlarmı istedi
ğim gibi tetkik edebiliyordum. 
En ziyade dikkatimi celbeden 
şu oldu: Kıyıda yüksek noktala-
ra bazı ma~pU Y•'P .. la"'""t' 
Bunlar mayın tarlasının gözcü-
lerini muhafazaya mahsus yer
ler olsa gerekti. Burada mayin 
tarlasının bulunması Naranın 
Caudine çatalları arasından ge
çerek geniş denize çıkmak me
selesini tamamen değiştiriyor

du. 
Sir Corc Tryon'ın binmiş ol

duğu Victoria zırhlısının l 9 l 3te 
Camperdovn ile çarpışarak ol
duğu gibi battığı belki hatırlar
dadır. Bunun üzerine kuman
danlığı ölmüş Michael Culme 
Seymour aldı ve ben de onun 
erkanıharbiyesine geçerek yeni 
bir istihbarat şubesi teşkiline 
memur oldum. Çünkü evvelce 
toplanmış olan raporlar ve teş
kilat için yaptığım projeler Vic
toria gemisi ile birlikte batmış
tı. 1893 ten 1895 e kadar bu va
zifede kaldım. 1894 te Amiral 
.,Sürpriz,, yatı ile istanbula ge
lerek Sultam ziyaret etti. Bir 
kaç ay sonra beni çağırarak de-

'' TAN ,. m tefrikası : 10. 

~~c.ın ll~t] 
Bürhan CAHID 

Ve artık bu eski arkadaşa her 
şeyi olduğu gibi analtmakta bir 
aykırılık görmiyerek devam et
ti: 

- Çok yıkıldım azizim, dedi. 
Elimde avucumda bir şey kal -
madı. Çorluda bir çiftliğimiz 
var. Annem oraya sığındı. Sa -
tamıyorum. Onu elden çıkar -
sam biraz ferahhyacağım. Fa -
kat ... 

Mi.ihendis Muhtar bu şatafat 
içinde pek zavallı görünmekten 
sıkıldı. Birdenbire kendini to -
parladı. Gözlerine biraz ümit, 
neşe gelmiş görünüyordu: 

- Yalnız büyük bir işe giriş
tim. Bugünlerde neticelenime 
her şey tabii hale dönecek. " 

Turgut, sakin, alakasız onu 
dinliyordu. 

Muhtar biraz daha izahat 
vermek lüzumunu duydu: 

ıı..... - Senden saklamağa lüzum 

di ki: 
- İcabında Akdeniz filomu

zun Çanakkale istihkamlan ara
sından geçip İstanbul'a girmesi 
mümkün müdür? diye soruyor
lar. Siz ne dersiniz? 

değil, bizzat benim,, demişti. Ha 
kikaten ben ancak gece yansın
dan sonra saat 1,30 da yatabi -
lirdim. Sabahleyin saat 9,30 da 
gece gelen radyo kopyelerini a
lır, Churchill'in yatağına götü
rürdüm. ChurchiU 'in battaniye
si adeta telgraf ve raporlardan 
yapılmış gibiydi. Karyolanın 
yam başında, bir stenograf otu
rurdu. Churchill, ağzında büyük 
bir sigara, dizlerinde bir blok -
not ve başucundaki dolabın üs
tünde bir bardak sıcak su, yata
ğının içindedir. 

!ST AN BUL TRAMV Ay ŞİRKETİ GİDİŞ _ G. ELİŞ me bir ökonomi düşüncesi san
mayınız. Öyle olsaydı, Japon: 

P R O G R A M I lar Çinlilere zorla cam satarlar 
19 3 5 yılının 1 Mayısdan sonra da pencerelere kaad taktımıaz

Ben senelerdenberi bu mese
leyi tetkik etmiş olduğumdan 
derhal cevap verdim: 

- İş yalnız istihkamlara ka
lırsa, evet, geçmek mümkün
dür. Yalnız büyük zayiatı, me
sela filonun üçte birini kaybet
meği göze almak şartiyle. Fakat 
geçilecek yerlere torpiller kon
muş ise, hayır. Çünkü bu tor
piller boğazın en dar yerine ko
nacağından ilk batacak gemiler 
boğazı büsbütün kapıyacaklar
dır. Bu sebeple filodan evvel ka
ra kuvvetleriyle istihkamları ve 
torpil tarassut mevkilerini zap
tetmek laznndrr. Bu kara kuvve
ti Türk kıt'alannı mağlUp ede
bilmek için oldukça büyük olma
lıdır. 

Birkaç sene sonra Amiral Mi
hailin gene Amiral olan oğlu 
bana eledi ki : 

- Babam sizin mütalearuzı 
aynen tekrar ederek Deniz U
mum Kumandanlrğma bir rapor 
verdi. 

1904 ten 1907 ye kadar gene 
Çanakkale muammasının tetki
kine memur edildim. O zaman 
Camberleydeki harbiye mekte
binde "Sevkülceyş,, muallimi i
dim. Çankkaleye ayni zaman
da karadan ve denizden taarruz 
nazariyesine La guerre Amphi
bie unvanım vermiştim ki bu ta
biı: sonralan hPmP-n h,.r.~ı; .t~
rafından kullamfan bTr ıstııan 
oldu. 

Amphibie muharebesinin mu
vaffak olmasr için iki şart kabul 
edilmişti: 

Şu halde Çanakkale teşebbü
sünü muvaffakiyetsizliğe düşü -
recek bir sır kacırmanrn bizzat 
sansör şefliği eden Churchill' -
den vaki olmayacağı muhak -
kaktır. Ben bütün gayretimle 
Çanakkale harekatında ihraç 
noktasında faik Türk kuvvetle
rinin bulunmaması lazım geldi -
ğine dikkat edilmesini tavsiye 
ettim. 

Çanakkale işlerine memur şef 
lerin yazdıklarına bakılırsa 
Türk kıtalan kendilerini müm -
kün mertebe saklayabilmişlerdi. 
Bu vaziyette gemilerimiz istih
kamlar arasından Boğazı geç • 
seler de Türklerin müteharrik 
toplan ve sahra obüsleri bunla
rı pek çabuk berbat edebilirdi. 
Çanakkale harekatrna memur e
dilen Sir Hamilton yazdığı bir 
mektupta diyor ki: "13 martta 
vedalaşmak üzere Lord Kiçner'
in odasına girdiğim zaman bana 
verilmek üzere hazırlanmıs üc 
türlü talimatı tetkik ile meŞgui 
buldum. Her üç talimatın ha ına 
~uyu; ya..c.u.•u•~ .... 

[Arkası var] 
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No. S ı n ı r 

10 Şişli - Tünel 

11 Şi§li - Beyazit 

12 Harbiye - Fatih 

12 A Harbiye - Aksaray 

15 Taksim - Sirtked 

16 Maçka • Beyazit 

16 A Maçka • Eminönü 

17 Şişli • Siıi<eci 

17 A Mecidiyeköy-E.önü 

19 Kurtulut - Beyazit 

22 Bebek • Eminönü 

23 Ortaköy • Aksaray 

34 Beşiktaı • Fatih 

32 T opkapı • Sirkeci 

33 Yet'tkule - Sirlced 

KALKIŞ 

'( Şişliden - Tünele 
( Tünelden - Şişliye 

( Şişliden - Beyazita 
( Beyazittan - Şişliye 

( Harbiyeden - Fatihe 
( Fatihten - Harbiyeye 

( Harbiyeden - Aksaraya 
( Aksaraydan • Harbiyeye 

( Taksimden - Sirkeciye 
( Sirkeciden - Taksime 

( Maçkadan • Beyazita 
( Beyazittan • Maçkaya 

( Şişliden - Eminönüne 
( Maçkadan - Eminönüne 

( Eminönlinden - Maçkaya 

( Şişliden - Sirkec::iye 
( Sirkeciden • Şişliye 

( Mecidiyeköy - Eminönüne 
( Eminönünden- Mecidiyck. 
( Mecidiyeköyünden-Eminö. 
( Enıinönünden-Mecidiyek. 

( Kurtuluştan • Beyazita 
( Beyazttan - Kurtuluşa 

( Şişliden - Eminönüne 
( Kurtuluştan-Eminönüne 

( Eminönünden - Kurtuluşa 

( Beşiktaştan - Bebeğe 

( Beşiktaştan • Eminönüne 

( Bebekten-Eminönüne 
( Eminönünden-Bebeğe 

( Bebekten - Beşiktaşa 

( Ortaköydcn-Aksaraya 
( Aksaraydan-Ortaköye 

( Beşiktaştan-Fatihe 
( Fatihtc?·Bcşikt~şa 
' ( '!opkapıdan-Sirkeciye 

( Sirkeciden-Topkapıya 

( Topkapıdan-Aksaraya 

( A.ksaraydan-Y edikuleye 
( Y edik:uleden-Sirkeciye 

Ara 

3' 6' 
9' 

12' 
26' 

5' 7' 
9' 

14' 17' 
28' 

S' 

5' 8' 
17' 

7' 
14 

8' 
12' 

21' 

6' g• 
17' 

7' 
15' 

6' 

10' 
20' 

8' 
15' 

7' 
14' 
8' 
16' 

İlk Son 
&:alkış Varı} ----
~ .40 23.40 
6.00 24.00 

~ 23.31) 
'i'.02 24.12 

6..3() 24.00 
5..46 23.21) 

6.40 23.30 
6.00 ZZ.50 

7.15 19.lO 
7.35 19.30 

6.15 23.20 
6.55 24.00 

6.10 -.-
7.10 20.20 

6.40 20.45 

6 25 20.00 
6.55 20.30 

6.45 9.40 
7.17 1\0.12 

H.28 18'.45 
15.00 l!US 

6.00 23.J.O 
6.45 23~3 

6.05 -.-
7.05 20.111 
6.35 2G.40: 

5.25 -.-
5.35 -.-
5.45 23.40 
5.55 24.20 

- .- 1.00 

5.50 20.50 
6.35 21.30 

6.30 20.4C 
7.10 21.20 

5.40 23.30 
6.12 24.00 

-.- 24.35 

5.30 -.-
5.45 23.35 E en muvaffakiyetli :: 

S temsili 5 
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37 Edimekapı - Si11ked 

;: BugUn matinelerden :: 
5 itibaren = .... 

( 
,( 

( 
( 
( 
,( 

Sirkeciden-Y cdikuleye 
Yedikuleden-Aksaraya 

Aksaraydan-Edirnekapıya 

Edirnekapıdan-Sirkeciye 

Sirkeciden·Edirnekapıya 

Edirnekapıdan-Aksaraya 

15' 
10' 

16' 

s• 
ıo• 

15' 

6.17 

-.-
5.25 
5.45 
fi.14 
-.-

24.0S 
24.40 

-.-
23.25 
23.SS 
24.25 

3299 

Evvela gizlilik, sonra çabuk
luk. Fakat Çanakkale teşebbü
sünde gizliliği temin edecek ma
kamlar hiçbir şey yapmadılar. ~ 
N ara'ya yapılacak taarruz ade
ten davullarla ilan edildi. Sonra 
malzeme ve mühimmat o suret § S U M E R : •111111111111111111111111111111 rnmrnmm11111111111111111111111111111111r1111! le hazırlandı ki Mrsır limanla
rındaki depolan boşaltmak ve 
tekrar gemilere yüklemek mec
buriyeti hasıl oldu. Bu iş hafta
larca sürdü ve Alman Generali 
Liman Fon Sanders bundan is
tifade etti. Çanakkaleye çıkan 
askerlerimizin mah•, ~lm 1sma· 
sebep işte bu sır saklamamak ve 
haftalarca gecikmek olmuştur. 

Deniz sansör şefi diyordu ki : 
- Mösyö Churchill sansöre 

çok ehemmiyet veriyordu. Hatta 
bir gün bana "Sansör şefi siz 

yok, bir musevi bankerle şirket 
yapıyoruz. Onun Brüksel pi
yasasında eli var. Bir ecnebi 
sermayesini bu işe sokabilme
ğe çalışıyoruz. Onlara sağlam 
görünmüş olmak için ikimiz 
de bütün varımızı ortaya koy -
duk. Elimde ne kadar para, tah
vilat, hatta mücevher varsa 
banker Alyon'la ortaya koyduk. 
Alyon bugünlerde Viyanaya, o
radan Brüksele gidecek. Bir ke
re ecnebi sermayesini bağlajık 
mı, kurtulduk demektir. 

Turgut böyle bir banker ismi 
tanımıyordu. Fakat kendh>i u • 
fUn zaman lstanbulda bulun -
matlığı için böyle bir zenginin 
türemesi pek tabii idi. 

Muhtar dedi ki: 
- Alyon açıkgöz bir adam

dır. Beyaz Ruslar lstanbula eel
dikleri zaman çok işlerine yara
mış, bilhassa kıymetli elma&la -
rma Paris piyasasında müşteri 
bulmuş. Bana da karım tanıttı. 

Ve büyük işlere girmenin 
verdiği yüksek kazanç zevki ile 
gözleri parladı: 

- lş_ azizim1 memleket 

§ sinEMASINDA § a B O v u K E 
~ :::~~~~.::~f~~~ı::a~:J i TAYYARE P I YAN G OSU ! 
g C E n U B K 1 Z 1 ~ S Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. İ 
§ !!:~e=~·~~~~;a:~: § ~ Yeni tertip planını görünüz i 
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fakir... Burada, ne kazaiısan bir 
yandan gelir, bir yandan gider. 
Şöyle topluca, büyükçe bir ser -
vet yapabilmeli ki insan kolay 
kolay yıkılmasın. 

Turgut hak verdi: 
- Öyledir dostum. Büyiik 

başın derdi büyük olur. 
Fakat o, bu ecnebi sermayeli 

şirket işinden bir şey anlama -
mıştı. İşin ne olduğunu sorma -
dı da ... Anlıyordu ki Muhtar bir 
az açılmak isterken her neden
se gene vazgeçip vaziyetini sağ 
lam göstermeyi tercih ediyor -
du. 

Ve mühendis Muhtar şimdi 
gene karısından bahsediyordu: 

- Nadya, bana, çok uğurlu 
geldi. Hayatıma karıştığı gün -
denberi işlerim açıldı. Çok ka -
zandun. Kazandığımı tutma -
dnn. Fakat iyi yaşadım. Seya -
hatler ettim. Ve bu yolda onun 
zekasından çok istifade ettim. 

Turgut daha önceden bu karı 
koca hakkında epeyi malUmat 
topladığı için işittiklerini şimdi 
dinledikleri ile karşılaştırıyor 
ve anlıyordu ki Muhtar, karısı -

na liarşı çok düşkündür. 
En hayati mevzular arasında 

bile onun lakırdısını açmaktan 
zevk alan Muhtar: 

- Tabii Nadyayı göreceksin, 
dedi. Bugün yemeğe kahrsm. 
1 tiraz edeyim, deme. lstanbula 
zevk etmek, iyi yemek yemek i
çin gelen bir adamın işi ola -
maz. Merak etme, ahçımız sana 
lokantaları aratmaz. Rustur. 
Vaktile Grandük'ün ahçıbaşısı 
imiş. Güzel şaraplarımız da var
dır. 

Ve birdenbire sesinin tonu -
nu değiştirerek sordu: 

- lstanbula ne zaman gel -
din? 

- Daha birkaç gün. 
Muhtar gülümsedi: 
- O halde seni lstanhu1da 

gezdirmek vazifesini biz üstü -
müze almalıyrz lstanbulda ka · 
rıma çok güzel, derler. Fakat 
göreceksin, o, güzelden çok iyi 
bir kadındır. İdea] bir kadmıhr. 
Tam evinin kadını ... 

Ve gülerek ilave etti: 
- Çok para harceder ama hak 

~ıdır. Böyle zeki, zevki yüksek 

bir kadının arzuları için para sar 
fetmesi çok görülmez değil mı, 
göreceksin yat Bak ne cana ya
kın, ne samimi kadındır • 

• Nadya, kocasının arkadaşım 
enteresan buldu. 

Güzel kadın bir iki saat önce
ki üzüntülü sahneyi unutmuş gi
bi pür neşe avdet etmişti. Adeta 
alacaklıların parasını ödemiş ve 
yahut onları susturmuş gibi gö • 
rünüyordu. 

Yemekte Turgut güzel Nad -
yanın bir çok suallerine cevap 
yetiştirmeğe çalıştı. Her şeyi so 
ruyordu. Fakat dikkat etti ki, bü 
tün bil sualler bir yerde topla • 
nıyor. O misafirinin ne ağırlıkta 
bir adam olduğunu anlamak isti 
yor ve bunun için çok ustalıkh 
suallerle onu söyletmeğe çalışı -
yordu. 

Turgııt; Muhtara olduğu gibi 
karısına da üstü kapalı cevaplar 
veriyor, çorak, geri bir yerde ge
çen çalışma yıllarında ancak şöy 
le böyle geçindiğini söyliyordu. 

Fakat Nadya bu cevapları pek 
kandırıcı bulmadığını anlatmak 

lardı. 

Çin'de cam yerine kaad mo
dası, oda içerisine güneş ışığı -
nm daha tam olarak girmesi 
için kaadm, bilhassa yağlanmış 
kaaclın daha müsaid olmasın -
dan çıkmıştır. Camın ultra - vi .. 
olet denilen reyonlardan ancak 
küçük boyda olanları geçirerek, 
ortanca ve en büyük boyda olan 
tarını tuttuğunu Avrupa hekim
leri de bilirlerdi. Cin hekimleri 
kaaddan, hele yağlı kaaddan o 
reponlann hepsinin geçtiğini 
keşfetmişler de onun için sana
toryom pencerelerine kaad tak
ma ğ-ı dü~nmüsler. 

Bu u1tra - violet'nin ne de
mek olduğunu ve ehemmiyetini 
bilirsiniz.= Güneş rc;rğr bir bi1 -
lur arasından geçince yedi ren
ge aynhr. Gözle görülen yedi 
renkten başka, gözün göhnedi· 
ği, fakat fennin anladrğ-ı iki tür
lü ışrk daha vardrr. Biri kırmr .. 
zr rengin ötesinde bulunan in· 
fr a- ronge, biri de mor reng"in 
öte~1nde bulunan ultra - violet 
revonlan. 

Cenub memleketler ahalisi • 
, nin şunaıdeıuı.erc.ıen daha ışıek. 

daha dayanıklı olmaları ondan 
ileri geilyor. Sütlerin iyi olması 
jçin inek ahırları bile o re~on
Jardan hiç olmazsa bir kısmnı 
girebilsin diye camdan yapılıyor. 

Bu reyonlar mikroplan öıdür 
dilJ,J.ıtrint\...., !lif"'' r.1-rrn::ın lAr.i't:L. 

mikroplarını bir hanilede yok 
ett.ı1ek için pek çok işe yarıyor. 

.Hutubetli hava ve reyonları 
tuttuğu için insanalara zararli 
oluyıor, insanlar rutubetten kaç 
mak: ve ultra - violet reyonları 
dah~ iyi bulabilmek için dağla· 
ra ç1kıyorlar. 

Bu reyonlar romatizma ağrı· 
lannı,_ verem hasta1tldarnu iyi 
etmek Lçin de kullanılıyor. Şu 
halde Çin hekimlerinin cam ye
rine, o reyonları hiç tutmayan 
kaad kı:lllanmalan medeniyete 
aykırı htt hareket sayılamaz. 

Çin hekimlerinin çıkardıkları 
bu akıllnca moda elbette her ta· 
rafa y~nlacağmdan, bizim de 
yatak odalarımızın pencerele • 
rindeki ca. mlan çıkartarak yer .. 
terine ya~lı kaad takacağımız 
zaman pek uzak olmasa gerek • . ' 
tır. 

Lokman Hekim 

ister gibi dwlaklannda hafif bir 
istihza ile orıu söyletmekte israr 
ediyordu. · 

Onun göziinde bütün taşralı 
iş adamlan gibi mühendis Tur -
gut ta para mtbası idi. 

Turgut bu istintaktan sıkıl • 
mış gibi görü.tıterek: 

- Şimdiki halde zengin deği
lim. Fakat miihtaç da değihm. 
Yalnız dışarılat da yıllarca para 
kazanıp 1stanbu1a gelince bir iki 
haf ta içinde boşatlan insanlardan 
da değilim. 

Ve (Mardin) tle (Midyat) da 
geçen iş hayatıBt.ian anlatmağa 
başladı: 

- Oraları şüphesiz birer ser
vet kaynağıdır. Çalışmak, bu ha 
zineleri çıkarmak ister. Eğer 
kuvvetli sermaye C.llsa daha gi
rişilecek çok işler ~·ard'Ir. Ham 
ve bereketli toprak. E1 deyme • 
miş. emek görmem~l • 

Eski Avrupah1ar para kazan -
mak için Amerikaya gider ve 
bir kaç yıl içinde zengin olurlar 
mış. Ben o fikirdeyim ki, lstan -
bulda toplanan iş adamaln Ana 
./ - - [Arkası var] 
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SOFYA MEKTUBU 

Vidin'de yaşayan 
lrkdaşlarımız Çift kanat · 

!ngiltereyi. dünya denizleri
nb~' yıllarca, mutlak· hakiın kılan 
ır düstur vardı: 
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Sofya, (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Vaktile Pazvandoğ
lu namındaki bir sergerdeye hü
kilmet merkezliği eden bu tarihi 
şehirde birçok ırkdaşlarımız ya
şamaktadır. Bunların " şefka' ,. 
adını taşıyan güzel bir kütüpha 
neleri vardır. Hali] Ibrahim bi
raderler taraf mdan vakfedilen 
emlak ve paralarla idare edil -
mekte olan bu çok zengin kütüp 
haneye yalnız Türkler değil. ya 
hudiler, Bulgarlar dahi devam 
etmektedir. 

Çift sancak 
b. En güçlü iki devlete muadil, 
ır deniz kuvvetine malik ol

tnak .. İngilizler bunu şaşmaz bir 
p~ensip sayarlardı. Bire karşı 
ıkı: kemmiyet üstünlüğü .. Buna, 
bahriyenin keyfiyet üstünlüğü
nü de katarsanız, İngiliz deniz 
hakimiyetinin, İngiliz nüfuzu
nun sırrını anlamış olursunuz. 
Bele Büyük Savaştan sonra, 
Alman donanmasının yok olına
aı, İngilizleri, denizlerde rakip
siz ve pervasız bir kuvvet hali
ne sokacaktı. Ancak, yeni dün
Yanm akıllara şaşkınlık verici 
azman ve genç kudreti, deniz -
lerde, çarçabuk, İngiliz donan -
lnası hacmine çıktı. İngilizleri, 
amansız yarışın faydasızlığını 

anladılar; ister istemez deniz 
beraberliğini kabul ettiler. Böy
lece, Amerikan ve ] apon deniz· 
ciliği mağrur İngilterenin çift 
sancak nazariyesini, ebediyen 
suya düşürdü. 

• Son yıllarda İngilizlerin raha-
tını bozan korkunç bir heyfila 
var: tayyare! .• İngiliz azmi bun
da da bir: 

Çift kanad 
Prensipi tatbik etmek istiyor

C'.lu. Fakat Fransız ve İtalyan 
kanatlan günden güne artarken, 
Büyük Britanyamn uykusunu 
kaçıran kabuslu bir haber işitil
di: Almanlar, anlaşılmaz bir el
çabukluğile İngiliz hava kuvvet
lerine muadil bir kanad ordusu 
yapmış! .. İngilizlerle, filen hava 
beraberliği temin etmiş .. lngil
terede bir telaştır koptu! .. Ya
kın tehlikeyi hisseden İngilizler 
derhal hava kuvvetlerinin iki 
misline çıkarılmasına, müdafaa 
teşkilatının pekleştirilrnesine, 
hatta donanmanın arttırılması -
na karar verdiler. Bu iş için mil
yonlarla altın sarfedecekler .. Bu 
kadarla kalmıyarak, deniz ve 
havada yerli bir milli müdafaa 
programı yaptılar .. En mükem
rc ~c· uı:u.omaı- yapııacaK.. ı.Jc" 
me~ ki hava yarışı çelik bir ira~ 
de ıle başladı, bütün hızile de
vam ediyor ve edecektir. Nere
ye varacağız?. Hava tabakaları
na kim hakim olacak?. 

Şekispir'in dediği gibi: 

' lşte mesele bu!.. 
'' H erkes, havasını, yurdunu 
emniyetini korumak kaygusun~ 
düştü. Bundan daha meşru, da
ha haklı, dal ... söz götürmez bir 
hak olur mu? Yakın zamanda 
b~lki on bin Rus kanadı, beşer 
hın Fransız, 1 tal yan, İngiliz, Al
man harp kanadı ve öbür· ulus
ların da o nisbette hava kuvvet
leri olacak!.. Avrupa göklerini 
YI:ta.rak havalanacak belki yir
mı hın harp tayyaresi var .. Top 
ve mitralyöz taşıyan h~va kru
vazörleri f •• Ateş, zehir, ölüm 
saçan sayısız çelik kanat!.. Ar
tık, deniz ve havada mutlak ha-
klıniyet yok!. Çift sancak ve 
çift kanat yokl .. Herkes meşru 
müdafaa vasıtalarile mücehhez! 
Göklere çıkan bu dev kanatlar, 
bu dev kuvvetler karşısında ma
sallardaki devler ne kadar cüce 
kalıyor! .• 

Yusuf Osman BUkUlmez 

Tedhişle mücadele 
Cenevre, 1 (A.A.) - Uluslar 

kurumu tarafından 1934 ilkka
nununda teşkil edilen "Siyasal 
tethişin men'i,, komitesi, dün 
t?planmış ve Belçika mümessi
~ Karton dö Viart'ı başkan in
tihap etmiş tir. 

Danzig 
Meclisinde 

Dantzig, 1 (A.A.) - 7 ni
sanda seçilen yeni mebusan mec 
lisi ilk toplantısını yapmıştır. 

Sosyalist mebus Weber seçi· 
min meşruiyetine itiraz etmiş 
bunun üzerine reis bir karar ver 
mek satahiyetinin münhasıran 
yüksek mahkemeye ait olduğu
nu söylemiştir. 

Meclis, muhaliflerin proJes -
tolarına rağmen muhalefet aley 
hine müteveccih iç nizamname
yi kabul etmiştir. 

Meclis, münhasıran Nasyo -
nal sosyalistlerden mürekkep di
vanını de seçtikten sonra ayana 
26 muhaJif e karşı nazilerin 43 
reyi ile itimat beyan etmiştir. 

Fransız Bahriye Bakanı Londrada 

Almanyauıın Protesto 
Edilmesi Muhtemel 
Londra, 1 (A.A.) - Almanyanm denizaltı gemileri inşa et

mesi meselesi hakkında Fransa ve 1 tal ya arasında henilz hiçbir 
~üzakere yapılmamıştır. Fakat, bahriye birinci lordunun kızının 
nıkahmda bulunmak üzere buraya gelen Fransız bahriye bakam 
Piyetri ile John Simon arasında bugün Avam kamarasında fikir 
teatileri cereyan etmesi muhtemeldir. 

Piyetri, bahriye birinci lordu ile uzun bir müzakerede bulun
muştur. 

Londra, 1 (A.A.) - Kabine, bugün Alman silahlanmasına 
karşı alacağı vaziyeti tetkik edecektir. Derpiş edilecek ihtimaller 
şunlardır: 

"Cenevreye müracaat, Stresa kararlan mucibince Fransa ve 
t tal ya ile müzakere ve Berline bir protesto notası verilmesi, Bu 

.Ron ihtimal, diğerlerinden daha kuvvetlidir. 
Kabine, Avam kamarasında yarın milli miidafaa hakkında ya

pılacak olan müzakerelerden evvel bir karar vermiyecektir. 
Bazı muhafazakar azaların, bu milli müdafaa programının tat

bikinde yeni vergileri bertaraf etmek için bir istikraz akdini tek
lif edecekleri zannolunmaktad1r. 

tt a o 

ingiliz, Fransız 
Müstemlekeleri 

Nevyork, 1 (A.A.) - Mebu
san meclisinin askeri encümen
lerine yolladığı bir beyanname
de Roosevelt, başka milletler 
taraf mdan hasma ne telakki edi
lebilecek her türlü neşriyatı dur
durmak için, icabı takdirindl! 
kendisine bahşedilmiş olan ordu 
ve donanmanın başkanlığı nü · 
fuz ve salahiyetini istimal ede
ceğini bildi: miştir. 

Roosevelt, bazı ordu erkanı
nın ve ezcümle erkanı harhiye 
reis vekili general Kilburn'urı, 
Kanada civarında bir hava ii .sü 
harekesi ihdası ve zaruret hasıl 
olduğu takdirde İngiliz ve Fran 
sız müstemlekelerine vaz'iyet 
edilmesini tavsiye eden beyana
tına işaretle bunların ne haliha
zırdaki hükumetin ne de bizzat 
kendisinin siyasasını asla Hı:ie 
etmediğini söylemiştir. Murrıai
leyh ilaveten demiştir ki-

Türklerin zengin cemaat em
laki vardır ki, mekteplerin va -
ridatını bunlar vücude getirmek 
tedir. 

Vidin, pek çok Türk miinev • 
veri yetiştirmiştir. Bunlardan 
bazıları Bulgar üniversitelerin -
de, bazıları da Avrupa üniversi
telerinde okumuşlardır. 

Bunun üzerine ayan reisi 
Greeisler son intihabatın ekse
riyetin nazilerde olduğunu isbat 
ettiğini, Dantzig teşkilatına ri
ayet olunacağım ve Lehistanla 
anlaşma i.iyasasma devam edi
leceğini söylemiştir. , Almanyanın Deniz Kuvvetleri 

" Amerika hükfuneti, Ameri
kanın her hangi bir yabancı dev 
letle mevcut dostluğunu ihlal 
etmek ihtimalini derpiş eyle
mektedir.,, 

Güzel ve şirin Tunanm kena -
nnda meydana getirilen güzel 
bir bahçesi ile daha güzelle~en 
Vidiııde, çok güzel tanzim olu
nan bir pazar kurulmaktadır. 
Pazar yerinde dolaşanlar. bul
garca, türkçe, yahudice, eı-me
nice, romence, sırpça, fraıısııca, 
macarcayı duymaktadırlar. 

Yerinde çok mükemmel bir 
tiyatro binası vardır ki, Bul
garistan dahilinde bunun daha 
bir eşine rastlamak zordur. 
(Viktorya) namındaki bir spor 
sahasından geçerek Tuna kena
rından biraz ilerleyince eski za
man derebeylerinden Pazvant· 
oğlunun vaktile kendisine sa -
ray olarak yaptırdrğı ve bugün 
hapishaneye çevrilen binanın ö
nüne çıkılır. Eski Bulgar Başve
kili İstanbuliskinin, harbıumu -
mi esnasında tam dört sene 
mahpusiyet hayatı geçirmiş ol • 
duğu bu çökük binanın arka ta· 
rafında (Babavida) kalesinin 
yiiksek ve insana haşyet veren 
dört tane kulesi görülür. Kule -
lerden uzanan koyu gölgeler sa 

Balkan gazeteleri 

Sulgaristanda 
Yeni kanunuesasi 

Bulgar efkan umumiyesi üze
rinde çok müessir olan müsta -
kil (Zora) gazetesi (Yeni kanu· 
nu esasi) başlıklı başmekale -
sinde şöyle demektedir: 

"19 mayıs 934 inkılabı, neza
ret sandalyelerini pazarlığa çı -
karmış olan partizanlığa karşı 
bir aksülamel idi. Partizanlığı 
yok etmek bir muvaffakiyettir, 
ve bunu muhafaza etmek Iazım
dır. Kralın beyannamesinde, 19 
mayıs ideallerinin yeni yapıla -
cak olan kanunu esasinin temel 

r lcrinde yer tutmasından bahso -
lunuşu da, bundan ötürü olsa 
gerektir. Beyannamede, Bulga -
ristarun do2:usundan kalma 
ve mileltin tasvibine mazhar oİ~ 
muş bir kanunu esasiden bahso
lunmaktadır. Büyük Tarnova 
~anunu esasisi Bulgaristanın do 
guşundan az sonra ve onu do _ 
ğuranların belli başlıları tarafın 
dan işlendiği için, bugün için o
nun yalnız yeni zamana uydu -
rulması kalmaktadır. 19 mayıs
tan önce bu sütunlarda bahset -
tiğimiz gibi, ya başvekilin sala -
hiyetinin genişeltilmesi, veya -
hut kuvvetli merkeziyet usulü -
nün meydana getirilmesi lazım
dır. Partizanlık yok edilerek, 
millet meclisine ekonomi mü -
messilleri sokulmalıdır. Vekil -
ler meclisi, başvekil ile adliye 
nazırını, kanunu esasi işi ile 
meşgul olmağa memur ederken 
arzulanan ve hatta lüzumlu o -
lan şey de, fikirlerin beyanına 
daha fazla serbesti verilmesidir. 

S o s ya li st 1 i de r i 
fikirlerini anlatıyor 

Meşhur Sosyalist lideri Kris
to Pastokof (İskra) gazetesin -
de şunları yazmaktadır: 

"Kralın beyannamesinde, ye
ni hükumetin müstakbel hattı 
hareketi hakkında işaretleneıı 
izler vardır. Yarınki günün me
seleleri, her ne kadar umumi 
bir çerçeve içinde de gösteril -
miş olsa, söz, kanunu esaside 
yapılacak olan değişjldiğe aittir. 
Bu, milletin tasvibi ile olacak -
tır. Milletin tasvibine mazhar ol 
mayan ve milletin iştiraki olma
yan bir idare, bunun başında 
kim bulunursa bulunsun devam
lı olamaz. Kanuni bir rejim ku
rulamaz. Binaenaleyh, milletin 
reyine doğru gidilecektir.,.,, 

Yardımsız kalanlar 

Tahminden Çok Fazla Olacak 
Londra, 1 (A.A.) - Ciomale 

Ditalia'nm Almanyamn deniz 
inşaatı programı hakkında ver
diği rakamlardan bahseden 
Daily Telegraf gazetesinin de . 
niz muharriri Hektor Divater . . 
dıyor ki~ 

"Mevsuk bir kaynaktan öğ . 
rendiğimize göre, Alman hüku
metinin deniz inşaatı programı 
şimdiye kadar nesredilen bütün 
tahminlerin üstüıi'dedir. Ciorna
le Ditalia'nm verdiği rakamlar, 
hakikata yaklaşmamaktadır. 
Bilhassa Alman zırhlıları, İtal
yan gazetesinin tahmin etti :"in 
den çok daha büyük olacaklar · 
dır. Filonun umumi kudreti, 1 -

talyan tahminlerinden asgari 
15,000 tonilato daıha fazla ola -
cak ve 110,000 tonilatoya kadar 
yükselmiş bulunacaktır. İddia 
edebilirim ki, Alman harb ge 
mileri, şimal denizinde ve Atlas 
Ökyanusunda ve Baltık denizin 
de muvaffakıyetle faaliyete ge
çebileceklerdir. Baltık denizinin 
müdafaası için inşa edilmiş o -
lan Alman cep kruvazörleri, 
yeni levazım almaya mecbur ol
madan çok büyük mesafeler ka
tedebilmektedir ler. Bu kruva · 
zörler, 20 mil sür'atle 10,000 mil 
ve 13 mil sür'atle 18,000 mil ka
tedebilmcktedirler. .... 

ll n m ii n i c:. t 1 Ar 
Pekin, 1 ~A.-_A.). - Komünist kuvvetlerinin piştarları şehrin 

ancak_ 15 mı] otesınde bulunduklarından, Yunanfu'daki İngiliz, 
Amerıkan ':e Fransı~ ka~n ve çocuklarından ekserisi bu sabah, 
trenle, şehrı terketmışlerdır. Geriye kalanlar da mümkün oldu
k~dar çabuk gitmeğe bakıyorlar. Komünist kuvvetler şehre 1~ 
mıl kadar sokulmuşlarsa da, hükumet kıtaatı, kendilerini yakın
dan takip etmetkedir. 

Amerika konsoloshanesi memurlarının da şehri terketmeğe 
ve konsoloslu~ ~vrakıru da beraberlerinde götürmeğe hazırlan
dıkları zannedılıyor. 

••• 
Yunan divanı harplerinde 

~~na, 1 (Hususi muh~birimizden)-Dün muhalif parti lider
lerını ~uhakeme ed~n ~ıv~nı harpte müdafaa şahitlerinin din
lem;ıeea~e devam e.dılmıştır. Kafandaris ve Gonatasm müdafaa 
şah1~.ler_1. s~.çlul~n_? ı~!a~la alakadar olmadıklarını söylemişlerdir. 
G~mulcune uç~ncu dıvanı harbi de isyanla alakadar olan bir 

çok J~ndarma_yı. hır sene ile üç sene arasında hapis cezalarrna 
~a.hk~m etmıştır. Bunların ekserisi Giritlidir. Yine Gümülcüne 
bırıncı ve ikinci divanları 28 zabiti 22 ile üç ay arasında muhtelif 
ce.za~ara mahkUm etmiştir. Ekserisi zabit olan 48 kişi beraat et
mıstır S I"' "k d. ~ : e anı ıvanr harplerinde son kafile isyancıların muhake-
melerıne perşembe günü başlanacaktır. 

• 9 o 
Moskovada 660 tayyare uçtu 

Moskova 1 (AA) R·· · h b. · b"ld. · baht · • · :. :- oyter aJansı mu a ırı ı ırıyor: Sa-
K ~yın, ~ mayıs buyuk askeri nümayişlerinin icrası sırasında 

ızı mey anda her sınıftan 660 tayyare uçuşlar yapmışlardır. ' 

Şevrol~ fabrikalarmda grev Silah ticareti 
Detroıt, • Amerika - 1 (A. Londra, 1 (A.A.) - Silah 

A.) . - Şevrole fabrikası ame- ticareti ve hususi fabrikalar hak 
lelennden 2000 kişinin, hafta ba- kında tahkika~ta bulunmak için 
şı_nd.a başlamış olan grevleri, ay- toplanan komısyon, bugün ilk 
nı şırketin K1evenland Ç' toplantısını yapmıştır. İlk şahit 
çinatideki K~radsöri ve v~itişı:r~ olarak davet edilen Lord SeiiJ 
me atelyelenne de sirayet edf>- Ofşelvud, reis bulunduğu ''U
rek 11.000 amelenin te k" ·~ lusla~ .. ku~um~ birliği., azaları
lini mucip olmuştur. r ı t~ga· n~,~ılah ımalat ve ticareinin bir 

Roosevelt, beyannamesinin 
bir suretini, bu yolda hareket et
meğe mecbur kaldığından dola
yı esef beyan ederek harbiye ne
zaretine göndermiştir. 

Avrupada 
1 Mayıs 

[Ba~ı 1 incide] 
tahminler hilafına olarak Hit -
ler, saat 8,30 da 1 Mayıs bayra
mının başlangıcında hazır bulun 
muş ve 7 dakika kadar bo~uk 
bir sesle nutuk söylemiştir. 

Mwnaileyh, demiştir ki: 
"Büyük bir devrenin tecrübe

sini yapıyorsunuz. Bu devre Al
manyanm yeniden doğuşudur 
ve qu tecrübe Almanyanın ec -
n.ebı !11-~mlek~tl~r karşısında va. 
zıyetını tahkım ve tarsin içjn 
şarttır. Yakın bir istikbalde Al
manyayı bir takım fırtınalar ve 
bulutlar sarabilir, fakat bütün 
b1;1nlar, bizi şaşırtmayacaktır. S:z. ~lı;ıanyanm istikbal ve em
nıyetu~ın zaminleri olacaksınız. 
Ben, sızlerde iş, sulh ve ayni za
manda cesaret timsali olan Al
manyayı selamlıyorum. ,, 

Viyanada komUnfstrer 
.. Viya~a, l (A.A.) - Polis bu 

gun, Vıyanadaki biltün komü _ 
rıist mahafiline baskınlar yap _ 
m!şt~r. Beş yüz kişi tevkif edil
mıştır. Araştırmalar, komünist 
oldukları sanılan birtaknn hay -
du~l~r tara,f ından dün ak;Şam 
Brıgıtenau da bir bomba atıl _ 
masr yüzünden icra edilmiştir. 
Başvekalet yüksek memurlarrn
da~ doktor Thanhofer ile bir 
pohs ~emurunun ve iki genç 
~ızm agır surette yaralanmasını 
ıntaç eden bomba infila·ki b. 

1. d . ., ır 
po ıs evrıyesinin önünde vaki 
o~uş~ur. ~ay Thanhofer'in srh 
hı vazıyetı fenadır. 

Barselonda tevkifler 
B~rselon, 1 (A.A.) _ Birçok 

se~d:ka mensupları tevkif edi1-
mıştır. Gece yarısına doğru 
t~a:n~a.y muhavvilelerinden bi~ 
rının ıçınde biı bomba patlamış 
tır. Tramvayların işlemes· . k . t ~ 1 ın CT· 
aa ugramrştır. Barselon resmi 
makamatı ile zabıtası General 
L~pez Öchoa'ya karşı 'vaki olan 
s!1ıkasd teşebbüsü hakkında ha-

Yeraltı mahzenler!, korkunç 
kin, sakin akan güzel Tunarun 
dalgalan arasına karı§ır gibi o
lur. Kalenin yapılışı, tamamile 
bir derebeyi köşkünü andmnak
tadır: 

Ye~ altı mahzenleri, korkunç 
merdivenler, rütubetli kalın taş 
dıvarlar, kan kokan yollar •.. Bil
hassa şarkı cenubi cii:1etindeki 
kule_ ç~k merak verici ve şayaıu 
tetkıktır. Bu kulenin içinde Paz
vantoğlu idam mahktlmlannı öl 
dürürmüş .. Boğazına kadar (yu
l~f) . il.e d~tdurulmuş olan kule • 
nın ıçıne ıdam mahktlmu tepe _ 
den. b.ırakılır yavaş, yava~, yula
fın ıçıne dalar ve boğularak di _ 
be kadar vardıktan sonra kule-
ni!1 mahzenindeki küçük bir de
mır kapıdan çekilip çıkarılarak 
Tuı_ıaya ~ttlırmış. Kulenir. te
pesu:ıdekı top ise, bir kuru o;ıkı 
ıl.e, Pazvantoğluna, emrinin ve
rme getirildiğini bildirmiş ..• 

Mahmud Necmeddfn 

mu affettiğini söylemiştir. Bu 
mahkfunlann 193 Ü, 1934 şubatı 
sosyalist ihtilaline iştirak etmiş 
terdir. Bugün siyasal suçlardan 
hapiste bulunan 145 mahkum 
vardır. 1934 sosyalist ihtilaline 
iştirak etmekle maznun ve şiın
di tecrid kamplarında bulunan 
işçi ve memurlar iaşe masraf
larını ödemeleri ve 1-5 tarihin
den itibaren siyasal tavır ve ha 
reketleri hiç bir şikayete sebe
biyet vermemesi şartile, serbest 
bırakılacaklardır. 

Hükftmt, cezaldn beş sene kü 
rek mahkOmiyetine kadar varan 

la ke~um davranıyorlar. Bu sui
kasdın müteşebbisleri, Kral ta
raftarlarından maruf 4 k" ·a· B ' ışı ır. 

unlar, tevkif edilmişlerdir. 

şubat ihtilalinin diğer mamun
larımn da affını Cumurreisin -
den istiyebilecektir. Ancak bu 
af, hükfunet kuvvetleri mensup-

Komite, siyasal tethişle mü
cadele için, arsıulusal bir anlaş
~ayı derpiş eden 9-12-934 tarih· 
lı Fransız teklifini kabul etme
ğe karar vermiştir. 

Bu teklif ezcümle şu noktala
n ihtiva e~ektedir: 

"Pasaport muamelelerinin, i
kamet hakkının memleket bari· . ' 
c~ne çıkarılmaların arsıulusal 
hır nizamnameye tabi tutulması, 
hu hususta imzalanması muta· 
•ayver andlaşmanın tatbikinj te
.-ıın edecek arsıulusal bir ceza 
lnahkemesinin tesisi. 

Şikago. 1 (A.A.) - Hüku
met, mahalli parlamentoların 
yardımına iştirakten imtina et
mesi üzerine, bundan böyle ken
dilerine para yardımında bulun
maktan sarfınazar ettiğı cihet
le, Illinois'da 1.200.000 ve Mi
suri'de 600.000 kişi feci vaziye
te düşmüşlerdir. 

hukumet monopolu şekline ko
Alman maliye nazır nulması ve daimi bir kontroıa ta 
muavin; Londrada bi tutulmasını arzu ettikler· · 

B 1
. .. 1 . . mı 

er ın,_ ı. (A.A.) _ Mailye na- soye mıştır. 
zır muavını Friç Reinhard Lon- · intihabat ve Cirfi idare 
draya gitmiştir. Reinhard,' 1 md 
yıs _bayramını hariçte kutıuıa -
ma~~ ve Londradaki Alman ko
lonısı huzurunda bir ~onferans 
vermeğe memur edilen Nasvo
na] sosyalist partisi hatiplerfn • 
den biridir. 

Atina, 1 (Hususi muhabiri
mizden) - Yannki Bakanı 
h 

. ar 
eyetınde intihabatın haziranın 

ikisine talikine ve örfi idarenin 
pazartesi günü kaldınlmasına 
karar verilecektir. 

Viyanada mahkOm 
sosyalistler affedildi 

.V!yana, 1 (A.A.) - 1 M:ıyıs 
mıllı bayramı münasebetile rad 
yo ile neşredilen bir nutukta. 
propaganda teşkilatının htikO
met komiseri Miralay Adam 
yalnız vatanseverler cephesinin 
umumi tonlantılar yapmak hak
kına malik olduğunu tebliğ et· 
mistir. Miralay, bundan sonra 
başbakanın, 195 sir.asal mahku-

larına karşı ka tiJ cürmü ile maz 
mm bulunmıyanlara inhisar et
tirilecektir. 

Miralay Adam, hükfunetin, 
beş senedrn fazla kürek re7.ası
~~ mahkum olanları da affını dü 
ş~nmekte olduğunu sö1lemiş -
tır. Maamafih bu SO'l sınıf mah
kftm~arrn S\..rb st hrraJnl"' .. 1""rı. 
gay~ı kanunipropagandanm ve 
yenı kauşıkhk tehlikelerinın a
zalması ile alakadardır. 
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[BU ESERDE iLERi 
SURÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HIÇ 
BiR BAGIMIZ YOK. 
TUR. BU TEFRiKAYI 
BOTUN DÜNYADA DE
DlKODU UYANDIR • 
MIŞ SiYASi BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE· 
DiYORUZ.] 

akıtmak için, bütün gönülleri i
le gelip o bayrağın altında top
lanrnazlardı. Gençliğimin o ka -
dar acı intibalarmdan sonra, 
ben de bunu bir kurtuluş say -
dnn. Bugün bile hicapsız herke
se söylerim ki, heyecanıma da -
yanamıyarak dizüstü düştüm ve 
coşkun bir kalple böyle bir saati 
bana yaşattığı için Allaha dı.ia 
ettim.,, 

Hitler, başlıyacak mücadele
de. pek tabii olarak hissesine 
düşeni yapmak istedi. Onun için 
bu mücadelenin düğümü, ne 
Sırbistandr, ne Avusturyanm 
mukadderatı idi, yalnız Alman 
milletinin varlığı idi. Avusturya 
ordusunda hizmet etmek iste -
miyordu. 3 nisanda kral üçüncü 
Leopold'a müracaat ederek, bir 
Bavyera alayına alınmasını is -
tedi. Müracaatını derhal kabul 
ettiler, az sonra da, altı sene 
çıkarmamak üzere sırtına üni -
formayı giydi. 

Ilk askeri talim ve terbiyede 
en büyük korkusu, hemencecik 
cepheye gönderilmesi ihtimali 
idi. Marn muharebesinden son
raki ric'ati, Alman ordularının 
Belçika ve Fransa'yı istilaları, 
Nancy önündeki muvaffakrvet -
sizlikleri, Y ser üzerinde göster
dikleri muzafferane mu.~ave -
met ve harbm bütün bu heye • 
canlı safhalarından Hitler, kita
bında, o kadar baihsetmez. De
mek ki bu safhaları iyi öğrene -
memişti. 

Nihayet bir gün geldi, Hit -
leein alayı vazifesini yapmalı: i
çin Münihten yola çıktı. 

Hitler Ren nehrini ilk defa 
cepheye giderken görmüştü. A
layı taşıyan koca trenin bir va
gonundan Hitler nehre bakıyor 
ve orada da düşünüyordu: Eski 
düşmanın inatçı iştihasmı bu 
Alman nehrinden kesmeli. 

Baharın yumşak sisi içinde 
güneşin ilk ışıkları Niederwald 
abidesine çarptığı zaman,bütün 
alaydan bir ~arkı yükseldi: 
Wacht am Rhein. 

Bu şchamet manzarası karşı
sında Hitler'in kalbi sanki göğ-

. süne sığmıyordu. Fakat ilk sa
atlerin bu heyecanlı anları geç
tikten sonra. herkes artık ölüm
le kar~ı karşıya geldiklerini,Az
railin başları üstünde dolaştığı
nı hissetmeğe başlamışlardı. 

Kı:~ geldi. 1915 - 1916 kışı ... 
Ölüme ve bütün korkulara alr
şan Hitler vazife kaygusundan 
başka bir şey düşünmez olmu'1-
tu. Sanki genç gönüllü, tecrü
beli eski bir askere dönmüştü. 

Hitler kitabında, Alman or
dusunun askeri hasletlerini, ve 
bu ordunun çekilen zahmetlere 
•nasıl göğ'üs gerdiğini iftiharla 
anlatır. Böyle bir zamanda meb
uslara ve politikacılara karşı da 
lnasıl kin duyduğunu saklamaz. 
Gerçi bu savaş yıllarında, için
deki kanaati sarsacak başka 
şeylerle me~gul olmak isteme
miştir. Fakat iki şey her şeye 
rağmen zihnini oyalamıştır .. Bi
ri, milli heyecanı soğutmak isti
ycnler.. Bu adamlar herhangi 
bir zaferin kutlulanmasmda as
kerlerin gösterdiği taşkınlığa 
hudut bicmek istiyorlardı. Hit
ler'e gör;, bu adamları kulakla
rından tutup sağlam urganla bir 
direğe bağlamak ve bir daha 
0 milli hisle oynamamaları için,, 
hepsine ayn birer ders vermek 
laznndı-

Hitlere dokunan ikinci mese
le, hükumetin sosyalistlere faz
la yüz verişi idi. Marksizm bir 
zehir olduğuna göre, Alman 
milleti üzerindeki tesirlerine 
mani olmak için hükfunetin en 
şiddetli tedbirleri alması icap e
derdi. 

H it 1 e r in yazdı~ı kitab 

Sosyalist kongrelerinde bü
tün dünya işçilerinin birliğini 
bar bar bağıran ameleler bile, 
1914 ağustosunda milli tehlike 
karşısında, omuzlara düşen yü
kü va tandaşlarma ihtar etmiş
lerdi .Bu vatani hamleden istifa 
de ederek, Marksistlere karşr 
son şiddetle bir taarruza daha 
geçmek icap ederdi. "Cephede 
en iyi insanlar canlarını verir
ken, geride kalanlar bu yılanı 
pek ala ezebilirlerdi.., Halbuki 
Kayzer bilakis ellerini bu cani
lere uzatıyordu. Hitler bu mese· 
leden bahsederken, kendi kendi
ne bir sual de soruyor: "Acaba 
manevi ve insani baknndan fik
re karşı kuvvet kullanmak, zi
hinleri tahakküm altına almak 
meşru bir şey midir?,, 
. Bu suale de kendisi cevap ve
rıyor: 

- Mutlak hakikati ellerinde 
bulundurduklarına kani olan
lar, böyle şeyler düşünmezler. 
Asri olan, son başarıştır. 

Sahte ve oynak fikirleri, yer
siz düşünceleri sarsılmaz sağ
lamlıkta bir inançla karşılamak 
lazımdır. He1e Marksizmi devir
mek mevzuu bahsolunca .. Bur
juva fırkalar bu şartlardan hiç· 
birini temin etmedikleri gibi, 
parlömanter rejimi bir fazilet 
sayan liberaller de daima Mark
sizme karşı aciz kalmışlardır ve 
kalacaklardır. Bismark bile al
dığı hukuki tedbirlere rağmen, 
sosyalistlerin hakkından gele
memiştir. 

Umumi harpte, hiçbir fırka, 
kendini Marksizmle boy ölçüşe
cek bir vaziyette görmediği için 
bir şey yapmamıştır. 

Sonra Alman propagandası i
yi idare edilmemiştir. Birtakım 
lüzumsuz vehimlere kapılmış
tır. Halbuki herhangi bir vehmi 
kökünden söküp atmak, propa
gandayı müspet hedefe göre 
sevketınek icap ederdi. Hareke-
u V\,,. h"'M• •'°"\.l ..,._._ ....... "S'Sl.""t.--.,. ;.,-a; 

lacak işlerde tereddüde, vehme, 
kararsızlığa yer vermiyor. 

Alınan hezimetinin bazı se
bepleri hakkında bu noktadan 
da fikir edinmek kabildir. Real
schule'de okurken, hocası Hit
ler' e tarihi bilmek zevkini aşıla
mıştı· O da yalnız tarihi oku
makla kalmamış, tarihi hakikat
leri de araştırmağa koyulmuştu· 
Bir defa kendisinde şu kanaat 

vardır: Alman ordusu umumi 
harpte mağlup edilmiş değildir. 
Rusları Brest Litovsk'ta sulhe 
icbar ettikten sonra, kuvvetleri
ni garptaki düşmana çevirmişti 
ve bu düşmanı aman dilemeğe 
mecbur edecek vaziyete gelmiş
ti. Fakat cephede bu kat'i mu
harebe için son hazırlıkların bi
tirilmesine çalışılırken, sayısız 

trenler Fransadaki harp sahala
rına malzeme ve asker taşırlar
ken, bütün kıtaat son hamle için 
tertibatını alırken, gerideki he
rifler birdenbire Almanya'ya en 
alçakça darbeyi vurdular. Al
manya'nm galip gelmesi isten
miyordu. Alman bayrakları çok 
yakın zafer rüzgarı ile dalgalan
ma !Ya henüz başladığı son saat
te, evvelce kararlaştırılmış olan 
l>u taarruzun muvaffakıyetini 
imkansız kılmak için, birçok va 
sıtalara müracaat edildi. Cep -
hane amelesi greve teşvik edil
di. Bereket versin cephane ame
lesinin bu grevi, teşvik edenle
rin bekledikleri neticeyi verme
di. Fakat ötekiler durmadılar, 
birkaç ay sonra, Alman ordusu 
son darbeyi indirmek üzere ha
rekete hazırlanırken, umumi 
grev ilan ettirdiler. Evvela kim
se sesini çıkaramadı. Sonra düş
man propagandasını son daki -
kada imdadına yetişen bu vazi
yetten istifade ederek ,sesini du
yurdu. Bir hamlede bitkin düş
man neferlerini manevi kuvvet
lerini yerine getirmeğe ve bu 
suretle de galibiyetini temine 
muvaffak oldu. Almanlar cep -
hede istedikleri kadar muhare
beler kazansınlar, fakat geride, 

[Arkası var] 

Külih M;ie;i~ Deniz Lisesinden Yetişen Gençlerimiz 
Dolşıyorlarmış Deniz zabiti 

kanımızı 

söz veriyor: 11 Yannın deniz savaşlarında 
seve seve akıtmaya andettik Sultanahmet birinci sulh cezc 

mahkemesinde dün Bolu mahke 
mesinden gelen istinabe üzerine 
burada Y enicami kayyumların -
dan 61 yaşlarında Çerkeşli ls
mailin ifadesi alınmıştır. 

Reis suçlu Ismaile: 
- Ne diyeceksin, Boluda kü

lah giyerek dolaşıyormuşsun? 
diye sordu. 

İsmail de; başındaki kadife 
serpuşu çıkarıp göster<li: 

- Boluda herkes bunu giyer! 
Ben de giydim. Kadife şapka 
giymenin kabahat olduğunu bil
miyordum. 

lsmail bundan sonra, Bolnda 
nüfuzlu bir zatın kendisine hür
met edilmediği için bu ka<life 
serpuşu giyenler hakkında ttJ<l
bat yaptırdığını ıddia etti. 

Mahkeme, istinabe ki?.ğıtlan
nm Boluya iadesine karar ver • 
di. 

* Beyoğlunda, Ermeni kilise
si arkasında Katolik Ermeni ra
hiplerinin oturduğu bir binayı, 
mütevelli heyetten teslim için 
giden maarif heyetine karşı dur· 
mak ve ağır sözler söylemekten 
suçlu papas Osep, Boğos ve Ke
ork'un duruşmalarına dün, ikin
ci ceza mahkemesinde devam e
dildi. 

Şahit olarak dinlenen Harun 
ve muallim Mehmet Ali. rahip -
terin maarif heyetine karşr ya
kışık almıyacak sözler söyledi
ğini tekrar ettiler. · 

Neticede, Polis M~hmedin 
şahit olarak getirilmesi için du
ruşma başka güne bırakıldı. 

* Mecit Cevdet isminde biri, 
komünistlik yaptığından ddayı 
a%ır ceza mahkemesine verilmiş
tır. 

Mecit Cevdetin, dürı ağır ce
zada gizli olarak muhak !m~si -
ne devam edilmiştir. 

* Remzi isminde yedi yaşla
rında bir çocuğun Şişli istasyonu 
civarında kamyonile çiğniyerek 
ölümüne sebep olan şoför Cela
lin muhakemesine dün üçüncü 
---~- ..J--·-- -...t:t...ı: 

Suçlu vekilleri, vakanm geç -
tiği yerden, günde yüzierce oto
mobil, kamyon geçtiğini, bunun 
yayalara mahsus bir yer o lnıa -
dığım iddia ettiler. Ve mahallin
de bir keşif yapılmasını isteJi • 
ler. 

Mahkeme, keşif yapı!masına 
lüzum görmedi ve müdafaa ya
pılmak üzere duruşmayı başka 
güne bıraktı. 

PO L t S 

Bir işçinin 
karnı deşildi 

Evvelki gün Vaniköyündeki 
nişasta fabrikasında bir kaza ol
muştur: 

Fabrika amelesinden Cemal 
oksijenle boru kaynağı yapar -
ken içinde bir kilo karpit bulu -
nan kazan patlamıştır. Parçala
nan kazan işsi Kamilin ağır su
rette yaralanmasına sebebiyet 
vermiş, zavallı amelenin karnım 
deşmiştir. 

Barsakları dökülen Kamil 
derhal bir motora konularak Or
taköye geçirilmiş ve Şifa yur -
duna yatırılmıştır. Tedavi altı
na alman yaralı, dört saat sonra 
ölmüştür. ölmeden evvel verdi
ği ifadede kazanın ansızın pat
ladığını, patlayış sebebini bilrn~
diğini söylemiştir. Hadiseye tls
küdar müddei umumiliği el koy 
muş, müddei umumi muavin!e
rinden Nazif tahkikata başla -
mıştır. Dün öğleden sonra fab
rikada kimyager, mühendis ve 
müddei umumiden müteşekkil 
bir heyet keşif yapmıştır. Kaza 
sırasında kaynak yapan Cema
lin dikkatsizliği olup olmadığı 
araştınltyor. Bu itibarla tahki -
katın sonuna kadar zannaltına 
alınmıştır. 

Olen amelenin cenazesi dün 
gömülmüştür. · 

* Şehit Muhtar caddesinden 
geçen İsmail aranmış ve üstün· 
de bir ustura çıkmıştır. 

* Kasnnpaşada Küçük Piya
lede oturan Asnn sarhoş olmuş 
ve Bahriye caddesindeki fırının 
camlarını kırmıştır. Polis tara -
fmdan yakalaıunıştır. 

=-.,,__ __ __, 

için yeni şekil 
Esnaf cemiyetlerinin bir fe

derasyona bağlanması Ekonomi 
bakanlığınca tetkik edilmekte -
dir. Bakanlık bu işin en iyi ve 
kusursuz bir şekilde yapılması 
için alakaları olan yerlerden ma 
lfunat istemiştir. 

İstanbul Ticaret odası soru -
lan şekillere cevap vermek için 
araştırmalar yapmaktadır. 

Bu arada esnafların bir fede
rasyona bağlanmasının kanun -
lanmız ile olan münasebetleri a
raştırılmaktadır . 

Ticaret odası, esnaf cemiyet· 
teri için bir içtimai yardım ni -
zamnamesi hazırlamıştır. Bu ni
zamname oda meclisinde kabul 
edildikten sonra dae·ıtılacaktır. 

Bu nizamname ile bütün cemi 
yctlcrin borc para verme işleri, 
borç para alamıyacaklara yapı
lacak yard·m sekilleri munta -
zam bir sistem içine girecektir. 

Oda tarafından muhasebe 
murakıbı yapılan Nejat cemi -
yetlerin muhasebe sistemlerini 
tek ve pratik bir usule çevirt -
metkedir. Böylelikle bütün ce
miyetlerin hesaplan ayni şekil
de olacaktır. 

Doktorlar vergifer'nin 
Ne o!masmı istiyorlar 

Doktorların kazanç vergileri 
hakkında Etibba Muhadenet 
Cemiyeti namına Ankaraya gi
derek Maliye ve Sıhhat Bakan
lıklarile temas eden murahhas -
lar dönmüşlerdir. 

Ankaradaki görüşmeler he -
nüz bir neticeye bağlanmamış • 
tır. Yalnız müracaatın göz önü
ne alınacağı vadedilmiştir. 

Murahhaslar diyorlar ki: 

"- Bizim istediğimiz beyan
name ve maktu şekildeki vergi· 
lerde hıyar hakkının hekimlere 
verilmesidir. Yeni muayeneha
ne açan bir arkadaşın hasta bak 
madan muayyen miktarda vergi 
ödemesine imkan yoktur. Onun 

rakılmahdrr. 
Muayenehanelerin gayri safi 

iradından yüzde 5, evlerde çalı
şanlardan yüzde 25 nisbetinde 
vergi alınması ve buna bir mik
tar maktu verginin ilavesini de 
istedik. Ortada, vergi mükelle -
fiyetinden kurtulmak gibi bir ga 
ye yoktur. Yalnız, miktarın ha
fifletilmesi isteği vardır.,, 

Lise:erde imtihan 
Kültür Bakanlığından lise ve 

orta metkeplerin sözlü, yazılı 
imtihanları ile olgunluk imti -
harılan için yeni emir gelmiştir. 
Bu emre göre liselerle orta mek 
teplerde yazılı imtihanlar 15 
mayıstan 25 mayısa kadar bit
miş olacaktır. 

Sözlü imtihanlar 5 haziran i
le 25 hazirD.n arasında yapıla . 
caktır. 

Olgunluk imtihanları da ha -
ziran içinde tamamlanacaktır. 

İstanbul ikinci ticaret mahkeme
dnden: f stanbulda Bahçekapıda 32 
No. 1u Ertuğrul mağazası sahibi Şam 
lı Zade Nihadın alacaklılarma teklif 
eylediği konkordatonun tasdiki mah· 
kememizden talep edilmiş olması Uze 

rine yapılacak muhakemesinde Şam· 1 
1ı Zade Nihad'dan alacaklı olanlann 

8-5-935 çarşamba e:ünü saat 14 ~e 
tasdik edi1ec!ğinden ışbu konkorda· 
toya itiraı edenler haklarını mü id· 

faa için mezkur günde mahkemede 
bulunmaları ilan olunur. ( 11083) 

Beşiktaş icra dairesinden : Bvrç

tan dolayi tahtı hacza alman ve pa· 
raya çevrilmesine karar verilen tahta 

masa kahve ocağı küp bakır kahvf' 
tepsisi soba ma boru taş tahta }e· 
kerlik ufak çaydanlık su bardağı 'iay 
bardağı çay fincanı kahve hncanı ga· 
zı levhası tahta fıçı cezve ve elbise 
asktsı 4-5-935 tarihine müsadif cu 

martesi günü saat 10 dan 12 ye ka· 

dar Beş'ktaşta tramvay caddesinde 

59 No. lu dükkanda açık arttırma su 
rctiyle satılacağından mezkur gUn 

ve saatte mahallinde hazır bulunacak 

memuruna müracaattan ilan olunur. 
(11079) 

Öldürenler 
Sarıyerde, öldürülen Elm;ıs

yan adındaki kadının katilleri. 
adaletin pençesine geçmek Ü7C· 
redir. 

Y akalandığmı yazdığımız En 
ver, cinayetin· karanlık görünen 
bir çok noktalarım aydınlatacak 
ifşaatta ve kısmen bazı itiraflar
da bulunmuştur. 

Enverin ifadesinde, bahçıvan 
Mehmedin de ismi geçtiğinden 
Mehmet, dün araşnrılarak giz
lendiği yerden çıkanlmış ve ne
zaret altına almmıstır. 

Katillerin kimle; olduğu, şim 
diden kati surette tesbit edil
memekle beraber, yukarda da 
yazdığımız gibi Enverle bahçı • 
van Mehmedin Elmasyanın ö -
lümünde mühim bir rol oyna -
dıkları anlaşılmıştır. 

Müddeiumumi muavinlerin -
den Ferhat bugün de tahkikata 
devam edecektir. 

İstanbul 7 inci icra memurluğun• 
dan : Nişantaşda Kuyumc~ sokağtn• 
da 14 No. lu hanede mukim iken h"f" 

len ikametgahı mec;hul Mehmet Ri 
fa ta: Avukat l\'Ieneham Alguadisin 

f stanbuJ 3 ncü icra dairesinin 

33 / 1375 sayılı dosyasında mevcut 
emre muharrer senetlere müsteniden 
aleyhinize yaptığı 260 liran n m; s-

rafile ve faizle birlikde tahsili yolun

daki takip üzerine tanzim olunan ika 

metgahınıza tarafınrza tebliğ edil 

mek üzre gönderilen ödeme emri ika

metgahınızın mcçhuliyeti dolayisile 

tebliğ edilememiş ve ödeme emrinin 

tarafınıza bir ay müddetle ilanen teb· 
!iğin~ karar verilmiştir İlan tarihin• 

den itibaren bir ay zarfında vaki itira 
zınızı bildirmeni?. ve aksi taktirde ic
ra ve iflas kanunun 74 üncü maddesi 

mucibince yine bu müddet zarfında 
mallarınız hakkında beyanda bulun· 
mamz bulunmazsanız icra ve iflas 

kanunun 76 mcı maddesi mucibince 

hapisle tazyik edileceğiniz ve daire• 
mizin 934-6769 saydı dosyasına alt 
ödeme emrinin tebliği makamına 

kaim olmak üzre ilan olunur. 
(11071). 
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EKONOMiK KRONiK 

ingilterenin 
Ekonomik 

Bugünkü 
Vaziyeti 

Bu seneki Britanya bütçesi, 
avam kamarasına verildi. Büt -
çe heyeti umumiye itibarile 
memnuniyetbahştır. Biten sene
nin hesapları, borçların tediyesi 
için oldukça az bir meblağ ay
rıldığından hafif bir fazlalık 
göstermektedir. Onun için bu 
sene vergilerin biraz daha hafif. 
letileceği, 1931 krizi esnasında 
indirilen memur maaşlarına tek
rar b~r miktar zam yapılacağı, 
tahmın olunmaktadır. Bütçe na
zırının bu hususta gösterdiği 
noktalar avam kamarasının bü
tün partileri tarafından umumi
yetle kabul edilmiştir. 
Eğer bu sene, bütçenin mas -

raf faslı geçen seneye nazaran 
aşağı yukarı 25 milyon liralık 
yükseklik arz etmemiş olsa 
idi - ki bunun 1 O milyonu milli 
müdafaaya ayrılmıştır- varida
tın lehine daha büyük bir fazla
lık kaydedilmiş olacaktı. 

Fakat silahlanma konferansı 
kati bir netice vermediğinden, 
Britanya hükumeti masraf kıs
mının arttırılmasını zaruri gör
müştür. 

Masrafın yüksek olmasının 
diğer bir sebebi de bir takım iş
sizlere daha iyi hayat şeraiti te
min etmek, tedrisatı daha güzel 
tanziıp etmek ve diğer sosyal ça
lışmaları daha çok harekete ge
çirmek endişesinden doğmuş
tur. 

Filhakika işsizlik meselesi 1n
gilterenin en hayati, en mühim 
meselelerinden biridir. lngilte -
rede işsizlerin miktarı yine ge
çen seneki gibi yüzde ikiye ya
kındır. işsizliğe karşı sigorta e
dilen amelelerle, patronların üze 
rine çöken ağır yükler bir tarafa 
bırakılsa bile, İngiltere hüku
metininJ.>~ sene öde
diği mikli~ 

Evet, lngilterede bir çok sa
nayi krizden eskisi kadar müte
essir değildir. Fakat bunların 
yanında hala belini doğrultaım
yanlar da vardır. 

Çelik, otomobil, sun'i ipek 
kimyevi mahsulat sanayileri fa
al bir haldedir. Diğer taraftan, 
pamuklu mensucat, kömür sa -
nayilerinde işsizlerin miktarı 

günden güne artmaktadır. Bu 
sanayide işsizlerin yüzde nisbe
ti tabiiye nazaran çok yüksek -
tir. 

Geçen seneki İngiliz ihracatı 
daha evvelki seneye nazaran 30 
milyon lira fazladır. Fakat bu 
miktar ne kadar ehemmiyetli 
görülürse görülsün, İngiltere -
nin büyük ekonomik buhranın 
ilk üç sene zarfında kaybettiği
nin ancak on ikide biridir. 

Bununla beraber şunu söyle
mek lazımdır ki, ekonomik kal
kınma lngilterede muntazam 
hatvelerle ilerlemektedir. Hr.r 
ne kadar vergiler ağırsa da ma-

No. 10. 

liyenin vaziyeti iyidi. Bütçede 
daima açık değil, fazlalık var • 
dır. Milli borçlar, azar azar ve
rilmekte olmasına rağmen se
neden seneye eksilmetkedir. Ha 
yat pahası müstakardır. Bu he
saba göre Büyük Britanyamn 
mali ve iktisadi vaziyetini heye
ti umumiye itibarile tamamen 
memnuniyetbahş değilse de di
ğer bir çok devletlere nazaran 
her halde daha çok iyidir. 

BunuMla beraber, geçen sene 
zarfında !sterlinin kıymeti altı
na nazaran cok düsmüştür. Bu 
sukutun başlıca sebebi, bundan 
bir kaç ay evvel Londraya arze
dilen ecnebi paralarının birden
bire kütle haline çekilmiş olma
sıdır. 

Şüphe yok ki, !sterlinin kıy -
metinin düşmesi - Britanya ih
raca tının fazlalaşmasına ve it -
haHitının azalmasına yardım e
den en mühim bir sebeptir. Ve 
yine hiç şüphe yok ki, 1931 se
nesinde ve onu takip edense
nelerde İngiliz lirasının düşüşü, 
altın blokuna dahil olan mem -
leketlere ve hele son zamanlar
da Belçikaya büyük zararlar 
yapmıştır. Lakin şunu da unut
mamalıdır ki, harbi takip eden 
ilk senelerde, Fransız, Alman, 
I tal yan ve Belçika paralarının 
düşmeleri Büyük Britanyanm 
menafııne hayli baltalar vur
mustur. 

Bundan çıkacak ders şudur: . 
O da paraların istikrarını temin 
etmek için umumi bir anlaşma 
yapılmalzdır. Fakat bu anlaş
maya Birleşik Amerikanın da 
idhal olunması zaruridir.Çünkü 
dolar oynak kalacak olursa bu 
taraf ta istikrar için yapılacak 
her türlü çalışmalar beyhude o
lur. 

~. 

Arasmrusal ticaret 
Roma, l (A.A.) - Arsıulu -

sal Mesai Bürosu Reisi But
ler, bugün gözüken dünya eko-
nomi kalkınmasının esaslı olma
dan ziyade sathi olduğunu, bir 
Çok memleketlerde. filhakika iş
sizlik azalmış, istihsal çoğalmış 
ve kambiyolar istikrar bulmuş 
ise de arsıulusal ticaretin 
1933 senesindeki seviyeden he
men hemen farksız bir derece
de yüksek bulunduğunu söyle -
miştir. 

Bulter, işsizlere yapılan 
para ve yiyecek yardımı usulü
nün geneler üzerinde fena tesir
ler yaptığım ehemmiyetle kay -
dederek bu bapta istikrazlarla 
yapilacak bayındırlık iglerini il
tizam etmiştir. 

Butler ayni zamanda iş 
saatlerinin azaltılmasını, sana
yiin tensikini ve arsıulusal bir 
teşkilat planının hazırlanmasını 
tavsiye etmiştır. 

KIRMIZI VE SiYAH 
Gidip en güzel görünüşlü sıra
ya oturdu. Bu sıranın üzerinde 
M. de Renal'in arması vardı. 
J ulien dua rahlesinin üzerinde, 
oraya okunmak içiı. konulmuş 
gibi duran bir kağıt parçası gör
dü. Bir göz attı ve şunu okudu: 

Besançon'da idam edilen Lou
is Jenrel'in giyotine nasıl götü
rüldüğünü ve son da/cikalannı 
anlatan ..• 

Kağıt yırtıktı. Arkasında bir 
satırın ilk iki kelimesi okunu
yordu: ilk adım • •. 

Julien: "Bunu buraya kim 
koymuş?" dedi. Sonra içini çe
kerek ilave etti "Zavallı baht
sız! onun soy adımn son hecesi 
de benimkinin son hecesi ile 
bir ... " Kağıdı buruşturup attı. 

Çıkarken J ulien "heni ti er" 
ain (1) yanında kan görür gibi 
oldu, yere biraz su dökülmüştü: 
P.encereleri ıkapbyan kırmızı 

STENDHAL 

perdelerin aksi onu kan sandırı
yordu. 

En son Julien, içini saran kor
kudan utanıp: 

- Ben böyle yüreksiz mi
yim? dedi; haydi silah başına! 

İhtiyar cerraıhbaşının cenk 
hikayelt:rinde sık sık geçen bu 
kumanda, J ulien için bir kahra
manlrk havası taşırdı. Kalktı ve 
hızla M. de Renal'in evine doğ
ru yürüdü. 

Bu güzel kararlarına rağmen, 
eve yirmi adım kaldığım görür 
gör,tneZ". içinde yenilmez bir çe
kingenlik belirdi. Demir par
maklrk açıktı, pek haşmetli bir 
hali vardı, buraQ.an geçmek la
zımdı. 

J ulien'in bu eve gelmesi yal
nız kendi düşüncelerini, gönlü
nü perişan etmiyordu. Yadır
ganlığı son derece olan Ma
dame de ~enal, vazifesi dolayı-

_........ ..._.._. w-..ı: 
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Borasit ihracatı 
Bandırmadan dış pazarlara 

Borasit madeni ihracına başlan-
mıştır. llk parti olarak İngiliz 
bandıralı Runo vapurile Londra 
ve Barselona ( 3 3) bin lira kıy • 
metinde (726) bin kilo maden 
gönderilmiştir. 

sile hep kendisi ile çocukları a
rasında bulunacak olan bu ya
bancıyı düşündükçe ne yapaca
ğını şaşırıyordu. Oğullarını o
dasında yatırmağa alışmıştı. O 
sabah, küçük karyolaların mü
rebbi için hazırlanan daireye ta
şındığım görünce haylı göz ya
şı dökmüştü. En küçük oğlu 
Stanislas - Xavier'nin yatağını 
tekrar kendi odasına getirtmek 
istedi ama kocasın ırazı edeme• 
di. 
Çoğu kadınlarda görülen müş 

külpesendliği, Madame de Rc
nal aşın bir dereceye vardırmış
tı. Kaba, saçtan tarak görmemiş 
bir adamın, sadece latince bil
mesi dolayısı ile çocuklannr 
paylıyacağını, bu anlaşılmaz dil 
yüzünden onlar belki de dö~e
bileceğini düşündükçe içi fena 
oluyordu. 

BölUm VI 
iÇ SIKINTISI 

Madame de Renal, yanında 
erkek bulunmadığı vakit için
den gelen tezcanlılık ve zarif-

KENDi KENDiMiZE ÇAllYORuzı 
Şehir Kapısı! 
Belediye, Ahırkapınm biraz 

ilerisindeki Demirkapıda bir şe
hir kapısı yapacakmış. Gelen 
seyyahlar, şehire yalnız bu ka -
pıdan gireceklermiş. Bu habere, 
kim sevinmez? 

Istanbul, Yeni bir kapı daha 
kazanıyor. Sayısı belki kırkı, el
liyi bulan Bahçekapı, Kumkapı, 
Ahırkapı, Çatladıkapı, Demirka
pı, Y enikapı, Edimekapı, Top -

Yaldızla kapı 

kapı, Belgratkapı, Mevlanekapı, 
Azapkapı ve daha nice nice kapı 
tar arasında bir de şehir kapımız 
olacak. 

Eski, yeni, bütün bu kapıla • 
nn zaten kapıyı andınr tarafı 
kalmamıştı. 

Açılacak şehir kapısı, İstan -
bulun; içinden geçilebilir, biri -
cik kapısı olacak demek ... 

Tann bir kapıyı kaparsa, der
ler ki, bin kapıyı birden açar. 

İstanbul için bunun aksi ol
du: Kapanan yüz kapıya karşı -
bk, aradan yüzlerce yıl geçtik -
ten sonra, bir tek kapı açılıyor. 

de açılmış olsaydı .. 

Herkes bilir: İstanbulun en 
harap, en yolsuz, en karanlık, ve 
nihayet en bakımsız yeri, Ahır. 
kapı ve Demirkapı taraflarıdır. 

Seyyahların ayak basacaklan 
toprak, göz alabildiği kadar u -
zayan teneke mahallelerin orta 
yerinden mi geçmeli idi? 

İstanbula girecek seyyahları; 
Türkiyenin bu en büyük şehri -
ne, ilk bakışta; yüz buruştur -
sun, dudak büksünler, diye mi 
Ahırkapısından şehire sokuyo -
ruz? 

Kanburlaşmış sur döküntü -
leri, kırık dökük evler, iplerine 
alacalı çamaşırların gerildiği te
zek kokan avlular .. lçi baykuşla 
ra yuva olmuş taş kavuklar ... 

Seyyah şehri yapmağa karar 
verdiğimiz lstanbulda yabancı • 
lara gösterecek başka bir köşe 
bulamadık mı? 

Sallhaddin GONGÖR 

likle, salonun bahçeye açılan 
camlı kapısından daha yeni çık
mıştı ki soka kkapısının dışın
da durmuş, daha çocuk denebi
lecek kadar genç bir köylünün 
yüzünü gördü. Son derece uçuk 
benizli olar: ve ağladığı anlaşt
lan bu küçük köylünün sırtında 
bembeyaz bir mintan vardı; la
ci verd tüylü kastord3n tertemiz 
ceketini de koluna almıştı. 

Teni öyle beyaz, bakışları 
öyle tatlı idi ki, hayalinde vak
alar icad etmeği seven madame 
de Rcnal onun, be1ediye reisin
den büyük bir ricc. için kıy af e
tini değiştirerek gelmi~ bir kız 
oldufunu 1:.ile cfüşündü. Sokak 
kapısının önünde durmuş, elini 
zile götürmeğe çekinen bu za
vallıcığa acıdı; kapıya doğru 
yürüdü. Madame de Rcnal, eve 
bir mürebbi gt leceği için duy
duğu kederi hır an unutmuştu. 
Kapıya doğru dönmüş olan Ju
lien, onun geldiğini görmüyor
du. Kulağının ta yanında tatlı 
bir sesin "Burada ne istiyorsu
nuz, yavrum?" dediğini duyun
ca yüreği oynadı. 

Ne Dersiniz? 
Vergi ve 

Bunu dinleyin! 
İki gün evvel arkadaştan -

mızdan birinin evine bir tah
sildar geliyor ve soruyor: 

- Bay falanı arıyorum ... 
- Aradığınız benim ... 
- 933 senesi yol parasını ve-

riniz ! 
Bu para istenen arkadaşı -

mız iki üç yerde çalışır bir a
damdır. Onun için birinden ol
masa ötekinden mutlaka bu pa 
rayı seneler bitmeden alırlar. 
Sanıyoruz ki, istediği para 934 
senesi vergisidir ... Getirip mak 
buzunu gösteriyor ..• 

- Bu değil, geçen senenin
kini istiyoruz. 

Arkadaş, tekrar evrakını an 
yor ve 932 den itibaren bütün 
makbuz lan getirip: 

- Bak azizim. İşte üç sene
lik makbuz, bir daha bu iş için 
zahmet etmeyin 1 

- Hayır, vazifemiz. Ben 
yalnız 933 senesini anyorum. 
934 için aynca size gelirler .•• 

Ve işte lstanbuldaki yol pa
rası tahsilitmın kovalanıı sis
temi .•• 

Bu arkadaşmıı.z ihtiyat etme 
yip makbuzu saklamasaydı, 
ne olacaktı? 

Sormaya hacet yek. 8 lira 
yol parasını tekrar kendiain -
den tahsil edeceklerdi. Neden? 
Zira yol parası tahsilatı inti
zamsızdır. Tahsil sistemi fena
dır. Bir adamın vergisi oturdu
ğu ve çalıştığı yerlere göre bir 
kaç yerde birden tahakkuk etti 

Şehir bandosu nerde? 
Bir okuyucumuz ya2i1}'01': 
Eskiden Gülhane Parkında 

tatil günlerinde ukeri bando 
konserler verir, halk ta bir iki 
!D~KLQ.Çirirdis H 
fa sesini duyduğumuz şehir ban 
dosu cuma, pazar günleri kon -
seri er veremez mi? Bu bando 
nerede? Gören yok 1 

Bu ne biçim mahalle ? 
Çapada Nuridede mahallesi

ne gidenler, belki de ömürlerin
de bu kadar acaib bir mahalle 
görmemişlerdir. Eski yollar ar
saya kalbedildiği için, bu arsa
lara galiba her isteyen kendi bil 
diği gibi ev yapıyor. O kadar ki 
bazı evlerin artrk soka:klan kal
madı. Bu evlerde oturanlar ne
reden gelip geçecekler? 

NUfus dairesinde 
cuzdan yok 

Sultanahniedde oturan bir o -
kuyucumuz yazıyor: 

Nüfus idareleri halka hiç ko
layhk göstermiyorlar. Gerek so· 

Hemen dönüverdi. Madame 
de Rcnal'in bakışında o kadar 
kerem vardı ki J ulien'in çekin
genliği bir parça azaldı. Juli
en bu kadının güzelliği ile şaşır
mıştı: her şeyi, oraya niçin gel
diğini bile unuttu. Madame de 
Rcnal bir daha sordu. Neden 
sonra J ulien, gözyaşlannı elin
den geldiği kadar kurubyarak: 
'"Mürebbi olmağa geliyorum, 
madame" diyebildi. 

Madame de Renal donakaldı, 
biribirine pek yakındılar, bakı
şıyorlardı. J ulien, o kadar iyi 
giyinmiş bir kimsenin, hele o 
kadar gözkamaştırıcı tenli bir 
kadının kendisine böyle tatlı 
bir eda ile aöz söylediğini hiç 
görmemişti. Madame de R~nal 
bu genç köyliir.ün demin upu
çuk, şimdi ise pespembe yanak
lannda duruvermiş olan göz. 
yaşlarına bakıyordu. Az sonra 
gülmeğe, bir gene kız neıesite 
gülmeğe başladı; kendi kendis1 
ile eğleniyor, saadetini bir tür
lü kavrıyamıyordu. Oğullanm 
azarlayıp döğmeğe gelecek 
pis, kılıksız bir rahib sandığı 

makbuz .. 
rilir. Buna bir çare bulmak ge
rektir. Yoksa mükellefler bun
dan .zarar göreceklerdir ve gör 
mektedirler. 

Hükumet, tahsil ettiği ver -
giyi bir daha tahsil etmez. 
Bir adamdan iki defa vergi al
mak bir suçtur. Mükellefler ve
rilen ma·kbuzlar da onların 
kendilerini hükGmetin ayni 
vergiyi birkaç defa istemesine 
karşı müdafaa için değil, tah -
sil memurlarını kontrol için 
verilir. Makbuzla mükellef 
kontrol eder, dip koçanile de 
kontrol teşkilatı. 

Bir okur ya.zar adama karşı 
yapılan bu vak'anın bilgisi ek
sik birinin başına geldiğini dü 
şünün ! Bu adam makbuzları 
bulamaz. Bulsa ne olduğunu 
bilemez, yalnız: 

- Ben bu vergiyi vermiş -
tim .. der... Der ama maalesef 
tahsilit defterlerini kimse ka
nştmp bu adamın gerçekten 
verip vermediğini aramaz. Ver 
gi iki defa alınır •.• 

Maliye ıslahatı dütünülür -
ken, tahsilat defterlerinin mü
kellefleri ma·kbuzu saklamak -
tan kurtaracak tekle sokulma
sı temenniye çok dejer. Zira 
mükellef vergisini verdikten 
sonra makbuzunu senelerce 
saklamayı düıünmemeli ve o
nun hukuku maliye kayıtlarile 
konmmUf bulunmabdır. Bizim 
fikrimiz budur. 

Siz ne dersiniz? 

yadı kaydında, gerek eskimiş ki 
ğıdlamı değittirilmesinde zor • 
lu·klar göaterildifi gibi halka 
sert muamele de yapıyorlar. lş
te size bir misal gösteriyorum: 
Karagümrük Nüfus dairesinde 
cllzdan yok diye 4 aydır bir nü

..rıı. --"'-'-

lnglllz llraeı 
Londra, 1 (A.A.) -Dün sağ 

lam bir açıhıı müteakıp İngiliz 
lirası birdenbire gevşeyerek, 

kambiyo mahafılinde a.z c;olc 
ıaıkınlığı mucip oımu,tur. Ayni 
mahafil, bu hldiıeyi, Amerika
nın gUmüı mübayaa siyasasına 

'kartı koymak makaadile, kambi
yo muvu•e ıeJmayesinin mü
dahalesine atfediyorlar. 4,84 de 
açılan dolar piyasası 4,8312 de 
kapanmıştır. 

Fransız frangı da 73.25 e ka
dar fırladıktan sonra 72,93 do 
karar kılmıttır. " 

Eanahn muayenesi 
Sıhhiye müdürlüğünde bulu

nan sıhhat komisyonu, halk ile 
temas e~n itçilerin yıllık mua
yenesine devam ediyor. Dün de 
kaptan, şoför, arabacı ve hamal· 
lann muayeneleri yapılmıştır. 

mürebbi demek ki bu çocukca
ğızdı ! Nihayet: 

- Nasıl? dedi. Siz latince 
mi biliyorsunuz, monsieur? 

Bu monsieur sözü Julien'i o 
kadar ıaşırttı ki bir an düşün· 
dürdü. Çekine çekine: 

- Evet, madame, dedi. 
Madame de R~nal o kadar 

sevine içinde idi ki Julien'e: 
"Benim .zavallı çoculdanmı çok 
paylamazsmız ya?" derneğe ce
saret etti. Julien hayretle sor
du: 

- Onlan paylamak mı? Ne
den? 

Biraz ılktttan IOIU'a Ma· 
dame de Rlnal, heyecanı bet 
an artan bir 111le: 

- Onlara iyi mumnele ede
ceksiniz, bana bunu vadediyor
sunuz değil mi, monsieur? de
dı. 

Kendisine böyle ciddiyetle. 
hem de bu kadar iyi giyimli bit 

[Arkası var] -------
( l) Kiliselerde kapının yanmda. 

içine okunmuı ıu konan, du~ua Jllsia• 
h tal. 

N. ATA(; 



Şehir Kurultayı Dağıldı 
Sulama işine önem veriliyor, 
geni mektepler yapılacak 

Konya, 28 
7t.:r ,., • • • ·ıa· . or) _Genel meclis, umumi top-

1 \nususı muhabırımız b_ı 1:1Y d" Hususi idare bütcesinin vari
antılannı bugün geç vakıt bıtır ı. t" "ldi Yeni bütç~ bir milyon 

dat ve masraf kısımlan başa baş ge ırı · 

doks~n üç bin yüz otu~ üç .lira~ır. Akşehir) Server İhsan ko-
Daımi encümen üyelıklerıne Om) e~~bmet (N,akip) seçilmişler-

rucu (Konya) Kemal (Karaman ' · d'l · · V"l" t d' , 1 r a olarak tesbıt e l mıştır. l aye 
ır .. ~u yıl!n yol parası. a tı rl~cak ve arazi sulama işine çok ehem 

dahılındekı suların kcşfı yap 
1
. . d eni bir ilkmektep yapıl -

tniy t ·1 kt" Konya Erey ısın e Y . 
e ven ece ır. . d - m evinin tamamlanması icın 

tnası da kararlasmrstır. Meclıs, ogu t> 

de tahsisat ayı~ışt~r • . . . . . 
:Vilayetin numerotaj işi bıtırılmıştır • 

M.OSKAY 

oeo 
Belc~iye borç taksitini azalt
mak istiyor, Ankarada 
teşebbüsler yapılacak 

İzmir, 30 
(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Son toplantı~annı y_a?m.~~ 

ta ve yeni yıl bütçesin.i müzakere etmekte olan ~ehır meclısı but 
"e d 1 a d layısile bır çok çarelere baş vurmaktadır. ~ ar ıb ı o . . . . .

1 
·1 n 

B k k. toplantrda üyelerden 14 kışının ımzası e ven e 
u a şam ı · 'k dil ·k· mil bir takrirde 929 yılında iş Bankasından. ıstı -~az _e en ı ı_ . ~: 

~on liraya a it taksitlerin elan o vakitki mıkdar uzerı.nde~ verıldı?ı 
h lb k' k"t 'ki milyon liraya yakın olan varıdatm 940 hın a u ı o va ı ı · · 1 · 1 · · m'k 
l · ·a a dü tü -u bildirilmektedir. Bunun ıçın ta ~sıt erın aynı ı • 
da/d ş_l gesine maddi imkansızlık bulundugu, bu seneler va-

a ven m · · · · · b kan doktor ridatına göre taksitlerin ödenmesını ~emı?. ıçın aş . . . . 
h h U · Ankaraya gitmesi teklıf edılıyordu. Bu teklıfı ıttı-
.oe çet zerın b ·· ·· A k · 
fakla kabul edildi. Belediye başkam perşem e gunu 1:1 aray~ gı-
derek taksit mikdarlarmm azaltılmasmı ve panayıra aıt bazı ışle
rin hallini temine çalışacaktır. 

c e e 
Cellad gölünde sağlık ovası 

İzmir, 29 
(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Cellat gölünün kurutulma

sına başland1<> 1m kısaca bildirmistim. Kurutma i şine mensaptan 
b 1. h "llcl "'1"'nC"hr C'.0111+--J:r'" i.ini' _ ; ı .o.-1.ı:amol, ;;'7.0rQ hi;ni;J, lr ....... ..,... ... .....,.,. '1t'\"ll 

Lan e ou· ana ){anaı açı acaktır. Bu kanalın boyu 46 kılometre, ge
nişliği 16,5 metre olacaktır. 

Merasimde, İzmir valisi General Kazım Dirik bir nutuk söy. 
!emiştir. Ata tür kün işaretile Cellat gölünün kurutulması işine 
savaşıldığmı anlatmıştır . Gölün yerinde pek kısa bir zaman sonra 
nıünbit bir sağlık ovası meydana gelecektir • 

eec 
Peçe ve çarşaf kaldırıldı 

Ordu, 1 
(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Şehir meclisi peçe ~e çar

şafların kaldırılmasına, belediye yasakları arasına gırmesıne ka
rar verdi. 

Halkevi 
g g g 

salonu yapıhyor 
. Milas, 30 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Halkevi sa_l~nunun te~~l 
atma merasimi yapıldı. Vali Ömer Cevat da ~ıl_a~aN gel1:1ı~· 
Onun da hazır bulunduğu bu merasimde Halkevı reısı azını -
deniz bir nutuk söyledi. ' r- \. 

•• Q 

Adanada inhisarlar 
varidatı çoğalmaktadır 

".'Adana, (Hususi mu.ha~irimiz 
hıldiriyor) _ Seyhan ınhıs.~rlar 
tnüdürlüğü, bütün tütün muna • 
kalatınr Mersin transit limanın
dan alıp vermesi itibarile çok 
ehemmiyetli bir mevkide bulunu 
Yor. 
Baş müdürlük merkez teşkila 

tı düzgün oir şekilde işlen:eye 
~aşlanuş, idarenin bu senekı ge
lıri epeyce artmıştır. 
Baş müdürlük, şarka gönd~~ 

len emtianın daha ucuz naklını 
temin için bazı tedbirler a:a -
l'or B · ·n esaslı tetkıka t • unun ıçı 

Yapılmaktadır. Hudut mınta~a: 
~ına Yakın yerlerin tütün _ekım~ 
11~ uğraşmaları, kaçakçılıga ma 
111 olacak sıkı tedbirler alınma - Emin Özbel 
sını da icap ettirmektedir. Son ' · · M · d ve I .:la 
~aPilan umumı~ araşmalarda şı1amak ıçın ersın e - • 

nada birer barut satış de~olan 1 ~00 e yakın vaka tesbit edil - vardır. Baş müdürlüğün, cıgara 
ll'ıış, cigara, tütün ve saçma e!e ve tütün yapan fabrikasında 280 
geçirilmiştir. Baş müdür Emın amele çalışıyor. Nezaret altında 
~z~el, kaçakçılıkla mücadele imalat yapan üç hususi rakı fab-
alındedir. rikası vardır. 

\ Bu muıtakanm ihtiyacını kar 

izmir-Ankara
lstanbul telefonu 

lzmir, 30 (Hususi muhabiri • 
miz bildiriyor) - Geçen hafta 
Istanbul ve Ankara ile konuşma 
tecrübeleri yapılan şehirler ara
sı otomatik telefonunda muvaf
fakiyet elvermiş sesler çok net 
gelmiş ve yalnız İzmir ile Bor • 
nuva arasındaki hattın zaif ol -
ması dolayısile ufak bir arıza 
görülmüştü. Bu hattın değişti -
rilmesi için iki gün iki gece faa
liyet sarf edilmiş ve hat yeniden 
yapılmıştır. 

Dün akşam yapılan son tec -
rübede gerek Istanbul ve gerek 
Ankara ile arızasız konuşulmuş 
ve sesler mükemmel alınmıştır. 

Tecrübe neticeleri Ankaraya 
bildirilmiş ve hattın mayıs bir • 
den itibaren umuma açılması 
için müsaade ve talimat isten -
miştir. 

Izmirde bu hadise bilhassa 
tüccar arasında sevinçle karşı -
}anmaktadır. 

Sivas valisi 
Kim olacak? 

Sivas, (Hususi muhabirimiz
den) - Belediyeler bankası mü
dürlüğüne tayin edilen vali Sü
leyman Saminin yerine kimin 
getirileceği henüz belli değildir. 
Mektupçu Fahrettin Başel, ye
ni vali tayin edilinceye kadar 
vekalet edecektir • 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERl 

* Merzifon, (Tan) - Kültür 
müdürlüğünün teklifi üzerine 
mer;-: fon muallimleri bir tayya -
re almağa karar vermişlerdir. 

* Sivas (Tan) - Belediyece 
mahaJJelere verilen yeni adlar 
ptaka üzerine yazdırılarak her 
tarafa astırıldı. 

* Sivas (Tan) - At yarışla
rı icin bir program hazırlanmış
tır. 

* Eskişehir (Tan) - Avdan 
köyünde kaçak rakı bulunduğu 
haber alınmış, tahkikata başlan 
mıştır • 

* Mersin (Tan) - Çocuk 
bayramı bitti. Cümhuriyet mey 
danında bir çok çocuk eğlence -
leri yaprldı. Sinemada filmler 
gösterildi. Halkevinde bir mü -
samere verildi. Çoban piyesi tem 
sil edildi • 

* Konya, (Tan) - Parti ku
rultayı için hazırlıklar yapılıyor. 
O gün, her taraf donatılacak ve 
şenlikler yapılacaktır. 

* İzmir 30 (A.A.) - lzmir!-ı 
Faik Paşa mahallesinde oturar. 
Bayan Naciye onbin lira tutann 
daki bütün menkul ve gayri men 
kul malları ile bankadaki mev • 
duatmı tayyare cemiyetine terk 
ve vasiyet etmek suretiyle ör • 
nek olacak bir yurtseverlik gös-
termiştir. , 

* Tire (Tan) - l<:ıskançhk 
yüzünden bir vaka oldu. İsmail 
adında bir genç sarhoş F.atma is 
minde bir kadınla yaşıyordu. İs
mail, sonradan Fatma isminde 
bir başkasile münasebete başla
mıştır. Bunun üzerine iJI< sevgi. 
lisi, yollarını beklemiş ön
lerine çıkarak her ikisini de bi
çakla yaralamıştır. Fatma yaka 
lanarak tahkikata başlandı. 

* Gaziayıntap, (Tan) -Köy
lerde ekilen deli tütünün kalite 
itibariyle düşkün olması bu 
mahsulün adını kötülediğinden 
kooperatif tarafından köylerde 
deli tütün ekilmesi yasak edil
miştir. 

Dört aydanberi ça~ışan tütün 
kooperatifi her gün biraz daha 
iyiliğe doğru gidiyor. Tütünle
rin hemen hepsi Mısıra gönde
rilmiş ve satılmıştır. 

* Edremit, (Tan) - Büyük 
Mahfel sinemasmcr yeni kiracı
lar sesli makine getirdiler. Bi
nada şimdi tamirat yapılıyor. 
Mayısta açılacaktır. 

*Edremit, (Tan) - Marma
ra zelzelesinde zarar görenler 
için Edremit kazasında 2200 
liradan fazla para toplanmıştır. 

9 

Jimnastik şenlikleri memleketin her tarafında çok canlı bir şekilde kutlulan· 
r.ııştır. gönderdikleri resimler bu şenlikleri tespit ediyor: 
1 2 _ Çankırıda .. 3 - lzmirde Atatürk heykeli önünde şenlikten sonra:. 4 •. Zon: 
~uldakta •• 5 - Fethiyede .. 6 - Eskişehirde .. 7 - Slvasta •• 8 • Eskışehırdekı 

şenliklerden bir görünüş 

Bir muallim 
Değişti 

Sivas, (Hususi muhabirimiz
bildiriyor) - Erkek muallim 
mektebi müdürü Mümtaz Bursa 
ya tayin edilmiştir. Yerine ede
biyat muallimi Ziya getirilmiş
tir. İnhisarlar müfettişi Abdul
lah da Konya inhisarlarına ta
yin edildi. 

iki kaçakçı 
Şebekesi tutuldu 

Merzifon, (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - İnhisar takip 
memurları kaçakçı Şevketle ar
kat1aş1 ı.auının 1Vlerzifona gel -
diklerini haber almışlar, iki köy 
de araştırma yapmışlardır. 

Kaçakçıların Çay köyü ihti -
yar heyeti, azasından Nurinin 
evinde oldukları anlaşrlmca ora 
ya gidilmiştir. Kaçakçılar arka -
daşları Nuri ile beraber ele geç
mişler, ihtisas mahkemesine ve. 
rilmişlerdir. 

Gene inhisar memurlan mah
zen mahallesinde bir evde ara -
ma yaptılar. 9 Kilo rakı, bir ka
zan ve cibre buldular. Tahkikat 
yaprlryor. 

Kemikleri dışarı 
Döken hastalık 

1 · astalık 
işte bu 

Bayburt, (Hususi muhabiri • 
miz bildiriyor) - Bayburt has
tahanesinde, hükumet doktoru 
Salahaddin Cimcoz tarafından 

tedavi edilen 3 yaşında bir ço -
cuğun ellerinde şimdiye kadar 
memleketimizde görülmemiş 
bir hastalık tesbit edilmiştir. 
Çoçuğun elindeki yara altı ay 

içinde büyümüş ve kemikler gö
rünmeğe başlanmıştır. Salahad
din Cimcoz hastalık hakkında: 

"Bu bir nevi parmak kankra
nıdır. Şimdiye kadar altı defa 
rastlannıışt!r. Hususiyeti, çocuk 
larda görülmesidir.,, 

Demiştir. 

MEKTUPLAR 

Tire Suya Kavuşuyor 
Belediye bu iş için 96 bin 
liralık tahsisat ayırdı 

) 
' 

/ 

Tirede Belediye müesseselerinden: Mezbaha 

9P ire, (Hususi muhabiri -
U miz bildiriyor) - Bütün 

Tirelileri sevindiren mühim bir 
iş başarılmak üzeredir. Ödemiş 
ve Manisanm su işlerini yapan 
mütehassıs ile bir mukavele ya 
pılmıştır. Mayısın 20 sinde işe 

başlanacak ve tesisat 18 ayda 
tamamlanacaktır. Belediye bu -
nun için 96 bin lira harcıyacak 
tır. Cuma dağları eteğindeki de
ğirmen derede toplanan yirmi 
muhtelif membaın suyu tahlil 
ettirilmiştir • 

Tire belediyesi yalanda kana 
lizasyon işile de alakadar olacak 
tır. Hazırlanan projeye göre, ka 
nalizasyona 400 bin lira gide " 
cektir. Belediye, çocuk bahçesin 
den başka bir de stadyum yeri 
hazırlamıştır. Su işi bittikten 
sonra burada yüzme havuzları 
yapılacaktır. Havuzlara otuz bin 
lira yetecektir. 

Tirede dört ilk mektep var • 
dır. (1400) talebesi vardır. Or -
ta mektep ihtiyacı günden güne 
artıyor. Nazilli, Ödemiş, Berga-

Tirede yeni binalardan: 
Şehir sineması 

ma nüfus itibarile Tireden aşa· 
ğı oldukları halde bu kazalarda 
ortamektep açılmıştır. Kazanın 
nüfusu 44 bin, merkezin 22 bin· 
dir. lki nahiyesi, 78 köyü var -
dır. af kanununun neşrindenbe· 
ri 7359 doğum, 1344 ölüm ve 
1077 kayıtsız evlenme tesbit e
dilmiştir. 

==================================:::==============-- --

Denizli (Tan) - Burada yaprlan gürbüz çocuk müsabakası· 
na birçok küçükler girdiler. Yukardaki resimde görülen çocuk· 
lar kazanarak hediyeler aldılar. 
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Ticaret İçin 
Kapılar Tekrar 

Gelen Türklere 
Kapanmıştı. 

HiKAYE 

Aşkın En Büyük imtihanı 
Haydi bugün de satırlarından 

yanardağ devleri yükselen şu 
genç sevdalının mektubunu o-
kuyalım: . 

"Seviyorum, seviyorum, sev
dikçe yamyorum ve yandıkça 
seviyorum. H ayatımm ilk aşkı
dır bu; sevdanın bu Jradaı yakı
cı olduğunu i>ilmezdim. Çünkü 
aşkın bana ilk fena tesiri işim
den çıkarılmak oldu. Bir avu
kat yanmda çalışıyordum. Hu
kuk mezunuyum. Fakat sevdi
ğim kızla hergün buluşarak ya
nından ayrılamadığım için işi
mi ihmal ettim. Mesela mahke
meye zamamnda götürülmesi 
lazım gelen dosyaları götürme
diğim için davasını kaybeden
ler bile oldu. Avukat gene iyi 
adammış, çok sabretti, bana na
sihat verdi, en sonunda da pa
saportu verdi. Fakat mesele 
burada değil. Hem burada, hem 
de değil. Görüyorsunuz ki, zih
nim çok dağımk. Bu kızla ev
lenmek istiyorum. Kız buna ra
zı. Annesi de razı. Babası iste· 
miyor. Ne ise ..• Burası da me
sele değil. Çünkü babasının ra
zı olmaması para kazanmadı
ğım içindir. Tekrar bir iş bulur
sam onun da elbet gönlü olur. 
Asıl mesele k:zzn beni kafi de
recede sevdiğinden §Üphe et· 
mekliğimdir Onu imtihan et· 
mek istiyorum. Sizden sorgum 
şu: Aşkın en iyi imtiham nedir? 
Çabuk cevap veriniz, hiç sab11m 
yok, tutuşuyorum." 

Tehlikeli imtihanlar 

uzun sürer. Kısaları rok tehli
kelidir: Mesela, bir şüphe buh
ranı üzerine se\ gilinize darılır, 
ayrılır ve kendinizi aratırsmız. 
lki üç defa ~izi aram~k fedakar
lığına katlanarak gururunu f e
da etmesi kandat verici bir de
lil olabilir; fakat bu "ehlikeli 
münakaşalar üzerine onun sizi 
hiç aramaması ve gururunuzu 
inciterek m.fiıe yer şüpheleri
nizi ve buhranlarınızı arttırması 
ihtimali vardır. Bu yolu tavsiye 
etmem. Daha ziyade uzun sü
ren imtihanları tercih ediniz. 
Bu da, sevgiliniz üz'-rindeki te
sirinizin ehemmiyetsiz görü -
nen izlerine dikkat etmekle ka
bildir. Sizi ne kadar düşündüğü
nü anlamağ~ çalışınız. 

Sevildiğinizi anlamak güç bir 
şey değildir. Fakat buna inan
mak güçtür. Aşk arttıkça şüphe 
de kuvvetlenir. En büyük aşk 
delili, bu şüphenin ve. bu buh
ranlann sizJe olduğu katlar on
da da bulunmasıdır. 

Size en büyük öğüdüm, he
men, kendinize bir iş bulmanız 
ve boş oturmamanızjır. Sevdi
ğiniz kızın size kt.rşı teveccühü 
ne olursa olsun, . ~ vaziyetiniz 
karşısında hergün biraz daha 
sarsılacaktır. 

lı bulduktan sonra d. ilk tec
rübenizden btifade etmeniz 
şarttır: Yani mahkemeye zama 
nmda götürülmesi icap eden 
dosyalan ihmale devam ederse

-------- - niz işinizi de, kızın sevgisini de 
Aşkın tehlikeli imtihanları kaybedersiniz. 

Suadaya bir yerde rastgeldim. 
_Q-~~ ilUCI 

yemek yediğimiz mühendisi na
sıl buldun? 

- Mükemmel adam. 
- Vaziyeti gayet iyidir. 
- Bana hiç işlerinden bahset 

medi. 
İçimden "hay budala ha?!" 

dedim. 
Suada muhakkak günün bi -

rinde tekrar evlenecekti. Faı<at 
kiminle? Halbuki Faruk, onun 
için biçilmiı akftandı. Tabii Fa
ruk ta oldu. 

Suadaya dedim ki 
- Siz çok ince ve zeki bir ka

dınsınız, herhalde Faruğun sizi 
sevdiğini anlamıtımızdır. 

Kadın kızardı: 

- Aşık mı istersiniz? dedi, 
o kadar çok ki... 
Anladım ki muhavereyi çevir 

mek istiyor. Batkım, olmıyacak. 
doğru Faruğun evine uğradun: 

- Be budala, dedim, Suada i
le şu meseleyi artık halletaen. .. 

Birdenbire sarardı: 
- Ne demek istiyorsun? de

di. 
- Ne diyeceğim, işte bu ka

dım seviyorsun. Sanki ben an
lamıyor muyum? Çekir.genain 
de söyliyemiyorsun. Bari ıu iti 
bana bırak ta ben halledeyim. 

Faruk cevab vermedi. Ben de 
bundan cesaret alarak tuttu -
ğum yolda yürümeğe karar ver-
dim. • 

Sekiz gün evvel adada, bir o
te' in taraçasında çay içiyorduk. 
Biri: 

- Hava bugün ne güzel! di
yordu. Öteki: 

- Ağaçlann ilk yaprak açıı
lan da hoş. 

Hemen bahsi aıka ve izdiva
ca çevirdim. Gene oralı olmadı
lar. O zaman patladım: 

- Yahu, ıi.ı ne zaman içini
zi biribrinize açacaksınız? Pek
ila biliyorum ki, Faruk, ıu yanı 
mızda oturan Suadayı seviyor. 
Suada d.a şu mühendis F.aruğu 
seviyor. Ne diye bunu biribirini
ze söylemiyorsunuz. 
Bumı söyledikten sonra da 

Suadarun. elini tuttum, Faruğun 

lro11flll1'!Wr1.isffik 
bile demeden yalnız bırakarak · 
çıkıp gittim. 

Artrk yüreğimde iyi bir iş 
yapmış insanların duyduğu ra -
hatlık vardı. Birkaç güne kadar 
nerdeyıe beni belediyeye şahid 
çağırırlar diye bekliyordum. Ar
tık böyle bir nikahta şahid ol -
mağa da hakkım vardı. Çünkü 
ben olmasaydım, onlar hali bi
ribirlerine bakışıp duracaklar -
dı.,, 

Mektubu burada kesiyorum. 
Yazdığım cevapta kendisini 
yaptığı bu iyilikten dolayı teb
rik ettim. Halbuki herkese o ka-
dar masum görünen Farukla Su 
adamn ekseriya gizli gizli bu • 
Juıtuklarmı bitün dünya bili • 
yordu. Yalmz bu zavallıcık bil 
miyorllu. 

SEM 

16 Günde Zayıflamak 
1ç1 n Ne 1 er Yemeli? 

ONUNCU GON 
Öile yemeti: 

Balık 200 
Enginar zeytinyağlı 130 
Bir armut 65 

Ak.-n yemeii: 
Sebze çorbası 200 
Bir yumurtalı yeşil salata 200 
Bir ananaı 300 

Kalori yekunu 1095 

röe~ii"'Y~iı·~;;·ı 
: iŞLETMESi i 
! Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 1 
İ Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· i 
~l!lflzade Han Tel. 22740. 1111111 '"' 

İ TRABZON YOLU 
• VATAN vapuru 2 Mayıs PER-
ŞEMBE 'ünü saat 20 de 
Hopa'ya kadar (2281) 3270 

IMROZ YOLU 
KOCAELi vapnru 2 Mayıs 
PERŞEMBE günü saat 16 da 

ı lmroza kadar (2282) 3271 
~llllllllllllfflffllfll'flflllllllllrlll 
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Yeni başlıyanlar için: 10 

Mor 

Dün bricin oyun kısmını an
latmış ve arttınna neticesind, 
bir renk taahhüt eden oyuncu
nun karşısındaki arkadaşının 
kağıtlarını açacağmı söylemiş
tik. 

Kağıtları açan mor yani ölü
dür. İsminden de anlaşılacağı 
üzere oııun oyuna müdahaleye, 
hakk; yoktur. Onun kağıtları
nı arkadaşı idare eder. 

Morun vaziyeti (beynelmilel 
briç nU.mnamesi) nin on do
kuzuncu maddesile §Öyle tesbit 
edilmi,ştir 

"Mor ne bir kelime ve ne de 
bir hareketle, arıkadaşma şu v'-
ya bu kağıdı oynamasını ilham 
edemıez.u 

Btina mukabil ellinci madde 
de der ki: 
"gğer mor gercık elile bir ka

gıdfA dokunarak ve gerek diğer 
herhangi bir tarzda arka~a 
şu veya bu kağıdı oynamasını 
ilham ederse: 

'Morun solundaki oyuncu, q 
ka,ğıdm oynanrp oynanmama
aını icbara haklıdır. Meğer ki, 
o kağıdın oynanması bir Rönon
·~ meydan versin ..• " 

İlk sayılarnmzda verdiğimiz 
briç tabirlerinde rönonsun ne
ye delalet ettiğini göstermi§tik. 
Unutulmuş olması ihtimaline 
karşı tekrar edelim: Rönons, 
oynanan renkten elde varken 
başka bir renkten kağıt vem1ek 
demektir. 

ön dokuzuncu maddeye dö
nelLin: 

"Mor ne yapılan bir rönonsa, 
ne hasmılardan birinin sırası 
değil iken kağıt oynamış olma
sına ve ne de hasımlardan biri
nin bir k~ğrt göstenniş olmıısr
na arkadaşrnm nazan dikkatini 
- - ,,_ - ..3 -- - -

"Mor bundan başka ,sıra lt·~n-
disinde değil iken elinden oym
yan arkadaşına bu yanlışı ha
ber veremez. Ne de arkadaşına, 
kimin oynaması lAzım geldiği
ni bildiremez. Ancak kimin oy
nıyacağı kendisinden sorulut sa 
cevap verebilir.,, 

Buna mukabil elli birinci 
nıaddc de der ki: 

"1 - Eğer Mor, ne tarzda o
lursa olsun arkadaşına elin 
kimde olduğunu gösterirse veya 
arkadaşı yanlış taraftan oynar
ken menederse, Morun solunda
ki oyuncu kağıdın elden veya 
Mordan oynanmasllll icbara 
haıkkı vardır. 

"2 - Eğer mor ha'kkı olina
yan diğer herhangi bir yanlışlı
ğı haber verirse, arkadaşına, l:,u 
Yanlışı düzeltebilmek hakkım 
kaybettirir." 

Ön dokuzuncu maddeye ge
lelim: 

"Yukarda sayılan memnui
Yetler haricinde, Mor, diğer o
Yunculann sahip olduğu hakla
ra maliktir." 

Bilenler için 
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Kağıdı (S) verr.1i§tir. 
(S) üç sanzatu taahhüt et

tni~tir. 
Oyuna ( '-' J karo d.ımıru oy

~atnakla bc;.şlar. Mor bunu rua 
ıle alır ve kör da :ınu oynar. 
(Ö), nıa ile aldıktan sonra ka
~o valesini oynar. (S) karo ası 
ıle alır. 

(S) nin üç kör, karonun as ve 
l'Uasr, trefl ası, pik as ve nıası 
•lınak üzere sekiz löve yapma-
81 rnuhaıkkaktır. Dokuzuncu lö-
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Kulübü tarafından cezalandırılan Cevat, Lıb .... """"o 
kaptanının elini sıkarken 

Yazık Olacak Ama .. 
Pire iken deve yapılan şu rna

hud (Libertas hadisesinden 1) 
sonra,Fenerbahçe kulübü gazete 
ler vasrtasile bir tebliğ neşretti 
ve bu tebliğ-de vaziyeti asıl ha
kikat çerçevesi içinde anlatmak 
la kalmadı, maçta sırf nezaket-
siz hareketlerde bulunduklan 
için iki futbolcüsünü cezalandı
racağını da bildirdL 

Kulüb sözünde durdu ve iki o
yuncusunu cezalandrrdL Bu iki 
futbolcü yarın ôlimpiyakos gi
bi kuvvetli bir rakib karşısında 
Fenerbahçe takımında yer ala
mıyacaklardır. Umumi Merkez
de, Fenerbahçenin kendi futbol
cülerine verdiği cezayı kafi gör
dü ve bunun üzerinedir ki, bir 
aralrk gürültülü neşriyatın u -
yandırdığı asabiyet neticesi 
menedilmiş olan Ölimpiyakos 
maçlarına da izin verdi. 

Daha ne isteriz değil mi?. Ha 
yır, bu kadar değil. .. Normal za
manlarda iıı; ırör,.hilttı'"kat,.ki ::ı.r~ 
zını, anormaı~zamanıar a gelışı 
güzel kararlarla guya varlrk 
göstererel: örtmek yolunu, öte
denberi, kendine program ya
pan İstanbul Futbol heyeti, ge
ne faaliyete geçti. 

Öğreniyonız ki, İstanbul fut
bol heyeti, Fenerbahçenin mu -
ayyen müddetler için tak.ınun -
dan çrkarmak surctile cezalan -
dırdığı futbolcülerden birine 
müebbed, diğerine de muvakkat 

veyi, eğer renk taksim olmuşsa 
ya mordaki dördüncü pik veya 
trefl damı ile yapabilir. (S) işe 
piklerin nasıl taksim olduğunu 
anlamağa çalışmakla h.:tşlar. E
li 1kör oniusu üe mora geçirir ve 
oradan ufaık bir pik oynar. Ni
yeti elinden pik onlusunu koy
maktır. Fakat (E) pikvalesini 
oynayınca pik ruası ile eli alır, 
(Ö) pik sekizlisini verir. (E) 
nin pik valesini 1../naması, pik 
damının da kendisinde olduğu
nu gösterir. (S) yeniden pik oy-
nar ve (Ö) pik dokuzlusunu V<" 
rince (Ô) c;e pikin bitmiş olma
sı yüzde doksan dokuzdur. (S) 
bu vaziyette mordaki dördüncü 
piki yapmak imkanı olmadığım 
anlayınca trefl empasmdan vaz 
geçmek mecburiyetindedir. Bi-
naenaleyh elinden oynadığı pi
ki mordan as iJe ahr ve morda
ki iki sağlam körü yaptıktan 
sonra eli karodan (Ö )ya verir. 
(Ö) bu suretle iki karo yapar a
ma sonra trefl oynamak meobıı.
riyetindcdir. Bunun neticesin
de (S) trefl damını da yapmış 
olur. 

boykot venneğe kalkmış ..• 
Anlayamıyoruz: 

1 - Umumi merkez; bu fut -
bolcüler hakkında, kulüplerinin 
verdiği cezayı kafi görmüş iken 
İstanbul Futbol heyetine ne o
luyor? 

2 - Kulüpleri tarafından ce
zalandırılan futbolcülerden bi -
ri hasmına toprak atmak, diğeri 
de kendisini yere dH.şüren has
mın uzattığı eli srl\mamak gibi 
hoşumuza gitmeyen ve nezake
te sığmayan hareketlerde bu -
Lunmuşlardır. Fakat bu hususta 
Futbol heyetine bir şikayet e -
den mi olmuştur? Yoksa bun -
lar hakem raporunda yazılı mı
dır? Hayır, ne o ve ne de bu?. 
Şu halde bu futbolcüleri, kendi 
kulüpleri cezalandınnışken, Fut 
bol Heyeti de aynca niçin ve 
neye istinaden cezalandırmağa 
kalkıyor? Bir futbolcüye kaç tür 
lü ceza verilir ve bu cezavı kac 
Kışı verır !' 11 UtOOlCtlYU Kenaı ırulu 

bü cezalandırmış. Uzatılan bir 
eli sıkmamak nezaketsizliğine 
bu ceza kafi ve vaf i değil mi? 
Ya maazallah Futbol Federas -
yonu ile umumi merkezde, Is -
tanbul Futbol heyeti gibi, ne 
yaptığım bilmez heyetler olsa, 
onlar da bu futbolcülere ayn 
ayrı cezalar vermeğe kalksa ne 
olacak? 

Kulüb,f enni heyet, federasyon 
ve umumi merkez; biribirine ta
bi ve biribirini tamamlayan cü
zülerdir. Bunlar birleşip Türki
ye spor teşkilatını meydana ge
tirmektedirler. Bunlardan biri -
nin herhangi bir sporcuya vere
c~ği ceza o teşkilat namına ve
rilmiş demektir. Yoksa bir spor 
cuya, her cüzü ayrı ayn ce
za vermeğe kalkarsa, o ceza 
da ceza olmak haysiyet ve man
tıkı, ceza gören sporcuda da bu 
kadar cezaya dayanmak kabili
yeti kalır mı? 

Geçen gün bir Fenerbahçeli 
şikayet ediyo.rıdu: ..._ 

Olimpiyakos Yarın 
Fenerbahçe ile Karşılaşıyor. 

A tina hususi muhabirimizin 
dünkü telgrafında bildirdiği gi
bi salı akşamı Pireden hareket 
eden Yunanistanın Olimpiyakos 
takımı futbolcuları, bu sabah, 
şehrimize geleceklerdir. 

Bu suretle, memleket içinde 
ve dışında yaptlmxş sayısız te -
şebbüslerle akiın bıraktırılmak 
istenilen (Olimpiyakos) maçla
rının birincisi yarın oynacak
tır. 

y unanhlarla bu birinci maçı 
yapacak olan taknnnnız Fener -
bahçedir. Maç yarın saat 16,30 
da Kaclıköyünde Fenerbahçe sta 
dmda oynanacaktır. 

Fenerbahçe klübü, Libcrtas 
oyununda lüzumsuz bazı hare -
ketlerde bulundukları için iki 
futbolcusunu cezalandırmış bu -
lunmaktadır. Bu cezadan sonra 
Fenerbahçe takımının yeni bir 
şekilde çıkacağı anlaşılmakta -
dır. Bu hususta malumat almak 
için Fcnerbahçe kulübü erkanm 
dan birile görüştük. 

Öğrendiğimize göre Fener -
bahçe taknnmın yarm dost Yu
nanlı futbolcular karşısına şu 
şekilde çıkması muhtemeldir. 

Bedii (veya Hüsamettin) 
Lebib Yaşar 

Esat Ali Riza Reşat 
Fikret Şeref Namık Şaban Naci 

Bu taknndan anlaşılacağı ilze 
re, müdafaa hattından Fazıl, mu 
avin hattından Cevat, hücum hat 
tından da Niyazi eksiktir. Fazıl 
ile Cevat klüplerince cezalandın 
lan oyunculardır. Niyazinin oy
nayamaması ise Libertas maçın 
da sakatlanmış olmasından ileri 
gelmektedir. 
Takımın yukarıda yazdığımız 

- Geçmiş senelerde şampi -
~·"'n ~tcı~4, TüTkiy e ~ampiyonu 
olduk, şu olduk, bu olduk. Bu 
şampiyonlukların mükafatları 
olan kupalar ve şildler hala ve
rilmemiştir. Fakat cezaya gelin 
ce ... 

Evet, Fenerbahçelinin şika -
yet ettiği gibi cezaya gelince ... 
Evvela hatırımıza İstanbul Fut
bol heyeti geliyor. Çünkü nor -
mal zamanlarda iş görebilmek -
teki aczini, anormal zamanlar
da gelişi güzel ceza kararlarile 
gfiya örtmek yolunu tutan bu 
heyetin karakuşi icraatından 
bıtkrk, usandık. 

Bıkmak usanmakta da ne ka
dar haklı olduğumuzu bugün -
lerde bu heyetin bir senelik yan
lış ve gelişi güzel hareket ve ka
rarlarına tahsis edeceğimiz bir 
spor sayfasile isbat edeceğiz. 
Vakıa gazetemizin bu sayfa

sına~ yazrk olacak ama, İstanbul 
f utbolünü bu heyetin spora cid
den zarar veren rastgele icraa
tından kurtarırsak en hayırlı va 
zif eyi yapmış olacağız. 

Sadun Galib Savcı 

şekilde çıkanlması düşünü1mek 
le beraber, başka klüplerd '-.ir 
iki oyuncu alınarak daha ku ~ t

li bir hale sokulması da he aba 
katılmaktadır. Mesela bir sol 
açık bulunsa Fikretin merkez 
mua~ Ali Rizanm da sağ mu
avin mevkilerine getirilerek mü
dafaa ve hücumda takımın daha 
iyi bir şekle getirilmesi kabil -
dir. Fakat ne care ki, takımla -
nmıza şöyle bfr göz gezdirirsek 
Fikretin boşluğunu dolduracak 
bir oyuncuyu hemen bulmak bi 
raz güçtür. Bununla beraber, yu 
kandaki şeklin, takım yarın sa
haya çıkıncaya kadar değişmesi 
ve bulunabilecek oyuncularla 
daha göz doyuran bir hale sc>kul 
ması her an beklenebilir. 

Y almz şunu derhal işaret ede 
lim ki, Fenerbahçe üç oyuncusu
nun eksikliğile biraz zaiflaımş sa 
yılabilirse de gene olimpiyakos 
karşısında iş görebilecek bir ta • 
kım olmaktan çıkmamıştır • 
Eğer Yaşar, fazla ileride oyna 

mazsa, Lebible belki de Fazıl ~ 
dan daha iyi anlaşabilir. Çünkü 
Lebib de Fazıl gibi sağlam bir 
çocuktur, vuruşları da kuvvetlı 
ve uzundur. Binaenaleyh Fener 
bahçe taknnınm bu mtidafaa hat 
tı, pekala, muvaffak olabilir. 

Muavin hattına gelince, Ceva 
dm yerine giren Reşadm yega -
ne kusuru biraz ağır olmasıdır. 
Halbuki, bilindiği gibi, Olimpi
yakos futbolcuları bilhassa sü -
ratlerile tanınmışlardır. Bunun 
için yarınki maçta müdafi ve 
muavinlerin topu ayaklarında 
tutmayıp daima ileri ve bilhassa 
daima kendi mühacimlerine ver
meleri lazrmdır. Eğer bunu ya -
pabilirlersc hücum hattı, .geri • 
ye yüklenebilecek yolu çok azal 
tacaktır. Bundan başka Reşa -
dm tarafmd~ Şaban ve Naci
nin oynaması çok iyidir.Çünkü 
bunl.ann her ikisi de biraz gerile 
.re giden ve topu ayaklarında 

fazla muhafaza edebilip gerideki 
arkadaşlarının nefes almasına 
yardım eden oyunculardır. 

Niyaı:inin oynamaması Fener 
bahçe hücum hattı için bir ek -
siklik olmakla beraber, Nacinin 
de, sürat itibarile değilse bile, 
faydalı oyun cihetinden hücum 
hattını aksatmayacağına hük -
medebiliriz. 

Niyazinin eksikliğini N acinin 
az çok telafi etmesine mukabil 
hücum hattının verimini arttı -
ran Fikreti hesaba katmak la -
zımdrr. Libertas maçında eksik 
liğini hissettiğimiz Fikretin ya 
nn YunanhJara karşı oynaya -
cak olması, hücum hattı için mü 
him bir kuvvettir. 

Fenerbahçe futbolcuları, ma
çm ehemmiyeti gözönünde tu • 

tarak, bu hafta içinde kafi dere 
cede hazırlanrmşlardır. 

Yunanhlara gelince, Atina 
muhabirimizin dünkü telgrafın -
da bildirilen isimlere göre bu tut 
bolculardan bir kısmının üç dört 
sene evvel şehrimize geldikleri 
ni biliyoruz. Fakat o zamandan 
beri ne vaziyette olduklarından 
malumatımız yoktur. Ancak, ge 
ne Atina muhabirimizin Olimpi 
yakosun Yunanistanda yaptığı 
son maç hakkında bir kaç gün 
evvel gazetemize göndermiş ot
duğu mektuptan anlayoruz ki, 
Olimpiyakos zevkli ve seri oy • 
nayan, Yunanistandaki hasnnla: 
rmı kolaylıkla yenen kuvvetli 
bir takımdrr. Hepsi atlet ve seri 
olan bu futbolcular arasında Ad 
rianopulos, Simeonidis, V azos, 
Ragos, Kurantis Hrisafopulos 
gibi sekiz defadan yirmi beş ds 
faya Yunan milli takımında y;r 
almış, muvaffakiyet göstermış. 
kıymetli oyuncular vardrr • 

Boyukadada b i r sa ha 
Büyükada Halit Spor kulübü 

kendi idman ve maç ihtiyaçları
m tatmin etmek üzere,mütevazi 
bir futbol sahası meydana getir 
miştir. Birakç aydanberi çalışı -
tarak meydana getirilen bu sa
hanın açılış resmi yarın yapıla
caktır. Bu merasime Adalar kaY. 
makamı, parti reisi ve azalan i
le birçok kimseler davet edilmiş 
tir. 
Sahanın açdrşmdan sonra 

Kartal birinci futbol takımı ile 
Büyükada Halkspor kulübünün 
genç takımı arasında bir maç 
yapılacak, bunu da yine kulüb bi 
rinci futbol takımının Süleyma• 
niye birinci futbol takımile ya-
pacağı maç takib edecektir. 1 

İyi çalışarak Büyükadalıların 
spor ihtiyaçlarını karşılayacak 

bir sahayı meydana getirmeğe 
muvaffak olan Halkspor kulübü 
nü takdir eder, bundan böyle de 
ufak ta olsa, memleket sporuna 
hizmet yolunda muvaffakıyetle-, 
rini dileriz. 

•4 

iki Romanyah Tenisci geldi 
Romanyanın en maruf tenisçi 

terinden Botez ile Hamburger 
dlin şehrimize gelmişlerdir. On 
gün kadar şehrimizde kalacak 
olan bu tenisçilerin, bu hafta ö. 
limpiyakos futbol maçlan dola
yisile, gelecek hafta Fenerbah
çe ve Güneş tenisçileri ile baZI 
maçlar yapacakları haber veril· 
mektedir. Bu maçların hangi 
günler ve hangi tenisçiler ara -
srnda yapılacağım okuyucuları· 
mıza ayrıca bildireceğiz. / 

Prensip: Eğer oynayan oyllın
cunun taahhüdünü y .!rine gıeti
rebilmesi herhangi bir ernpasa 
lüzum gösteriyorsa, bunu an
cak, diğer düşünceleri mııvaffa
kıyetsizliğe uğradıktan sonra 
yapması laznndır. Sanzatuda, 
as ve dam elde iken empastan 
kaçınmak yolu, (Ô) da diğer iki 
rengi bitirdikten sonra (O) nun 
oyuna başlarken ilk oynadığı 
renkten eli (0) ya gqçinncktir. Bu sabah şehrimize gelec~k ve ilk maçını Narın f. Bahçe ile yapacak olan Olimpıyakos takımı 
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j OKUDUKLARIMIZ, DUYDUKLARIMIZ 1 

Yeni Bir Meslek: Amerikada Grevlerin 
Önüne Geçmek İçin Acentalar Var 

r Vurgunculuk, soygunculuk ve 
buna benzer türlü türlü işlerde 
çok ileri giden Amerika'da yep
yeni bir meslek türemiştir: 
(Grev) dağıtıcılık. 

Btn amelesi olan bir fabrika 
müdirisiniz. işçilerinize günde 
vasati dört lira verdiğinizi far
zedelim. Ameleniz bir haftaya 
kadar yevmiyeleri yarımşar lira 
arttırılmadığı takdirde grev ilan 
edeceklerini kat'i olarak size bil
dirmişlerdir. Günde yanm lira
dan bin ameleye (500) lira, se
nede ( 130.000) lira fazla yevmi
ye eder. İşiniz; rekabet buna 
ı.nüsait değildir. Ne yapacaksı
nız? Elleriniz böğrünüzde gün
lerce düşünmüş, gecelerce uyku
ıuz kalmışsınız, kimin umurun
da? Amele lif anlamaz. Mesai 
serbesttir. 

işte böyle vaziyetler karşısın
da Amerikan patronu sonuna 
kadar dayanmak kararı verince 
derhal N evyork'ta Bergoff mü
essesesine telefon eder. Bergof
f'un kendisi kısa boylu, kırmızı 
kıvırcık saçlı, ufak tef ek dina
mik bir adamdır. 27 sene polis 
hafiyeliği yapmış, işten anlar 
bir herif tir. Deruhte ettiği işe 
hiç vicdani mülahazalar kanş
tmnaz; amelenin hakkı filan di
ye bir şey tanımaz ; yalnız bir 
.kaygusu vardır. Her ne pahası
na olursa olsun grevi dağıtmak. 

Şimdiye kadar (12) grev da
ğıttığına bakacak olursak mü
essesesinin rekabet kabul etmi
yecek kadar sağlam olduğuna 
hükmetmek laznndır. Büyük 
mikyastaki grevleri dağıtmak 
için bazan beş bini bulan avene-
si işe girişmiş, y~ ünün akı ile 
çıkm1' bir ustadır. Bir müesse
se olarak Bergoff Amerika'dan 
başka hiçbir memlekette iş gö
remez. Çünkü Amerika kanun
larından başlça hiçbir memleke
tin kanunu b6yle 
rine müdahale eden ticari mahi
yette bir müessesenin türemesi
ne müsaade etmez. 

Harpten evvel Nevyork'un 
çöpçüleri grev ilan ettikleri va
kit belediye Bergoff'a müracaat 
etmi' ve o da öteden beriden 
topladığı zencilerden ufak bir 
çete teşkil ederek yedi gün zar
fmda grevi bastırmağa muvaf
fak olmuş ve mükafat olarak da 

Japonyadaki zelzeleler 
Geçenlerde F ormoz adalann

da şiddetli bir zelzele olmuş ve 
hayli tahribat yapnuştL Jeoloji 
ilimlerinin yaptıktan tetkikle -
re göre, arzın kışrında zelzeleye 
müsait olan zayıf mmtaka var
dır. Bu mmtakalann da en za
yıfı Japon adalarının sıralandığı 
mmtakadır. Japoyada her gün 
kaydedilen zelzeleler dört ile 
yirmi arasında tahalüf etmekte
dir. Bazı istatistiklere göre, va
sati rakam günde sekizdir. 

1 Eylül 1923 te yüz bin kadar 
insanın ölümüne ve bir milyar 
zarara sebep olan büyük zelzele
den 1931 senesine kadar Japon
yada yirmi iki bin defa zelzele 
olmuştur. 
Şumı da illve etmek lizımdır 

(25,000) dolar almıştı. Bundan 1 bürosu tesis etmiştir. Büronun 
sonra birkaç •imendifer amelesi vazif eai her grevin muhakkak 
grevini de muvaffakıyetl~ bas- surette amelenin isteklerinin ka
tırdıktan sonra Bergof f kendi- bul edilmemesi ile karşılanma
~ini piyasanın rakipsiz grev da- smı teminden ibarettir. 
ğıtıcısı olarak tanıtmıştır. Ber- Grevlere mani olmak için Ber
goff'un kullandığı teknik şun· goff son zamanlarda daha yeni 
dan ibarettir: Grev dağıtmak bir usul keşfetmiştir. Bu da. iş
için iyi bir Mare adamı olmak; çilerin evlerine; devam etti1 1•ri 

Q 
Geçen se· 
ne aç 1 ar 
Amerika
nın her 
yerinden 
taraf taraf 
toplanarak 
VaşiQtona 
bir yürU· 
yüş yap
mı,ıar ve 
Roosevel· 
t'i haylı 
korkut
mu9la 

• 
.. ' 

maksadın tahakkuliu yolunCla 
hiç bir şeyden çekinmemek ve 
işsizleri derhal vaziyetten ha· 
berdar ederek grev mahallinde 
en kısa bir müddet zarfında bi
riktirmiş olmaktır. 

Bergoff'un maiyyetinde on 
beş yirmi muavin çalışır. Bun-
lar aylıkları muayyen, iş olsun 
olmasın paralarım alırlar. Bun
lar gangsterlik yapmış; iyi si
lah kullanan adamlardır. Beı·
goff en ziyade şoförleri kulla
nır. Çünkü Nevyork şoförleri 

kadar böyle ince işlerden anlı
yan çocuklar çok azdır. 

Ber 

tan değildir. Patronları elde e· 
derek kaleyi içten zaptetmek u
sullerine de çok zaman başvur· 
muş ve muvaffak olmuştur. 

Amerika'da büyük sanayici
ler, fabrikatörler, idareciler ara
sında her zaman sonuna kadar 
grevcilere karşı dayanmağı gö
ze aldıramıyanlarını kandırmak 
için Bergof f bir de propaganda 

ki, Japonyadaki zelzelelerde bu 
insanlar bina enkazı altında kal
maktan ziyade, zelzeleyi müte
akıp çıkan yangınlarda yanmak 
suretile ölmektedirler. 1923 se
nesinde kalabalık bir mahallede 
yirmi beş bin kişi diri diri yan
mışlardır. 

Gobi çölünde iki yol 
Çin hükfuneti, meşhur İsveçli 

kaşif Sven Hedin'in Gobi çölün
de yeni bir otomobil yolu bul
mağa memur etmiştir. 

Beş otomobille Nankinden yo
la çıkan Doktor Sven Hedin bir 
sene çölde kalmış, fakat otomo
billere müsait iki yol keşfetmiş
tir. Bu suretle kervanlara naza
ran üç ay kazandnut olacaktJr. 

salonlara söz söylemekte ve a
dam kandırmakta usta memur
lar yolhyarak grev neticesinde 
daha sefil kalacaklarını amele
ye, kanlarına ve çocuklarına ik
na edici bir tarzda anlatmaktır. 

Bergoff'a bakılacak olursa A
merikada grevlerin önüne geç
mek şöyle dursun, bunlar gitgi
de çoğalacak ve büyüyecektir. 
Fakat diğer taraftan hükfunet 
de bu anarşinin önüne geçmek 
ve otorite tesis etmek ve niha
yet başıbozuk bir teşkilata hal
kın mukadderatını teslim etme
mek hususunda son senelerde 
şöyle kararlar almış bulunuyor. 

ünkü ok i e aradı- muhak-
c~ı;vr-

f'un içtimai felsefesi olsa olsa 
teslihat fabrikatörlerininkine 
benzer. Harp olmadıkça silah 
satılamıyacağı için muayyen fa
sılalarla harp vesilesi icat et
mek onlar için ne kadar lazımsa 
Bergoff için de mümkün oldu
ğu kadar sık sık ufak büyük 
mikyasta grevler olmalıdır ki 
bastınnak için yağlı teklifler 
karşısında bulunsun. 

300 yaşında bir kaplumbağa 
Londra'da Kral George'un 

tahta çıkışının yinni beşinci yı
lmı kutlulamak için hazırlıklara 
devam edilmektedir. imparator
luğun her köşesinden hükümda
ra birçok hediyeler gönderilmiş
tir. Bunların en dikkate değer 
olanı, Büyük Okyanus'ta Ton
ga adalarında hüküm süren Kra
liçe Salot'un gönderdiği hediye-
dir. Bu hediye üç yüz yaşında 
bir kaplumbağadır • 

1774 te maruf İngiliz gemici
si Cook Tonga adasına çıktığı 

zaman, iyi karşılanmıştı. Ora
dan aynlırken, mahallin kralına 
bir şey hediye etmek istemiş, 

bulamayınca vapurda bulunan 
yüz ya,ında bir kaplumbağayı 
vermiştir. Kaplumbağa bugüne 

1 kadar Tonga sarayında kalmış 
ve geçenlerde hususi bir )Jeyet 
marifetiyle Lonclraya gönderil -
mi•tir. 

BU YIL GONEŞ BEŞ 
DEFA TUTULACAK 

Gök yüzünde olup bitenlerle 
ufrqanlar, bu yıl güneşin her 
zamandan fazla tutulacağnu ha
ber veriyorlar. Ay, beş defa arzı
mızı. gtine§ araamdan geçecek, 
kendisi de iki defa tutulacaktır. 

B1r yılda güneşin be§ defa tu-

Bir Norveçli tıerd mUıterilerlnl 6lçU zahmetinden kurtarmak için 
yeni bir usul dütUnlnllt ve fotoğrafla ölçü almak için Fotokonfecti°!' 
uıuUlnU butmuıtur. Tem mütteriyi fotoğraf makinecinin 6nilne geti-
ftrek resmini çıkardığı zaman müşterinin ölçüsünü ~e almaktadır. 
Bu pratik usulün mütteriyi iSlçü ve prova zahmetinden ~rtar-

tulması, 1255 denberi ilk defa 
vaki olmaktadır. Kendi neslimiz
den hiç birimiz bir daha güneşin 
bir yılda bet defa tutulacağına 
şahit olamıyacaktır. Çünkü böy
le bir hadise ancak 2485 senesin
de bir defa daha vaki olacaktJr. 

Oz Dil SÔZLÜGÜ 
Rizayi tarafeyn - 0nqma - (Fr.) Savah - Dofru 
Consentement rEciproque. O 1 K K A Ti NaMvab - Yanbt 
Rebi - Bahar Savlet - Hücum, abhf, aaldmt1 sal• 
Reca - Rica (T. Kö) 1 t 1 dırma - ( Fr.) Amque 
Recm -Tqlama - (Fr.) Lapidati- D L TEM Z LEN D K- Savt - Seı 
on Ç E, A Y 1 K LAN D 1 K Ç A, Siy - Çalıtma. i1t .-. ~ 
Recmetmek - Taılamak, taıa tut • D U Ş 0 N 0 Ş 0 M 0 z 0 N Saye - Gölge. aiiH7 
mak Sayfiye - \'ulk, yeılanw - (Fr.)' 
Reril - ET, -- K A R a A ş A L 1 el 1 v E Villcgiature 
Reci - Reci (T. Kö) K A R A L '{ 1 L A R 1 DO. Örnek: Bilyükadadald uyfiyemla 
Ree - Akciğer z E N E n 1 - Büyükadadaki yuhğımız 
Ref'etmek - Kaldmmık u R E R • A Y • Sayfiyeye çıkmak, gibnek - Y ..... 
Refah - Genlik. etinç D 1 N L A N 1 R • Ö Z D 1 L mak. yulıia çdmuık 
Refakat - Arkadqlık, yoldaflık - S Ö z L O el O N D E K 1 Örnek: Geçen yıl Bilyükadaya •Y-
(Fr.) Accompagnement S Ö Z LE R I N YAYIL. fiyeye gittik - Geçen yıl Biıyil• 
Refiki meui - Y ardq, emekclq - kacladı yazladık. 
(Fr.) Collaborateur M A S 1 N A YA R D 1 M Sayha - Çıtlık 
Refakatinde - Bile.ince U L U S A L B 1 R B O Sayd - AY 
Reftar - Yüriiyift sidit R Ç • Sayyad - Anı 
Refte refte - Gide ıicle, sitP1e. ya- TUR. Sayd mahalli - AwWc 
vq yaftf Seb -r Sövaii, IÖVÜ. IÖ'lllM 
Rebi - Kurtuhıt Sebbetmetc - SöftDel& 
Rehavet - Gevteklik - (Fr.) Re- Örnek: Dil ifinJıı en Deri Nflıa. Sebet - Dura 

sında bulunuyoruz - Dil işinin en a....L..L. _ ııı.....L....L (T. K•) 
lichement il · · d b ~ ~ u 
Rehber - Kılavuz - (Fr.) Guide s~ ~e;;hk e ulunuyoruz. Sebiliai tabJiJ9 etmek - m&Jeli ti 
Rehberlik etmek - Kılavuzilmak - Saf•ta - 1 ... çına (Fr.) Paroleı 'Secldetmek - K.apeawk 
(Fr.) Guider futiles balivemes. Seciye - lra 
Rehgüzar - Uğruk 2 • Sofizm_ (Fr.) Sopbismo Secldade - Ka.,.ç 
Rehn - Tutu Saha _ Alan Seci,.• - T--. 
Relınüma - Yol gösteren Sabai İnlif&I' _ y aydam Sefabet -şa,.ıa, Jiyinctlil 
Rehzen - YolkeMD ı:_L_L_ Ka---L •---L Sefalet - Yoluu, ~ 
R • Ba kan ~t - T"-· ·- Sef!..1 - .1.1. be-· 01• - t (F > P e s · ... ....., ,_ 
Rekaket - Kekelik,~ pe- S~ _r~d outerur Sefil- Sefil (T. K~.) 
peıik - (Fr.) Begayement Sahib - iye - (Fr.) Proprietaire Sefer,- Sefer (T. Xö.) 

RR~~..__}'~-..ı- Sahib çıkmak, teuhüp etmek - WiM - Gemi 
e~ ..,_... ~ - (Fr.) S'approprier, Sefir - Elçi -

Remecl - Kül appuycr • ~ - TBulut 
Remak kalmalc - Az. lcalmllc, J'U• Sahibi devlet - ldikut -- - -
mak Sahife - Sayfa ~ Sehl - Kolay, llklaD 

Örnek: Düşmesine remak kaldı - Sahih D "'-• --ı-.. Sehpa - Oça,.-
Az kaldı dütüyordu, düşeyazdı. Sahil ~ ıc;:· ;;..:6" Sebw - Y..Wt. ,...ı., llN5 - (l'ı. 

Remmal - Fala Sahra_ Kır, cwa, çöl .. Faute, erreur 
Remz - lmae Sahre _ Kaya Sekte - Darsa, lllll 
Rencide - Kqm Sah v ....... _ Setıtedar etmell - ıc.twnmılr 
Renk - Renk (T. Kö)' Saht - .-uU d d:a- ta'--- SelAm - E .. 
Rengarenk - Renk renk te - y urma, -·-- ......, Selimi• ..... - E .......... 
R•Mir - lıbaıı - (Fr.) Pouvoir ~~ ~F~~x SeliınM - Salma - (Fr.) SaJut 
Ream - Resim (T. Kö) Sahte tavır_ Yapmacık "Örnek: Vıtanm saadet ft eelAme-
Reamİleçid - Geçid alay Sahte hiasiyat (Bak: Hia) _ Duy• tine - Yurdun mutlupna ve 1&• 
Ret.mi - Ulupl macık fmuna.. 
ReıBte - Çisenti Sahti-- _ Gön Selltet ·-~ 
Refha - Sızınb '4 Sü (B~: Kuıt) -UWs ~~--~ 
Reıid ..!... Ergin Saik - ltke ~ ....-
Reık - Kıakanma Sair _ 8qka, ö1Mirii, öteki Selbetmelc - Çelmele 
Reva (Bak: layık) .., v · V L.-.La&an (V B ) Selef - Öncel 
Revaç - Geçerllr. ıürüm Sake ...,.S_ e -.- • ' S... - Gök , 

Akar ıicler - ap s.n.hat -~ • aPdJIE RRev~ - Gid" ' .. .. .. Sakat - Sakat (T .Kö) •--..: _ ,.!9-.... l, -:a.-
evıt - lf, yuruyuf Sakf _ Çab ..,.,........ ~= •-T-

Revnak - Yal.km, örüng ı:ı.ı....... D" - d"" ük' Semavi kudret - Twılmt ~' - Ufl11Ufı Uf 
Rey - Oy Sukut (Bak: lakat) - DUtUm • S.... - Semizlilıı, rai' 
Reyül'aym - Gözıön Sakil_ A~, ..tm"- kaba S- - Kartahk. .. • 
R-...:• - Yüzı~;,..- -~ •" r . ., 1 ::--ı-•=· - .. ,._ - --~ .._,!ll..ı.lııan -...1 ~ fMl.11~ LL ... - ~~ ~ ağırlamak ~RnT P'•·ı es .~· mİJtİ, ftl"imli 
Ribka - Soyunsa 2 • Oturan, yet"letm - (Fr.) Habi- Sena - (Bak: Medh) 
Rical - Büyiikler tant S... - Yd 
Ric'at - Çekilme, çekilim - (Fr.) Sakin olmak (Bak: Mukim olmak\ 5-eYi - Y.U. 
Rctraite Kalmak - (Fr.) Habiter Seaei bmerİJ9 (Bak: Kamer) -
Ric'at etmek - Çekilmek Sükun - Sükun (T. Kö), diqinlill, Anıl 
R'da - Bürgü sekinlik Senei ffllDIİJ9 (Bak: Kamer) --Gia 
Rihlet - Göç T e..tcin etntek - Y .tlfb• uaak, ..WO· yıl 
Rikab - üzengi lettinnek. ctindinnelc. ıükun .... ...- • Seoed - Belsit 
Risale - Cönk - (Fr.) Brochure _ (Fr.) TranquilUıer, apaiaer, cal- s.r.ı. _ Yalgın 
Riıte - iplik. tire rner Seripa - Battan aplı. ....... .,.. 
Serritte - ipucu Silkit - Sessiz. IUllllUf ia. ...__ bata. MJdM IN>19t ...,.. 
Rivayet - 1 - Söylenti - (Fr.) Sükut - Sükut (T. Kö.) MUma, Mı· elen ..__.ıı.8 
Bruit 2 • (Bak: Hikaye) .izlilc ııı._~:::-(Bak.· HUr) _ "-"'-
Riya - iki yüzlülük Sükiit etnMk - s....-. Se~ (Bak .. HUr) - İ1.~ 
Riyakar - iki yüzlü Sükut pçmek - Suıaeçmelc ~ bn"lllanak _ ao;::.:k 
Rızk - Azlk Sükuti (Bak: Hamuş) - Suekun Serbeet .....,_t _ Sel•ırpe 
Ruam - MM*afa Salabet - Sağlamlık ı... a_..ı..... _ ...... a. - (Fr.) nL-~-
Rubub.iyet - 1..a:ı:ı. izilik - (Fr.) ~ fV""9 ugıııoı.-

u..-, Sil - Yıl liuıme 
Divinit~ Selitbet - Satl...ıık. katıl• Serdetmek _ (Delil iradı anl•mma), 
Ruh - Ruh (T.Kö.) Saib~ - Allnllk _ Getinnıek 
Ruh.., - Yamk Salah (Bak: Islah) - Yeinm - "Serfüna _ Bateliın 
Ruhsat - izin (Fr.) Arn~lioration Sewprdaa _ Bata dönük, clön•'-t 
Rütubet - Yataklık ömek: Siyasi vulyrt aatlha do~· Seraüııett (Bak: Macera) - s.il-
Ruy _ Yüz ru gidiyor - Sıyasal durum yeg- ven 

. y -~-ı. - reme doğnı ~idiyor. a......L.ad U cet 
Ruyu zemın - er Tuzu. Sal~h bulmak (Bak: Islah) - Yet· ~" - ç, u 
Rüchan - Üstünlük, yeğlik - ,. Serket - Diıld>at 
Rücu - Dönme, cayma remek - (Fr) S'am~liorer SerlevlMa (Semame) - 8afMı 
Rükn - örlcün Salahiyet - yetke Sernüıun - Batataiı• tepe af&ll, 
Rükup va11taıı - Binit Salhane - Kanara tepesi üıtü 
Rüya - Rüya (T .Kö) düt Salih (Silk: IJah) - iyi, elv.iıli, Semüvitt - Ahn ,_,.., ,._ 
Rüıub - Tortu, çökenti yarw - (Fr.) Capable SerpUf - ea.Jık 
Rüıuh (Meleke) - Yordam, ..,.-tik Salim - Sai, sağlam Senem - Afal, ahi&, .... 
(Fr) Habilite Salisen - Oçüıa ) Ser..-i - ııo.saen. ..ıtlıbat 
Rümm - Baçlar Sam - hıyel ( Seri - Hızlı, çabuk, ıürMli 
Rü,d - Erginl'k. eritkeınlik Sami - Dinleyid Serian - Çabucak 
Rütbe - Erece Samimi - içten - (Fr.) Sinc~ro Seriültnfial (Bak: infial) - Danl. 

Samimiyet - içtenlik gan, tezküserı .. s • 

Saadet - M ıt, babtiyarblır 
Saadete nai olmak, meaud olmak -
Gönenmek. bahtiyar olmak 
Saat - Saat (T. Kö.) 
Sab - Çetin, zor, aiiç 
Sabah - Sabah (T. Kö.) 
Sabahat (Bak: Hüsün, letafet)' • Sabi - Tanyeli 
Sah.vet - Çocukluk 
Silbih - Yüzen, yüzeT 

Örnek: Sibih havuz - Yüzer ha· 
vuz 

Sabr - Sabır (T. KiS), Wdim 
Sada-Ku, aea 
Sadaka - Sadeb (T. Kö) 
Sadakat - Bayrılık 
Sadik- Bayn 
Sade - Saide- (Fr.) Simplo 
Saclar alımık - Çılamık 
Sadme - Ç.Ps, tolnat - (Fr.) aıoc 
S.dr- Götüa, ... 
Sif - An, danı - (Fr.) Clair, lim· 
pide, pur 
Saf- Dizi- (Fr.) Raas 
Safderun - Bön 
Saftiıken - Sökmen 
Safha - ı . Yüz - (Fr.) Face 
2 - Ewe - (Fr.) Phase 

Semt _ Sükut. ıusma Senülhareke (Bak: hareket) - Yo
rük, yÖrgetı, tezP:ler 

~= (Meslek ve hırfet anlamına)- Seriülintıtcal _ Vanıh 
Seriütte11ür - TezduyaT 

Sanat - Sanat Sürat_ Sürat (T. Kö.) tezlik, ba 
San'adcir' - Arti.t ~Hrat treni - Tezkatar 
Sanem - Smem, put s;rir - Tür 
Sani' - Yaradan 5-rna - Kıt 
Sania (Bak: Hile, hud'a) - Diben· Sermaye - Kapital (T. Kö) 
lik - (Fr.) Ruıe Servet - Var, warlık. zensinfik 
Saniha (Bak: İlham) - Doiaç Serzenit - Kaluaç. bata kakml 
- (f'r.) tnspiration Setretmek - Örtmek, kapamak 
sar - Oç. öcüt MestUT - Ortülil 
Sar"' - Tutanak Sevda - Sevgi, atlı 
S-..c. < - Harcamak, •)'1>81118k Seviye - Düze7 
- (Fr.) Depenser Sevk - Sevk (T. K6.) 
M...-f - Hlll'\; harc:a. g;der Sevk " idare (Bak: idare) - CG· 
Sarfmazar etmek - Vaeseçmelır dem - (Fr.) Drection 
Sari - Bulaıık, bulatkan. ıeçen Sevk ve idare etmek (Bak: ldarc)-
Sarih - Apaçık Güclemelc (Fr.) Diri ger 
Sarahaten - AçıkÇR "t• açıp Seyahat - Gezi 
S8nm - Kesici, kf' Se1'YÜ - c-m-
Sarraf - Kmmca Seyelin - Akmb, ._ 
Sarsar - Bora s.,,..ı - Akıcı, .. 
5ath (Baıic: Musattah) - Yizey, i· s.,yale- Ala 
zer, enclek 5eJT - Seyir (T. KG) 
Sathi - t • Ostünkörii, 2 • Yüzlük- Seynn - Gezinti 
(Fr.) Su--'iciel s..,.....ah - s.,irlll 
Sathı mS°' _:. Aklan Sen-- - Gesıia 
Sabr - 5ıatwY (T. KCS.) ~ aaba - GwWi 
Satvet (Bak.: Kudret) Se1ılte - Dul 
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ROMANYADA RADYO 
•rmdan pek leYi1ea radyo 

PtiltaJarmdan biri de Bükret k:t,C>ladur. Bükrqto timdiye 
iki posta çahfırdı. Bun -

1-ıan bİrilİ yübek dalplarda. 
!Jdİlciai de orta dalga uzunluğu °' )'8)'1111 yaparlar. 500 kilovat
lık bilU:H. M-'--·· K . tem • ~.... "9AUY'& omuı 
--,.,.111uan kuvvetli yaymıla
n araamc!a zayıf b1an uzun dal 
Plı '.Romen radyosunu orta clal
hlarda dinlemeyi terdh ede • 
rii. Çünkil her iki İl~ 
~ da aynıdır. Oaua için 
Blkrqin jaıce ve leVimll ..U 
lpikeri ber vakit ''Radyo Ro -

daha 711Jnnlapr. Bu ~ hiC 
bir kom§u istasyonun iz'acm -
dan mtlteellir kalmayan Bük • 
retin zengin yayunJan 364 met
re dalpb 12 kilovatlık iatu -
yandan güzelce dinlenebiliyor. 
B8kretfn gflndllz pllk ve or • 
keatra yaymılan da mükcna -
mel takip edilir. 

Yflklek dalgah istasyon gfln 
dü ve alqam üzerleri dabia iyi 
dinlemneğe mflsait ise de yu • 
karda dediğimiz gibi buna Mo. 
kova mlnidir. Fakat 20 kilovat
lık iataayon muvakkaten faali -
yete ıetirilmiftir. Bunun yeri • 

884 metre dalgah BUk,.. radyoaunun maklna -ıonu 

n.nya ve radyo 8ilknh dl,. ne timdi 150 kilovat aaten e -
....- liJler. Rld)'o Ro • ..;u bir iatuyon meydana çs
!DID)'adm makat umı daJca- br:dnut ve bupialerde tecriibe 
da çalıpa latMyomı batuflt - yayımlan l§itllecektir. Bu il~ 
maktu'. Blknt rad~ ı.. JOll 150 ldlovatbk enerji1i1e ber 
kili de çok kuvvetli defildirler. halde htaabuldan en iyi dinle -
Btım•nla beraber c1iier birçok • nen postalardan biri olacak ve 
Jarmdm daha nefil ve dolu 1e• timdi iyi dinlediğimiz Bükreş 
le ifitilirler. Berka daima so - çok daha iyi, Adeta febrimizde 
ıv durur, Budapqte veya bu çalıpn bir istasyon kadar mü -
~ ola iltu,onlar - ki kemmel ıelecektir. 
buiJlarm UtcD enerjileri Bit • BlkreP teCrilbe1ertnl tim • 

HAFTANIN 
RADYO 

PROGRAMI 
1 e M•111• Pazar I 

llTANBUL: 

1et de lladcıaıw a6 ltolMrt ltob'a 116 Khs. B B L O a AD 417 m. 
baJ1ldl. Söal•. 21: XOilltl •ataftrdaa a&• 
kil 23: R..... il.IS: OJkeetr'a. 14.05: 20.SO: Ulaaal :Pa1JllL 21: Jlbll,_'daa 
Dana pllll8n. aaldJ 22: RadJo pbrell. D: Dllramlar. 

• 23.20: Plik. 23.IO: Xomer maldL 
Sl2 Khs. ViYAN A 507 m. 

20.SO: Loadra'daa Dllldl <ıa.m. .... 
Jorjan tahta selitiııiD 25 nd Jıl d&lilmti 
'meralimi) 21.15: .. rlnlar, 2S: DaJDJDlar 
23.10: Eva Hadnbon llU'la tiS*yor. Z3. 
45: Mzler. 24.10: ltomantilr pllklar, 24.55 
Kaartet koaHrL 

• 180 Khs. PARll iMi m. 

• m Kha. VAR80VA iSSi m. 

19.45: llarleae Dietrlcb'lıı ,wdan. le.· 
ter. 20:35 Dana (8'rkdı), tiSzler 12: Cho
pin komeri. 22.30: Konferanı (lkperan· 
toca). 22.40: Leh '8rlnlan. Reldlmlar. 
as ıs: Salon 111111ilrit1 •• elam. 

• Sl2 Kbz. ViYANA 517 m. 

17,JO talnllp deni. OnlYenltedea naJdl. 21: Oda 11111drfal. 21..10: l>Qamlar, kon 20.20 CulMmcl. Jl.OS: Pi,... IJ.05: ü-
Siaop •:vlavı Yuıuf Kemal, 18,SO Jimıau- terin denmı IS 30 Han rapora, 21.35 ttJdte. 22 20 PiJllllO muildtl. 23 0.-dls...,_ Aade Tarc:an, ll,50 llabtellf Robert dl.- otbtartsL )'Qllllar. 23.10: Ak..,n maaikill. 24.10 Ba-
pllklJr, 19,30 Haberler. 19,40 Ma7iatro 1 Pperanlllr. toca :ra1JllL 14 • .20: Tamimi•. 24.JS 
Ooldeahrı lclarmllde koro bent{, 20 Zi· ı 7 M S 1 
nat Babalatı namma konferana, 20.30 a Y 1 • a 1 
lld pbuo cu lronteri CStrobel ve llali), L. ---~~------_. 
20.50 Keman tolo a.yan Khnn, 21,U lon JITANBUL : 
haberler, borular, 21,30 Radyo orlratra· 
ıı. 22 Radyocu •• tuso or~atralan 11,SO U._.tedc aülea IDldllp der· 
ve Çadırcı (Şan). ti, .&inop SQlaVJ Yanf Kemal. 11.30 Jun

naıtik, ..,... As&de Tarcaa. ll,50 llubte-e Um pllklar. lt.30 Haberler. 11,40 Tenor 
175 Khs. il O 1$ K 0 VA 1724 GoncqU1 pn piJfto 0.. 20 Maliye Ba· 

bnlıtı ...... lrıoaf--. 20.ao Demir 
11,15: Senfonik konser. 15: SiSsler. 17.30 cu, 21,15 Son haberler, bo~. 21,30 

Parti :ra:vımı. 18.30: Opera temsılini nakil. Radyo orkettratı. 22 Racbo cu " taaao 
22.55: Almanca yayım. 23.05: lnciliace. orkettraJan. 
24.0S; Almaaca • • as Kba. B0XRB8 Sl4 m. 

12: Kilite konteri. 12 30: Radyo orkH· 
truL 13.30: llıdca Gretsa orkesttaııı. 
14.15: DuJWll)ar. Konaenn devamı. 17: 
Kö:vlU 1Uti. 11: Dinilro orkntruL 11: Du
ramlar 11.15: Hafif maaild. 20: Konfe
rana. 20.20: Pllk. 2045: Konferana. 21: 
RadJo tiyatrom. 22: Spcr. 22.05: Sarb 
lar. 2Z.S5: Rabo orkatrua. 

• al Khs. PRAG 437 m. 

11.50: Orkettra konseri. 10.50: Durum
lar. 11.55: Pllk. 2005: Rad~ filıb ma· 
llldai. 21.35: Poptiler orkettra konteri. 22 
lader. 22.30: Erkek koro heyeti. Du11UD
lar. 2!.20: Pllk 23.25: Du:rıımlar. 23.30: 
Cubuıııl. • 545 Khs. BUDAPEST• 550 m. 

IUS: Salon orbetrHL 20.25: &aater. 
21: Vaqoya'daa nakil. 21.35: Şarkılı kon
ter. 22.40 Da7Qllllar, 23,10 Reportaj,23.45 
Çhlı•ı mulikiai, 34.25 Cuband. 

• 141 ıa.. BBRLlN 357 m. 

20: Radıo orkettruı Ye koron. 20.45: 
J>a7am]ar. 21: Sarlrıb lroneer. 23: Da11UD· 
lar. ZS.20; Spor clu1'Ullları. 23.45: O-. 

• • - Kbs. BBLGRAD 437 m. 

175 1Cba. llOSKOV A 1724 

ıuo· Parti Jll1lllll. ıuo: Kml orda 
ıç1n yaP., ıuo: Kolkhosl., için lroN 
•• ora.tra koueri. a: Almıa" 1&7ıaa. 
23: Praasmca. • m Da. ioxası * m. 

IS ~. IS.05 Orbltn, 1S.45 
PJ11r. 14.H: Da,...._ 14.401 Pllk. il: 
Pllk. 11: DuJDMı lt.16: Pllk. 20: 
Koaf ....... I0.20: PIA 28.45: Xoaferam. 
21.0S: leafoaik ork•~ kcıilMri. 21: koa
feraae. 1215: KODMl'lll d"8IDL 23: Da· 
,....._,ıs.ıs: x~ uu. 

• na Qa. PRAO 4S7 m. 

11.10: ........ • ....... JQa lt.45: 
Almana claJamlar. Pllk. 20.10: Sarkıb 
'6dlr. ıı :Hafif orlrestr• baMrl ııso: 
Atbrl :ra~ (ma•' 23: DaJamlar. 
zs.uı PWL 2uo: sa cluamlar. 

541 K& BUDı r&550m. 

JMO: llacar .._ 20.40: Sdldıo 
tl:ratron. 22.05: B\ ,te kamer ork ... 
tn& 12.41: .,.,...._. U.151 l>Qamlar. 
U.40 SaloD orıı.tn. 24,SO Çtq ... mı
akuı. 

• 141 Kii&. BB•LIN 357 m. 

ICMOı ou..lar. 21.IS: lllDI llalk tv· 
20.SO: U1ual :raJmL 21: VaqGY8daa m- lalan. 12: tll!lllıll '*9c. a: Dwqmabır. 

kil. 21.30: Plik. ıuo Pli....,. lllidlr. UM a.Ja a.. 
• ..-L 24.10: O«e lrODMd. 

123 Kils. VARIOVA 1S31 m. • 

at: Oda• Nxl ....._ flAk. atS: - Da. BBL aAD 417 a 

~J:~~V.:7*4.= ...:.-.:::: ~v::.:-= 
6al'. n: a•ı•· ıa.ıs: a..ıoaik ..._.. n: s.ı.,,. 11: w.. 
24.olı o... 12-20: Baclıo a..truı 23: .,.,....,.. 

• 23.15: Orkestra. 
f/ıliiilM -·-· _. ... _ ..A..•• -A ,,... 

&OS: G-c beetelrlr eMrlerl. 20.SS: 
ladalar. il: Leh ... annikial (Vaqcmı
du) 11.30: vı,... muUı:I poparlel D: 
l>Qmalar. 23.25: Duuı. 24.SS: aw.. 24. 
50: Vbm Kaartet maPtill. 

• llO Khs. PARll 1641 m. 

.. 
m a.. v •aıav A ım .. 

Ilı Koro lııomerl. lkler, JUS: J1btmo 
matildll. 20.SO: n.ıer. 21: w...-. elen 
Nd Rlar • ı llrbl .11.45: Daş 1 r. 12: 
Seofoalk ..... ~ 21: ~ -
Vlıolouel ... enac11an. Aslar. IS.45: 
Dlm .pllldın 

180 JChı. P A tU 1 1141 m. 

21: Opera 11a..ıan, 21.SO: DaJmn1an. 
12.15: Gazet• makaleleri. :ıs.IS: Ltacl• 
Golcb c1aDS orkestratL 

j e Mayı• P••••mb• I 
llTANBUL: 

11.so IDkdlp --. om .. ••••• .. 
kil. bmir ..... S.t ao.art. IUO 
Saime maaiki81 pl&k, 11,JO Haberler, ll.40 
Müahabe Yasat Ziya 0rtac. 20 lall* 
Ye IO,.aJ balranhlı uınma koaf--. 
Profetör Sevbt lda (ltlt eoa*lan " 
ldlçiik oom1r1a• slrille9 lıir Malik .... 
talliı Rab~). ıo.ao A1 talllO o~ 
ıı.ıs SOn haberler, 11ona1ar. 21,30 Ra4Jo 
Of'kestruı, 22 Ra4J9 cu " m.ao ora. 
traJan. • 175 ICha. il Ol it OVA 1724 

US Khs. BUKRBI 114-. 

ıs.ıs: Gtbadlla - 1QlllU. 11: ...,. 
salon orkettruı. 11: Da:vlımlar. ltlS: 
KOllHl'İll ctenau. ıt.50: ltoef-. tO.U: 
Biikret o,.,...._ lllkll. _,...., • 

• UIKU.PRAO 470& 

11.45: AlnMıa ...-kıh_ .procnm. 11.SS: 
Pllk, da7Qllllar. 20.10:: Pllk 20.30: Hafif 
11111Silrİ. 21: '1'a1bolan ~ adlı lli"9o 
l2.30: PWr. ıs: na,..... ta.ıs: BadJıo 
u1oa orkeatruı. 

• 545 Kbz. BUDAPBITB 151 & 

11,U Çinc-ıre'* it.IS .,... it 
55: ıtaı,... .. 20.40: ..... 11.15: 
Orbatn. IUO: l>Qamlar. A4lı lfor. 
24.10: cm-c1 

20.SO: uı..ı 1Qm. 21: ~ ...... 
ri. 21.40: Kant* :ra11111. ıs: Da:vamıu. 
23.15: Jtouer aaklL ZS.45: Daa ....... 
n. • mm.. VARIOVA ı•-. 

141 DL B•aLIN SS7-. 

20.41& DQamlar. 21.10: Ell...U ma-
11111. 22: ....... Dı ~. &IO: X-
f--. n... 

• 8'I D&. BBLOaAD 417 m. 

20 Ilı Ula..ı ,.,..... 211 Zqr6' ..... 
kil Ilı~. ıuo: ..... 

223 Da. VARIOVA last m. 

11.41: Xrllel~ pllklan, ........... 
n.ıs: ...,_. ballr. JUO: lftrter, ıs. 
45: Konler-. .ıw.t • .. •ı Jlu'7 ao, 
dua orkatnema ....,.. 

• sn Kba. VIT A il A I07 .. 

20: l>Qamlar. 18.10: 'Ullll ......_ 1UO 
Bar mullrill (farlrdar). •ı ..,_: '"Ka· 
bale ad Liebe,. (e&ller)la. il: O.,.. 
lar. 23.10: llklıelw nw'kfli W., 1UO 
Plllr. 

• ı• K1ı8. PAR il 1641 m. 

il: a.ut.I lMoc'aa ...... C*lt vı .... 
ı-.. opend. 21.30: Koa......, dQal. 
..... &15: Oante ...... wi. IS.il: .... 
.. ,..... il.IS: IAci• OMb -. 

l 11 Mayı• Cum•rteai ' 

llTANBUL: 

17.SO lüdb dereL 1uo Jlmuetll. 
..,_ Adde 'tarca. ıuo lıbbtdf •· 
1ar, ıt.a0 Haberler. 11,40 vı,..aı••• aa
._ Tuan <K- IOlo), 20 OaMnlte 
-- ............ Dmtir ... 21,1\ 
loa haberler, bonalar. 21.30 Wıo cu 
•• tap •kastralan " 8Qu Beclav• 
Ttlda .... 

• 171 &Ilı. MOl&O.VA 1724 

17M Parti ,_,.... it.il: Aff..._... 
......................... ~le• 
···~> 22: ......... 1Qla ... , 1'rwllCL M.05: ....... 

• m 1Dıa. •Oxası • .. 

IS.OSı D111BııD M•ll-. 1Mlt ....... 
lUlı ...,. orls•tr:ua. 14.11: .,.,..... 
ı.. 14.401 Pllll. il: ..._ mmı•• 191 
DlaJwalar.. it.IS: K-eda -..., JO: 
x.fer..&; ... Pllk. &45 Kaaferanı 
21.0S: ...,. CUI. tuo: Potta ... .. 
22.40ı Da; a w. il.IS: X... ... . 

• .. xı.. p .... o 471 .. 

IUS: PWI. l>Qanılar. 20.15: Allret 
•m ha 21: lkler. 2L10: Sulsa yt .ıtr. 
ıı .. : ...,. ........... 12: s- fiiıın. 
M'I (Pblm ile). Allı Zqnlt._ı U· 
_.. Amıpa -.....L 22.46: PIA. D\ı 
,..,. JllD. ıuo: a.4" ......... 

• MI Si& BUDAPBITB .. .. 

,_..ı ............ ...... o,. ..... 
.. ~. i&ııı ·• ...... JU$!_~ = ..... •ı•: KaYa ....... ~= ...... IUtt Pin ....... 

141 Kils. B B R L ! N SS7 m. 

21: Dunmlar. 2110: Göts'b "'DKR 
VlBDJı:.&ıt&l'lıa'4ST .ı.GB ZA&Hllv.MC. , 
eclb ......... ıs J)ı ,...., 23.ld .... 
.... nclıo OC'teltn& 

• 
- ICha. BBLOaAD 4lf & 

il: Napobooa"aa dohnmaa 711 d&ll
ml mlluwabetlle ubr ......._ l>Qam
lar. 21.SO: Han raııon. 23.35: Dau ma· 
lilü. 

• 212 Da. 'V'tYANA 517 a. 

.... tr..ı ,.,... Ilı Pi~ ...... 
rl.1141.~ ............. 

it: Sarkıl#. -:=df.!... ...... IO.Ut Daımalar. 14 Kw.- aülL 
Pl:raao koaMrl. ... 21: ....... .. 

l eMa11•• Paz•~ 
; 

lSTANBUL ı 

il Pnaaızca den. 11,SO Senfonik ......_ 
ld (pWr), 19,aG Haberi•, 11,40 litar IO
lo l'"ber, 20 Gavia kardetıer •• mua
cloliaata orbltruı, 20,30 Vlıoloaiat •· 
:raa PaldH laet Naili, k- to!o, 21 
BaJaD N'ımet Vahit 1U1 pi:vano ile. 21,JO 
Boa haberler, bo~, 21.30 Ra"7o caa 
" taqo ork•tnlan •• Ba:raa Bedri79 
Ttllllı .... 

• 175 Khs. llOSKOVA 1714 

17.SO: Bir ettldJo opereti. 11.SO: Kan'* orbatn " koro kcmeeri. 21: Düo 
....... il: Almaaca 18ı1111L 23.05: lap. u.:. 14.05: Macarca. 

• as Kils. BOKRBŞ iM m. 

IS• 15: Gtbtdaa pJlk :Pa711DL 11: Uz
.... ıs.ıs: Sana. WlatleN. ıı 55: 1ara. 
lar. it.IS: Dunmlu. 11.30: Pllk. 20: 
ICoaf ....... ~: lta4yO orbetruL 21 05 
..... lroeleri ( ...... la-m&Jör) .......... 
22.IS: Konferm. 22.30: Vi11Da maııkiai. 
21: J>Qamlar. 21.15: ICoaMr midi. • U1 Kbl. P R A O 470 a. 

11.35: Vlıolomel konseri. 11.10': Atman 

21: ~ ~ 21.45: • ...,.. or1r ... 
tn __.p.ı 21.SO: Hafta ...,....._ U: 
l>Qllmlar. IS.10: loor. 21.15: .... .,. 
•altlar· 24.15: TlımJml•. 24.SO: l>aas _,.., •. 

• llO ltbs. P A R 11 iMi m. 

21: Bclelıi1&t. 21.IOr Komedi Fnma
clen midi "'NatoleoD Umcaae. (Pnl JtQr. 
aal). 

l s M•ll'•• Ç••••mbal 
d'l'ANBUJ. ı 

11 ırraaauca deıs. ıa.so Jlmautllı -
..,.. Aade Tarcaa, lUO ........... 
lar, 1t.ao Haberler Jt,40 Ba7U Halide, 
(il~). 20 Kom .... (llaarif), ao.so 
StüdJo llSUI orkllUllllo il 8al'Ul Att1 
~ pi,..o o.. 21,» 8oa .......... '*· 
uıar, il.il ·~~~-!I --~ 
caa •• taaso .--.. -- -
ı.... .... 
175 K1ts. il O l,JC OVA 1724 

17.JO• Pd ~ llSO: Kllll o.-cla 
lcia ..,War ıt.JO: Kolkboslar 1Ç111 rld-
10 lrOmeri. 21: Senfonik koater. 21: ça. 
çe ,.,_. il.Ola lıplizce. 24.0S: ~
ca. 

• m Da. BOK•BS S64 a. 

-.ıar. 21.41: Du7alalar.ı ~--- il: 
Senfonik ıro-.r. Ilı amlmlar 11.15: m Da. VA a 1 Ov A .,_ -. 
Dua. t6aler, J4 05: Olu JWdarl, 

512 Kbz. V l Y AN a\ 507 -. 

20: DuJ'lllDlar. 20 20: ReportaJ (JtimJa 
labontaftnndan) 21: Koro lıoaHri. il.AS 
Orb9era. 22.45: 86zler. 23: Daualar. 
23.10: 817&111 ticaret dumllarl IS.il: 
Ya Vl:vaaa operet parsaJaıi. IWer. 
14.45 Duuı. 

111 IQız. PARii iM a. 

11.45: RadJıo wiM.., IUO: ~ 
lar. 1145: ...... -·· .... a.IO: e... 
rapota. IS.45: Hafif muild. 

l •o M•ll'•• Cuma j 
llTANBUl. ı 

12,SO lluhtellf pWr aeari,.tr. il .,... 
....... pllk, 11.20 ÇOCllll -ti <•
Cemil), 11,5Cl Haberler, 20 Prof .. Liko 
Amar Keman lromen. 20.JO Ha_,. W· 
tar Siret .,. arlradqlan, 21 ..,_ BeJli. 
k)'&ll ..... 21.ZO Son haberi•, 11,.11 ..... '° cu.. tup ....... .. ..,.. 
Bina. 

• 175 KllL il OIK OVA 1724 

sn .. TIYA• A 117 .. 

• Dlu lır ••ı8llill_.... .. 
.. ,. ............. rfa. ........... ::r--1:" .. " 22· ... ltna'iıa -

2US: Da)'llllllar. 232.!: IJ 
IUS: lhler. tUO: Hafif IDD9Dd. 

• 
ı• Da. P A R il 1641 m. 

1 
Oku11uc~lanmıza 1 
CEVAPLAR ca mlala :ra111DL 19.55· Plllı·l>la7amdar. 

• Plllr. Den 20..10 "Trabaon ,........._ ld-
b operet. 22.15: Rad70 orlreetruı. ıs.ıs: 

ıı.osı PWs. ..,.,..... plAk. ıa: a.c110 
oımtram. lf. DIQtamlar. lt 15: Komeria 
......., 20· x..ı--. 20.20: PWr. 20 45 
Koaf_..... 21: Od-. maals ai 21..10· Ka
nt* :Pa1JllL 22.10: ltad70 aaloa ork•rt· 
11. 23: D8,.at1ar ıs.ıs: Koaserba dna· 

17.SO: ...... ıuoc Killi onlaıa IUkı· 
b kemer. 11.SO: Xoabodan tilrler " 
muilrl il: Kaid •• 1enl masUd "rcaJan. 
21: Çekse J&PD. IS.051 lacDia:e. 14.05: 
Aln11w 

i l 3·5·885 Cuma gUnU -t 
7 m llJOft r• ı~1,15 te Berlln rad)Coaunda ... ,..oda mtltee&lit ...a. ıarkı a8yleyec::ek tanınmıt 

~~ yaptlnlmak için tenor Helnz Mart.n 
~ .. tabaia cdihnittir• 

Plllr. D.20: Almanca cla)'llllllu, 

• 145 Khs. BUDAPBSTB 550 m. 

it.ıs Cuband. 20 15: lnsiUa Kralmm 
ıs acl tahta .... Jflbileeiııi söeter• 
lllmel• <Plllı Ue Vi11Daclaa Dikil) 21: 
Kral 1 acl JorJ'a ralbo konferuın. 1140 
Gomıod'mıft •'FAUST .. opuuı. ~ 
lar. 24.15: Kouer nakil 

• 141 Kim. BB•LIN 117-. 

19.45: Pi&. lkler. J1D, 21& '1.a Jto. 

• dl IDı& P a A O 470 -. 

ıt.55 Plft. daJ'llllllar, PIA. I0.25 Çelr. =- 20.40: Tl:ratro hatlnlan. 21: 
..... ıslad. -.... 21.40: ... 

let ......... 22: DaJamlar. 23.15: Pllk 
23.30: Pramasca cl1111U111ar. 

• 54S Kha. BUDAPBŞTB 550 m. 

ll.40: Dam maaildtl 11.JO: Dera. 20.: 
PiJaDO. lremu toutlan. 20.50: lhler. 
21.20: Opera orlreatrua, 22.25: n.., da
ramJar. 22.40: ÇJac •• llllllildeL o.,.. 
m. 24 8en Bak• cuı. IJf l>QmnJU • 

• 141 Kii&. BB•LtN 117 a 

2UO: e.n.ı.r. --= üttlalltl.111 Dll
JUl)ar. aı.ı5: 1Jha..a ,.,.... ıuıı •• 
sart. Bıltllo'fm ....._ it: 1Jiıuı ı' •, 
U.SOı ...... lll!l6l ...... 

• 

• 123 Kha. BOKRBS 36t m. 

lS.05: llotsoi orllettruı. JS.45ı 8orl9. 
Orlreatramn clnuu. ııt 11: ~ • 
14.40r Metsel talımli. il: ı.ill9......, 
tratı. 11: Du1111Dlar. it.Hı x-ia ... 
YUU. 20: Konferaa 20.ao: ao.. _. 
ldtl 20 451 Keaf-. il: C... ... 
benti (ROlllllJ -..odli) 11.IO: ._,.. 
ram. 21.41: aom.. mı DıW 11.Uı ~ 
1'Jllllar, ıs.ıı .... ••• ... ...... 

541m..BVDAPSfTS111 • 

'ıf.;t: ~ W 1MS: ... it. •= .... ıilli ... , Cllııl9e ........ il 
....,.. --- .... Dlu ... &41: 
Odr.tllr-. ıs.so: Cu'-L -• 



• 

14 ========================== T A N 2. 5. 935 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

ISTANBUL 
U,30 lnlcilip denı. Üniversitede 

oakiJ .Manısa saylavı Hikmet 18,30 Mu 
tcUif plaklar. lll.30 Hııberler, 19,40 Sa 
aafon ve kısilelon solo (plak). 20 Saıtl 
ve ıoysal konferans. 20.30 Ty Tanııo o 
kestrau. 21,15 Profesor Ali Sl'zai resıta 
Konservatuvar orkestrasmuı refakat u 

n 
h 
k· 
ık 
r· 
li, 
e 

(Frans12 hy:ıtro .. undıın nakil). 

BUDA PEŞTE 
545 Khz. 550 m. 

k l 9.30 Şarkrlar, Söııler, 20,30 Plii 
21.30 Dış siyasa, 21,50 Opera or 
kestrası, 23 Duyumlar, 23,20 Çin 
gene orkcıtraaı, .24 Fransızca kon 

. 

. 
. 

fcranı, 24,20 Cazband. 

VARŞOVA 
223 Khz. 1345 m 

ı 

19 Şarkı, 19, 1 S Konferans vesaire 
19,45 Sesli fılmlerden plaklar, Söz
ler, 20,35 Oda musikisi, Sözler, 2 
Hafif musiki, Duyumlar, 22 S~n 
fonik konser, Reklam, 23,15 İskeç 
Plak, Sözler, 24,20 Salon orkestrast 

-. 
ViYANA , . 

' ' -.. 
592 Khz. 507 m. 

-

. 
19,35 Kaernten günü, 20 Duyum 

Jar vesaire, 21 Halk şarkıları, 22 
On dakika mizah, 22,10 Yeni tarih 
••Gorlice., yirmi sene önce, 22,30 
Dana, 23 Duyumlar, 23,10 Dans 
24,10 Sözler, 24,10 Dans. 

STUTTGART 
574 Khz. 523 m. 

-.. 
20 Şen yaynn, 21 Kısa duyumlar, 

21,10 Şiirler vesaire, 22 Mayıs gel
di, adlı yayım, 23 Duyumlar ve ak
tüalite, 24 Şimal besteleri. 

BÜ KREŞ 
823 Khz. 364 m. 

13-15 Gilndüz plak yayımı, 18 Ka. 
ntrk musiki, 19 Duyumlar, 19,15 
Konserin devamı, 19,50 Konferans 
20,35 Operadan nakil. ' 

E C Z·A N E L E R 
HASTANELER 
İ T F A 1 Y E V. S. 

YOLCU MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan acentesi Te
lefon 

Akay (Kadrköy iske1eıi baş. 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
Acentesi, T eJefon 
Şark Deıniryollan müraca-
11t kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra· 
caat .. kalemi. Haydarpaşa. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

LiMAN HAREKETLERi 

Dün limanımıza gelen vapurlar 

lstanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

~1111111111111111111111111111111111 u l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I u 1 ------1 - Hadımköyünde As :E 

---= --

Rotbart-Luxuosa 1.evkı sehm sahıbının tra§ bıçağıdı• 

Rotbart-Luxuosa yüksek tabakanın traş bıçağıdır. 

Rotbart-Luxuosa dünyanın en tanınmış traş bıçağıdır 

Rotbart-Luxuosa dünyanın en pahalı tra~ bıçawdır 

keri fırınında çalışmak tızre § 
bir hamurkar ile bir pişirı~1 = 
15 Ma:Vıs 9 3 5 pazar gün ti 
saat 14 de pazarlığı yapıla· 
cakdır ve aşağıda şeraiti alı
nacaktır. 

2 Fakat Rotbart.Luxuosa dünyanın en ucuz traş bıçağıdı, 

2 - Askerliğini bitirmiş 
ve asker likce bir alakası ol-
maması. 

3 - Talipler vukuat sa
hibi olmadıklarına dair hüs
nühal varakasiyle sağlık ra
porunu göstermiş olması. 

-= BUtUn ecza depolarında ve bUyUk ıtriyat ve tuhafiye ma§azalarında bulunur 

Siillllllllllllll lllllllllllllllllllllll llııı- 10 adedi 150 kuruştur. ~'1111111111111111111111111111111111111 
; ııı•ıııı•ıııı•rııı•ı111•1111•1111•ı111•ıırı•ıııı••ıııı•ıırı•ııırıııı•ıııı•ı111•ıı11•ıırı•ıııı•ı111•11111r 

~ lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
Sokağı Emlak No. Cinsi ve Hissesi ~ D.No. Semti ve mahallesi 

1 
= 4 - Talipler arasında en 

müstit ve san'atkar olein se- 1 
3761 Topkapı Fatma Sulukule E. 103 

Y. 103/1 
9-11-13 

107 metre 
arsa 

Hisseye göre 
muhammen K. 

Sultan 

çilecektir. = 4033 Tarabya 

4149 Erenköy Bostancı 

Kalaycı Nuri 

Çatalçeşme Dere Yolu 

Ahşap üç hanenin 
2/72 His. 

115 met~ arsa 

110 Açık arttırma 

66 •• 

şunlardır: 

5- Talipler pazarlık gü- ~ 
nüne kadar şeraiti öğren- 1 
mek için Hadımköyünde 
Askeri Satmalma Komisyo- 1 
nuna müracaatları. (2336) i 

4249 Üsküdar lcadiye E. Hamamcı Y. Sura
hici 

11-15 E. 
3 Harita 
37 111 metre arsa 178 Akdenizden: (Konya), 

Bandırmadan: (Mersin) 
lskendcriyeden: (Regile Karol), 
Karadenizden: (Asya) ve '(Her· 

4264 Mercan Mahmutpaşada Kal· 
cılar hanı alt kat 

.. 
E.ve yeni 25 Kalcrlar hanı alt 696 

mez) 4395 Yeşilköy * * * -
200 ton Sığ"ır eti kaoalı -

E. Ermeni kilisesi yeni 
İncir çiçeği ve Miras
yedi 

E. 32 
kat kagir oda 
Ahşap iki hane ve 
kulube ve bağçenin 
66/72 hissesi 

430 
Akdenizden: (Kapafaro ), 

4829 Mahmut paşa ıı-

Y. 17 / 1-
17/2 

Dün limanımızdan şu vapurlar ~it
miştir: 

zarfla satın almacakdır. 1- ~ 
halesi 20 Mayıs 935 pazar- ı 
tesi günü saat 16 da yapı-

ra odalar 
Sıra odalar hanı 
alt kat 

Kagir dükkandaki 
iki adet gedikden 
birinin nısfı diğeri 
tamam 

692 
Bartına: (Antalya), 
Mudanyaya: (Asya), 
Ayva lığa: (Mersin) 

• lacakdır. Tahmin edilen be· 1 
Karadenize (Rer.ilc Karol) ve 

(Prenses Marya) 

del 40 bin liradır. Eksiltme- 4861 Boyacıköy 
ve P-irme parası 3000 lira- 1 4882 Kumkapı Çadıra 
dır. İsteklilerin belli saat·· 1 

Altıncı 

Balipaşa ve Peştemalcı 
• 

23 189,50 metre arsa 304 
E. 46 ve 62 ve iki No. lu al- 580 
iki defa Mü. tında dükkanı olan 

1 
Bugün limanımıza gelecek vapur· 

ar §Unlardır: 
Bandrrmadan: (Saııdet), 
Izmitten: (Güzel Bandırma), 
Mudanyadan: (Asya), 
Karadenizden : (Gülcemal) 
Akdenizden : (Providans). 

ten bir saat evvel Lülebur-
gazda Satmalma Komis· ı 
yonuna tekliflerini vermele 5756 Erenköy Bostancı 
ri. (2247) 1 

46 yeni 62-2-4 kagir hane 

Çatalçeşme Yozgatyolu E. 11-15 
45 Harita 

24/320 hiss~ile 4 
No. lu kagir hane
nin 44 / 20 His. 
179 metre arsa 214 

3258 I h" Yukar~. evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 13-5-935 tarl,. 

1 

1 
Bugün ~u vapurlar limanmv:ıdan = ıne tesaduf eden Pazartesi günü saat on dörttedir. Satış munhasrran gayrimübadil bonosiladır. i 

gidecektir. nıı• Kim u a ger •ııu -1111•1111•1111•1111•1111•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıııı•1111 ırıı•ıııı•1111•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•:: 
hmite: (Ayten), Ü ı llAn H il ta fi -
K d H · SAMEDDl-N i G a S yede bulunan Sultanalımet birinci sulh hukuk ara enize: (Vatan), 1 1 ~ 
Mudanyaya: (K~,,al), : idrar kan kazurat, ve = 1935 mayısının 4 ncü cumartesi SANAYii I mahkemesinden :Dimosten veled A· 
lmroz:a: (Kocaeli), - • ' '. = ~nünden ba~layarak gelecek eylü- n ZEYT YE VE nastas ve Olga Valisonun şayıyan 
tzmire.: (Sakarya), ! bcar~t tahhllerl yapıhr, ' Hin 30 ncu pazartesi günü (dahil) ne KIMYEVIYE TÜRK ArtO• mütesarnf olduktan Kumkapıda Ça· 
Akdenıze : (Providans), = EminönU, Emlik ve Ey-: k.a~ar aşağıda yazılı Bankalar gi§ele- rtlM ŞiRKETi dırcı Ahmet çelebi mahallesinde K3· 

1 SiNEMA, 
============= ~ tam Bankası karşısında 1 rııun : BiRiNCi ILA.. mürcü sokağnda atik 5 cedit 7 No ıu 

TiYATROLAR TFAfYt:. TELEFONLAR! : izzet B. Hanı. =- - adi aUnlerde aaat 9,30 dan ıs e '" 1 " "' Vf'di oda ve dört sofa ve iki bela ve r 1 kadar Saray: (Unutulmuş senfoni) ve 
(Libelay) 

Türk: (Patron olsaydnn) ve (Giz
lenen ızbrap1ar). 

Sümer: (Cenub Km) ve (Bitme
mi!I Senfoni). 
' Melek: (Güzellik EnatitU.U) 

]pek: (Son Günahı) 
Hale: Aysel (Bataklı damın km) 
Tan: (Oldüren aşk) 
Elhamra: (Benli Kadın) ve (Hül

yalı Dudaklar) 
Silrcyya: (Sava§ şarkrsı) • 
Alemdar: (l§ıklar sönünce), (Can

h getir). 
Milli (Sobk çiçıeği) ve (Tarzanm 

tnaceralan) 
Hila]: (ltto) ve (Kazaklar). 

NÖBETÇi ECZANELER 
Bu gece nöbetç.i eczaneler şunJar

öır: 
Emlnöniinde (Mehmed Kazım), 

l\Jemdarda (Ubeyit), Lalelide (Sıt
kı), Küçükpazarda (Cemil), Şehza· 
debaşmda (İbrahim Halil), Aksaray· 
da {Ziya Nuri) Karagümrükte (Arif) 
Samatyada {Teofilos), Büyükadada 
(Şinasi Rıza), Heybelide (Yusuf), 
Balmköyünde (İstefan Terziyan),Fe 
nerde (Emilyadi) Hasköyde (Halk) 
Kasımpaşada (Merkez), Modada (Fa 
lk lskender), Altıyolda (Mahmud), 
Beşiktaşta (Receb), Gala1r.ıda Okçu
musa caddesinde (Asrt ittihad), Tak
ıimde Mis sokağında (Limonciyan), 
Kurtuluşta (Kurtuluş), Eyüpte (Hik 
anet) eczaneleri. 

" TAN ,. m tefrikası ı 10. 

Edgar Wallace 

bin lira istiyorlar. Kırk bin ... 
Sanki, bir bardak su istiyorlar -
mış gibi... Siz ki bugün zabıta
nın en kuvvetli erkanındansı -
nız. Beni himaye etmek vazife -
nizdir. 

Müfettiş Parr: 
- Polis elbet vazifesini yapa

caktır. Fakat bu genç kıza ge -
lince, hatta Kızıl çenber adını 
bile işitmiş olduğunu zannetmi
yorum. O kadar genç ..• 

- Genç?.. Tam cezalandın -
lacak çağı demektir. Eğer genç
lik daima yerinde olarak ceza -
landırılmış olsaydı, namuslu va
tandaşlar çoğalırdı. 

- Doğru söylüyorsunuz. Bu 
~ocuklar omuzlarımızda ne ağır 

1 •.ııı•ıııı•ııır•ıııı•ıııı•ııııa• 29 Nisan 1935 pazartesi günü fev bir taşlık ve bir mutbah ve bir kti 
- pazar gilnleri saat 9,30 dan 12 ye kalade surette içtimaa davet edilen mürliik ve bir taraça ve bir aralık 'lfC 

ıtanbul itfaiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Ü!kiidar itfaiyesi 60625 ilan 

Yeşilköy, Bakırköy, Büyükdere, Denizyollan İşletmesine 
Paşabahçe, Kandil1i, Erenköy Kar- A _ -f 
ta~ • ..,..,.. ••GJUC&&, &La&Jz. K.P- ~AnCllft • ~ .dı:ta.. vaou-
nah mıntakalan için telefon santra- runun 8 ıncı seferınde ta-
1 
s 
·~daki me~~r~ (yanım) kelimesini haddüs eden büyük avarya 
oylemek kafıdır. 

hesablarmm kat ve tanzimi 
HAS r ANE ADRESLERi için konşimentonun mevad
ve Telefon Numaraları dı mahsusası mucibince Dis 

c 
r 
eJTahpaıa haatanesi. Cer
ahpa§a 

z eynep Kamil hastanesi. 

petçi tayin edildiğimden o 
21693 seferde yükle alakadar o

Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
oğumu caddeıi d 

lanların yüklerinin kıymeti 

60179 ve gemi kaptanile mensub 
olduğu armatörün büyük Haıeki kadınlar hastanesi. 

Aksaray Haseki cad. 32 
B 

2455.3 avaryaya giren hasar ve 
eyoğlu Zükur baıtanesi. 

Firuzağa 

Gülhane haatanesi. Gülhane 
Kuduz haataneıi. Çapa 
E 

43341 
20510 
22142 

masarif kemiyet ve miktan 
hakkında 1 O Mayıs 935 ak
şamına kadar Galatada Çi
nili Rıhtım Hanında zemin 

h 
mrazı akliye ve asabiye 
aıtaneıi. Bakırköy Reşa· 
iye kıtlası d 

E tfa) hastanesi. Şi,U 
Haydarpafa Nümune has· 
tanesi 

16..60 katta 34 No. da ifayı vazi-
42426 f e eden dispetçiye müracaat 

ve Iazımgelen vesaik ve iza 
60107 

hatı vermeleri ve bu babda 
ÇABUK SIHHI YARDIM itirazları varsa tahriren bil-
T E Ş K 1 L A T ı dirmeleri ilan olunur. 

B imdat oto- DİSPETÇİ ŞEVKFT u numaradan 
mobili istenilir. 44998 (2126) 3265 

yüktürler! .. 
Froyant gene anlaşılmaz bir 

şeyler mırıldandıktan sonra ad
liye dairesinden çıktı, kapıda 
bekleyen otomobiline bindi. 

Müfettiş Parr bir müddet o
tomobilin e.rkasmdan baktı. O 
sırada kapıda bekliyen genç 
Beardmore'u gördü ve sordu: 

- Miss Drummond'un çık· 
masmı mı bekliyorsunuz? 

- Evet, serbest bırakıldrk
tan sonra bu ..ızun formalitele
re ne lüzum var? 

- Şimdi gelir, biraz düşün
dükten sonra ilave etti, müsaa
de ederseniz, size şahsi bir şey 
söyliyeceğim. Bu genç kıza ni
çin bu kadar alaka gösteriyor
sunuz? Dogrusu şaşıyorum. 

Jack Beardmore: 
- Yani ne demek istiyorsu

nuz? Bu hırsızlık meselesinin 
muhakkaK aslı yoktur. Uydur· 
ma bir hikaye olacak. Froyant 
gibi bir hayvandan .. 

- Hayır, hayır, öyle söyleme 
yiniz. Miss Drummond heykeli 
aldığım açr~·;.a itiraf etti. Za
ten siz de, ben de kendisinin 

Emniyet Sandığından çıktığını 
görmemiş mi idik? Bunda şüp
he yok. 

J ack hala inanamıyordu: 
- Kim bilir hangi şahsi se

bepten böyle bir itirafta bulun
muştur. Önun gibi temiz bir kı
zın hırsızlık yapabileceğine siz 
de inanıyor musunuz? Sonra ne 
icin hırsızlık y<..psm? Ben ona 
isterse hütün bir servet ... 

Birdenbire durakladı: 
- Hayrr, hayır. bu İc;İn tcın

de bir is var. Belki sizin de an
lıyamadığmrz bir sır var. 

ô sırada Miss Drummond 
adliye dairesinden çıkıyordu, 
J ack'ı görünce hafif kızardı: 

- Siz de mahkemede mi 
idiniz? 

Delikanlı başile ta.3dik ceva
bı verdi. 

- Gelmemeli idiniz? Nasrl 
haber aldınız? Kim size malfı
mat verdi? 

Emniyet müfettişinin orada 
olduğunu görmüyor gibiydi. 
Tevkifindenberi ilk defa olarak 
hafif bir heyecan gösterdL 

- Keşkt bu hadiseyi öğren-

kadar umuma açık olacaü. ilftn olu- k ı b ı k · nur : ~· Sanayii Zeytiye ve Kimyeviyc Türk uyu ve tu um ayı ve e e tnk tesisa 
Anonim Şirketi Hissedarları Heyetı tını havi (3000) lira kıymet muham-

Banca Commerciale ltaliana, Ban- · ı· b" b h 
d . R umumı·y-ı" ı'rı"n tevdı' edı"len senedat mıne ı ır ap anenin izalei'iuu mm co ı oma, Deutache Bank und Dis- .... -c 

t~lc" f t>;;~!{;;;;rha~k .. Fiiyalı )-'Ho-
lantse Bank Oni N. V., Osmanlı 
Bankası, Selanik Bankası, S. S. C. 1. 
Ticareti Hariciye Bankası, Şarkıka· 
rip Ticaret Bankası. Türkiye İş Ban
kası. Tür kiye Ziraat Bankası. 

OSMANLI BANKASINDAN 
ilan 

Osmanlı Bankası gişeleri cari 
Mayısın c ncü cumartesi gününden 
başlayarak gelecek 30 Eylüle kadar 
aşağıda yazılı saatlerde açık huluna
cakıtr: 

1.- Galata merkezi idaresi : 
Adi günlerde: saat 9,30 tan 15 e 

kadar. Pazar günleri : Saat 9,30 tan 
12 ve k;.dar. 
2.- Yenicami şubesi : 

Arli ~ilnlerde: Saat 9,30 tan 12 e 
kadar Pazaı günleri: Saat 9,30 tan 
12 ye ka~ar. 

3. - Beyo~lu Şubesi : 
Adi giinlerde: Saa1 9,30 tı:ın l 2 ye 

ka,im Saat 13,30 tan ı 5 t kadrır 
PRıar giinlerı : Saat 9,30 tan 12 ye 
kc.dar. 

memiş olsaydınız .. 
- Fakat Thalia bütün bun

ların hepsi yalan değil mi? Bu
nu bana söyliyebilirsiniz. Her 
halde sizi mahvetmek için ha
zırlanmış bir oyun .. 

Delikanlının sesi a~k ve Ü· 
mitle titriyordu, fakat gene kız 
başm1 sa Barlı: 

- Maalesef, dedi, aleyhime 
lıa7.ırlanmış bir oyı.lll değ'ildir. 
Bu heykeli Froyant'tan ben 
çaldım. 

- O halde nedeıı. nicin? 
Genç kız dudaklarında hafif 

bir tebessümle: 
- Sebeplerini size söyliye

miyeceğim, C:edi. zaten paraya 
ihtiyacrm vardı. Bu da kafi bir 
sebep deıTil midir? 

- Ben de size ;öyliyeyim 
mi? Ben bunların hiçbirine inan· 
mrvorum. Size de inanmıvorum. Siz, bu neviden hırsı~lık 
vapacak bir kız değilsiı.tiz. Bu
nu hissediyorum, bunu biliyo
rum. 

Gene kız bir müddet cevap 
vermeden delikanlıya baktı, 

mıkd.arı T.ir•r-.t l.:anıa..,...-...-.,.., ~.R.Fı. .,,..u..-9 

maddesinin irae ettiğ'i en az mrkdan 

tutmadığı için mezkur maddei kanu

niye ahkamına tevfikan hissedarları 

gelecek Haziran aymm 3 üncü pazar 

tesi gönü saat on buçukta Şirketin 

Maçka da, Teşvikiye caddesinde 4 7 

numarada bulunan merkezi idaresin

de fevkalade surette içtimaa davet °" 
lunur. 

RUZNAME: "Şirketin mallanru 

topdan ve rizayı tarafeynle fruht et-

mek üzre Ticaret kanununun 459 

uncu maddesine tevfikan tasfiye me
murlarına verilecek mezuniyet.,, 

İ§bU içtimada bulunmağı arzu eden 

hissedarlar malik oldukları hisse se

netlerini içtimadan bir hafta eve) 

şirkete veya bir bankaya tevdi etme· 
ğe mecburdur. 

Ticaret kanununun 385 inci mad· 
desi mucibince yalnız bir hisse sene· 
dine malik o1sa bile her hissedar, bi
U tahdit ne kadar hisse senedine ma· 
likse o kadar reye maJikdir, 

sonra Müfettiş Parr :ı dönerek: 
- Belki siz bu mesl le için 

] ack"la müna.kaşa edebilirsi
niz, doğrusu ben o vazi;ette de
ğilim. 

Miss Drummond dışarıya 
doğru bir iki adım atm.:a, ] ack 
arkasından sordu: 

- Nereye gidiyorsunuz? 
- Nereye gideceğim? evime. 
- Fakat sizin eviniz nerede 

ya? 
- Bir odam va,. 
- O halde size yol arkadaş-

lığı edebilir miyim? 
Genç kız itiraz etmedi ve be

raberce çıktılar. Yeraltı istas 
yonuna kadar hiçhir şey konuş
madılar. Thalia orada tfedi ki: 

- Şimdi artık ayrılalım, ben 
kendim eve giderim. 

- Peki ama, simdi ne yapa
caksınız? Hayatmızı nasıl ka
zc-nacaksmız? Sırtınızda da bu 
kadar müthiş bir ithc1.m var. 

- Ö kadar müthiş mi dersi
niz? 

Gene kız, istasyonun merdi
venlerini inmeğe hazırlamrken 
J ack birdenbire kolundan tut-

runda Euruhte tekarrür eder\!k icra la 

kür hanenin tamamı (2200) lira be 

deli mukabilinde müşterisine ku'i i· 
halesi yapılmış isede St!meni mel-ti tea 
lim vezne edilmemesi üzerine üsiı.tün

de bırakılma karan bozularak y~·ni 

den müzayedeye vazolunmu~t~r. A· 
çık artırması 16-5-935 tarihine mü 
sadif perşembe günü saat onbcııtitr. ic· 
ra klınacaktır. İpotek sahibi alacak 
hlarla diğer alakadarların gayri men 

kul üzerindeki haklarını faiz ve mc
sarife dair olan iddialannı evrak nıüs 
bitelerile 10 glin içinde bildirmeleri 

lazımdır. Aksi takttirde haklan tapu 
sicillerile sabit olmadıkça satış be· 
delinin paylaşmasından hmiç kalı· 
caklardır. Artırma şartnamesi i~u 

ilan tarihinden itibaren mahkc!me 
salonuna talik olunmuştur. Talip o
lanlann yüzde vedi buçuğu nisb.,tin• 
de pey akçesini hamilen ycvm ve 
saat mezkOrde Eminönüınde Gülbek
yan hanında Sultanahmeıt birinci 
sulh hukuk mahkemesine 934-21 nu· 
mara ile müracaat1an i!.an olunur. 

(11070) 

tu: 
- Thalia, beni dinleyiniz, ri

ca ederim. Ber sizi seviyorum, 
sizinle evlenmek istiyorum. 
Şimdiye kadar bunu söyleme
miştim. Fakat muhakkak anla
mışsmızdrr. Sizi hayatımdan 
dışarrya salıvermek istemiyo
rum. 

Genç krz hafif çt sıyrıldı. Ya
vaş bir sesle: 

- J ack. dedi, siz delisiniz. 
Beni haya~:nızdan drnarıya çı
karmak istı miyors mu Halbu
ki ben de, hırsız bir kıza karşı 
olan küçük bir hevesiniz için, 
hayatınızı t.ozmamam? istivo
rum. Sizinle sayfivede tamstTk, 
belki de hosunuza gittim O ka
dar .. Size bir anne, yahut ihti
yar bit teyze gibi nasihat mi e
devim? 

Genç kızın gözlerinde acayip 
bir ışık yamyorau. Elini J ack•a 
uzattı: 

- Birkaçz gün sonra belld 
gene göruşeceğiz. ö zaman gö
recekc::inh ki, hakkımdakj şaira
ne hayalleriniz tamamile da~r-

[Arkası var] 
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UPIRIN 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur.-

Ambalaj ve komprimelerin 

Üzerinde halisligin timsali ' 

olan $ markasını arayınız. 

:.ı•ıııııııı•ıııı•ı~n•ııııa••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ım•nn•ım•İ 1 Her keşıdede mQşterilerine büyük ik- = 
~ ramiyeler vermekle bayiler arasında i 
1 rekoru kıran j 
1 Emin6nU k6fede no. 117 

ı TEK KOLLU CEMAL 
~ Piyango gişesi 
= Yeni plln pek zen· 
~ gindlr. Eski planlar· 
i la kartllatt1r ı n ı z • 
§ Son gUnlerde bilet· 
1 siz kalmamanız i~ln r-:--r--...~.-~ ... ...,......,_ 
§ acele ediniz. 

iT ek kollu Cemal gişesi 
§ Müşterisinin bile· 
1 tini son dakikaya 
j kadar saklar. 
§Tek kollu Cemal gişesi 
1 BUyUk ikramıre ~·- .......,....,.~~,: 
= kan mU9terial tefhlr 
1 arzu etmezse daima i glzli tutar. 

-~ı.~·· 
~~t.f$ ... 

-~7~ 

~\~ !'\"- ·. 
~\_~ \.\.\\:"'-"-ı>-"
\\ \)~~f\\"6~· 

. :•. ~\.~\..~ .. , ....... ~ . , ......... ,.,....... ... 
-~· .... -:·.·:···.·Ilı.··, .. • •••. ! ' __,.. __ .. 

:c-:.~: .. ':::··: •• ~ .. ,,.,. .. " ,.~~ ·. 
. , •• • • • • • • • • • ! •.15-ı. ~ ~...,_tfi.y,_~,,. .. 4 .-....---\ 
· .• ::.: • • . •• • • • ••. • • : ~...;.:~ .. ~·p<~i1.~,,l!l"ılS"'I~ .... 
• :· • • • • • - •• •: ... • .,,,,,.~. ~.,, ....... -t!. 
.• • • • ··- • • • • . • • ~·i't··ıttı\.",z::•ı'C~":'J''!\' ·:'····::'ı·•" • ·"' . • . • •• ••• .... •. ·~~·:-..: ~---~"'·:~· :•.: ~:··:.oı:·::o:iWll~ . ......_ •.•... : :. ..... •.: .• • • •. -~:!·.. .,,, . . ·.- . . ~ . 

TtDAVOLDtN ÇE:i'iLE:N PAQANJZ ı-liÇQiR 
Cl~[TL~ sızı IL~RL~T~Z. 

ONU BANk:'AYA YATID.INIZ 
IM~Q TOQL" iZAJ.l~TI GıŞ,LIEQIMIZO[N ALiNiZ 

~Tek kollu Cemal gişesi 
1 Sahibi Savatta bir 
: kolunu birakmıt tek 
i kolu ile ~ahtan bir 
:: malOI zablttlr • Da· 
i ima tercih etmeniz 
İ •izler l~ln bUyUlc bir 

i Şirketi Hayriyeden: 
_ zevktir. : Rumeli tarafından Bebekten yukan Rumelikava&ma, Harem ---------------------i Dlk~:H~blryude~b~~~~T~~ıuj ~&~~d~~~~~~O~~~ı~w~~ 

Askeri Fabrikalar Sabnalma komis- .- Cemal'I görUnUzl blletlerlnlzl alanız! = dar Boğaziçine naklihane edenlerin ev efyalarmm Şirket vesaiti-
Ta9ra alparl9lerl derhal g8nderlllr. Tel. 24093 ! le meccanen nakledilmekte olduğu ve bu teshillttan istifade et· 

d T k k il C 1 G" . h"b" CEMAL GÜVEN - mek istiyenlerin ya Galatada Fermer•:cilerdeŞirket merkezi idare yon Uil an: i e O U ema lf8SI Si 1 I i s~!_l~e t,ı~tme Müdürlüğüne ve yahud Köprüdeki işletme Amir-
::"l•mı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•w ııı•mı•mı•nıı•mı•ıııı•ıııı•r. lıgıne muracaat etmeleri lüzumu ilin olunur 

Bakırköy Barut Fabrikası için resme cöre 13935 
kilo demir açık eksiltme ile döktürelecetinden talilı 
olanların izahat almak üzere her pazartelİ ve perşembe 
günleri öğleden sonra ve eksiltmeye gimıek üzere 9 
Mayıs 935 perşembe günü saat 14 de Fabrikada Satın 
alma Komisyonuna müracaat etmeleri. Muhammen 
bedeli 2090 liradır. (2122) 3249 

İstanbul varidat tahakkuk mü
dürlüğünden: 

8ub•I İ•ml Ticareti Tlca,et Ta-:holu• verginin 
,.,. nan kazanç senesı 

ver918I 
Lira K. 

1 

' 
Hocapap lapiro Lokentaeı Aziziye cad. 43 20 yüzde 931 

134 20 zamla 
Kamkapı Yorırl Müakiratcı Ördekli bakkal 46 20 

" 
aokatı 31 

Y.ukar1da lamı, tlcareU ve ticaret yerile vergial 
yazllı iki mUkellefln ecnebi memleketlne glttlklerl 
ve adr•lerl malQm olmadı§ı cihette namlar.na 
tarholunan 931 malf yıh vergllerl tebll§ olunama· 
11119 oldu§undan teltlll ,.ıne 99911ek ve Hin tari
hinden 80 gUn içinde kat'iyet keebetmek Uzre hu• 
kuk •ulU muhakemeleri kanunu hUk111Une tevfikan 
Hin olunur. (2818) 

Askeri Fabrikalar Satına ma Ko
misyonundan: 

Zeytinburnu tapa fabrikası dahilinde yetişen ot· 
lann biçilüp alınması açık arttırma ile ihale ediJeceğin
den isteklilerin 9 Mayıs 935 perşembe günü saat 14 d~ 
Bakırköy Barut Fabrikasında Safinalma Komisyonu
na müracaattan. Muhammen bedeli 30 liradır. Şartna
rnesi Komisyondadır. (2124) 3251 

Beyoğlu varidat tahakkuk mü
dürlüğünden: 

Ticaretgah adresi İsmi 

Totok 

karabet 

Şubesi 

Limitet eit- Çinili Rıhtım han 4 No. da 
keti 
Avukat Beyazit Kömürcü sokak 

5 numarada 
Saban Kahv~i Bucaz kesen 9 numarada 
Ahmet Şükrü Dişçi .. ,. 93 numara<la 

Adlan ve işleri yukarda yazılı kazanç vergisi mükel
lefleri Tophane maliye şubesine verdikleri 930 takvim 
l'ıbna ait beyannameleri defterlerile karıdaştırılmak 
Üzere hesap mütehassıslan ve beyanname tetkikine sela
hiy~ttar tahakkuk müfettişleri kendilerinin gösterdikle
ri ticari ve öz yuvalal'Jllda aradıktan halde bulamadık
ları ve kendilerinden sağlık verenler de olmadığı için 
beyannamelerinin sıhhatini tevsik etmek kabil olama
lnıştır. Kazanç vergisi kanununun 86 mcı maddesi deli-
1etiıe Hukuk usul muhakemeleri kanunu mucibince ken
'1İleri on beş ~n içinde hesap vermek üzere Tophane 
hıaıiye ıubesine müracaat eylemeleri aksi takdirde ka-
ıançiannm resen takdir olunacağı ilan olunur. (2320) 

Askeri Fabrikalar Satına~ma Ko
misyonundan: 

Bakırköy Barut fabrikası dahilinde yeti$en otlann 
müteahhit tarafından biçdirilerek alınması açık arttır
ma ile ihale edileceğinden şartnameyi görmek için 
pazartesi ve perşembe günleri öğleden sonra ve arttır
maya girmek üzere 9 Mayıs 935 perşembe günü saat 14 
de Fabrikada Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(2125) 3252 

atllık ecza ve etiketler 
İstanbul gümrükleri baş mü
dürlüğünden: 

5, ı O, 15. 20 Nisan 935 tarihli gazetelerle yapılan ilan 
mucibince 29-4-935 tarihinde açık arttırma suretile 
transit olarak satılacağı bildirilen ecza ve mustahzaratı 
tıbbiye ile muhtelif etiketlere talih çıkmadığından ev
velki ilanlardaki şerait dahilinde 9-5-935 perşembe gü
nü eczalar saat 15 de etiketler de saat 16 da tekrar satışa 
çıkarılacakdır. Talihlerin müracaatları. ( 2319) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI l 
1934 yılı muayene ve damga müddeti 31 Mayıs 1935 

gününde bitecekdir. 31 Mayıs 935 gününden sonra 
damgasız ölçü kullananlar cezalandırılacağı gibi ellerin
deki ölçüler de müsadere edilecekdir. Bu gibilerin 31 
Mayıs 1935 gününe kadar Eminönü. Fatih, Kadıköy 
ve Beyoğlu Ayar Memurluklarına baş vurarak damgasız 
ölçülerini muayene ve damgalattırmaları ehemmiyetle 
ilan olunur. <B) (2316) 

Devlet Demiryolları ve Limanları itletme 
Umum idaresi ilinları 

~•mı mı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ını• •mı •mı•ım•ım••:: 

1 SOLGANAL BOLEOSUM ! 
1 SCH~Rlna l~ln i 
_ S. ve 1. M. Bakenht111ca ithal mlaadai yeriJtfttfntlea her ecaned~ ;: 
i •eveud buluadutu muhterem dektorian..ıaa aaun dikkatine i 
: an edilir. = 
§ Selaerin• - Kahlh.um A. (;, Berlin İ 
1 Tlrkiye •l• ... illltf l.taallul "eai pellta•e arlraaı imar hH kat 2 1 
:1•1111•1111•1111•1111•1111•1111• •ım•ıııı •ıııı •ım•ıııı•ıııııııı•ı~ 

• 'l4A•••----n••ı1118 Beyoflu sulh mahkemeleri baıyu 
VAPURCULUK ! ganbğmdan: 1 - Hirant, Makruhi. ! Maryam, Hayganuş, Verkin, Zabel, 

'! Türk Anoniır. Şirketi i Hcrsilya ve Varvarin mü~tereken 
! latanbul Acentah.:.. müteaarnf oldukluı mecmuu alb bin 
8 •• ylla en tekiz lira muhammen kıymet 
S Liman Han. Telefon: 22925. li Beyoilunda, Panıaltıda. Tum:ı 

1 
sokağında eaki ve yeni 41 N o. lu ev 

'ZMIR SÜRAT YOL ile ınukQr mahallede Afet sokağında 
eski 5 •e yeni 7-5 No. Ju dükkln 

SAKARYA Hpuru her batta ve ana tıımamı ıuyuunun izalesine 

1 PERŞEMBE günl~ri saat 16 d• mahkemece karar verilmesi üzerine 

1 t 
açık arttırmaya konuldutundan 

i stanbuldın zmire ve PAZAR 4·6-935 salı ıünil aaat ıs ten 16 ya 
2ünlni de IZMfRDEN İtınbulı kadar Beyoğlu sulh mahkemeleri bat 

1 kılkar. yaaganbğmca açık arttırma ile aatı-
.-----------• lacaktır. 2 -Arttırma bedeli kıymeti 

muhammonenin yiızde 7 5 ini bulurca 

1 Mı RS1N YOLU o ciin ihale edilecekdir. Yüzde 75 i· 
ni bulmadılt takdirde en aon arttı-

G ER Z E vapuru 3 Mayıs ranm tubbildü baki kalmak mere 
CUMA uıt 11 de Mer1ine ikinci arttırma 15 inci cUne tesadüf 
kıdır. eden 19-6·935 çartamba günü aaat 

15 tem 16 ya kadar icra olunacak Ye 

-
klRALIK KAHVE 

OCAKLARI 
i Şirket vapurlarının çalııtıtı 
1 Trabzon. Mersin. Bartın, Ayvalık, 

1 Kırabiğa, Bandırma, Mudanya. 
lmroı, lzmir hatlarına çalı,an va· 

• purların kahve ocakları açık ırtır-

1
• ma ile 8 Mıyıı 935 çarpmbı gilnü 

'"" iste:renlere verilecektir.İsteklilerin 

1 
temınat paralan ile o gün uıt ı 4 

te, ıa:~nameyi görmek isteyenlerin 
her gun kamara ve ıa,e 'ubeainc 
müracaat etmeleri. 

• 1n11111111111111111nı .,. 
• lllllHlllUltlllftHllRlllllHllnHı 

1 Agaç Fıçı 
! FABRIKASI 
! 
1 

en ~k arttıranm tiıtünde bırakılacak 
tır .Bu defadan ba'ka illn yapılına· 
yıcılrtır. 3 - Tarihi ihaleye kadar 
Maliye verciai, Vakıf icaresi. Beledi· 
Y.e rUıumu ve dellaliye müşteriye aıt~ 
tir. 4 - Arttırmaya i'tirak edec~k 
ter kıymeti muhammenenin yüzde 7 
buçuğu nisbetinde teminat akçaır ve 
ya mıHi bir bankanın teminat me1c
tubunu getirmesi şarttır. 5 - Arttır 
rnı bedeli tarihi ihaleden bet ~Gn 
zarf mda mahkeme kasasına tevdi e• 
dilmek l&mndır. Akli takdirde fark• 
fiyat ve zarar ve dyan ve fair ve ma 
urifi aaire billbükilm kendilerin• 
den tahsil edilir.6 - İpotek aahibı o
lanlar ile haklın Tapu aicilliJle ... 
bit olmıvan ipotekli alacatdılar n 
her hangi b'r hık iddia edenler tari•• 
hi ilindAn itibaren 20 ıün zarfında 
evrakı miııbiteleriyle birlikte aatıt 
memurun• müracaat etm~lldlrter. 
Akli takdirde haklan Tapu siciltlvle 
aabıt olmı,.·"nlar satıı bedelinla J'AY· 
laf1DUindan hariç kalırlar. 7 - Şart 
uıme 1·5-935 ıilnlemecinde 'lıalıke 
me divanhanesinde herkeain rattbi 
leceli bir yere aaılmı,tır Dosyayı ıl 
rerek fuı. iahat ahmık iatever.lerln 
935.9 No. Wle Beyotlu sulh mahlw· 
melerl Ba•yuıınhğrna mUtacuıtlan 
iJAn olunur. (11073) 

~uhammen bedelleri ile mikdarları aşağıda yazdı 
elbıse, palto ve serpuşların t 8-5-935 cumartesi günü 
saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında 
t~krar eksiltmesi yapılacakdır. Bu işe girmek isteyenle
rın 4498, 7 2 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve işe girmeğe manii kanu
n!. bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aynı 
gun saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. Bu işe aid şartnameler 325 kuruş mukabilinde 
Haydarpaşa, Ankara Merkez ve İzmir veznelerinde sa
tılmakdadır. 

Takriben. ( 4 709) takım ve parça lacivert serj, liciveh Liıe ve Orta 
~~ak ve gn şayak elbise. siyah kaıtör, eri şayak palto, 
lacıvert çuha, kırmızı çuha, lacivert şayak ve gri şayak :ad~ı=:!f!...~!~~: 
şapka. Yeai huft..te:- Tenzilli bedeli Kr. 

Muhammen bedelı" ı· Me .. ataemcla• UJtlllJ!I! ~- Ameli " tatbiki kambiyo 31 
tin n .-r•P fıpan. SATIŞ YE- Yeni mwhaMbe uaulü 122.I 

64974.35 lira RI Hwralaread.No!O fel21122 Ticari mal6mat ve bMkacsJık ıos 

--==-:::-:---:-------~----~--- • • .• ı1ctı .. d ilmi 871 TÜRK ~ Q ZA YI - 1929 tarihli mtlıtftilmU Datiau muhaaeheleri ı 'İs 
DAuCILIK VE Y R(lyQCCJLÜK kaybettim. llukar mtlhUrle biç kim· (~irk~t, aana~i, ziraat .. banka) 

KULQBllNDEN T1ean •e malı beaab 70 
U 1 ..,. bcq Hnedlm " tubhUdilm ~k U.aritma ceclvelleri (yeni 

.2 .Mayıs~ verilecek olan (Karabelende bir cece) eilenceai tehir edil· tur. Yenlılnl bzdıracafnndan ıavi ı rakamlarla) 18 
mııtır. Verileceği zamanın gazetelerle yeniden ilin edileceğini bildiririz. mübüriln hükmü blmımı,tır. 1 BQflıca Mtıf yeri: ikbal lıiitiiblaonea 

Maitbale 3235 

(2306) 
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Grip, nezle, baş ve diş ağrllarının kat'i ilacı 

atnı% lstanbu1, Be· 
Yedi Mattar Pazartar~ ~ lık bir nıUddete 

suaner Bank a nıağazatarına ve."~ yatı$ ııazırtat111$t«· 
yoğlU ~e Galat k üzere ikranılyelı bır sl ndan alt$ ~erl$ 
nıunııasır otaıa d Yerli Matlar Pa:ı.ar arı veritecekt\r. 
BU üç ay za~ın a her anübayaa iç~~ kut>:~ ve nan edile· 
eden nıü$terıtere aya aid bir gun tes ıl ., ibraz edl· 

unda o t bedel er . Her ay son dili eden sa l$ •• n\sbetınd• üne ıesa . üzde yuz 
cektir. Bu g b·ı·ı ıııü$terıye Y .,ı·r tJç ay1ı1' 

nıuka ı . d edileceft ı · 
ıecek kupon uınek suretile ıa e - ı·ia4e ediniz 
"ed.ava ınal ver tır • Fırsattan ıs a 

aıüddet ba$ıanııı; 

irol ecatidir. Deposu: 
Bahçekapıda Sali ti Eczanesi ~ 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü 
Etem izzet BENiCE 
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Gazetecilik ve matbaacılık T, A! Şirketi. 1stanbu1 Ankara caddesi, 100 •. 
. 1 


