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1 Abdurrahman Naci 
Hava Kurumuna 

Adh Bir Vatan 
120.000 

v 

ocugu 
erdi! 

HAVA TEHLiKESi 

Büyük Toplantı Yarın 

Bütün Ulus Silah Başına Gider 
Gibi T ehlikege Karşı Gidiyor 

FUAT BULCANIN BEYAN.il.-. 

ğunu göstermiştir .. Biz, kurt:u -
luşumuzu, yükseltşimizi buna 
borçluyuz. Şu veya bu doktrine 
saplanmayı değil, bu kurumun 
kendi ihtiyaçlarımızdan doğma
sını istedik. İşte ~ardığımız so
nuç (netice) budur. 

Siirt Saylavı 
Mahmud SOYDAN 

UYA.SABUNA Ha..,va Kı 
~~~rnırufQmrtımı Degerı 

una 120.000 Lira 

i lürk Çocuğu
n ek Kalacak 
Bir Hareketi 

BU BiR ÇiN METODUDUR 
Tetkikat, tahkikat, elerken, Te

lefon ıirketinin halktan tam üç yüz 
'ıin lira fazla konufma parası aldı-

ı anlaşılınca, kurnaz ıirket, bile-
• inelen yakalanan her ıahıs veya 
.1üeueıe gibi, yakayı 8lyırmak için, 
ifi kapatmak ve iıi kapatmak için 
ele avuc:unu açarak parayı bırak
maktan baıka çare göremedi : 
halktan aldığı üç yüz bin lirayı - c:i
ğeri kan ağlaya ağlaya! • yine hal
ka, halkın baı'ka, fakat ac:ay, · bir 
çeıidi olan belediyeye verdi. 

~;=~gzı tehlikelere karşı korumak için, çalışkan ve 
değ k çocuğunun gösterdiği ve Tüııic vatan severliği
nin örneği kalacak derecede güzel bir fedakarlığım, dün gece, 
İJüyük sevinçle öğrendik, büyük sevinçle yazıyoruz ] 

Ankara, 30 (A.A.) - Hava tehlikesi karşısında ahalimizin 
gösterdiği derin alaka gün geçtikçe artmaktadır. Bir çok misal
ler arasında kıymetli bir vatan evladmm Başbakanımıza çekti
ği telyazısile İsmet lnönünün verdiği cevabı aşağıya yazıyoruz: 

Şimdi, meıele ıu: Beledi 
parayı ne yapac:ak? Be iy 

ı!:f:'r BAŞV EKiL lNONü 
ANKARA 

rarılu vermiı: elinde 
ile kapı kapı dolaııyor ve 
"haıtahane yapılmak üzere 
mı belediyeye bır diye İr 
kağıt imzalatıyo r ki, 
h01tahane yapa 

Almanlara 
Karşı Şiddetli 
Tedbir ahnıyor 

Cenevre, 30 (AA.) - Kollek 
tif emniyeti kuvvetlendirmek 
işi ile uğraşan 13 devlet komite 

.si dün sabah ilk toplantı devre -
sinin sonunu getirmiştir. 

Komite, meselenin konseyce 
inceltilmesi icabeden siyasal e
versimi bırakarak ulusal teah -
hütleri bir cihet olarak bozmak 
suretiyle banşı tehlikeye ~oyan 
devlete karşı uluslar kurumu 
misakının çerçivesi dahilinde 
alınacak ekonomik ve finansal 
tedbirleri incelemiştir. Bu ted • 
birler şunlardır: 

1 - Silahların yapılması için 
~sası~ ?larak lazım olan eşya 
ıthalını ve savaş hazırlıklarını 
yasak etmek, 

2 - Yiyeceğe müteallik şey
lerden başka her türlü mühim • 
mat ithalini yasak etmek. 

Büyük Önderimizin dahice rehberlik ve kumandası altmda 
kurtardığımz sevgili yurdumuzu her türlü tehlikelerden koruya• 
cak hava kuvvetlerimize, bedelleri mecmuu 100 - 120 bin lira 
civarında 1 - 3 uçak ilave etmek istiyorum. Bedellerini istenil· 
diği anda emri devletlerine amade bulunduracağımı sonsuz 
saygılarımla arzederim. 

ABDÜRRAHMAN NACl DEM1RAG 
ABDÜRRAHMAN NACl DEMIRAG 

lSTANBUL 
Vatan havasının masuniyeti için gösterdiğiniz yüksek ilgiyi 

ve geniş ölçüde yardıma koşmak için fedakarlığınızı takdir ve 
tebcil ederim. Sizin gibi çalışkan ve fedakar evlatları ile vatan 
havası elbette masum ve masun kalacaktır. Telgrafınızı Türk 
Hava Kurumuna verdim. 

Ba§vekil: iSMET INONU 

Venizelos Casus 1 
Son Sadrazam Tevfik Paşanın 

Mühim ifşaatı ... 
Osmanlı imparatorluğum ... 

son Sadrazamı Tevfik Paşa bir
denbire bir gazete muharriri • 
nin yardımı ile ortaya yepyeni 
ve tarih bakımından önemli bir 
mevzu attı. Tevfik Paşa: 

- Venizelos casustur .. 
Diyor. Ve .. Bu yoldaki ifşaa. 

tını. şöyle yapıyor: : 
" - Venizelos mu?.. Onu 

ben elli iki sene evvel tamdım .•• 
Ben o zaman Atina elçiliği ki • 
tibi idim .• Girit meselesi bu 
bilahara beni memuriyet' haya: 
trmda gerek elçi, gerek bari • 
ciye nazırı ve Sadrazam sıfatile 
fakat her zaman uğraştıran, yo
ran derdin o vakit yarım asır • 
hk bir geçmişi vardı ... 

V enizelosa biz, o zaman, 
(L e f t e r E f e n d i) der -
dik. Bizim Atinada casusumuz· 
du o. Her ay gelir aylığı olan 
on beş lirayı benden alırdı. Çok 
çalısırdı, durup dinlenmek bil -
mezdi, her yere girer çıkardı, 
gençti, fakat politika işlerine a
tılmış, haris ve cesur bir genç-

[Arkası 8 incide] ihtiyar vezirin son ı;esmi 
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TENKiT 

Mı: 
Nurullah Ataçm gÜzel bir maka

lesinden &0nra kültür sayfamızın 
doçentleri de bu mevzua ~elmeğe 
başladılar: Sabahattin Eyüp oğlu
nun dün çıkan yazısı, bilhaaaa on 
3ekizinci asırdan zamanımıza ka
dar tenkidin geniı çizgilerini iki 
$Ülunı\ derli toplu yerleştiren an· 
Jayışh ve eksiksiz bir tarih krokisi· 
dir. Geçen yüz yılın ortalarmd", 
ilk önce tarnamile objektif bir plan
da kalan ve sanat eserini bir tabi. 
at parçası gibi tnÜf"\hede altına a
lan tenkit, birdenbire sübjektif bir 
plana geçti: Böylece müsbet ilmin 
ibir kolu olmaya namzetken bir ıa
nat oımıık hırsına kapıldr. Arkada
§rınız Nurulllah ta bir aanat eseri· 
ınin tenkidinde bir sanat eseri haysi
yeti bulan ve löylec:e Oenkidi de sanat 
eserinin §Artları içinde anlayan 
zümrenin kanaatlerine JSrnmıştır. 
Bana öyle geliyor ki bu türlü mü
nakkitler, edebiyatın §iİr veya ro- ' 
rnan nevini denedikten sonra ten. 
ikide geçen ve böylece kendilerin. 
<le yaratıcılığın gizli bir haıreti ka. 
lan yarı sanatkar insanlardır. Me
sela NurulJah Ataçm vaktile but fran 
sızca fÜııier yazıruş olduğunu biliyo
ruz. 

[ Denizcilik bayramım kutlulama programını hazırlayan komisiyon dün toplandı - Marangozlar cemiyeti . 

Bence ne ilim, ne de sanat olan 
ıtenkit, her ikisine de birbiri kadar 
yakındıl', Sanat eserinin tarihini, 
!ekniğini ve reel §artlarını bilme· 
ge mecbur olan tenkidin ilk işi tah 
li1 olduğuna göre, usulü ilme çalar; 
fakat sanat eserinin bütününü 
!kavramaya ve bun •. n için de adeta 
yeniden yaratıcı bir terkip gayreti 
yapmaya mecbur olan tenkidin ö
ıteki i§i de ıanııti andmr. Ancak, 
mevzuu tamıunile otbjekif te'niye• 
te indirilemıyeceği için tenkit, iliım 
değildir; ve yine ilk terkip ameli
yesinde sanatkann kıdemi olduğu 
~çin sanat ta değildir. Belki, sanat 
eserinin teknik yapııımı tahlil ve 
izah için ilmin uauUerine muhtaç 
olduğu kadar, sanat eserinin terki. 
bini kavramak için de bir sanatkar 
zevkine ve seziıine ihtiyacı vardır. 
Güzel bir kadını tam izah edebil
mek için bir fiziyoloji aliminin ve 
bir eıtetin elde vermesi lazım ol· 
duğu gibi. 

Peyami SAFA 

iLK OKULLAR 
l<APATlLDl 

Bütün ilk okullar dün ka -
panmıştır. İmtihana tabi olma
yan sınıfların karneleri veril -
miştir. Beşinci smıfm imtihan -
lanna cumartesi günü başlana
cak, haziranın 12 sinde bi tirile 
cektir. 

Liman sosyetesi iş( eri 
Liman ve rihtim sosyetesi ge 

nel direktörü Ali Riza sosyete -
nin yeni kurumu hakkında gö .. 
rüşmek üzere Ankaraya gitmiş 
tir. Liman sosyetesinde yeni 
ve esaslı bir teşkilat vücude ge-
tirilmesi kararlaştırılmıştır. 
Kadro yeniden yapılacaktır. Li 
manda rıhtım olmayan yerlerin 
baştan başa nhtımlaştırılması 
verilen son kararlar arasında _ 
dır. Avrupadan getirtilecek mü 
tehassıs yeniden yapılacak rih .. 
tımm Pl~n ve projelerile ala· 
kadardır. 

Ali Riza belki yarın İstanbula 
dönecektir. 

" TAN" ın tefrikası : 39, 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

bu elli liraya ne kulp uyduracak 
tı? Masraf m hangi faslında gös 
terecekti? 

Karısile, yeniden kapışacak • 
lardı · ''patron,, umun başı, ye • 
nide~ derde girecekti. . 

Elli lirayı çantama yerl~ştır
c1im. Aklıma bir şüphe gelıver • 
mez mi? Onun hilekarlığından 
iirkmüştüm. Bu elli liralık, ık~l~ 
da olabilirdi. Belki de ceplerını 
taraya taraya kanstrnşı da bun
dandı. Hem işe yaramayan ka~p 
ıparayı sürmüş, hem de .iyili~, 
yardım etmiş oluyor, tistehk 
minnet, teşekkür kazanıyordu. 

Fakat bu paranın kalp olup ol 
madığıru nasıl anlamalıydım? 
Kendim, bir yere gösteremez -
ıdim. Eğer kalp ~ıkacak olursa, 
ı ezaletti. 

Uç, dört gün sonra dükkana 
fİttinı; "patron,, um uyuklayor 

1 toplanhsım yaptr - OUmrUkte sahipsiz kalan bir köpek on beş liraya satrldı] 

Lise Ve Orta
larda imtihan
lar Başhyor 
Lise ve orta mekteplerin son 

srnıflarında sözlü yoklamalara 
varından itibaren başlanmakta
dır. Bu imtihanlar birer gün ara 
ile 15 hazirana kadar sürecek -
tir. Yoklamalar için mektepler· 
de her türlü hazırlıklar tamam
lanmıştır. Bu yıl son sınıf imti
hanları daha uygun bir §eki/de· 
dir. lmtihan komisyonu yanına 
iki talebe alınacak ve bu talebe· 
/erden biri imtihan edilirken, di 
ğcr talebeye sual sorulacak ve 
düşünmek için on dakika müsa· 
ade verilecektir. Talebeye üç 
sual sorulacaktTr. Talebe bu üç 
sualden yalnız ikisine cevap 
ı.;ermeğe mecburdur. Bu iki su
ali talebe kendisi seçecektir. 

Talebe bu iki suale güzel ce
vap verirse, üçiincü sual hiç gö
ze alınmadan, o çocuğa tam nu
mara verilecektir. Kültür Ba • 
kanlığı imtihan hakkında gön -
derdiği mühim bir talimatta 
•·muallim ve mümeyyizler imti
han heyeti önünde talehenin 
çallşkanlığından veya tenbelli -
ğinden bahsedemezler.,. demek 
tedir. Bundan başka bakanlığın 
emri mucibince, muallim ve mü 
meyyizler, imtihan esnasında 
talebeyi korkutacak, §a§ırtacak 
şekilde sözlerden ve hareketler 
den sakınacaklardır. 

Hali~ sosye esi 
Belediyeye ge~ince 

Keresteciler - Eyüp arasmda 
işleyen otobüscüler belediyeye 
müracaat ederek, kendi vaziyet 
terinin belirtilmesini istemeğe 
karar vermişlerdir. 

Haliç vapurları sosyetesi ile 
şarbaylık arasındaki dava bir 
kaç güne kadar bitecektir. Mah 
k e m e ş a r b a y 1 ı ğ ı lehine 
karar verirse, ıosyete şarbayh
ğa geçecek ve o suretle işletil -
meğe başlanacaktır. Şarbayhk, 
Haliç vapurlarını üzerine aldık
tan sonra, Keresteciler - Eyüp 
otobüsleri burada işletmiyecek
tir. 

Kadın, ibeni görür görmez, o
muzlarını titreterek ürperdi. Ba 
na, yılan görmüş gibi bakıyor -
du. 

':P.atr_on,, :ım şiş kapaklı göz 
lerını agır agır açtı ve beni kar 
şısmda görilnce, toparlandı yut 
kundu: ' 

-Buyurunuz hanımefendi ... 
Ben, bu sefer gayet ciddi i -

dim: 
- Geçenlerde kumaşlara bak 

mrştım; siz, yeni çeşitleriniz ge 
leceğini söylemiştiniz yeni çe -
şitlerinizi görebilir miyim? 

"Patron,, un yüzü pırıl pırıl 
gülüyordu. Karısına karşı mev
kii saöfamlasıyordu; hemen kı· b • 

vrrcık saclı t;ence seslendi: 
- Çabuk, yeni çeşitleri çıka!. 
Kansr oturduğu yerde sessız 

sessiz, f~kat şüpheli şüpheli ba
kıyordu. O, bir kere kuşkulan
mıştı ve kocasının hile,karlıkla· 
rıru da biliyordu; artık güç ina
mrdr. 

"Patrorı., keyfinden ellerini 
uğuştura uğuştura tezghı_nın 
önüne e mi_şti. Gene cocugun 

Bu yolda şimdi işleyen oto -
büslerin sayısı 35 kadardır. O
tobüsler Eyüba kadar 1 O kuruş 
alıyorlar. Halbuki vapura bu 
fiat 11,20 kuruştur. Otobüsler 
telaşa düşmüşlerdir. Şarbaylık~ 
tan, kendilerine başka bir işle -
nıe sahası verilmesini isteye -
ceklerdir • 

Jeanne d' Arc 
Dün geldi 
Limanımızı ziyaret edeceği

ni yazdığımız Fransanm Jean 
d' Arc mektep gemisi dün ak -
şam saat 1 7 den sonra limana 
gelmiş, Dolmabahçe önünde de 
mirlemiştir. Gemi limana girer 
ken top atmak suretile §ehri se
lamlamıştır. Amiral Douval bu
gün mutat ziyaretlerini yapa -
cak ve bu ziyaretler iade oluna
caktır. 

J eanne d' Arc mektep gemisi 
nin limammzza gelişi ikinci de
fadrr. Bu gemi ayni isimde fa -
kat kadro harici bırakılmış olan 
diğer bir geminin yerine geç -
mek üzere mektep gemisi ola -
rak yapılmıştır. Geminin uzun 
luğu 170, geni liği 17, 70 met 
redir. 

Jeanne d'Arcm silahlan; 18 
top, seki~ mi tralyoz iki torpil 
atma tertibatmdan mürekkep • 
tir. Toplardan sekizi 155 mili -
metreliktir ve ikişer katlr dört 
kulele taksim edilmiştir. 7 5 mi
limetrelik dört tayyare topu, 3 7 
milimetrelik altı topu vard1r. 
Sekiz mitralyoz dört kundak ü
zerinde bulunmaktadır. Bu si -
Iahlar aslen mektep gemisi olan 
Jeanne d'Arca harp gemisi va .. 
sıflarım da vermektedir. 

Geminin üst güvertesi iki de 
niz tayyaresini taşrmağa müsa
ittir. Gemi 156 zabit namzedini 
barındırabilecek bir büyüklük -
tedir. Bugün gemide tatbikat 
görmekte olan 114 zabit namze 
di vardır. Geminin mürettebatı 
zabitlerle beraber 533 kişidir. 

Geminin sürati 25 mildir. Fa
kat bu sürat hini hacette 26,5 
mile kadar cıkarılabilir. 

J eanne d'Arc amiral Douval 
ın kumandası altında bulun -
maktadır. 

ğı topların uçlarını açıyor ve 
bana doğru tutuyordu: .,. 

- Su örneklere bakınız. 
O ~da, ince ve keskin bir ses 

yükseli vermişti: . 
- Elektrikleri yaksanıza ... 

Bu alaca karanlıkta, ne görü
nür? 

"Patron,, un rengi dönüver
di, boğuk boğuk homurdandı: 

- Her şeyi ben mi düşünme
liyim? İki adaınnnız var sanki t 
Kendiliklerinden düşünemezler 
mi? 

Elektrikler yanmıştı. Kıvırcık 
saçlı genç, titiz titi:.. mırıldandı: 

- Siz söylemeden de acar-
sak, kızıyorsunuz! ~ 

"Patron,, elindeki topu bırak. 
tı, hain hain baktı: 

- Ne mırıldanıyorsun? Ben 
bir lakırdı söylediğim vakit. 
karşılık verilmesini istemem. 
Vazifeni bil, o kadar. 

O dakikada bir hakikate erer 
gibi oldum. Ben, gevşek bulu
nup da, patronun yapma neza
ketine, güler yüzüne aldansam 
ve onu sevsem, hiç iki bir yok, 

"' Ankaradan gelmiı olan cenubi 
Amerika gazetecilerinden bir kısmı 
dün vapurla Pireye, diğer kısmı da 
akşamki ekspresle Sofyaya gitmişler
dir. Türk gazetecileri tarafnıdan u • 
ğurlanmışlardır. 

* Deniz yollan ve Akay yönetge
lerine vapur ı&marlamak için Avru -
paya giden heyet Berlinden Hambur
ga geçmiş ve buradaki tersaneleri tet 
kike başlamı~tır. Gelen haberlere gö. 
re heyet on bef güne kadar ıehrimi
ze dönecektir. 

* Yalovanm imar planını yapacak 
olan rrıütehassıs Prost Yalovada bu 
iş etrafındaki tetkikine devam etmek 
tedir. Prost bir haftaya kadar çıahş
masını bitirerek planı hazırlamak Ü· 
zere tekrar memleketine gidecektir. 

* Limammıza gelen Regel Karol 
vapuru yolcularından Davidin vazi • 
yeti §Üpheli görülmüş yolcu salonun 
da muayene memurları tarafından ya 
pılan aramada Musevinin e§yaları a
rasında ipekli kumaş yakalanmıştır. 
Davit hakkmda kanuni muameleye 
başlanmıgtır. 

* Bayındırlık bakanlığı baş müfet
tişi İbrahim, imtiyazlı sosyetelerin 
muhtelif işleri hakkında bakanlıktan 
direktif almak üzere Ankaraya git • 
miştir. Boş müfettiş bir iki güne ka
dar dönecektir. 

* Hafta tatilinin pazar olmast do-
ıı)'lc:il,.. rlr:niz volları isletmesi ve va

purculuk şirketi, sefer tarif el erini de 
ğiştirmeğe karar vermislerd~r. Bunun 
için her iki yönetge yarm bır toplan• 
tı yıaparak yeni seferleri tesbit ede • 
ceklerdir. Değişiklik bilhassa Mersin 
ile Karadeniz yollarında olacaktır. 

* Resimli Perşembe gazetesinin 
Rodos ile İtalyanın diğer müstemle
kelerine ithali, 'Türk zabitlednin 
Trablus harbine ait hatırıalarını neş· 
retmeai yüzünden Italya hüklımeti ta 
rafından menedilmiştir. 

* Şirketi Hayriyenin son yaptığı 
ucuz tarifenin tatbikine yarından i
tibaren başlanacaktır. 

* Türk cerrahları cemiyeti tarafın· 
dan tertip edilen cerraht kongreleri
nin Uciincüsü önümüzdeki teşriniev· 
velin iık '•aftasında Ankarada topla· 
nacak ol•an Tıp kongre·· ıi müteakıp 
yine devlet merkezir ·e yapılacak • 
tır. Göı:ıüşülecek raporlardan sonra 
serbest tebliğler için de zaman ayrı-
lacaktır. r 

* Eskişehi şeker f?brikasında mü
tehassıs usta olarak çahşan üç Bul· 
garın vazifesine nihryet verilmiş ve 
bu Bulgarlar hükumetçe görülen Jü. 
zum üzerine, kendi memleketlerine 
gitmelerine müsaade edilmiştir. 

ıt Bundan bir müddet evvel kapa
tılan Türk lisesi talebesi maarif idare 

Onu sevsem! derken tüyle
rim diken diken oluyor, çocu
ğum! Bunun hayali bile iğrenç! 

Gösterdiği, kendi zevki ve 
duyguları gibi manasız, bayağı 
örneklerden guya iHsini beğen
dim. Onlarr giymek değil, hiz~ 
metcilerimin sırtlarında görme
ğe t~hammül edemem. 
Kumaşlar kesildi, sarıldı, pa

ket yapıldr. Sıra hesap görıne~e 
gelmişti; "Patron,, umun yu
zünde bir uçukluk vardı. Karısı, 
orada olmasaydı, mesele yoktu. 

Benden para almak istemiye
cekti, fakat kansının yanında 
buna cesaret edebilecek miydi? 
Ben, pişkinliğe vurup da pa:a 
vermeden paketi alıp çıkıverır
sem o, ne yapardı? Bunu, karı· 
sına nasıl ve ne şekilde anlata
bilirdi? 

Benim cüzdanımı açtığımı gö 
rünce, rahat bir nefes aldı. Cüz
dandan, birkaç gün evvel onun 
verdiği elli liralığı çıkarıp uzat
tım. 

Ah, hilekar, daha parmaklan 
dokunmadan kendi r 

sine müracaat ederek, sözlü yoklama 
!ara hangi mektepte gireceklerini sor 
muşlardır. Maarif idaresi bu talebe
lerin İstanbul erkek lisesinde sözlü 
yoklamalara girmesini karerlaştmmt 
tır. 

* Baytar müdürlüğü damızlığa el· 
verişli olmayan at ve boğaların bu
rulması ameliyesini c'ün akşam bütün 
kazalarda bitirmistir. Bu enenme st • 
rasrnda rüamla di uğra~tlmıştır. Bu. 
rulan ve hastahklı görillen hayvanla· 
rm raporları baytar direktörlliğüne 
gönderilmektedir. 

* Merinoz yetiştirme çiftliği için 
Macaristandan alınan atlardan 19u 
şehrimize getirilerek Karacabeye gön 
derilmişlcrdir. Yakında 17 kısrak ve 
6 ester daha gelecektir. 

* Dün deniz ticaret müdürlüğünde 
temmuzda yapılacak deniz bayramı 
programını tesbit etmek üzere bir 
toplantı yapılmı§tır. Toplantıya bir 
çok kurumların delegeleri de iştirak 
etmişlerdir. Heyet, hafta içinde tek
rar toplanarak programa kati şeklini 
verecektir. 

* Çocuk Esirgeme kurumunda pa
zartesi günü saat J · de bir toplantı 
yapılacak, yeni idare heyeti seçile • 
cektir. 

* Tıp fakültesinde ders] "!" kesilme· 
si ve yıl sonu olmak dolayısile, fakül
te dekanı profesör Nurettin AH pro· 
fcaörler §erefine ugun Suadiyede 
hir öğ}_,. J ....__.(;; n-ArPralr+; .. 

* Esnafın sıhhi muayenelerinin ya
pılması i~in bir ay mühlet verilmi.şti. 
Mayıs bitmİJ fakat muayeneler bıt -
memiştir. Muayene olacak esnaf a • 
dedi 50 kadardır. Bu husus için 15 
gün daha vakit bırakılmıştır. 

* Usküdardaki Zeynep Kamil has
tahanesi dünden itibaren kapatdmış
tır. Bu binada yarından itibaren, ye· 
ni bir kadro ile bir bakım ve doğwn 
evi çalrşmağa başlayacaktır. 

* Türk - Yunan muhtelit mahke· 
mesi işini bitirmişti. Evrakın tasnifi 
için muvakkat bir kaler.1 kurulmuş • 
tur. Bu kalem bir ayda işlerin sonunu 
alacaktır. 

"' Mimarlar birliği, istifQ eden ida· 
re heyeti yerine yenisini seçmek için 
bugün saat 15,5 ta Alay köşkünde 
genel toplantılarını yapacaklardır. 

'~ Dün sabahki semplon ekspresi 
ile merhum Ahmet Cevdetin oğlu 
ve kızı gelmişlerdir. htasyonda ken· 
dilerini karşıl•ayan dostları tarafın -
dan taziyelerde bulunulmLştur. 

* Istanbul Ekonomi kalemi Anka· 
raya alınmıştır. Bu işe muvakakten 
ofis direktörlüğü bakacaktır. 

* Türkofis İstanbul şubesinin dör· 
düncü Vakıf hanında, zemin katında 
Ziraat bankasının çıktığı yere taşın-

Yüzü soldu, kağıdı alırken 
parmakları titriyordu. Elli lira
lık, bir müddet elinde titreye 
titreye durdu: 

- Bozuk paranız yok mu? 
Başımı geriye ittim: 

H ,.., 
- ayır ... 
."Patron., un solukluğu geç

mış, lop pıhtt yanakları damar 
damar morarmıştı; soluk gözle
rinde iğneli kıvılcımlar parlı
yordu. 

Onun değişmesinin sebebini 
anlıyordum, üç dört gün evvel 
yoks1 uktan. parasızlıktan dem 
vuran bir insan, borç aldığı elli 
lirayı bozdurmaz, harcamaz 
mıydı? Dört gün sonra da ge· 
lip esvaplık alma&ı, neye ham
lolunurdu?. 

Ya para geçmiyor, silrülmü
yordu; yahut yoksulluk, para
sızhk, masaldı! 

"PatrQ.n,, elli liralığı hala 
elinde tutuyordu: 

- Bozuğunuz yoksa, kalsın .. 
Başka bir gün u~radrğımz za
man verirsiniz! 

~~ ~ rqıA 
~.Jt~ v~~~ 

BENDEN 
SICAK DALGASI VE 

DALGA GEÇMEK 
Dün, şehrin üstünden, ucu 

bucağı görünmiyen dumanlı at .. 
lılar ordusu gibi korkunç bir 
sıcak dalgası geçti. Kulaklarım· 
da Istanbul camilerinin kızgın 
kurşun kubbelerine, evlerin ve 
apartmanların damlarına çar· 
pan boğuk, kıvılcımlı nal sesleri 
uğuldadı durdu. 

Denizin, suyun dalgası ne ka 
dar serinletici, ne kadar kahra· 
mancaysa; sıcağın dalgası, ter· 
sine, o kadar sinsi, o kadar a
ğır, o kadar kahbecesİne. 

Denizin, suyun dalgalanma· 
sı karşısında insan yüreği ala· 
bildiğine açılır ve alabildiğine 
insan kafası detlga geçebilir. 

Sıcağın dalgasi ise ilk akınını 
insan yüreğine yaptığı için yü· 
rek kurulması biten bir saat 
zembereği gibi gitgide ağITla
şıyor, yavaşlıyor. Fakat, boğu
cu bir baş dönmesi icinde dalga 
geçmenin güzelliğine ulaşabil

mekten uzak omuzların üstüne 
yumuşamış, derisinin ve özü -
nün sertliğini kaybetmİ§ bir ye 1 

miş gibi düşüyor. 

lşte bu bakımdan sıcak dal· 
gası, insana dalga gcçirtmiyen 
bu korkunç nesneyi ben kötü 
buluyorum. 

Dalga geçmek güzel §eydir, 
verimli nesnedir, dalga geçemi 
yen kafaların yüreği kısırdır. 

Siz diyeceksiniz ki, dalga geç 
mek eski ağızla hayale dalmak 
insanı realiteden uzaklaştınr. 
Hayır öyle değil, eğer geçilen 
dalga realitenin akışma uygun
sa bu bir itici kuvvet olur, uy
gun değilse kötülüğü yalnız O• 

nu geçene dokunur. 

Büyük artistlerin topu büyü1' 
dal gacılardır. 

Orhan SELiM 

Dün sıcaktan 
Bayllanlar oldu 

Dünkü sıcak şehire bunaltrcı 
bir hal vermiştir. Öğleden son • 
ra çok artmış ve şehrin muh te • 
lif yerlerinde birçok baytlma va 
kaları olmuştur. 

Cağaloğlunda da genç bir ka 
dm bayılmıştır. İki defa üstüste 
bayılan bu kadrncağız derhal 
doktor Mazhar Osmanın bakım 
evine alınmıştır. O aralık dok .. 
torun bakım evinde bulunmama 
sr münasebetile hasta oradan 
eczahaneye gönderilmiş ayıltı!~ 
ması için icap eden tertipler yO 
pılmıştır. Bir müddet sonra hapı 
ta ayılmış ve sıcaktan üzerine ft. 
nalık gelerek bayıldrğmı söyle -
miştir. 

ması kestirilmiş ve bu yer kiralan" 
mı§tır. Bu yerin içi ofisin teşkilatına 
göre bölmelerle • ayrılacaktır. Bu İıf 
için gereken bölmeler ısmarloanmıştır. 
Odaların ayrılması biter bitmez he· 
men taşrmlacaktır. 

- Hanımefendi, kaç liralık 
verdiler? 

" k d bog~uk Patron,, yut un u, 
boğLik: 

- Elli liralık! diyebildi. 
Ve parayı hemen bana ıade 

etmişti. 

Bundan, bu sakat parayı, ka'" 
rısının da tamdığını ar.ladırn. 

Karısının sesi, hırçınlaşmıştı: 
-"Kes,, te, elli liralığı boz3 '" 

cak kadar para vardır. . .• 
İşin foyası çıkmak üzere ıdı' 

"Patron,, kekeliyordu: 
- ~te beriye pf!rakende P8 '" 

ra vereceğiz. . 
Karısı, ayağa 1• ılkmış, bı.ze 

yaklaşmıştr: 
re" - Bugün, nerelere para ve 

ceğ·iz? 

"Patron bütün zekasmr, uds: ,, ·ırı 1 
talıı:> •.. ı ve hilekarlığmr şı sı 
gösterecel. .. i. Kaşlarının ara 
buruşarak karısına baktı: de'" 

- Hanı .. ıefendi, yabancı ··ş
ğil: .. ~ağazamızm daimi rtıU 
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Dlviz KaçakçllıÔı Yapanlar Hakimle r 
Ağ1r Cezaya Çarpllrı ca Arasında 

Ankara, 30 (Huaat mıilıabitimiı bildiriJOI') -Biifaalftw tabvt 
Ut 'ft döviz kaçKçlbğmm men'l Nıklnnda fi"• babi'1ıtmca 
buırlanan projenin aulariDı b~orum. 

Kaçakçılık yapanlar bir am.eden 3 1e11eye bcm ;ilır' hapis ce
sau fÖl'eeelderdir. 

&b1111 ve tabvilit Ye dövis kaçtrJDak ~ 11JraJandıJdan 
takdirde kaçmJmak istenen ...,_ w tıih+oti w· dCSVizler milla
dse edilecek, ve bir misli ~ .-a cezaşı almacaktır. 
Xaçakçdarm yakalanm.. ==- yardımda bulunanlara 
1911 aayıh kan111U111 65 ind~Udbince cUmrWder tara. 
imden iknmiye verileaktir. 

met lnlinUnUn Seyahati 
ADara, 30 (H1'IQI! muhabirimiz bildiriyor). - Bqktnm ı.. 

a.t 1ta8nlt htanba1a hareketini bir aç fili için tehir etlDiftir. 
• 

GU rUklerde Tetkikat 

. T. Memurlarının 

Ankara. 30 (HUIUll muhabi. 
rfmis bildiriyor) - Elbüatan 
~eme reisli~ lstanbul 1 • 
Alllldan Hikmet. liçüııeü lllUf 
adUye iapektarl~ tom'.Yiz ra 
pOrt&ierinden M:ebmlt; Nevwe
&ir mlddeium~ Siitt ih
tisu müddeiumumisi bbami, b 
mir ıulh bildinlllhıe Gelibolu 
reisi Klmil, Demirkaprli reisli 
fine Sürt ihtiua hlfdmi İbra • 
him. Artvin reialiline Van. ihti
w hikimi Hudi, Gelibolu reia
lifine Artvili rem Salih, Kara -
man ~ Sürt ibtilu miia 
tantiği Nuım, hmir mflddeiu • 
mamr nmaviııliiine !zmir sulh 
hlkimlerinden Yusuf, Ankara 
htkim1ifine adliye bakanlılt ce
a ieleri direktör muavini Seyfed 
din, İmıir Sulh hilrimlilfne Van 
ihtilal mUddeiUD\umili »nin, 
lmıir habğma, Van miiatanti
ii NaCi, KaralU ıulh hakimliği • 
ne Tortum hlldmi Mahmut N• 
dim. Mardin kahima Tamıa 
mlic1deiunmmilj Rqıp, Ankara 
IU1h bltimliiine Ulldidar liı6d -
deiUmmnl muavini Nuif, G&wı 
-.ı&..l..l~!U&: .. a Ba Jr J 
llltftMWIUlllUlllUI•- ~Le 
aulb hlkimi Ahmet Sadık, Çan. 
km IOrp hlkimliiine figu 
IUlh blJdıial RWıd, Ankara aulb 
b•Jrfmlftme Yfzre miiddeiumu
miai Ltldi, İaparta üa muavinli 
lhw bulmkmezunlaımdaıı Hay 
rilnnia, Upk ha muavhılllhıe 
hukuk mezUnlarmdan HatiÇ_e, 
G&wı ha nıua~ h'llkuJs. 

~~ -~ 

Bakanıııında 
Ankara, 30 (Hususi mubabi

rilnb bildiriJm) - IJrcmami Ba 
bnJtit teftit heyeti reisliğine 
..,.y1 ...... mlkllrtl Recai, 
,... ihiıtu edl1eD maadin tetkik 

~ 30 (A;A;.) - Parti yifoetİm.Jenel kiiru1u patUmral- heyeti reWiğine bat miifetdf 
t1U•• ~ ~ w ttidlde ~ine yllk1edip ödevleii 6nl- AMaDü Hllrev taJin edilmi .. 
.ndkdeld ~ Jd içiDde '*!1 ~ p1.,,..,.,, ve üyeler Jerdir. ' 

=-n:::.n::=~a:c: :: =r::ı: l>aJpncı Ali, Turko&a deaia 
~ ~ ,oldaiı ,..,. ~ el ve if blriji ,apnuı tic:ared miipvirliiine; qdll1d19 
it;la lmrul &!ev~ fclevleri de...,,..,. mektebi maanlanıidan>W iç it 

lerbManJJlttUe ~ 
Ha1Gai Demir Ekonomi ........ 
bir mtlfftti• nma~ 
~ ediJmifılerdiı'. 

Tllrkofla r.ı.Ull 
Anbra, 30 (Bumıd ırdtabi

rinü bildiriyor) - Tlrkofia 
~ .. ama.mi Rejdet 
• tdllmlttir. 
~ ......... 
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KENDi KENDiMiZE ÇAllYORuz l 

••TAN" m tefrikası : 39, Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 

Sokaklarda 
Deliler 
Dolaşıyor! 

Yeryüzünün iki Sihirli Kadın Casusu: Matmazel 
Bir tanıdığım, yana yakıla 

anlattı: 
Sokaklarda deliler dolaşıyor! 

Doktor, Mata Hari 
Geçen gün bunlardan biri, be -

· nim önüme çıktı. Tırnakları bir 
canavar tırnağı kadar uzannştı 
Gözleri manda gözü gibi dı~arı 
uğraktı. Abuk sabuk şeyler söy
lenerek benden para istedi. Ktrk 
para verdim. Beğenmeyip fır - ı 
lattı. O kadar korktum ki, etra
fımda kaçacak yer aramağa baş 
ladım. Bu zavallı, Bakırköy tı -
marhanesinden zorla çıkarılmış 
delilerden biri olacaktı . 

Casuslar Kraliçesi ( 1) 
Büyük savaşta kadın casusla

rı en iyi kullanan, onlardan en 
çok meyva alan Alman servisi 
olmuştur. Bunlardan hele ikisi 
bütün dünyaya P.armak ısırta· 
cak işler görmüşl~rdir ki biri 
doğru adının Anne Marie ol~ 
duğu söylenen ve Fransada 
kullandığı uydurma adlardan 
en çok dillerde dolaşanı "Mat
mazel Doktor., olan kadın öte· 
ki de romanlarını ve sine:nala
nru gördüğümüz Mata Hari'dir. 

Almanyada uzun uzun dolaş
mış bir arkadaşım anlatıyordu: 

"Uğurlu bir tesadüf beni 
Matmazel Doktorla tanıştırmış
tı. Soluk benizli, hasta, fakat 
k.~nuş~rken insana başka şey dü 
şunemıyecek kadar gözlerine 
bağlıyan, temiz bir kaynaktan 
şınldıyarak akan bir su gibi pil· 
rüzsüz ve ahenkli konuşan bir 
tip olarak gördüm. Savaşta düş
man casuslarının kendisini iki 
defa öldürmeğe çalıştıklarını, 
çalıştığı odaya bomba attıkları
nı, fakat ikisinde de kendisi oda
da bulunmadığım, hatta ikinci 
bombanın kendisi mutfakta ye
mek işleriyle uğraştığı sırada, 
yukarda, boş odada patladığını 
gülerek anlattı . ., 

Bu kadın hakkında Almanla
rın verdiği bilgi çok kısadır: 

"Savaş başlayınca, kendisi er
kanıharbiyeye gitmiş, kendisine 
bir yurt işi verilmesini istemiş. 
Parasız olan bu kıza karargahta 
bayağı bir iş vermişler. Fakat 
jstihbaratta büyük bir kabiliye
ti olduğunu görünce servise al
mışlar. Çok geçmeden büyük 
işler becerdiğini, düşman casus
lanm bulmakta çok işgüzar ol
duğunu görerek en ağır, en de
ğerli işler vermişler ve iyi mey
valar almışlardır.,, Şimdi biraz 
da başka kaynakların verdiği 
bilgileri yazayım; 

Bu kız, dahıı ziyade Fransaya 
kar~ı çalıştığı için en çok yazı
ları Fransızlar yazmışlarsa da 
h~me~ hepsi işi romancılığa 
~okmuş olduklarından ben ingi
lız kaynaklarını seçtim. 

Almanlar Matmazel Dokto
run savaş sonuna kadar, Alman 
sınırlan dışarsına çıkmamış ol
duğunu söylüyorlar. Fakat bu 
k~~a: büyüttükleri, peri kızlan 
gıbı ınsan aklının alamıyacağı 
jşler gördüğünü söyledikleri ve 
en büyük yurtseverler sırasına 
koydukları bu kadın sınır aşma
dan bu kadar yükselebilir miy
di? Fransızlar bunun en tehlike
li zamanlarda kaç defa Fransa
ya girip çıktığım anlamışlar 
bir türlü ele geçirememişlerdir: 
Gene onların verdiği adlardan 
birkaçı da şunlardır: "Kızıl 
kaplan,. "Kara kedi,, "Doktor 
Elizabet,, Fransızlar ve Belçika
lılar Alman casusluğunu büyük 
bir örümcek ağına benzetir ve 
bunun ortasına Matmazel Dok
toru oturturlar. Ona "Doktor., 
denmesi sanki yuvarlak kara 
gözlük taşımasından ve bu göz
lüğü Almanyada kendilerine 
çok bilgiçlik süsü veren kadın
ların taşımasından ileri geliyor
muş. Kendisi casusluk yapmak
tan ziyade casus kullanmakta 
usta imiş. Matmazelin savaştan 
önce de Alman istihbaratında 
çalıştığını ve savaş başlangıcın
da Belçikada bir Alman genera
linin me·.-esi olduğunu ve onun 
yardııniyle erkanıharbiye istih
baratına geçtiğini söyliyenler 
varsa da buna pek de inanıla
maz. Savaştan önce çok güzel 
olduğu, fakat savaş sıralarında 
güzelliği kalmamış olduğu söy
ieniyor. 

Matmazel Doktorun en doğru 
ıaik!yesi şu olacak: 

Matmazel Doktor yanan c t lmobilden nasll kaçıyordu? 
Frnnsızlara göre göya bır Alman casus 
kadınının sergüzeşti hakkında teı6sili resim 

{ Alman vesikalar kitabından ) 
Savaştan önce Fon Wyanky birinin gizliliklere karıft:ırrlm:u:r 

adında bir binici (süvari) yüz- iyi görülmez ve çok defa da, ya
başısiyJe beraber yaşıyormuş. O sak edilir. Fakat işlerin iyi git
kurunda 16 yaşında imiş. Ve, tiğini gördükleri için ses çıkar
benim bildiğime göre, kendisi madılar. Zaten Matmazel zarar
de bir yüzbaşı kızı imiş. Baba- lı değil, çok yararh oluyordu. 
sı. 7":Iatltktan çıkardığı için se-:- Fransızcay,ı bir Fransız kadar 
g~h~1y!e beraber kaçmış. Zabıt iyi konuşuyor, istediği zaman 
bını~ı sıı:ıfınd~. k~l~~kç~. bu kızı bir köylü ağzıyla, bir köylü gibi 
beslıyemıyecegını gorm~ş .ve :na görüşebiliyordu. Kırlarda dola
aşr bıraz daha. ç~k olan ıst~hkam şırken onu köylüler 0 kadar sev. 
sınıfına ge.çmıştır. Karde~ıle or- mişlerdi ki gelsin, konuk olsun 
tak yerlerı borçlular .hacız. altı- diye beklerlerdi. Matmazel bir-
na alınca Wyankynın şefı onu d b' k t hl'k yaka - en ıre çı an e ı e ve -
çagırmış: Ianma durumlarında birden ça-

- Ya borçlarınızı ödeyiniz, reler ve tedbirler bulmakta usta 
yahut istifa ediniz, demiştir. idi. 

Wyanky örsle çekiç arasında 
kalmıştı. En sonra erkanıharbi
yedeki bir arkadaşına gitti, is
tihbarata geçirmesini diledi ve 
geçti. İyi ama şimdi kadın ne 
olacaktı? İstihbarat Wyanky'yi 
uzaklara ve korkulu, ölümlü 
yerlere yollıyacaktı. Kadın za -

(Arkası var) 

( 1) Bu ve daha birkaç casus hak
kında B. Abidin Daver uzun yazılar 
yazmı~larsa da ben bildikleı;,imin 
özünü ve doğru olabilenlerini alıyo-

rum. 

Ben delilere acırım. Onlaria 
alay etmekten hoşlanmam. Öte
kiler gibi buna da acıdım. Fa -
kat bir zır delinin saldırı~larına 
uğramayı da göze alamadım. 
Tabana kuvvet koşarak karşı 
kaldırıma geçtim. Birçok tanı -
dıklarımdan da duyuyorum:· 

- Sokaklarda zincirden bo -
şanmış deliler dolaşıyor! Bak,r
köy tımarhanesi, birer birer bü· 
tün delileri sahverecekse, hali -
miz neye varacak? 
Kati] ve hırsızların elini kanun 
bir dereceye kadar bağlamıştır. 
Fakat iradesi elinde olmayan 
kimsenin mes'fıl edemiyeceğı 
deliler hiç bir kayıt altında dc
ğitıerdir. Günün birinde, Ay. 
dmda, İzmirde, suratla burada 
örneklerini duyduğumuz kan~ı 
hadiselerin İstanbulda da çı~ • 
masını mı bekliyoruz? 

Zincirden boşanmış deliler. 
sokaklarda dolaşıyor: 

- Can kurtaran var mı? di
ye kime seslenelim? 

SaUihaddin GÜNGÖR 

Nikotinsiz 
Cıgara 
Yapılamaz mı? 

Tütün inhisar idaresi, bazı ci 
garaların "Nikotin,, ini alıyor. 
Cigaralar daha sıhhi bir hale ge
liyor. Tadı da iyi oluyor. Acaba 
inhisar idaresi, hepimizin içebi
leceğimiz nikotini alınmış bir 
cigara yapamaz mı?. Mesela ye
nice ve Enala nevi cigaralar ni
kotini alınmış ve alınmamış ola 
rak iki cins yapılmalıdır. İste -
yen nikotinliden, isteyen de ni
kotinsizden içer, eğer bu ameli 
yeler çok masrafa mal olmıyor
sa, inhisar idaresi bunu temin 
etmelidir. Günde üç dört paket 
gibi çok fazla cigara içenler, 
sihhatlerini hiç olmazsa biraz 
korurlar. Çünkü cigaradan vaz
geçmek kolay olmuyor, hem de 
bu, idare için iyi bir şey değil ... 

Okuyucularınızdan: Sedat 

biti çok seviyor ve zabit de on- Bugiln !!~~~~~~;;;;;;;;;;;;~~~ 
dan ayrılamıyordu. Kısa ayrı- 11~~~~~~~~~~ D -~ 
hklardan döndüğü zaman kadı- İ p E K 5 ,. N E M A S 1 N A 
m; hasta, soluk, üzgün buluyor-
du. Onun bütün yaşamak ve Birinci sınıf iki Fransız filmi birden: 

mes'ut olmak mes'uliyeti onun Gece Yarısı Klu.. u.. ·ı N C 1· l 1· K A O 1 N omuzlarına yüklenmişti. Bu sıra 
Almanlar Belçikaya girmek anı-
ğmda idiler. Belçikaya casus C L A R K G A B L E Brig-itt~ Helm ve Jun Gabin 
yollamak gerekmişti. İstihbara- -~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;~~~~~~• 

Bugün SARAY sinemasında _ tın en güçlü adamlarından biri 
olan Erhardt Belçikada yaka
~a~mış v& öld~rülmüştü. Şimdi 
ıstıhbaratın elınde yeni bir zabit 
vardı: Wyanky. Onu yollıyarak 
Meuse çevresinde askerliğe ve 
savaşa yarıyan durum ve kurum 

2 film birden: 
ıçın bilgi toplamak istediler. 
Wyanky Matmazeli de beraber 
götürdü. Wyanky bu suretle 
hem kendisini daha iyi sakhya
bileceğini ve hem de kızı yeni 
bir hastalıktan koruyacağını dü-

EDDIE CA1'4TOR E R M E y D A N 1 . 
tarafından: 

ve büyük muvaffakiyet KU KARAÇ A filminin 
kazanmış olan devamı 

Suvareler saat 9 da başlar ---- ---

şünmüştü. Kızmw~evinc!, ~r h~- •~~~ BugUn al Dr Haf z Cemal 
vasının, hava degışmesının sag- T U R K Sinemas-ında 1 • 1 
tığına yarıyacağı sevinci zahitte 2 BUyUk film birden D h"I" .. h 
çalışmak ve becermek gücünü 1 • p A G A tt itti a ı ıye mute assısı 
arttırmıştr. l p h EJ 1 Cumadan başka günlerde saat · b t d M t van etrovitc - İsa lliard 

Wyanky ışe aş a r. a ma- ı HERKES KENqi BAHTINA (2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
zel sevgilisiyle beraber çalışıyor Jean Ciabin • Renee Divan yolu No. ı 18. 
ve servisin bütün işlerinde onun Muayenehane ve ev telefonu·. 
da eli bulunuyordu. İstihbarat Heribel 
şeflerince dışardan, ajanın böyle fiatlara: 20 kurut 22398: Yazlık telefonu KandiUi 
en yakın adamı dahi olsa, başka - - • 38. Be,Y.lerbeY.i 48. 3220 

GÜMÜŞ LiRALAR ... 
Dünya tekrar maden paraya 

doğru gidiyor. Orta değerdeki 

paralan gümüı olarak ba.aıyor • 
lar. Hatta Fransada altın (sikke) 
bile basıldı. lngilterede bir, iki, 
iki buçuk ıilinfikler, Almanyada 
yarım, bir marklar, Fransada on, 
yirmi franklıklar, ltalyada keza 
ve bizde yüz kurufluk gümü§ li
ralar hep bu harpten önceki za
man adeılerine doğru bir dönüı 
sanılabilir. 

Lakin bizde basıldığı söylenen 
4 milyon gümÜf liralara bugün • 
lerde piyasaya çıkmış olmalarına 
rağmen nadir bir (orkide) gibi 
çok aeyrek rastlıyoruz. Buna mu· 
kabil mahut kirlenmiı, yağlan • 
mış, muşambalapnıı tek liralıklar 
hala piyasanın hakimi. 

Gerçi bir elıonomi kanunu var-

dır. "Kötü para iyi parayı piya· 
aadan kovar,, derler. Derler anıa 
kağıt lira ile gümü· lira arCl$ındc. 
alım satım bakımından bir artık 
lık eksiklik yok, ama aanıyoruz 

ki; kağıt paraların maden yanın 
daki narinliği, maden paralarır 

saklanıp kağıtların sürulmesin 
sebep oluyor. 

Bize öyle geliyor ki, bankalaı 
mal sandıkları bu ba&ıldığı söyle 
nen tek liralıklan bir düzüye pi 
yasaya atsalar, bir taraftan dc. 
tek liralıklan çekip yerine beş li 
ralıklan koysalar, maden paray 
saklamaya artık kimse imkan bu· 
lamaz ve böylelikle gümüş liralaı 
elden ele geçmiye başlar. 

Bi:z: böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

----·--------------------------------' 
lstanbula Emir Geldi 

Ulusal bayram ve genel tatil 
günlerine ait kanun, ulusal ira· 
deden çıkmış ve dün Başbakan
lıktan telyazısı ile ilbaylığma 
bildirilmiştir. Kanun, neşri ta -
rihinden muteber olacağından 
bunun yarın ( 1 haziran cumar • 
tesi günkü) resmi gazetede ba
sılacağı da telyazısmda ayrıca 
gösterilmiştir. Bu itibarla ka -
nun yarınki resmi gazetede çı -
kacak ve yarın (1 haziran) tat 
bik edileceğinden bu pazar (2 
haziran) günü genel tatil yapıla 
caktır. Ancak kanun 1 haziran 
da meriyet mevkiine girdiğine 
göre bugünkü cuma eskisi gibi 
tatil günüdür. 

Kanuna göre hafta tatili 35 
saattir. Cumartesi günü saat 
13 de başlar. Bu halde resmi 
dairelerle hafta tatilinden isti -
fade eden bütün müesseseler, 
bankalar, fabrikalar da cumar -
te~ı t> unu saar ı .:> ue tatll euııe • 
cek, pazartesi sabahı muayyen 
iş saatlerinde açılacaklardır. 

Cumartesi aç ık 
bu.unacak yerler 

Ancak kanuna göre: "halkın 
yemesi ve içmesi, geçinmesi gi
bi zaruri ihtiyaçlarile ata.kalı a
lış veriş dükkan ve mağazaları 
hakkında cumartesi günü haf ta 
tatili kanunu Hükümleri tatbik . 
edilmez.,, 

Yani bakkal dükkanları, ma -
ğazalar, berberler ve emsali dük 
kanlar akşama kadar açık bulu 
nabileceklerdir. 

Şimdiki halde İstanbulda per 
şembe akşamları bu gibi yerle • 
rin 20 - 22 ye kadar açık bulun 
masma şarbaylıkça müsaade 
edilmişti. Bu şekil, ö_ğrendiği • 
mize göre perşembe yerine cu -
martesi gününe getirilmekte • 
dir. 

Ancak cuma bütün resmi da
ireler, müesseseler, bankalar ve 
cuma tatili günü kapanan fabri
kalar bundan sonra cumartesi 
günü saat 13 de tatil edileceğin
den herkesin bol bol alış veriş 
etmeğe vakti olacaktır. Bu iti • 
barla yukarıda da yazılan halkın 
yemesi ve içmesi, giyinmesi gibi 
zaruri i h t i y a ç 1 a r i 1 e ala
kalı alış veriş yapan dük-
kan v e m a ğ a z a 1 a r ı n 
kapanma saatlerinin de değisti
rileceği anlaşılmaktadır. Bu~a, 
yarın şarbaylık daimi encümeni 
nin bir karar vermesi muhtemel 
dir. İlan vaktinin ele dar olma
sı dolayısile, yeni bir karar ve -
rilirse, bunun da gelecek cumar 
tesi günü tatbik edileceği anla • 
şılmaktadır. 

ilbay vekili söylüyor 
Dün bir yazıcımız ulusa] bay 

ram ve genel tatiJ günlerine ait 
kanun hakkında vali vekili Rük 
neddin Sözer ile görüşmüştür. 
Rükneddin Sözer diyor ki: 

- Kanunun 1 haziran cumar 
tesi gününden itibaren tatbik 
olunacağı bildirildi ve kanunun 
metni de geldi. Her tarafa yay -
dık. 

Kanun, 1 haziranda meriyet 
mevkiine girdiğine göre son ola 
rak yarınki cuma (bugün) eski-

si gibi resmi tatildir. Fakat ka
nunun 1 haziranda başlaması 
üzerine cumartesi günü saat 13 
de haf ta tatili başlayacak, pazar 
günü de tatil yapılacaktır. 

Cumartesi günleri, resmi dai
re 1 er, müesseseler, mektepler 
bankalar saat 13 e kadar açık· 
tır. Ve ayni gün saat 13 de, cu. 
ma tatili günü tatil yapan bütün 
müesseseler tatil edileceklerdir. 
Yalnız kanunun bildirdiği veç -
hile halkın yemesi, içmesi, gi • 
yinmesi gibi zaruri ihtiyaçlarile 
alakalı alış veriş dükkan ve ma
ğazalar hakkında cumartesi gü 
nü hafta tatili kanunu hükümle 
ri tatbik edilmiyecektir. Bu gibi 
yerler açık bulunacaklardır. 

Kanun büyük bir sevinç uyan 
dnnuştrr. 

Kanunun metni 
Kanunu bütün halkın bilmesi 

---· .... ,..:a·-&----"-- ....--- ·---
yoruz: 

Kamutay umum heyetinin 27. S. 
935 tarihli toplantısında onandığı 
Yüksek Cumuriyet riyasetinin 29. 5. 
935 Tarihli tezkeresile bildirilen ulu
sal bayram ve genel tatiller hakkın • 
daki 2739 No. 1ı kanunun sureti aşn• 
ğıda yazılmıştır. Kanunların ve ni • 
zamnameler sureti neşir ve ilanı hak 
kındaki 1322 No. lı · anunun 12 inci 
maddesine göre muamele yapılması 

30. 5. 935 
Baıvckil namına müstc§al' 

Kemal Gedeler 

Ulusal bayram ve genel tatilleı 
hakkında kanun kabul tarihi 27. 5. 
935. Neşri tarihi 1. 6. 935 Kanun No 
sı 2739. 

1 - Madde: Ulusal bayram yalnız 
cumuriyetin ilan edildiği 29 ilk teşrin 
günüdür. Türkiyenin içinde ve dışın· 
da devlet adına yalnız o gün tören ya 
pılır. Bayram 28 ilk Teşrin öğleden 
sonra başlamak üzere 29 ve 30 gün • 
teri devam eder. 

2 - Madde: Genel tatil günleri 
şunlardır: 

A) Zafer bayramı stiklal savaşın· 
da son zaferin kazanıldığı 30 ağustoır 
günü (Bu gün Milli Müdafaa Vekil· 
liği tarafından hazırlanacak progra • 
ma göre süel tören yapılır.) 

B) Ulusal eğemenlik bayramı, 22 
nisan öğleden sonra ve 23 nisan gü· 
nü. 

C) Bahar bayramı mayısın birinci 
günü. 

D) Şeker bayramı üç gün. 
E) Kurban bayramı dört gün. 

F) Yılbaşı günü birinci kan"!· 
mın 31 inci günü öğleden sonra ve ı
kinci kanunun birinci günü bu mad: 
dede yazılı tatil günlerinde ve birincı 
maddede yazılı ulusal bayramın 28 ve 
30 ilk teşrin günlerinde hususi yer • 
lerin kapanması mecburi d:ğildir. 

3-Madde: Hafta tatili pazar günü 
dür. Bu tatil 35 aaatten eksik olma• 
mak üzere cumartesi günü saat ı.3 .de 
başlar. Halkın yemesi, içmesi, gıyın· 
mesi gibi zaruri ihtiyaçlarile alakalı 
alış veriş dliikkan ve mağazala~ .hak· 
kında cumartesi g :• hafta tatılı ka
nunu hükümleri tatbik edilmez. 

4 - Madde: 25 haziran 1325 ta 
1
• 

rihli, 23 nisan 1337 T. ve 112 No. ~ 
24 ilk teşrin 1339 T. ve 362 No. lı 1 
nisan 1341 T. ve 628 No. lu, 1 nis~tl 
1926 T. ve 795 No. lı kanunlarla 2 fın 
ci kanun 1340 T. ve 394 No. 1ı h ~a 
tatili kanununun 1 inci maddesinın 
son fıkrası kaldırılmıştır. 

5 - Madde: T _ kanunun hüküm• 
Jeri neşri tarihinden muteberdir. 

1 6 - Madde: Bu kanun hüküm~
rini icra vekilleri heyeti yerine getı• 
rir, 29. S. 1935 
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F"RANSIZ PARLAM~NTOSUNDA 

HükUmet Bugün Geniş 
Salahiyet istiyecek 

kamutay başkanı F. Buisson 

Paris, 30. A.A. - Radikal 
sosyalist grubunun parlamen
toda yaptığı bir toplantıdan 
sonra Herriot, parti icra komi
tesinip bir toplantısına başkan
lık etmiştir. 
1 lierriot, hükfunetin istediği 
tükel yetkenin, spekülasyon 
lllanevralarına karşı koymak er
~esini güttüğünü söylemiştir. 
l{ısa bir fikir damşıklığından 
Sonra komite, projeyi oya koy· 
~adan dağılmış ve böylece ra
<lıkal sosyalist partisinin şefine 
~Üvenini göstermiştir. 

Para meselesi 
. Paris, 30.A.A. - Parlamento 
fınans komisyonu taraf mdan 
Çoğunlukla oyanlanan projenin, 
0Ya konulmasından önce, ko
ltıisyon üyelerinden birkaçı, bu 
l>rojeyi, naranın değerden düşü
riilmemesi orensioinin bil". tevi-

: ......... .,t'- .. n.u;;. "c'la~r.1 ~mrıaerı-

llı bildirmişlerdir. 

Gazetelerin yazdıkları 

l?aris, 30.A.A. - Pöti Pariz
~en gazetesi yazıyor : 

};' '' Savaş sert olacaktır. Fakat 
landin yalnız kalmıyacaktır. 

~erriot da söz söyliyecek ve bu 
~ıler, herhalde sol parti üzerin
Le etki (tesir) yapmaktan hfili 
~lmıyacaktır. Ortada görülen 
~Utün beldekler (alametler) hü
~u illetten yanadır.,, 

(! Matem gazetesi daha ihtiyatlı 
~vranmakta ve parlamentoda

~. çoğunluğun ülke asığlarma 
~ltıenfaatlerine) yabancı kalaca
~ını ummamaktadır. 

Eko dö Pari gazetesi, hükfı
llletin partiyi kazanmak husu
ııundaki taliini sağlam görme
~te ve bu taliin, sol partiler 

Flanden ve Herriot 

salğıtlarmın - heyeti murahha
salarının - yapacakları toplan
tı sonuncuna bağlı olduğunu 
yazmaktadır. 

Sosyalistler yeniden Karteli 
yaşatmak isterlerse, radikaller 
bunu reddedeceklerdir. 
Eğer Belçika usulü ile bir u

lusal birlik kabinesine iştiraket
nı.e,viJrnbW e~rıeı:se. radwaı"'r -ı•ıancffnıira acaklar ve aŞ a-
nı Femand Buisson olacak bir 
kabineye yanat (tarafdar) ola
caklardır. 

Övr gazetesi, Flandinin ce
sur hareketi kendisine karşı bü
yük sempatiler uyandırdığım 
ve bütün ekonomik organizas
yonlardan değerleme mektubla
rı aldığını yazmaktadır. 

Bu gazete, Flandin'in, son 
günlerin borsa savaşına dair ba
zı dosyaları açmak isteğinde 
bulunduğunu yarmaktadır. 

HükOmetin durumu 
Paris, 30. A.A.- Parlemen

toda para siyasası hakkındaki 
göriişmeler saylav Baretyinin 
geniş yetkelere karşı olan finans 
komisyonu esaslarına dayanan 
raporu ile başlanmıştır. Hüku
metin güven oyu alması iktima
li pek de parlak değildir. 

Fransız Finans Bakanı Çekildi 
~ris, 30 (A.A.) - Finans Bakanı Germen istifa etmiştir. 

Norm adi 
tJÜNYANIN EN 
~ÜYÜK VAPURU 

YOLA ÇIKTI 
b~~ VR,30.A.A.-Dünyamn en 
q~Yuk vapuru olan N ormandie, 
t~n ilk defa yol çıkmıştır. Yol
q ~r arasında, Madam Lebrun, 
t:nız tecim bakanı VilJiam Bert 
l:ıtlld vardır. Yüz bin kişi olarak 
~f1lanan (tahmin edilen) bir 
t~ abalık, rıhtımları doldurmuş
lırt' liareket esnasında muzika 
qa~seyez'i çalmakta ve liman
ll1i ~ bütün vapurlar, büyük ge-'tJ1 selamlamakta idi. 
~ 0 rmandie saat 23,00 de Sout
\>~Pt?n limanında demirlemiş 
~il U ılgi ile coşkun bir tören 
~~I>:lnııştır. Bütün İngiliz va
'll t an, büyük gemiyi selamla
~~· Southampton şarbayı da, 
~te (ziyarete) gelmiştir. 

~el 0rm~ndie,vapuru gece yarı
't an bıraz sonra. büyük deni

a~ılmıştır. 

PROFESÖR AND
REAS ÖLDÜ 

Atina, 30.A.A. - üniversite
nin eski ekonomi profesörti ve 
Atina akademisi üyesinden 
Andreas birdenbire ölmüş-
tür. Bir çok .ilim kitapları 
yazmış olan Andreas, bütün 
Balkan konferanslarında ve ö
bür arsıulusal konferanslarda 
Yunanistanı armtamıştı. Bu 
yüksek akademi üyesinin ölü -
mü, derin bir acı. uyandırmıştır. 

lttif ak genel kon· 
gr.esi geri kaldı 

İstanbul, 30. A.A. -T.t C.i. 
İstanbul mıntakası başkanlığın
dan : 6 Haziran 1935 günleme
cinde Ankarada toplanacağı 

bildirilen ittifak genel kongresi 
geri bırakılmıştır. Kongrenin 
toplanacağı yer ve gün birleşik 
kulüplere ayrıca bildirilecektir. 

INGILIZ KABiNESiNDE 

Değişiklik 
Nasıl Olacak 

Londra, 30.A.A. - İngiliz ~a-
binesinde yapılacak değişiklikle 

' rin listesi herhalde paskalyadan 

ı 
bir gün önce bi~dirilecektir. An 
cak anlaşıhdığına göre dış ba
kam Can Saymen bakanlar ku

. rulu Lordu, harbiye bakam 
, Lord Hailsham Lord Şansöliye, 
j Dominionlar bakanı Thornas 

harbiye bakam, Philipps Lister 
l hava bakanı ve Mossell bahriye 

Lordu olacaklardır. 
Dış bakanlık için üç kişinin 

adı geçmektedir ki bunlar, Lord 
Eden, eski Hindistan askralı 
Lord Halifax ve Hindistan yö
netgeri Samuel Hoare'dir. 

Lord Eden herkes tarafından 
çok sevilen bir şahsiyet olmakla 
beraber onun uluslar cemiyetine 
fazla dayanmak yolunda çok ile
ri gitmesinden korkuluyor. 

Ç a m b e r 1 e y n finans ba
kanlığında kalacaktır. Lord E
den drş bakam olur ve Makdo
nald onun yerine mührü has 
lordu olursa Con Saymen Onur
sal (fahri') ödev alacaktır ki bu 
günkü sağlık durumu bakımın-

ı dan bu doğru olur. 
Loyd Corg'un kabineye gir

mesine ihtimal verilmiyor. 

İtalyanlar 
Habeşistana asker 

göndermekte 
devam ediyor 

Roma, 30.A.A. - İyi haber 
alan İtalyanlara göre, İtalyanın 
Afrika sömürgelerinin korun-
ması için kara ordusundan daha 
bir kac tümen seferber edilecek 
tir itaİY-a.Jiabesİo;:.t;ının ..:ınıın~rn 
yapması ihtimali olan bir hare-
kete karşı Somaliye asker ve 
harb gereçleri doldurmak isti
yor. İtalya doğu Afrikasında a
çıkça süel tedbirler almaktadır. 
Ve Yine bu tedbirleri yine açık
ça almakta devam edecektir. 
Yeni bir sınıf askerin silah altı
na çağrılması ve yeni tümenle
rin seferber edilmesi de bu ara
dadır. 

ltalyan gazeteleri 
ve lngiltere 

Londra, 30.A.A. - Diploma
tik çevrence İtalya gazetelerinin 
İngiltereye karşı yazılarının pro 
testo edilmesine ihtimal verili
yor. 

Ancak iki memleket münase
betlerini daha fazla bozmamak 
için bu protesto İtalyan başı 
biraz durgunlaştığı zaman yapı
lacaktır. 

Göring'in seyahati 
Sofya, 30.A.A. - Havas ajan 

sından: Alman hava bakanı Ge
neral Göring'in Kral Borisi 
Hitlerle görüşmeye çağırdığı ve 
Bulgaristan Balkan paktına gir
memeğe yükendiği hakkında do 
laşan haberleri başbakan To
şef ve dış bakam Köseivanof 
yalanlamışlardır. Bunlar, bütün 
görüşmelerin yalmz ekonomik 
meseleler üzerinde yapıldığını 
söylemişlerdir. 

Yunan krahnm karısı 
Atina, 30 (Hususi) - Kati

merini gazetesi geçenlerde Bük 
reşe giden Pol Bonkurun eski 
Yunan kraliçesini ziyaret ederek 
Yunanistanda krallığın tekrar 
getirilmesi ihtimali olduğundan 
kendisine kocasile barışmak tav 
siyesinde bulunmadığını yazmak 
tadır. 

lbn'ssuudun oğıu 
Paris, 30.A.A.- Hicaz kralı 

İbnissuudun büyük oğlu emir 
Suud, yanında Hicaz dış işleri 
bakanı ve 30 kişi bulunduğu 
halde buraya gelmiştir. 

[ HA_-F!_A_ti!!i SiYASASI _I Amerikada 
EKONOMiK DU
RUMDA KARlHitler'in söylevi 

A lman Faşist lideri Hit
ler, bir aydanberi bü

yük ilgi ile beklenen söylevini 
geçen haf ta verdi. Hitler önce 
Almanya'da demokrasi yoktur 
diyenlere cevap veriyor. Demok
rasiye bir misal olarak ta ken -
disinin is başına ge~işini göster
di, ''Alman milletinin yüzde dok 
san reyini aldıktan sonra bu 
mevkie geçtim,,dedi. Bundan da 
ha geniş demokrasi mi olur? 
Sonra barışı çok sevdiğini Bol
şevizmi de hiç sevmediğini an
lattı. Bolşevikleri o kadar sev -
miyar ki Ruslar Bolşevik ol -
duklarından onlardan nefret 
ediyor. Alman lideri, "bizi Rus
ya'dan derin bir uçurum ay!rı -
yor'' dedi. Versailles andının 
silahsızlanma hakkındaki hü
kümlerini neden ilga ettiğini 
anlattıktan sonra Hitler, on üç 
madde ile Alman dıs sıyasasını 
hüiasa etti: 1 - Alİiıanya, U -
luslar derneğinin 17 nisan ka -
rarım reddeder. 2 - Almanya, 
diğer devletler siiahsızlanma
dıkları için silahlanmıştır. 3 -
Almanya Lokarno andına sa
dık kalacaktır. 4 - Almanya 
kollektif barıs sistemine iştirak 
etmeğe hazırdır. Ancak muahe
delerin değişmesi için kapı açık 
bırakılmak şartile. 5 - Alman
ya, yalnız bir tarafa mes'uli -
yetler yükletmekle Avrupa ba
rışının sağlamlaşacağına inan -
mıyor. 6 - Almanya komşula
rıyla ademi tecavüz andları im
zalamağa hazırdır. 7 - Alman
ya Lokarno andım bir hava an
dı ile sağlamlaştırmağa taraf -
tardır. 8 - Almanya bugün için 
silahlarının miktarını artırma
yı düşünmüyor; bilakis diğer 
devletler indirirse Almanya da 
indirme~e hazırdır. 9 - Hava
dan bombardımanm ilgasını 
kabul eder. 10 - Ağır silahla
rın ve ağır tankların ilgasına 
taraftardır. Bu suretle Fransa 
istihkamları sayesinde yüzde 
yüz emniyet elde etmiş olur. 
s s nrnıauya dciab; uilaı~ı • ...,._ 
m tahdit meselesi üzerinde gö
rüşmeğe hazırdır. 12 - Çok ta
raflı andlar ile barışı temin et
meğe çalışmak faydasızdır. 13 
- Almanya başka devletlerin 
iç islerine karışmamak için ta -
ahhüde girişmeğe hazırdır. An
cak bu karışmamak keyfiyeti 
genel olmab. 

İşte Hitler tarafından veri -
len söylevin hülasası budur. 
Uluslar derneğine geri gelmek 
meselesine gelince; Almanyaya 
müsavat temin edilmeden bu, 
mevzuubahis değildir. Orduda 
müsavat, donanmada müsavat 
(bu müsavat İngiliz donanma -
sınm yüzde otuz beşi, Fransız 
donanmasından da yüzde onbeş 
eksiktir.) Havada müsavat. 
Hatta Almanya kendisini mü -
savi saymak için müstemlekeye 
sahip olmak ta ister. 

·• 
lngilterenin hava silahları 

IL.n itler'in söylevi Sovyet 
U-U Rusya'dan başka di

ğer memleketlerde iyi akisler 
uyandırdı. Ruslar Almanya'nm 
barıştan bahsederek savaş için 
hazır!andrğını i d d i a ettiler. 
Fransa'da da Hitler'e inanma
yanlar vardır. Ancak İngiltere
de söylevin müsait karşılandığı 
anlaşılmaktadır. Avam Kama -
rasında Baldwin bu söylev hak
kında iyi bir dil kullandı. An
cak İngilizlerin söyledikleri şey
lerden ziyade yaptıkları şeylere 
bakmak gerektir. Yaptıkları 
şey de gösterir ki Almanya'mn 
silahlanmalarından İngilizler 
telaşa düşmüşlerdir. Baldwin 
Avam Kamarasında İngiliz ha
va kuvvetlerinin üç misli artma
sını istedi ve meclis te istenilen 
tahsisatı verdi. Söylevde İngil
tere'nin havada Almanya'dan 
daha geri kalamayacağı bildi -
rildi. İngiltere Almanyaya kar
şı hazırlamyor gibi ise de İngil
tere'nin daha çok korktuğu dev
let Fransa'dır. Devletler ara
smdaki hava yarısı son zaman
larda çok tehlikeli olrna~a baş
ladı. 

ltalya • Habeşistan 

11-Jt afta. arası U~uslar der
U-U neğı konseyı Cenevre

de toplandı. Konseyin gördü
ğü meseleler arasında en önem
lisi, İtalya - Habeş davası-dır. 
Dünya barışını tehlikeye koyan 
bu meseleyi nihayet konsey, 
şimdilik bir itilafa bağlamıştır. 
Mussolini ile telefonla görüş -
tükten sonra verilen karara gö
re, İtalya - Habeş davası, 1928 
hakem andının çerçevesi içinde 
halledilecektir. Dört kişilik bir 
hakem heyeti teşkil edilecek . 
Bu heyet 25 temmuza kadar 
bir karara varmağa çalışacak. 
Varılamadığı takdirde konsey 
tekrar toplanarak beşinci bir 
hakem tayin edecek ve müza
kerelere t e k r a r başlanacak. 
Konseyin bu kararile İtalya -
Habeş ihtilafı halledilmiyor. 
Fakat hiç olmazsa, bir müddet, 
barıs icin tehlike olmaktan çı
kıyo~. • 

• Dançik davaları 

U luslar .~7rn~#inin:te~
kik ettıgı dıger bır ış 

te Dancik etrafındaki davalar
dır. Da~cik idaresindeki aykırı
lığı göst~ren bu davalar silsile
si de tatlıya bağlanmış olmak
la beraber, Dançik meselesini 
halletmiyor. Dançik Uluslar 
derneğinin himayesindedir. Baş 
yasası da Dançiklilere bir takım 
haklar bahşediyor. Şehir idare
si Nazilerin eline geçeli, Ulus- -
lar derneğine bir takım şikayet
ler gelmeğe başladı. Anlaşılı -
yor ki şehir idaresile Uluslar 
derneği mümessilinin arası açıl
dı. İdareden katolikler şikayet 
ediyor. Dançik gazetecileri şi -
kayet ediyor. Yahudiler şikayet 
ediyor. Uluslar derneği konse
yi bu şikayetleri dinledi. İdarei 
maslahatçı zihniyetle iki tarafa 
da hak verir sözler söylendik
ten sonra bütün meseleler şim
dilik bir tarafa bırakıldı. Dan -
çik işinin tehlikeli olmasına ma-

_ni olan dı.LrW,J:1. Almanya ile Le
histan arasındaki münasebetle-
rin iyi olmasıdır. Yoksa bu iş 
çok büyürdü. 

• Çekoslovakyada seçim 

H af ta içinde Çekoslo-
vakyada yapılan se -

çimde Almanların Nazilerle be
raber yürüyen Henlein etra
fmda toplanmaları, bu seçimi 
Çekoslovakya 'nın iç işi olmak
tan çıkarıyor da buna arsıulu
sal bir önem veriyor. Bundan 
önce yapılan 1929 ve 1933 se
cimlerinin birincisinde Nazi Al
i7nanları bir kaç üye seçebilmiş
lerdi. İkincisinde ise Nazi parti
si seçime iştirak ettirilmemişti. 
Bu defa Çekoslovakya'da bir 
milyon iki yüz yetmişbeş bin Al· 
man seçmeninin bir milyon iki 
yüz elli binini Henlein etrafına 
toplamıştır. Bu muvaffakiyet 
Berlin'de büyük sevinç uyandır
dı. Sanki Hitler'in partisi ka -
zanmış gibi tezahürlere vesile 
oldu. Henlein Çekoslovakya 
baş yasasını tanıdığını söyle
mişse de bu teminatı vermeğe 
lüzum görmesi bile dikkate de-
ğer. 

• Roosevelt'in zorlukları 

A merika'dan gelen ha-
berler, Roosevelt'in 

zorluklar karşısmda bulundu -
ğunu bildiriyor. Meclis vetosu
na rağme~ bir kanunu kabul 
etti. İlk defadır ki Cumur Bas -
kanı meclis ile bu şekilde ka;şı 
karşıya gelmektedir. Meclis sa
vaş malullerine bir milyar do
lardan fazla tazminat verilme
sine karar vermişti. Roosevelt 
bunu veto etti. Vetonun mües
sir olması için de kendisi mec
lisin huzuruna çıkarak itiraz se
beplerini anlattı. Ancak buna 
rağmen, meclis 98 reye karşı 
322 rey ile eski kararında ısrar 
etti. Garibi şudur ki meclisin 
üçte iki ekseriyeti, Roosevelt'in 
lideri bulunduğu Demokrat 
partisindendir. Yani Cumur 
Başkam kendi partisinin kendi 
aleyhine isyanı ile karşılaşmak
tadır. Bu, Roosevelt'in kalkın • 

ŞIKLIKLAR 

ROOSEVELT 

VaşinJ?;ton, 30.A.A. - John· 
son, cümhur başkanı Roosevelt 
ile görüştükten sonra,ulusa ka_r
şı radyo ile yaydığı erevgın 

(müstacel) bir söy!evde ortad~ 
yüce hak yerinin hükmü ile ~e 
gibi yıkılmamış şeyler varsa hıç 
olmazsa onların kurtarılmasını 
istemiştir. 

Johnson, bu arada bilhassa, 
şunları söylemiştir: 

" Ulusal kalkınma yönetimin 
den doğrudan doğruya faide gö 
ren en aşağı 20 milyon kişinin 
bu yönetimin temel prensipleri
ni kurtarmak için derhal hare
kete geçmeleri gerektir. 

Böyle yapılmazsa, gündelik
leri azaldığını ve buranın en kö
tü zamanlarında bile görülme
miş bir şekilde iş saatlerinin 
çoğaldığını ve birçok işçilerin iş 
lerinden çıkarıldığını görece
ğiz. Bizim yeni sistemimiz; yü-
ce hak yerinin hükmü ile, bu
gün ancak bir yerinde sayına 

devresi geçirmektedir. 

Roosevelt'in fikri 

Vaşington, 30.A.A. - Roo
sevelt, gazetecilere demiştir ki: 

" Bütün ülkenin durumunu 
dikkatle takib ediyorum. En
düstrilerden bir ikisi fiyatlarını 

düşürmeğe başlarlarsa, hiçbir 
şey yapılamıyacaktır.,, 

Roosevelt, şimdiki duruma 
karşı gelmek için düşündüğü 

tedbirleri bildirmeğe hazır olma 
dığını söylemiştir. 

Roosevelt, gazetecilere son o
larak şunları söylemiştir: 

" Endüstrilerin bir ikisi, fi. 
y<!tlarını indinneğe karar verir
se, büyük bir çokluk, hiç bir iş 
başaramaz. 

ma tedbirlerini hayli zayıflata
bilir. 

• 
Frank'm kıymeti 

(F' ransa gene bir buhran 
içine atıldı. Esasen bir 

zamandanberi bu buhran görü
nüyordu. M. Flandin'in, mec -
listen aldığı salahiyete dayana
rak işleri düzeltmeğc çalışması 
beklenilen neticeyi vermedi. 
Fransa'nın ticareti darlaşmak -
ta, işsizlerin sayısı artmakta de
vam etti. Milyarları bulan büt
çe açığı karşısında da mali du
rum zorlaşmağa başladı. Şimdi 
frank hücuma ugramıştır.Fran
srz hükumeti, bunun Belçika 
frangını düşüren spekülasyon -
cular taraf mdan yapıldığmı 
söylüyor. Diğer taraftan bütçe 
açığı ve muvazenesiz ticaretin 
de bunda amil olduğunu iddia 
edenler çoktur. Hangisinin amil 
olduğu pek malfım değil. Belki 
ikisi de. Her halde şu muhak • 
kaktır kı frangın kıymetini mu
hafaza etme~e çalışan Fransız 
hükumeti büyük bir zorluk kar
şısındadır. Arsıulusal münase -
betlere bir düzen vermekte yar
dımına ihtiyaç duyulduğu bir 
sırada Fransa'nın böyle zorluk 
içine atılması barış namına ya
zıktır. 

A. Ukrü ES 
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Kuduz Çoğaldı 
Dün lstanbulda Dört Kuduz 

Hadisesi Oldu 
Kudunna vakalan çoğalıyor. 

DL.in Kaathane köyünde Çandar 
lı mevkiinck bir inek kudurmuş 
ve üç inekçiyi muhtelif yerlerin 
den dalamıştır. İnek etraftan ye 
tişenler tarafından hemen öldü 
rülmüş ve inekçiler de tedavi e
dilmek üzere kuduz hastahanesi 
ne gönderilmiştir. 

Tahkikat yapılmrş, kuduran 
ineği de, çayırda otlarken ku • 
duz bir köpeğin ısırdığı anlaşıl
rmştır. 

Dün ikinci bir kudurma vaka 
sı olmu.ştur. Sarryerde çayır ba
şınd': hır ~u~~z köpek küçük bir 
çocugun ustune saldırarak, yav 
ruyu ısırmıştır. Kuduran köpek 
~~alarda dolaşan daha iki köpe
gı ~.e ı.~1~~ıştrr. Köpeklerin üçü 
de oldurulmüş, çocuk da kuduz 
hasta~an.~sine yatırılmıştır. 

~çuncu kuduz vakası da şöy 
Iedır.: Beykozun Buzhane köyün 
de hır kuzu, bir eşek, iki inek 
kudurmuş, rsınnak için etrafa 
saldırırlarken köylüler tarafın -
dan öldürülmüştür. 

Şehir Tiyatrosunun 
Yazhk temsilleri 

Dördüncü kuduz vakası da şu 
dur: Polenez köyünde çayırlar -
da otlamakta olan iki ineğin ku 
durduğu görülmüstür. İnekler 
iplerini kırarak köye doğru ko -
şuşmuşlar ve rast geldiklerine 
saldrrmağ"a başlamışlardır. He -
men etraftan yetişilmiş ve inek 
ler öldürülmüştür. 

Havalar bir kaç gündür sr.cak 
ve sıkmtılr geçiyor. Kuduz üze
rine sıcağın tesiri çoktur. Bil -
hassa açıklık, sayfiye yerlerin -
de başı boş olarak kırlarda, ça
yırlarda dolaşan her cins hayva
nın yanından kaçmak lazımdır . 

Şarbayhk sağlık işleri direk -
törü doktor Ali Rıza kuduz va
kalan hakkında diyor ki: 

- Köylerden şehire gelen 
köpekler öldürülüyor. Sokaklar 
da serbest dolaşan köpekler de 
öldürülüyor. Fakat bazı aileler 
besledikleri ev köpeklerini başı 
boş bırakıyorlar. Bu köpekler 
de tutularak öldürülecektir. Ku 
duz hadisesinin önüne geçmek 
için çalışılıyor.,, 

Yeni kadrolar 
Yarın beklen.iyor 

. Şehir tiyatrosu artistlerinin 935 mali yılı bütçesi kamu -
Anadolu tümesinden döndükle- taydan çıktığı için kadroların 
rini yazmıştık. Vasfi Riza, tür _ yarın gelmesi b~klenmek~edir: 
ne ve yeni sezon hazırlıkları Kadrolar v~ venlme_ emrı ~elır 
hakkında dün bir muharririmi • gelmez hazıran aylıgı venle -
ze şunları söylemiştir: 1 cektir. Ancak cuma:t.esi günü 

" . . . saat 13 te hafta tatılı başlıyaca 
•. - ~eyahatımız umumıyetle ğmdan aylığın pazartesi günü-
1yı .gcçtı. Ankara, Konya, Kay - ne kalması muhtemeldir. 
serı, Adana, Mersin, İzmir ve 
Uşakta te ·11 a·k T Kurultaydan çıkması bekle • 

msı er ver ı . uma F. kr k 1 esnasında oynadığımız piyesler: nenbulınan~. teş ı at~T~nu~u ds-
Madam Sanjen, Müfettiş, Bala - ~.an r ~a-~y~r~~ş 1 atm a_ a 
banağa, Yalancılar, Cürüm ve odnem ı l.egışı ~·ı:r yapaca1m-
ceza ve Unutulan d d an ma ıye teş ı atı memur arı 

a am ır. aylıklarının bir iki gün gecike-
Bu eserleri oynayabilmek i· ceği zannolunmaktadır. 

çin fazla dekor ve elbise götür -
dük. Onun için bu sene masrafı
mız evvelki senelerden daha çok 
olmuştur. 

Halktan gördii~ümüz alaka 
geçen seneden az değildi. Bilhas 
sa Ankarada belediye, halkevi 
ve is bankasından çok yardrm 
gördük. Kayseri ve Uşakta da 
resmi makamlar çok kolaylık 
gösterdiler. 

Yeni sezon için henüz karar • 
taşmış bir şey bilmiyorum. Yal-
nız operet kısmında Cemal ve 
Ekrem Reşidin bir operetleri 
vardır.,, 

Şehir tiyatrosu artistleri bir 
aya kadar tepebaşı. bahçesinde 
operet ve revü oynamaya başla • 
yacaklardır. 

YENi KiTAPLAR 

Çekoslovakyada s yasal 
partiler 

''ÇPkrofc
1
sör kCharlcs Hoch tarıafından 

. e_ os ova yada Siyasa} Partiler'' 
ısmınde fransızca bir eser neşrolun
muş~ur. Al~kadar okuyucularımıza 
tavsıye ederız. 
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luk azizim. Öna evimi vermek · 
le hiç te fena bir şey yapmış ol
madım değil mi? 

Turgut bu adama zaten sinir 
leniyordu : 

Omuzlarını silkti : 
- Mimarlıktaki ustalığınızı 

göstermek fırsatr çıkuğ:ı için 
memnunsunuz değil mi? 

Dedi ve cevabını beklemeden 
içeri girdi. 

N ad ya piyano çalıyor ve gü
zel bir sesle rusça şarkılar oku
yordu. 

Turgudu görünce bıraktı, a -
yağa kalktı ve ona doğru yürü
yerek elini uzattı;: 

- Gelmeseydiniz, bu akşam da 
gelm : seydiniz ... 

Ve Turgudun elini kuvvetle 
sıkarak devam etti: 

- Emin olun Muhtara söy -
liyecek, buradan çıkıp gidecek-

Yeni finans teşkilatı kanu -
nunda İstanbulda bir defterdar 
lık ihdas olunacağı; söylenmek· 
tedir. Ancak bunlar kanun çık
tıktan sonra anlaşılacaktır. 

. Belediye bütçesi henüz tasdik 
edilmemiştir. Bütçenin haziran 
sonunda geleceği zannediliyor. 
Fakat belediye bir aylık muvak 
kat bütçe yapmıştır. Maaş ge -
cikmiyecektir. 

Diğer yandan 934 mali yılı 
hesapları dün akşam kapanmış 
tır. Bu yılı ait vergilerin de ta
mamen alınmasına çalışılmış -
tır. Yarın dairelerde kasalar sa 
yılacak, hesaplar 935 mal yılı • 
na devrolunacaktır. 

Sadık Han 
Tekaüt edilmiş olan İran bü 

yük elçisi Sadık Han dün sabah 
ki trenle Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve Y eniköydelri evine git 
miştir. 

Sadık Han bir kaç gün İstan 
bulda kaldıktan sonra Tahrana 
gidecektir. 

tim. 
N adya bu akşam tıpkı İstan

buldaki evinde olduğu gibi o 
çapkın ve kıvrak tavırlarım ta
kınmıştı. 

Birdenbire hatırlamış gibi 
sordu: 

.-:- Kuzum, Şahin bey görün
n;.u>:o;, nerelerde? Yoksa Ba _ 
sıbrın den ayrıldı mı? 

Turgut gülümsedi: 
- Hayır. Fakat bir gün ay-

rılacak elbet. . 
N adya dudaklarım büktü. 
Cevap vermedi. 
Misafirlerini ağırlamak icin 

salonda dolaşwor ve güzel vÜ -
cudunun göz alıcı çizgileri daha 
belirli hareketlerle canlanıyor 
du. 

Turgut Nadya'nm yeni evini 
gözden geçiriyordu. Pirovani 
Rus kadınına hoş görünmek 
için neler yapmamıştı. Burası 
adeta modern bir Istanbul evi 
olmustu. 

Ve· şimdi misafirler arasmda 
bulunan İspanyol arşitekt bu 
salonda adeta fedakarlığının 
hak ettiği mükafatı toplar gibi 

Kısa dalga1ar 
Hastalığı? 

Radyodaki krsa dalgaların a
dı bugünlerde sı'.kça geçiyor. Ev 
lerinde radyo makinesi bulunan
lar arasında bu yeni hastalrğa 
tutulmaktan korkanlar bile var! 

Halbuki hekimler kısa dalga· 
ları sinirlileri korkutmak için 
değil, gerçekten hastalrklan iyi 
etmek için deva diye kullanıyor
lar. 

Uzun dalgalar, diyatenni a -
dıyla zaten çoktanberi kullanı.l
maktaydı. Kısa dalgalar da, u
zunları gibi hekimlerin elınde 
şimdi bir deva oldu. Şu halde 
onlardan korkmak değil, onları 
sevmek lazımdır. Bize uzaklar
dan, yakınlardan tatlı tath ses
ler getiren, hem de dertlerimize 
(. ~ nan .an ,.,.;i=~l dal 'Yal r • ! 

Bu kısa dalgalar işi büsbütün 
tesadüf olarak meydana çıkmış
tır. Radyo makineleri yapan bü
yük bir fabrikada 1929 yılında, 
kısa dalga çıkaran makineleri 
işletirken, mühendislerin ve iş -
çilerin bedenlerindeki sıcaklığın 
arttı:ğma dikkat etmişlerdi. He
men aynı yıl içinde, büyük de -
nizlere giden büyük gemilerin 
telsiz telgrafçrlarmda da sıcak
lığın artması hekimlerin gözle
rini büsbütün açtt. 

Demek ki kısa dalgalar da, 
uzunları gibi insanalrrn sıcaklı
ğını artırıyor. Öyleyse niçin on 
lan da kullaıunamah? Hemen 
o yıl içinde, hekimlikte kullanı
lacak ve kısa dalga çıkaracak 

alet yaprldı. O vakittenberi kul
larulıyor . 

Bu alet yarım saat, üç çeyrek 
saat içinde insanın sıcaklığım 
kırk dereceye kadar çıkarıyor. 
V akra bu da bir hastalrk sayıla
bilir ama, şimdiki hekimlikte 
bir hastalığın başka bir hastalı-
ğı iyi etmek için kullanıldrğmı 
biliyorsunuz. Mesela, sıtma has 
talığı genel paralizi denilen 
korkunç hastalığa karşı bir de· 
vadır. 

Onun gibi kısa dalgalarla be· 
denin sıcaklrğ-mı artırmak ta bir 
çok hastalıklara karşı ktlllam 
lır. Bu hastalı'klarm adlarını lıiJ 
mek işini hekimlere bu akmak 
lazımdır. Herkesin bilmesi ye -
tişecek tarafı şudur: Sıcak lığ! 
artırmakla tedavi usulü insamn 
bedeninde hastalıklara karşı 

müdafaa vasıtalarını kuvvetlen
dirir. Bu da elbette çok büyük 
bir iyiliktir. 

Son moda bir tedavi usulü -
nün son moda hastalık olan 
tansiyon artmasında da tecrü · 
be edilmesi tabii idi. Bu t,ecrü • 
heleri yapan hekimlerin söyle -
diklerine göre kısa dalgalc:r 
tansiyonu da düşürmektedir. 

Lokman Hekim 

omuzları yukarıda, ağzında ye
ni dadandığı sigara dolaşıyor
du. 

Turgut onun tarafından he -
diye edildi~ine şüphe olmayan 
eşyaya bakıyordu. 

Güzel likör ve kokteyl takım-
larr, avizeler, biblolar, servis 
takımları. 

Ve iyi marka bir piyano. 
Hemen bütün muhacır Rus 

kadınları gibi musikiyi seven 
N ad ya güzel piyano çalıyordu. 

Ve N ad ya yumuşak bir ses
le rusça. fransızca şarkılar da 
okuyor; M oreno, Pirovani, Vat 
son piyaonun etrafında onu 
zevk. ve. lezzetle dinliyorlardı;. 

Mısafırlerine vermut ikram 
eden N ad ya bir aralık gene 
Turg~dC!: so.kuldu. Sesinde a 
henklı hır tıtreyiş vardı. yalnız 
ona işittirmeğe çalışarak: 

- Arkadaşınız benden hoş . 
lanmadı zannederim, dedi. Ne 
zamandır soframıza gelmiyor. 

Turgut onun Şahinden bah -
settiğini anlamıştı. Onun hesa
bına özür dilemeğe salahiyeti 
y,oktu. 

HAK YERLERi 

Bir Yll Hapis 
Yatacak 

Sirkecide Hacının ardiyesine 
asma kilidi kırarak, giren ve bir 
takım eşya çalan liman amele -
sinden Refik Nuri, dün birinci 
cezada bir sene hapis cezasına 
mahkum olmuştur. 

* 9 ay önce annesi ölerek 
kimsesiz kalan 13 yaşında Rü -
kiye isminde bir kızı, aldata -
rak tecavüz etmek isteyen Fa • 
ris oğlu Sait tevkif edilerek al -
tıncr istintak hakimliğine veril 
miştir. 

* Karaköyde, Rüştüyü öldü
ren hamal palabıyrk Ahmet 
hakkında tahkikata devam e -
dilmektedir. Dün, Ahmedin ci
nayet ortağı sıfatile kahveci Ha 
san, müddeiumumilikçe tevkif 
edilerek istintak hakimliğine ve 
rilmiştir. 

* Türk parasını koruma ka -
nununa muhalif olarak Ameri 
kaya 95 dolar kaçırmak teşeb • 
hüsünde iken yakalanan Marika 
isminde altmış yaşında bir ka -
dmın birinci cezada duruşması 
bitti ve suçlunun bu parayı ka. 
çırmak istediği sabit görüldü -
ğünden kendisi bir ay hapis ve 
33 lira para cezasına mahkum 
olmuştur. 9 5 dolar da aynca 
mahkfundan müsadere edilecek 
tir . 

~ Bir kaza kaymakamına is
nat edilen kaçakçılık suçunu 
müdafaa ederek başkasına ifti
ra eden jandanna çavuşu İbra
himin duruşması dün 9 uncu 
ihtisas hakyerinde bitirildi. İb -
rahim, 3 ay hapise mahkum ol
du. 

* Tütün kaçakçılığı yapan 
İdris ihtisas hakyerinde 6 ay ha 
pise ve 3 5 lira para cezası öde
meğe mahkfun oldu. 

Cadderer araba
larla sulanacak 

Şarbaylık, Balat atelyelerin -
de yeni sulama arabaları yaptır 
miştır. Bu arabalar hayvan ta -
.rafından çekilmekte ve bir bü
yük fıçı ile arkasında bır arazoz 
taşımaktadır. İtfaiyeye ait ara
zözler caddeleri sulamak için 
yetişmediğinden, bu yaz, büyük 
caddeler ve işlek yollar bu yeni 
sulama arabalarile sulanacak -
tır. Bu arabalrarn tecrübeleri 
yapılmış ve iyi bulunmuştur. 

Tatil günü değişince 
Şirketi Hayriye ile Akay iş

letmesi hafta tatilinin değiştiril 
mesi dolayısile yolcu seferle
rinde küçük bir tadilat yapacak 
lardır. 

Cuma tarifesi Pazar günü tat 
bik edilecek, perşembe postala 
rı da cumartesi günü yapılacak
tır. Her iki idarenin perşembe 
akşamları için tertip ettikleri 
gezinti postaları da cumartesi 
günü yapılacaktır. Ancak o gün 
memurlar öğleden sonra ser -
best kalacaklarından, şimdiye 
kadar perşembe günleri akşam 
üzeri yapılan bu seferlerin cu -
martesi günü saat ikide yapıl • 
ması düsünülmektedir. 

Nadya ilave etti: 
- Halbuki bu akşam bile o

nu davet etmiştim. Her halde 
gelmek istemeyişinde bir sebep 
olacak? 

Nadya genç mühendiain nj -
şanlandığım biliyordu. O nişan 
gecesi Basibrin'de nasıl yalnız 
kaldığım. hala unutrnaımştr. 

Tugut önce bunu söylemek 
istedi. Sonra işi latifeye dökme
yi daha ehven buldu: 

- Gençler haylaz olurlar, 
güvenilmez, dedi. Onların ha · 
yatı hadiselere göre yürür. 

Nadya güldü: 
- O halde arkadaşınıza ha· 

<liseler icat etmeli ki ele geçiril 
sin! 

Turgut dayanamadı. Gene 
latife eder gibi gü1ümsiyerek 

- Bırakın canrm, dedi. Bu 
biçare çöl yolcularım rahat hı· 
rakın! 

Nadyarun dudakları gerildi 
. Yeşil gözlerini Turguda dik

tı: 

- Aziz dostum, dedi, bize 
yaptığınız iyiliği inkar etmek 
nankörlük olur. Fakat benim 

PO LI S 

Ahlak Zabıtası 
Mücadeleye 
Geçti! 

Son günlerde ahlak zabitası ~ 
nın faaliyeti artmıştır. Bir çok 
randevü evleri kapatılmıştır. Di 
ğer yandan izinli evlerde vesika 
ile çalışanların geceleri sokak -
larda gezmeleri de yasak edil · 
miştir. Bu gibi kadınlar yakala -
narak emniyet müdürlüğüne ve 
rilmekte oradan da hakyerleri -
ne gönderilmektedir. Bu suçu 
yapanlardan mahkeme karan 
ile beşer lira ceza alınmaktadır. 

Evvelki gece Beyoğlunda do
laşan böyle bir çok kadınlar ya
kalanmıştır. Bunların arasında 
müsaadesiz ve muayenesiz olan 
lan da görülmüştür. 

Makam maaşları 
ücret olarak veri!cok 

İstanbul hususi idaresi ilk 
tedrisat baş muallim ve müfet
tişlerinin maaşlarım pazar gü -
nü verecektir. Fakat bütçede 
makam tahsisatı faslı olm~dı • 
ğından, maarif maaşı bu ay nok 
sandır. 

Muallim ve müfettişler ma -
kam tahsisatını haziran sonun
da ve ücret olarak alacaklar • 
dır. 

Otobüslerin yll1ık 
muayeneleri başhyor 

Belediye fen heyeti yarından 
itibaren bütün otomobillerin 
yıllık fenniğ muayenelerine baş
layacaktır. Fenniğ muayeneler 
bir ay sürecektir. Muayeneler 
Taksim, Beyazıt ve Kadıköy is
kele meydanlarında yapılacak
tır. Bütün otomobiller kendile
rine bildirilen günlerde muaye
nelerini yaptırmazlarsa, işletme 
ruhsatiyeleri geri alınacaktır. 

Kızrlav Haftası hitti 

Kızılay haf tast dün akşam bit 
miştir. Bütün kaza ve nahiyeler 
hafta içindeki faaliyetleri hak • 
kındaki raporlarını hazırlama -
ğa başlamışlardır. Raporlar bir 
iki güne kadar mümessilliğe 

gönderilmiş olacaktır. Dün ak • 
şam radyoda dôktor Salim Ah -
met Kr.zılay hakkında bir kon • 
ferans vermiştir. 

Kömürll1kte kadmm 
koluna sarllan yılan 

Kuzguncukta üryani zade cad 
desinde İbrahimin apartımanı • 
mn dördüncü katında büyük bir 
yılan çıkmıştır. Mutfaktan kö -
mür almak isteyen kadın küre· 
ğile kömürleri kanştırırken, 
kollarına birden kocaman bir yı 
lan sarılmıştır. Kadıncağız fer
yada başlamış bütün mahalle 
halkı toplanarak yılanı öldür -
müşler, kadını güç bela kurtar· 
mışlardır. 

gibi bir kadının kendi havasın· 
da kendi hayatını aramasını ve 
onu kurmağa çalışmasını hak -
sız bulmazsınız değil mi? Çatısı 
altında samimi bir ahbap ve 
dost sofrası hazırlamaktan ile
ri gitmiyen bu arzularda siz ne 
tehlike görürsünüz? 

Turgut renkleri, kokusu ve 
sesi ile tam dişi olan bu güzel 
kadımn başlı başına bir tehlike 
olduğunu yüzüne vurmamak 
için kendini zorladı. Bunu söy -
lemek onu büsbütün şahlandır
mak olacaktı. 

Nadya sükunetle devam etti: 
- Beni burada en iyi tanı -

yan sizsiniz. Fakat benj tanı 
mazdan önceki hayatımı bil · 
mezsiniz... Bütün gençliğ-im 
yalnız bir noktaya varmak için 
yarışa girmekle geçmiştir. Ha
yatı.n bütqn seyrini parada bu 
luyordum ve bu fikrim değiş -
miş değildir. Onu kolaylıkla 
bulmağa da alışkınım. Zengin 
olmadığım anda zengin olmak 
için geçirdiğim buhranlar çok 

Vapurların 
Kömür resmi 
Yabancı limanlardan Türk li• 

manlarına gelirken ecnebi kö • 
mürü almış Türk vapurları, 
Türk kara sularına girdikten 
sonra yaktıkları kömürün güm • 
rüğünü veriyorlardı. Bazı gaze• 
teler şimdiden sonra bu resmin 
almmıyacağmı yazmı:şlardır. Bu 
hususta tahkikat yaptık ve şu 
sonucu aldık: Gümrükler ve 
inhisarlar bakanlığının gönderdi 
ği tebliğde bildirildiğine göre 
büyük kaıbotaj yapan gemiler· 
den. yabancı limandan ilk Türk 
limanına kadar olan Türk kara 
suları içinde yakılan yaban kö • 
mürlerinden vergi alınmıyacak
tır. 

Fakat ilk uğradığı Türk lima 
nından yolcu veya eşya alır baş 
ka bir Türk limanına götürür • 
se ve yolda yabancı kömür ya· 
karsa bu kömürün ihrakiye res • 
mini verecektir. 

Üç aylıklar Haziranm 
haftasmda ve r i li y or 

Dul, yetim ve mütekaitlerin 
altı aylık yoklamaları dün ak -
şam bitirilmiştir. Malmüdürlük 
leri maaş bordrolarını tanzim 
etmeğe başlamışlardır. 

Haziran, temmuz, ağustos üç 
aylıklarını malmüdürlükleri, ey 
lül, birinciteşrin, ikinciteşrin 

üç ay Irklarını da emlak bankasr 
haziranın haftasında dağıtma .. 
ğa başlayacaklardır. 

Gümrükte salllan köpek 

Gümrük antrepolarında unu .. 
tulmuş ve bırakılıruş eşyanın 

satışları dün gümrükte yapıl -
mr.ştır. Avrupadan getirtilen fa· 
kat gümrüğü ödenmediği ve sa
hibi müracaat etmediği için ge• 
çirilmiyen iyi cins bir köpek te 
sahipsiz mallar arasında satıl .. 
rnıştır. Bu köpeğe ıs lira kıy • 
met biçilmiş, müzayedeye işti ~ 
rak edenlerden bir komisyoncu 
nun üzerinde kalıruştır. 

Yabancı memleketlerden ge ,. 
len ve buradan doldurularak tek 
rar yabancı memleketlere gön· 
derilen ambalaj eşyasının ne gi· 
bi bir muameleye bağlı tutulaca 
ğı hakkında finans bakanlığı ile 
ekonomi bakanlığı arasında mu 
ha bereler yapılıyordu. Neticede 
buradan mal almak ve aldıkları 
malları koymak için ecnebilerin 
getirip, doldurarak götürdükle .. 
ri ambalaj eşyasından hiç bir 
şey alınmamasına fakat Türk 
ihracatçılarının yollayacaklarl 
malları koymak için satın aldık 
lan ambalaj eşyasının, hangi 
memleketten alındı ise o memle 
ket menşeli malların gördüğü 
muamelelere tabi tutulmasına 

karar verilmiştir. 
Bu karar dün gümrükler v-6 

inhisarlar bakanlığından ilgili 
yerlere bildirilmiştir. 

sürmemiştir. Bu benim için bel· 
ki bir şans eseridir. Fakat bıJ 
kazançta ben kendimi de biraz 
bilgili ve haklı bulurum. 

N ad ya biraz durdu. 
Kafasındaki fikirleri toparla· 

mak ister gibi gözleri daldI· 
Sonra ağır ağrr devam etti: 

- Kadınların ıstıraplarını ve 
sevinçlerini yara tan ve öldüren 
sebepleri erkekler pek kavnı.Ya" 
mıyorlar. Bugünün kadını yal." 

. 1 
mz beslenmekle yaşamaz. ı11c • 
pırlanta. otomobil ve bunıaı;ı1 
istediği yaşayış şekli bugilI111~ 
modern kadını için üniforına gı 
bi bir şeydir. .. .. 

''Ben bunlar> buldum, go~ 
düm ... Fakat n~ yazık ki her 3f 
bunları kaybetmek tehH~et.e~:rı 
içinde .~adım ve gözler111ıı , 
önünde bütün bu hayatı görtle 
rek buralara kadar geldim· !< 

'"Kocam burada çalr.şaca ,' 
arı · kazanacak.. . Fakat ne zam tı" 

Bunu ne ben biliyorum. ne k~ı· 
disi. Bu sürgün hayatımda 
na ümit veren ne var kil ~d 
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KLAVUZ 
iÇiN DERSLER 
Tahmin etmek - Oranlamak, ta

llnilllnak 
l'abmin - Oran, ıt•m 
lıu iki ada arasındaki uzayı ne ka

dar oranlarsıruz? 
lıler s.zin tasmladığınız gibi yürü

tbiiyor. 
la Böyle meselelerde üstünkörü taıın

rla hüküm vermeyiniz. 
kayık, göz oranı ile, iki mil kadar 

lçığınuzdan geçti. 
d Akıl tasını başka, göz oranı başka
ır. 

Bu misallerde geçen yeni kelime: 
Mesafe - Uza 

-20-
liavali - Dolay 
'ba-1!...·• y ·· ,,-o_"""•.70 - ore 
Muhit - 1 - Cevre, 2 - Çevin 
Ankara dolayın-da ormanlık yoktur. 
İstanbul yöresi, belki hiçbir şehı rde 

0lınadığr kadar, değişik ve güzeldir. 
lca Son deprem, Trakya çevresi içinde 

ldı. 

1 Londra sıyasal çevenlerinde söy
'ndiğine göre, hükumet arsıulusal 

}'eni bir konferans toplamak fıkrin
dtdir. 

Bu mi!lallerde geçen yeni kelime: 
Deprem - Zelzele 

• Z.-nret - Zoral, lmtmn 
liavamızı 1000 türk kanadı ile si

iahıamak, rahat nefes almamız için 
bir ıorağ haline gelmiştir. 

Arabca zaruret karş:lığı olarak 
Anadolu'da kullanılan kıstam da gü
ıcı bir kelimedir: "İnsan böyle bir 
harekette bulunmak için nasıl bir 
ltıı\iın içinde bunalmıı olmalıdır 1 

• 
l.ıatbuat - Basın 
tieıriyat - Yayın 
tia.kJiyat - Taşın 
tiakil - Ta•una 

...... v eaaiti nakİiye - Tqıd ( ta§nna 
-•çlan) 

lieıe bir devrim memleketinde ba
·~. kaınuğasıyı en yakından ilgilen
diren kurumların başında gelir. 

!lasın kurumunun dördüncü kuv· . - - - -. - - --- . 
,' lorav!arının ne kadar büyük oldu-
gıınu, ve kamusağı bakımından ne
~dar disiplin altında bulunmak li
ıllılgeldiğini anlatmak demektir. 

:a.,dyo, en faydalı yayın araçtan 
\r•llndadır. 

it l'aıın işlerine, memleketin genel 
~· 0nomi ihtiyaçlarına daha uygun 
ır düzen vermelidir. 

'ictkcnliler, bugün bile, diğer ta
Sld'lırın en ucuzud;ırlar. 
1 l'aııma araçları ilerlemiyen mem
tkctte, ekonomi geliımez. 
ler~u misallerde geçen yeni kclime-

V ,.-.ıta - Araç 
c Y~-Oc:lev 
Aıeauli,et -y Sora• 

• ~~-!i menkıule-Taıtdlı mallaı 
~i saırimeukule - Tatıdau: 

Genç karı koca ilk yaz gi.ine- ı şıyorlardı. Yazlık ev anyorlar 
şinin, ılık ışıkları altında kol kendilerine .. üstünde "Kiralık 
kola geçmiş ?.~~üy~r,ıardı. üst-/ ev., yazıs~ g~~d~kleri_ her ~pıyı 
terinden pardosulennı çıkarmış, çalıyor, hır turlu begenemıyor
birleşen omuzlannm ortasına tardı .. 
atmışlardı. Gözlerinde kara Yeşil gölgeli bir yola saptılar . 
camlı birer güneş göElüğü .. Sa- Taze yapraklanmış ağaçların ka 
ğı, solu araştıran gözlerle dola- vuşan dalları, yolu bir serin tü-

Hergün 5 Söz 
ON DÖRDÜNCÜ LiSTE 

1 - Tevazün - Denklik 
Örnek: Devlet yönetimin
de bütçe denkliği birinci 
şarttır. 

2 - Mütevazin - Denk, den
geşik 
Tevzin etmek - Denkleş
tirmek, dengeştirmek 
Örnekler: 1 - Türkiyenin 
dış tecirni dengeşiktir. 
2 - Denk bir bütçe, esas

tır. 
v ---"3'~,.-··-· ~ ...... "S" .... 

rinciye kadar ne çek-
tiğimizi biz biliriz. 

3 - Muvazene - Denge 
Örnek: Arkadaşım denge

sini kaybederek düştü. 
4 - Merkezi sıklet - Dengey 

Örnek: Fransız parlamen
tosunun dengeyi şimdi ya 
di yarı • sağdadır. 

5 - Taziyet - Başsağlığı 
Taziyet etmek - Başsağ
lamak, başsağhğ dileğin -
de bulunmak, başsağlığı 
dilemek. 
Örnekler: 1 - Bütün hü
kUınetler Marşahn ölümü 
üzerine Polanyaya başsağ 
lığı telgrafı çektiler . 
2 - Size, başsağlığı dile-
rim. 

nele benzetmiş ... Ta öbür ucun
dan giren ılık, güneşli esin, yap
rakların gölgesinden geçerken 
serinliyordu. Nemlenmiş gövde
lerini bu hava sarınca hoşlandı
lar ... Genç adam ıslık çalmağa 
başladı. Ardından karısı da .. 
Esin dudaklarına çarpıyor, ses
lerini kesiyordu. Genç kadın ko
casının bu tökü çalışına gülme
ğe başladı. Bu kez delikanlının 
ıslığı büsbütün kötüleşti. Tür
küsünü söylemek istiyor, bir 
yandan esin, bir yandan karısı
nın gülüşleri bırakmıyordu. En 
somında sustu. Kansına yan 
dargın bakışlarla bakarak: 

- Bozdun türkümü, dedi. 
r>---• .' -- auı.; vvııı;.uaag.llD&& g9Ce, 
çalınan parçalardan birini söy
lemek istiyordum. 

Genç kadın kahkahalarla gülü 
yordu. Durarak kocasının ya
naklarını avuçları içine aldı: 
-Oooo canım, demek ki kaba

hat yaptım. Özür dilersem ka
bahatimi bağışlar mısın? .• 

Bunları sÖY.lerken sesi fıkır, 
fıkır kaynıyor, yüzünü gülüşle
rin en tatlısı kaplıyordu. Genç 
adam ona baktı, baktı. Sonra 
bileklerinden kavnyarak onu 
kendine çekti. Birazdan biribir
lerine daha sokulmuş yürümeğe 
başladılar .• Yaprak yeşili boya
lı, demir parmaklıklı bir kapının 
üstünde kocaman el yazısiyle 
(Kiralık köşk) yazısını görünce, 
göz göze geldiler. Kara gözlük· 
lerin camlarında yüzlerini görü-

N ot: Gazetemize gönderilecek ya yorlardı. Genç kadın parmak-
zılarda bu kelimelerin Osmanlrcala- lıklann arabğmd'11 görünen 

ı ll'ırka programındaki ıon değişkett taııdsız mallar üzerine verilmekte 
l - krediler hakkında yeni kayıtlar 
"Onrtuıtur. rı kullanılmamasını rica ederiz. 
bı..~.ay ..... bütün taııdb ve tapdsız \., 

ağaçlıkların arasındaki köşke 
bakarak: 

~rını kansının üstüne çevirdL -----·--------·"" - Burasını beğeneceğiz sanı-

dı.. Seslerinde korkulu bir yam 
vardı. Genç karı koca sivri ka· 
nath, yumuşak uçuşlu kuşçağız
lara baktılar. Baktılar.. Sonra 
genç kadın ta içinden gelen bir 
sesle onlara : 

- Korkmayın dedi. Biz de 
sizin gibi taze yuva kuruyoruz .• 

taraf taıki kanapelere doğru yü
rümeğe başladı. Ölduğum yer
de sanki mıhlandnn, kaldım. 

- Basbayağı yürürdün. Ben 
olsaydım, konuşur, o kadarla 
da kalmaz, iskeleye çıktıktan 
sonra da ille gezmeye götürür
düm. Bu işlerde pek kofmuş
sun Ferit kof!. 

'~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
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dallarının, biribirine kavuşarak 
düzleşen üstlerinden deniz gö
rünüyordu. Dört yanın kuş bö
cek sesleri, çiçek kokulu esin, 
başlarını sonsuz bir ürperti ile 
sardı. Oracığa eşi~e oturdular ... 
Bir kanat çırpış, ikisinin de ba
kışlarım yukarı çekti. Bir çift 
kırlangıç korkuyla uçuşuyorlar- Cahil Uçuk 

............. 

YOSMA! 
l'o;' kendi inceliğ~niz sizi üzü-

t>~ · \r .. ~ı. 
~Purdaydrk. 
~ '-'erteye çrkt. 

~llttı~ de yanından gidiyor· 

~ demir parmaklığa da
<li~ • Güneşin batımını seyre
~llr Or<iu. Güneş, Heybeli ile 
<! taz'ın arasından denizb 
~~uru sularına iniyor ve alev
t~ .Yanıyor gibi idL Yüzünün 
~ : 1 de öyleydi. Konuşmamı-

ra '-'ermemek için: 
t~"fi.lzin ve1:İr~eniz, s_ize bu ka-
1 l)td~enıetını vereyım .• 

ırn. 

~i; 1'eşekkür ederim, büyük 
~~ daYbım yok. En son bir çi
, I)· etlleti idi ! 

1~C bu sorgwnu karşıladı. 

Etem izzet BENiCE 

Ben yine: 
- Ne de olsa çiçeklerinizi 

yere düşüren ben oldum. Bu 
demetle o güzel çiçeklerinizin 
yerini doldurabilirsem çok se
vineceğim .• 

Dedim, demeti uzattrm. Bir 
saniye durakladı. Sonra: 

- Çok teşekkür ederim. 
Dedi, demeti aldı. Arkasın

dan: 
- En güzel karanfil çeşitle

ri. Hele ortadakinin rengi ve 
kokusu o kadar iyidir ki.. 

Dedim. Bir kelime ile : 
- Evet .. 
Dedi. Bayıltan, hecelerini bi

rer aşk ırıltısı gibi kulaıktan 
kalbe taşıran tılısımlı sesile: 

- Size çok çok teşekkür ede· 
rim .• 

Dedi, >:anımdan a_lrıldı1 arka 

- Nereye gidiyorsunuz?. 
Niçin gidiyorsunuz?. 
Bütün konuşmamız bu ka

dar mı?. 
Bir daıha konuşmıyacak 

mıyız?. 

Nerede buluşacağız?. 
Diyemedim. Arıkasından da 

yürüyemedim. Ahklaşmıştım. 
Ne yapacağımı bihniyordum. 

Refet burada yine söze kanş
tı: 

- Alıklaştnn.. Dediğin ka
dar alıksın Ferit. İnsan bu ça
ğa getirdikten sonra hiç kadı
nın peşini bırakır mı?. Demin 
toy aşrk.. dedidim de kızdın. 

Dedi ve devam etti 
- Ne diye arkasından yürü

medin?. 
Ferit, k a ş 1 a r ı n ı kal

dırdı, uzun uzun Refet'e baktı. 
Bu bakışta: 

- Nasıl yürürüm?. 
Diyen bir anlatım vardı. Re

fet kaşların ve gözlerin anlattı
ğı bu deyişi de karşıladı; 

Ferit: 
- Bilgiçlik yapma. Söyle

mesi kolay ama, yapması güç. 
Kız hiç te senin tanıdıkların
dan değil. Öyle ciddi, öyle dob
ra dobra kadın ki kılma bile do
kundurmuyor. 

Dedi, sözünü ta."llamladı: 
- Sözün kısası yürüyeme

dim de, konuşarnadnn da! En 
son vapurda onu kaybettim, is
keleye çıkışını bile göremedim. 

Refet kendinde büyük gii· 
vençler bulan herkes gibi tok 
bir söyleyişle: 

- Konuşmasını bilen erkek 
her kadınla konuşur. Konuşma· 
yan kadın yoktur. Yeter ki ko
nuşturması bilinsin! dedL Fe
rit: 

- Kes artık .. 
·Der gibi arkadaşının gözleri 

içine baktı baktı. biraz sinirli 
cevaP. verdi 

- Güzel... tükel. Sen öylesi
ni yaparsın. Sen şimdi bırak ta 
beni öykümü bitireyim!. 

Refet: 
- Peki kardeşim. Dinliyo

rum ! 
Dedi, kadehini kaldırdı. Bi

rer tane daha içtiler ve Ferit 
anlatmasına devam etti: 

- Önu, bir haf ta, on gün son
ra yine bir sabah Taksim'de 
otobüs durağında arabaya gi
rerken gördüm. Hemen ben de 
girdim. Yam boştu, oturdum. 

Refet "' tıldı: 
- Tabii sen yine sarsıntıy .ı 

tutulmuş gibi tir tir titriyordun. 
Ferit uzun uzun güldü: 
- Ona şüphe mi var?. Be

yoğlu'nda, Ada'da "apurdaki 
titreyişim neyse bir··.ac kere ar
tığile yine üzerimdeydi.Ama bu, 
sefer daha zeki ve becerikli 
idim, yanına otururken kendi
sini esenledim. Kısa, ama, kes
kin bir bakışla beni süzdü; ese
nimi aldı. 

- Beni unuttunuz mu?. Ha
ni Ada iskelesinde çiçeklerinizi 
Y-ere düşüren ve ç i ğ n e ~ e n 

adam!.. 
Dedim. Güneş ışığı renkli yü. 

zünde bir gülüş dalgalandı: 
- Ben unutmuştum. Siz ha

tır la ttınız .. 
Dedi, ilave etti: 
- Ü zerinde durulacak bit 

şey değildi. 

Saçmasapan ne olursa olsun 
lakırdıyı uzatmaK, artık o n d. 

açılmak, 
- Kadın, sana tuckunum!. 
Diye içimi boşaltMak fırsatı .. 

m bulmak istiyordum. Hele oto
büs Pangaltı'nın bozuk kaldı. 
nmlarında ileriye doğru hızla
nıp bizi sarstıkça omuzlarımız, 
bacaklarımız. hazan da elleri
miz biribirine değiyor. ben bü
tün lavlarını taşınnağC! hazır 
bir yanardağ gibi için için tu
tusuvor<lum 
Hem~n cevap vcıdıın : 
- Siz. üzeri ·ıde uurulacak 

bir şey değildi.. diyorsunuz 

<Arkası var) 
Ilı $ • 

Bu yazıdaki yeni kelimeler ~ 
Tükel - mükemmel, Ovkü - hi· 

ki ye, Esenlemek - ıelimlamak. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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R~tLl.~~ 
FiNANSAL KRONiK 

EKONOMSAL KALKINMA iÇiN 

Belçikada Reeskont Ve 
Garanti Enstitüsü Yapıldı 

Belçika hükfuneti ekonomsal 
(Iurumu düzeltmek için rees -
kont ve garanti enstitüsü adı 
<Jltmda bir kuru myapmıstır. 

Bu suretle Belgayı (Belçika 
parasını) bile bile düşürerek 
bankaları yuvarlandıklar; iflas 
ı-çurumundan kurtaran Zeeland 
:kabinesi finansal ve ekonomsal 
siyasasında yeni bir durağa var 
mrş oluyor. 

Yeni yapılan kurum: Herke· 
sin menfaatine hizmet edecek
tir. Amacı, bankalara, endüstri
el, tecimsel ve ekimsel teşeb • 
büslere yardnn etmektir. 
Kamuğ menfaati gerek -

1endirdiği zaman, enstitü, sosi
yetelerin alacaklarım mobilize 
edecek ve onların özel kredi ih
tiyaçlarını karşılayacaktır. 

Kurumun manevi şahsiyeti 
sivildir. İdare merekzi Brüksel
dedir. Müddeti beş yıldır. 

Kral, enstitünün vaktinden 
önce lağvına yahut beş yıl geç
tikten sonra müddetinin uzatıl
masına karar verebilir. Uzatıl -
ma müddeti, beş yıldır. Ensti -
tünün müddeti beş yıl birbiri ar 
dınca hissedarlar genel heyeti 
tarafından verilecek kararla da 
uzatılabilir. 

Enstitünün sermayesi 200 
milyon franktır. Bu sermaye, a
da yazılı yüzer ıbin franklrk iki 
bin hisseden mürekkeptir. Ser
maye tamam konulacaktır. Ser 
mayenin yüzde yirmisi "suskrip 
siyon,,la toplanacaktır. Ancak, 
buna, bankalar, kanuna tabi sos 
yetelerle şahıslar iştirak edebi
lecektir. Bu iştirakler finans ba 
kanlığının tasvibi ile olacaktır. 

Enstitü her türlü tecim se -
netleri. senetler iskonto edebi -
lir, satına alabilir. Ancak bun -
ların endüstriel, tecimsel ve e
kimsel muamelere ait olması ge 
rektir. 

Enstitü, iskonto ve avans mu 
amelelerinde kefil olabilir. Ken 
di alacaklarını ter.keder, yahut 
tekrar kefalet altına sokabilir. 
Ticaret senetleri kabul yahut a
valize edebilir. 

Devlet, enstitünün taahhüt -
!erini tekeffül edecektir. An
cak, kefalet edilecek taahhütle
rin yekunu hiç bir zaman iki 
milyarı geçmiyecektir. Enstitü
nün imzasını taşıyan senetleri 
ulusal banka isknoto edecektir. 

Enstitünün idare komitesi, 
bir başkan ve kral tarafından be 
litilmiş beş üyeden mürekkep
tir. Kral, ekonomik kalkınma 
ofisinin göstereceği namzetler -
den iki azasını seçecektir. Baş
bakan ıkral tarafından tayin olu 
n.a~ktır.Komitenin öbür 3 üye
sı .. hısseda;~ar genel heyetinin 
gosterecegı namzetlerden seçi _ 

No. 38. 

lecektir. 
Enstitünün bütün muamelele 

ri, hükumetin beliteceği bir ko
miserin kontrolu altındadır. Ko 
miserin maaşını hükfunet verir. 
Komiser, direktörlüğün bütün 
toplantılarına ve konuşmaları -
na istişart rey ile iştirak eder. 
Komiser lüzum gördüğü zaman 
direktörü bir kararın tatbikin
den meneder. Mesele derhal Fi
nans bakanına havale edilir. Ba 
kanlık 8 gün içinde kararını ve
rir. Bundan başka, finans baka
nı, kanunlara, nizamlara ve 
memleket menfaatlerine aykırı 
göreceği her hangi bir muamele 
ve tedbiri de menedebilir. 

Enstitünün pilançosu ve kar 
ve zarar hesabı resmi gazetede 
her yıl neşrolunacaktır. Karın 
yüzde dördü hissedarlara veri -
lecek, kalam ihtiyat.:. geçirile -
cektir. 

Hava Andlaş-
• • 

ması ıçın 

Almanyanın Londra elçisi 
FON HOCK 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 
andlaşmayı ayrıca konuşmaya 
uygun getirecek mahiyette oldu 
ğu düşünülmektedir. 

Sir j ohn Simona ayni zaman 
da bir Fransız hava projesi de 
gönderilmiştir. İtalya ile B~lçi
kamn da buna benzer projeler 
hazırlamakta oldukları sanılmak 
tadır. 

Şimdi beş devletin bir. konf e
rans yapması ihtimali düşünül -
mektcdir. Söylendiğine göre, 
Sir John Simon, Avam Kamara 
sının yarınki konuşmalarında 
bu sorum hakkında bir kaç söz 
söyleyecektir. 

Almanyamn plam 
Nasıl karşılandı? 

Londra, 30 (A.A.) - Alman 

KIRMIZI VE SiYAH 
Birkac saat sonra Julien, ma

dame de" Renal'in odasından çı
karken. - roman üslfıbu ile 
söyliyelim - bütün emellerine 
muvaffak olmuştu. Madame de 
Renal'in kalbinde aşk hissi 
uyandırması ve onun büyüleyici 
güzelliğine bend ~ olma~ı saye
sinde kazandığı bu zaf erı, o ace
mice ustalığı ile hiçbir vakit el
de edemezdi. 

Fakat en tath anlarda bile, 
hep o garib gunıruna kurban 
olup, kendine kadınları bağla· 
mağa alışık bir erkek gibi gö
zükmeğe calıştı: tabiatinin en 
sevimli ta;af mı bozmak için 
inanılmaz gayretler gösterdi. 
Sebep olduğu zevkli coşkunluğa 
ve bunu lezzetini bir kat daha 
artıran vicdan azablanna dikkat 
edeceği yerde vazife fikrini bir 
dakika aklından cıkarmadı. 
Kendine örnek edinmek istediği 

STENOHAL -
insan idealinden bir parça ayrı
l~~~~ olsa artık ölünciye kadar 
gulunç olacağını ve korkunc bir 
vicdan azabı cekeceğini s~nıp 
korkuyordu. Basılı Julien'in 
kendini üstün bir adam eden ta: 
rafr, ta ayaklarının ucuna kadar 
gelmiş olan bahtiyarlığı tatma
sına engel oldu. O, yanaklarının 
asıl rengi pek gönül çekici ol
duğu halde, baloya giderken al
lık sürmeğe kalkan on altı ya
şında bir kız gibi idi. 

Julien'in gözükmesi ile ölecek 
gibi korkmuş olan madame de 
Renal, biraz sonra haylı telaşa 
düştü. Zulien'in gözyaşları, o 
umudsuz gibi durması, kadının 
zihnini perişan etmişti. 

Julien'e artık reddedemiyece
ği bir şey kalmadıktan sonra bi
le onu, gerçek bir gönül incin
mesi ile uzağa iti yor, sonra yine 
kollarına atılıY.ordu. Bir yaptığı1 

BORSA 

30 MAYIS PERŞEMBE 

PARALAR 

Alı5 

Sterlin 616,-
Dolar 124,-
20 Fransız Frangı 167,-

20 Liret 202,-
20 Belçika Frangı 81,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. 804.-
20 Leva 23,-
Flonn 83,-
20 Çek Kuron 97,-
Avusturya liilin 22,-
Mark 41,-
Zloti 22.-
Pcngo 23.-
20 Ley 15,-
20 Dinar 52.-
Y cn 33.-

tsvcç Kuron 32,-
Altm 934,-
Mccidiyc 48,-
Banknot 228,-

Satış 

621,-
126,-
169,-

203 
82,-
24.-

806.-
24,-
84,-
98,-
23,50 
43,-
24.-
25,-
16,-
54,-
34.-
33,-

935.-
48,50 

230.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
Ingiliz lirası 
Dolar 
Liret 

Bclga 
Drahmi 
lsviçrc Frangı 

Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronı'I 
Avusturya 

Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
Ley 
Dınar 
Yen 
Çernovets 

İsveç kuronu 

ESHAM 

Kapan11 

12,06 
621,-

0,79,35 
9,62,90 
4.64,94 

83.71,50 
2,45,84 

64,42,36 
ı,ı 7,44 

19,07,25 
4,24,75 
5.81,43 
l,95,96 
4,21,-
4,51.40 

78,54,43 
34,96.33 
2.78,30 

10,98 
3,12,60 

Iş Bankası Mü- 90.-
,, ,. N. 9.50 

n ,, H. 9,70 
Anadolu 3 60 -24,60 

H % 100 41,50 
Şirketihayriyc l 6.-
Tramvay 29,25 

Bomonti - Nektar 8,50 
Terkos 16,-
Rcji 2,35 

Aslan Çimento 9.85 
Merkez Bankası 58,-

0ıımanh Bankası 27,50 
'l'clcfon 12,50 
İt ihııt desfrmencılık T . .~o 
ark Degirmcnleri 0,70 

Şark merkez cc~nesi 4,80 

iSTiKRAZLAR 

Turk Borcu 1 Kupon Kesik 
., II 

" • " 111 .. .. 
E~gani 
1stikrazi dahili 

28,05 
26,05 
26,55 
94,-
94,50 

ya tarafından bir hava planı pro 
jesi gönderilmesi, lngiliz diplo
matik çevresinde Alman hüku -
metinin iş birliği düşüncesi ile 
Avrupanın barışı için çalışmaya 
hazır olduğunu gösterir bir ha -
reket olarak telakki edilmekte -
dir. 

Belçika ve Almanya 
Brüksel, 30 (A.A.) - Başba

kan Von Zeeland, dün Senato -
da verdiği bir söylevde demiştir 
ki: 

"Hitlerin sözlerinin değeri, bu 
sözlerden sonra, gelecek hare -
ketlerle, anlaşılacaktır. Alm~n
yanm silahlanması, bizi Belçıka 
nın güvenliği meselesini incele
mek zorunda bırakmaktadır. 

bir yaptığına uymuyordu. Hiç 
bağışlanmıyacak bir günah işle
diğini sanıyor ve gözleri önünde 
beliren cehennemi, Julien'i en 
tatlı okşayışlara kandırarak, 
örtmek istiyordu. Kısacası Juli
en'in bahtiyarhğmın hiç bir ek
sik tarafı yoktu, böyle elegeçir
diği kadında alev gibi bir hassa
siyet bile bulmuştu; fakat yazık 
ki o bundan anlıyacak adam de
ğildi. Julien çıkıp gittikten son
ra bile madame de Renal'in hiç 
istemeden duyduğu coşkunluğu, 
içini parçalıyan vicdan azabı ile 
çarpışması devam etti. 

"Aman Tanrım! bahtiyar ol
mak, sevilmek dedikleri de bu 
~u?., Julien, odasına girince 
ılk düşüncesi işte bu oldu.Uzu~ 
zaman istediğine kavuşan ruhun 
düştüğü şaşkınlığı ve endişeli 
perişanlığı duyuyordu. O ruh 
arzu etmeğe alışmıştır, artık ar
zu edecek bir şey bulamaz, bu
nunla beraber henüz hatıralar 
da vücut bulmamıştır. Geçit res
minden dönen bir asker gibi Ju
lien, her hareketini birer birer 
gözönüne getiriP. düşüıuneğe 

Venizelos 
Casus! 

Venizeros 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

ti .. Ve yaman bir casustu .• 
O sırada Girit meselesi gene 

alevlenmişti.. Giritten kaçan 
Rumlar gizlice Yunanistana ge
liyorlar, yerleşmek istiyorlardı. 
Başlayan bu mühacir akınının 
önüne geçmek lazımdı. Fakat 
kaçanları bulamıyorduk. Bunla -
rı da bize V enizelos, birer birer 
haber verirdi. Hemen her gün 
elinde bir liste ile gelir, Giritten 
kaçarak Pire, Atina ve Yunanis 
tanın her hangi köşesin_ gelmiş 
Giritlileri adlan sanlarile bildi -
rirdi. Biz de Yunan hükumetine 
müracaat ederek bunları tekrar 
Giride iade ettirirdik. 

Venizelos o zaman bile Yu -
nan hükumetinin başına işler 
açardı ... Peşine bir çok gençleri 
toplar, ellerinde bayraklar, so
kaklarda nümayişler yapar, 
meydanları doldururlar, nezaret 
lere giderler, Girit için bağı -
rrrlar çağırırlardı. Bir defasın
da kralın sarayına kadar git -
mişler, bütün mümanaatlara rağ 
men dağılmak istememişler .. 
Kralı balkona çıKartmışıar .• 
Ayak diremişler, ortalığı biribi 
rine katmışlardı da, nihayet 
itfaiye yetişmiş, hortumlarla su 
sıkarak, bunları güç hal ile da
ğıtabilmiş ti. Bir kelime ile 52 
sene evvel, o yaşta Venizelos bir 
gaile halini almıştı.. Hatta 
hiç unutmam, bir gün ondan 
bahsederken, Yunan başvekili; 
"bu çapkın, demişti, sizden yüz 
buluyor da böyle yapıyor,, 

Dünya siyaset tarihine mü -
him bir vesika olarak geçecek 
ve birdenbire her yanda hay -
ret uyandıracak olan bu ifşaatı 
bir haf talık gazetede görür gör 
mez hemen çekip Ytkılmış sal -
tanatm eski Sadrazamını ara -
dık. Kendisinden sormak istiyor 
duk: 

- Bu ifşaat ve size atfedilen 
beyanat doğru mudur?. 

Babıali hükumetini ihtiyar sır 
tında sürükleyip götüren ve şim 
di doksan üç yaşında olan geç -
kin veziri Şişlideki evinde bul -
duk. Fakat, hastaydı. Kimseyi 

başladı. - Kendi kendime olan 
vazifemi hakkile yaptım mı? 
Rolümü iyi oynadım mı? 

Hem de ne rol! Kadınlan av
lamağa alışık bir adam rolü! 

Bölüm XVI 
ERTESi GUN 

Cok şükür ki madame de Re
na( pek heyecana kapılmış, P~~ 
şaşırmış, bir an içinde kendıs~ 
için dünyanın her şeyi, merkezı 
oluveren adamın budalalığını 
farkedemiyecek bir hale gelmiş
ti,; böyle o~masa Julien bütün 
ününü kaybediverirdi. .... 

Ortalığın ağardı:mı gorup 
de Julien'e artık gitmesini söy
lerken madame de Renal: 

- Aman Tanrım 1 diyordu, 
kocam bir gürültü işitti ise ben 
mahvoldum demektir. 
.. Hala da parlak cümleler sa
vurmağa vakit bulan Julien şu 
cümleyi hatırladı : 

- Yoksa yaşadığınıza esef 
mi ediyorsunuz? 

- Bu anda çok, çok esef e
diyorum! ama sizi tanımış oldu-

Hava Tehlikesi 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

tanbul merkezinde meşgul ol -
muş, hava tehlikesini bilen üye 
yazımı işlerini gözden geçirerek 
icap eden direktifleri vermiştir. 

Genel başkan Fuat, Türk ha
vasım koruma yolunda giriştiği 
miz son atılışlar münasebetile, 
sorgularımıza karşı dün şu ö -
nem beyanatta bulunmuştur: 

" - Hava tehlikesinin bugün 
için ne olduğunu izah etmeği 
lüzumsuz sayarım. Büyük şefim 
Başbakan, biribirini takip eden 
kurultaylarda hava tehlikesini 
çok açık bir lisanla bütün ulusa 
bildirmekten çekinmediler. Mem 
leketin idare mesuliyetini deruh 
tc etmiş olan Başbakanın "hava 
tehlikesi vardır. Ulusun fedakar 
lığı Iazımdır !,, deyişinde ve bu • 
nu açıkça söyleyişinde büyük bir 
mana oldu"ğuna şüphe yoktur. 
Yüksek Türk ulusunun bu tehli 
keyi çok iyi ve çok çabuk anladı 
ğına eminim .. Tehlike anlaşıl -
dıktan sonra da bu vatan ödevi 
ni bütün vatandaşların yapaca -
ğında zerre kadar şüphem yok
tur. 

"Vazife başına!., işareti veri
leli henüz cok az bir zaman ol -
masına rağmen memleketin her 
tarafında hava tehlikesini bilen 
üyeliğe yazılmak için gösteri -
len sonsuz, yüksek ve taşkin he 
yecan da en.güzel bir delilidir. 
Türk milleti benliğini bildiği ka 
dar, memleket muhafazasının 
da ne yönde olduğunu çok iyi 
bilir. Geçirdiğimiz bir çok fela -
ketlerde gösterilen fedakarlık • 
lar meydandadır.,, 

Üye yazılanlar çok 

" - Şimdiye kadar ne kadar 
üye yazıldı? .. Bu büyük işin ne 
kadar zamanda başarılacağım 
umuyorsunuz? Ve alınacak ted 
birler yalnrz halkın müracaatı -
na mı kalacaktır?,, 

" - Başbakanın Türk hava 
kurumu kurultayında hava teh 
likesini ulusa işaret ettiği daki
kadan itibaren hava tehlikesini 
bilenler kurumuna üve vazılmak 
için bir çok müracaatlar karşı-
sında kaldık. Yıllık taahhüdü 
icap ettiren ve üye sayısı mil -
yonlara varacak olan bu işte ~a 
rışıklığa meydan vermemek ı -
çin esaslı tedbirlere ihtiyaç ol -
duğu aşikardır. 

İşte, beş gündenberi de bu 
tedbirleri almakla meşgulüz .. İs 
tanbulda hava kurumunun bü -
tün şubelerine Iazımgelen tali -
mat verilmiştir. Bu arada bir 
çok kurumlarla da temas edil
miştir. Ve belki yarından itiba
ren de her tarafta üye kaydına 
başlanacaktır. 

Bu işin ne vakit bitirileceği 
meselesine gelince; bu ödevin 

kabul edemiyordu. Ancak, evin 
de haf talık gazete muharriri 
ile ihtiyar vezirin görüşmesine 
tavassut eden zevatı bulduk. On 
lar bize: 

- Mülakat ve bu sözler doğ
rudur. Paşa, kendisi söyledi... 

Dediler. 

ğuma esef etmem 1 
Julien odasına, ortalık iyice 

ağardıktan sonra ve hic bir ihti
yat gözetmeden dönni°eği şere
fine daha uygun buldu. 

Tecrübeli bir adam gibi gö
.. :ikmek fikrine, bu çılgınca fik
re saplanmış, en küçük hareket
lerini bile bir an olsun şaşmaz 
bir dikkatle ince-eleyip ona gö
re iş görüyordu; bunun bir tek 
faydası oldu, madame de Renal 
ile sofrada karşılaştığı vakit ha 
reketi bir ihti:•atlılık usta-işi ol
du. 

Madame de Renal ona her 
baktıkça kulaklarına kadar kıza
rıyor ve bir an bile ona bakma
dan yaşıyamıyordu; halinde bir 
tuhaflık olduğunu kendi de far
kediyor ve bunu gizlemek için 
gösterdiği her gayret heyecanı
nı bir kat daha belli ediyordu. 
Julien ancak bir defa gözlerini 
kaldırıp ona baktı. Önce ma
dame de Renal Julien'in bu ihti
yathlığma hayran oldu. Fakat, 
arası çok geçmedi, bu biricik ba
kışın bir daha tekrarlanmadığını 
görünce telaşa düştü: "Yok~-

sonu olmadığı için buna bende 
bir sonuç söylemiyeceğim.,, 

s.ıah başma 

Hava kurumu genel başkanı 
Fuat Bulca bu ulusal ödev için 
ne gibi propagandalar yapıldığı 
yolundaki sorgumuza da şu ceva 
bı vermiştir : 

"- Matbuatımız, bu ulusal 
ödevi yerine getirmek için direk 
tif almağa lüzum göstermiye " 
cek kadar yükselmiş bir hald~ 
dir. Başbakanın hava tehlikesı 
işareti karşısında yazılan yazı· 
ları her gün okuyorum. Milli 
duyguların en değerli bir ifade 
si olan bu yazılar bütün millete 
"silah başına!,, işaretini en a· 
çık şekilde verm~ğe kafi gel .. 
mektedir. Btitün temennileriın, 
daima mevcut olan bu tehlikeyi 
matbuatımızın sürekli yardım .. 
larile millete her zaman göster
meleri ve ikaz etmeleridir.,, 

YUksek Mühen· 
d is okulasmda 

Yüksek mühendis okulası ta
lebesi kendi aralarında bir tay • 
yare cemiyeti yardım derneği te 
sis etmişlerdir. Derneğin fahri 
başkanı mektep direktörüdür. 

Dernek üyeleri Türk tayyar~ 
cemiyetinin madeni rozetlerinı 
takacaklardır. 

~ 

ÜYELER 
Ankara, 30 A.A. - Hava tehlike· 

sini bilen üyeler: C. H. P. genel sek· 
rcteri Recep Peker, yükenini 100 li· 
raya çıkarmıştır. 

Mehmet Ali Fidan, Izmirdc mani· 
faturacı 20, Ali Galip Fidan, Izmirdc 
manifaturacı 20, Hamit Polga Nafit 
Mustafa ticarethanesinde veznedar 
20, Ahmet Nail, Demirli hanında ~Ü 
cellit 1zmir 20, Salamon Izrail, Nafıı 
Mustafa ticarethanesinde Izmir 20, 
Fahri Yavuz, Izmir T. H. K. sagıs " 
manı 20, Burhan Bardakçı T. H. ~· 
veznedarı 20, Firuz Sumtekin, Izrnıl.' 
lş bankası direktörü 60, Osman Dar· 
dağan, lzmir Iş bankası direktör ını'.· 
avini 36, Cahit, lzmir iş bankası 1" 

kinci direktörü 24, Hüseyin Hüsnii• 
Eronat, Izmir J.. bankası sagıs 20: 
Tahsin Izmir Iş bankası sigorta şefl 
20 Edip Carfi Izmir Iş bankası iş " . ~ 
-·--'--... A ..... ?rı N .. v,.::ıt Tnre>nt !z~!p 
ls bankası işyarlanndan 20, ua ı 
Saffeti lzmir ls bankası işyarların " 
dan 20, Rifat Iimir Iş bankası baŞ 
veznedan 20, Reşat Şakir Saltekin lŞ 
bankası işyarı 20, Hikmet Negiz iŞ 
bankası istihbarat şefi 20, Burla bira• 
derler İstanbul Galata Hezaren cad· 
No. 1-3 1000, Süleyman Ankara J{o• 

yunpazarı kantariye şirketi 25, Sait 
Ankara Koyunpazarı kantariye şirke• 
ti 25, Asım Ankara Koyunpazaı1 
kantariye şirketi 25, Ali Akmr Anka• 
ra Koyunpazan manifaturacı 25, O· 
mer l~ütükçüoğlu Ankara Koyunpa: 
zan manifaturacı, .Jsnıan Aslan /\f'l 

·r zo. lana Koyunpazarı manı aturacı . 
Naim Güdülloğlu Kantariye şirketııı: 
de 25, Kenan Eskişeri T. H. K. b~ 
kanı 25, F. Sükrü Eskişehir T. H. ~· 
başkanı vekili 25, Ziya Borat Esk1

: 

şehir Bankası muhasibi 25, Zeki :gst 
kişehir T. H. K. muhasibi 20, Devle! 
şürası Başkanı Reşat Mimar 100, ~: 
N. D. Başkanı Rıza Sun 50, Tanz1

0 mat dairesi Başkanı Hakkı Ozer 5 ' 
Duavi dairesi başı<anı Saffet Tunc:~ 
50, Mülkiye dairesi Mitat Kalaba~· 
50, Uye Ali Rıza 40, üye Asaf c.~ e 
ruk 40, üye Şefik Yürekli 40.' ıı~. 
Asım Yeğin 40, üye Omer Lütfı Er 
nal 40. 

. . , d. d • bet1 benı sevmıyor mu. ıyor u • dı· 
onun yanında ihtiyar bir ka 
mm, ondan on yaş büyüğürrt·~ı· 

Yemek odasından bahçeye tf· 
kadarken Julien'in elini ~ık ri 
Böyle fevkalade bir a~k ız;il~ 
görmenin verdiği beklen.ılıne bit' 
sevine julien'in gözlerınde da 
ibtiras ateşi belirtti; sof~~ıel 
madame de Renal'i cok gdıt'' 
bulmuştu ve, gözlerini ka~tifli 
mamakla beraber, bütün v~·ıerİ" 
onu süzmek, bütün güzellık cW 
ni birer birer incelemekle ~e(rıe 
mişti. Bu ateşli bakış ma .'1bii· 
de Renal'i teselli etti; ger~ı 

111
, 

tün endişelerini gidermedı :ye· 
kadıncağız, bu endişele~ 5 içit1 
sinde, kocasını aldattıg1 ııtıt• 
duyduğu vicdan azabını uıı 
yordu. . far· 

Sofrada bu koca bir şeY1~8111c 
kına varmamıştı; ama n1a ·r at1 
Derville çok şeyler sezdi =,.b1 diİ' 
geldi, madame de Renal ırı 13~· 
şüp bayılıvereceğini san~·s11al, 
tün gün madame de t ı e .. re 
dostluğundan aldığı c u vsrl 

JArkaS1 f P.Ç 
N. p. 
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=•~sus • .-- .... o us u il ·~il-· ıa:n -..ı ( Muhabirimiz bildiryior ] 
Germencik, 29 

Sıvas Kendi Adına 
Bir Tayyare istiyor 
S ıvas, (Hususi muhabirimiz bildiriy?r) -: Birkaç g~n 

.. evvel şehrimize üç Türk tayyaresı geldı: Önce şehır 
Uzerinde canlı uçuşlar yapan tayyarele~, ~.ıvasa ~ı~ saat uzak
lıktaki sahaya indiler. Halle, tayyarelerı gonnek ıçın akın akın 
Yollara döküldü. 

Gece Görnek otelinde tayyarecilerimiz şerefine bir şölen ve
tildi. Sözler söylendi. Hava Kurumunun Sıvas Şubesi Başkanı 
liüsnü bir söylev verdi. Bu söylevde, Sıvaslıların tayyarey~ 
Yardımdan geri kalmadıkları, fakat henüz Sıvaslılarm kendı 
adlanna alınmış bir tayyareleri bulunmadı~ı a~~atıldı .. Hava 
Müşaviri Miralay Macit verdiği karıılrkta bu ıstegın yerme ge
tirilmesi için çalışılacağını vadetmiıtir. S.ıyaslılar kent adları -
na alınacak tayyareyi bekliyorlar. ,_ 

••• Müstahsil Vaziyetine 
Geçen Göçmenler 

Çorlu, 29 

''(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kasaba bir iki yıl içinde 
büyük değişiklik geçirmiş ve bayındırlık işleri bir haylı ilerle -
nıiştir. Bina inşaatı da artmıştır. İki senedenberi her alanda 
Yapılan işler pek ahenkli yürümektedir. Şimdi, su ve elektrik 
isinin halline çalışılıyor. Bugünkü elektrik tesisatı ihtiyaca ka· 
fi gelmiyor, Kent Başkam, Belediyeler Bankasından ödünç 
Para almak üzere Ankaraya gitmiştir. 

Göçmenlerin yerleştirilmesi işleri metotlu ve sistemli olmuş
tur. Geçen yıl gelen göçmenler şimdi toprak, ev ve birer çift 
hayvan sahibidirler. Kışlık ve yazlık eken ~öcmenler t.amami
lc müstahsil vaziyetine girmektedirler. 

Kaşar 
Ele 

••• 
Peynirciliğini 
Alıyoruz 

Kandıra, 29 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Burada ziraate olduğu 
kadar hayvancılığa da önem veriliyor. Fakat fazla istihsalatın 
•atış yeri bulunmayışı ötedenberi sıkmtdı vaziyetler doğunı
.Vordu. Son defa bazı ~Uteşebbisler, burada iki katar peyniri 
inıatathanesi açmışlardır. Bunlardan biri merkezde, diğeri Ak
~ Öva nahiyesindedir. 

ttt"ı .. latbaneler mavwn nrt~~nd~ faalivete vecnıi.dtt.d.\r. ~
ol\ıcrt;W'"yctuaın."l mn:aıann eııncıe oulunan ıcapr peynırcilik ougun 
tamamile Türklerin eline geçmiş vaziyettedir. Burada. kaşar 
doğrudan doğruya sütten değil,' köylünün imalathanelere sat
tığı torba peynirinden yapılmaktadır. 

Geçen seneki peynir imalatı, 50 bin kiloyu bulmuştu. Bu yıl 
~avalar müsait gittiği için Kandıra kaşarcıları piyasaya daha 
1~i mal göndereceklerini um':lyorlas · 

••• 
Mekteplerde Sıcaktan 

Ders Okunmuyor 1 
Antalya, 29 

l. ·nıusust muliabirimiz bildiriyor)· - Burada sıcaklar şiddet
tndi. Bir haftadanberi ilıkmekteplerde öğleden SOJ)ra tedrisat 

3-'apıtamıyor. Deniz mevsimi çoktan baılamıı vaziyettedir. Halk 
.:!taktan denize dökülüyor. 

Dispanser Var, Doktor Yok 
• 

Ergani Ve Maden Hükumetten 
Ve Şirketten Neler istiyor? 

Ergani madeninden bir g8rUnu, 

E rgani Made~ (HU&USi dir. 
muhabirimiz bildiri - Madende amele ve tnsan çok 

~) - Tanma elveritli olan luğuna rağmen doktor olmadı
bu den ilçesinin köylerinde ğını esefle yazmak lizımdır. 
b fday, arpa, çavdar ve buna Dispanaer, doktorsuzluk yü
().';nzer maddeler yetişmekte • ziinden işe yaramaz bir hale 
l'ı ırb.Son yıllarda istihsal mikta- gelmiştir. Bakır ıirketinin bir 
d ~r hayli çoğalmıştır. Deniz- hastahanesi varoır. Şirket iler
~kı beş sınıflı ilk okuldan de bunu genişletecek, tam teş
•ıı!ka, köylerin birisinde de üç kilath bir hastahane yaıptıra
'tttr fb bir okul daha kurulmuş- caktır. 
~ · Sağlık durumu son zaman- Bakır madeni işletildikten 
:\'~-- iyiye doğru gitmi§tir. sonra, çevredeki diğer zengin 
L~ıu; merkezde ve bazı köy· madenler de işletilecektir. Bu
~e biraz trahqn göriilmekte- nun için yakında tetkiklere 

Yozgat' ın 
Çamlığı 

Yozgat, (Tan) - Yozgadın 
en şirin bir yeri olan Çamlık, 
günden güne imar ediliyor. Ye
niden birçok köşkler daha ku
rulmuş, yolun genişletilmesine 
başlanmıştır. 

11ümune fidanh!)ı 
Genişletiliyor 
Diyarıbekir, (Tan) - Husu

si idarenin verdiği tahsisatla 
idare edilen nümune fidanlığı 
bu yıl çalışmasını genişletmiş
tir. Birçok yerlere mevsim do
layısile meyvalı ve meyvasız 
birçok ağaç, tohum ve fidan di
kilmiş, bahçe sahiplerine 41 bin 
fidan parasız dağıtılmıştır. Fi
danlıkta kayısı, fıstık, elma, 
şeftali, dut, ceviz, armut, akas
ya ve daha birçok fidanlar ye
tiştirilmektedir. Bu yıl fazla 
olarak iki bin çilek fidanı dağı
tılmıştır. Fidanlığın bir tara • 
fında da Tarım Direktörü Hali
lin yardımile Legorn ve Ro
doylant gibi meşhur tavuk 
dnsleri yetiştirilmektedir. 

İlimizde yağmursuzluk de -
vam ediyor. ,.avı ~ayıbolduğu 
için bazı yerle!d~ pam~k tarla
ları ekilememıştır. 1ncır rekol
tesinin de bu yıl az olacağı 
söyleniyor. Fakat sürgünler 
yeni açmakta olduğu için bunu 
şimdiden gönneğe imkan yok
tur. llek atımına daha 20 gün 
var. Bu müddet içinde yağınur 
yağarsa incir mahsulü kurak
lrktan zarar görmiyecektir. 

Elektrik fabrikası 
Gemlik, (Hususi mtJha:biri • 

miz bildiriyor) - Küçük kumla 
da bir elektrik fabrikası yapıla
caktır. Köylülerin ortaklığı ile 
40 beygir kuvvetinde bir tesi -
sat vücude getirilecektir. Alma 
cak elektrikten köyün okulu, 
camii muhtar odası ve sokak -

' tarı parasız aydınlatılacaktır. 
135 lambanın böyle parasız ve -
rilmesi onaylanmıştır. 

Bu İ§e harcanacak 1850 lira 
Elektriğin, köyden yarım "Saat 
ilerde kurulan deniz iskelesine 
kadar uzatılması kararlaşmı§ -
tır. Evlere alınacak lambalar i
çin birincilerden on beşer, ikinci 
lerden onar, üçüncülerden be -
şer kuruş alınacaktır. Köyde bir 
konserve fabrikası kurulması da 
düşünülüyor. 

Afyon toplanmasına 
Başlandı 

Aydın, (Tan) - Burada af· 
yon m~ıulünün toplanmasına 
başlanmıştır. Piyasada henüz 
hiçbir kıpırdama yoktur. Bazı 
alıcrlann kilosuncl 1 - 1,5 lira 
teklif ettikleri görülüyor. Uyuş 
turucu Maddeler lnhiaan İda
resinin bir an evvel harekete 
geçmesi bekleniyor. 

Giresun mahkeme
sinde tallhslzllli -

Giresun, (Hususi muhabirimiz 
• bildiriyor) - Gözlerinden rahatsız 

bulunan ve lstanbuldQ tedavi altına 
alınan Ağır Ceza Başkanı Osmanın 
yerine azalardan Hasip vazife görü
yordu. Bir kaza neticesinde azadan 
Hikmetin de parmakları ezilm iş ve 
tedavisine başlanmıştır. Bu yüzden 
bir haf~danberi ağır ceza mahkeme 
heyeti teıekkül edememektedir. 

~nadoluda yer Y• futı&ol çalıpnaıarı 
ifelİfİyor. Bu iki sençtıım biri (sağ • 
da) Akıehir idman Yurdu Kaptanı 
Sadık, ötekUi de (fflda) Konya 

Gençler Birliği Kaptanı Refiktir. 

Cirit oyunları 
Rağbette 

Bayburt, (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Havaların ı
sınması dolayısile cirit oyunla
n büyük bir rağbet kazanmağa 
başlamıştır. Her cuma cirit oy
nayacaklar köylerden akın akın 
sehire geliyorlar. Cirit sahası 
Çoruhun karşısında ve on daki 
ka uzağındadır. 

Eğlenceli olduğu kadar da 
tehlikeli olan ve seyircileri kor 
kuya düşüren bu oyunun halke 
vi tarafından f enniğ bir şekle 
sokulması düşünülmektedir. 

başlanacaktır. Ergani çarşısı 
son yıllarda düz~ne konmuştur. 
Bu arada dar yerler açılmış, 
dükkanlar . ~= ... ltilm~ştir. Ata
tjirkün hazırlanan hey:keli ıa · 
kında dikilecektir. · 

Bay1ndıra bir seyahat 
Germencik, (Tan) - Genç

ler Birliği gençleri kamyonlar
la Bayındıra gitmişler, orada 
Yıkılan Ocak ve lstildal piyes
lerini temsil etmişlerdir. Ba
Yuıdır Gençler Birliği ile yapı
lan maçta berabere kalınmıştır. 
Gençlerle birlikte Germencik 
Komunu Direktörü ile Parti ve 
Şarbaylık Ba§kanı da gitmiı
lerdir • 

' KÜÇÜK .TELGRAF 
HABERLERi J.-----------

• Upk, (Tan) - Epey zaman
danberi devam eden kuraklık çif~i
lerimizi endişeye düşürmliftür. Ekin
ler aararmağa baılamıı, birçok ma
halle çeşmelerinin ıulan çekilmiştir. 
Sıcaklar hüküm sürmektedir. 

* Çorum, (Tan) - Çorum bölge
sinde (mıntaka) hrnil.z korkulu ol
mamakla beraber şiddetle duyulan 
bir yağmur sıkıntısı vardır. Havıala
rın soğuk ve kapalı geçmesine rağ -
men bir aydanberi yatmur yağma
mıştır. Çiftçi yağmur beklemektedir. 

* Kütahya, (Tan) - Yeni ve 
bugünkü ihtiyaca uygun bir ilk 
mektep binası yapılacaktır. Bu
nun için tahal pazarı yanında 
bir yer seçilmiştir. 

"' Gaziantep, (Hmusi muhabi 
rimiz bildiriyor) - Vilayet ge
nel meclisi işini bitirerek dağıl 
mıştır. 935 bütçesi 370 bin lira -
dır. Şehir meclisi de belediye 
bütçesini geçen yıldan 26 bin li
ra fazlasile 150 bin lira olarak 
onaylamıştır. 

"' Gemlik, (Tan) - Gemlik
te mayıs ayında balık satışı 
21,600 kiloyu bulmuştur. Bar • 
bunyanın kilosu 50, gümüşün 
20, uskumrunun 15, ietavritiıı 8 
ıbamsinin 6 kUl"U§tur. " 

Antalgada Halkeoi Binası 
Antalya, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Halkevinin sa

lon kısmına ait irl§aat bitmiştir. Harici kı&mtlanıun tamamlan
masına çalışılıyor. 

MEKTUPLAR 

Dördüncü Yerli Mah 
Sergisi de Açıhyor 

Sergiye Girme Şartları 
Durgu/andı 

[ HuausT Muhab i r im iz b 11 d i r i J o r ] 
Konya, 28 girmek i ı t i y e n 1 e r i n di

Konya dördüncü yerli mal
lar sergisi 25 haziranda açıla
cak, 10 temmuzda kapanacak -
tır. Ulusal ökonomi ve artttr -

,qlfjwruınu K~~~
~ftiili~ ... 
maktadır. Sergi yine eski yeri 
olan Atatürk ilk okula binasın
da açılacaktır. Sergide yalnız 
yerli malı gösteril&ek ve satışı 
olacaktır. Finnalar :: gibi mal 
yaptıklarım ve sergiye gönde -
recekleri eşyaları adlarını bil
diren bir belgeyi bulundu.klan 
yerin Ticaret ve Sanayi Odala
rile ulusal Ökonomi ve arttmna 
kurumundan birisine imza et • 
tirmek suretile sergiye katıla
bilirler. 

Sergiye katılacak firmalar 
sergide gösterecekleri ve satış 
yapacaktan yerli mallarının ne
ler olduğunu ve kaç metre 
uzunluğunda yer aynlmasınm 
gerek olduğunu en son haziran 
yirmisine kadar bildinneleri ve 
kayıtlarını yaptırmalan gerek
tir. Bu tarihten sonra sergiye 

leği onaytanmıya<:aktır. Sergi 
yerinin eni 1,S - 2 metre oldu -
ğundan uzunluğun ona göre is
tenilmesi ve sergide standlar 
sergi grubunun isteği biçimde 
bir örnek yaptırılacaktır. Stand 
lamı Hl'gi gı abunca yaptıı ıl · 
muı bildirilecek olunsa metre 
murabbaı için bir lira verilmek 
gerektir. Fon kara bezden ola
cak ve bunu finnalar yaptrra
cakttr. Elektrik ücretleri fir
maların yakacakları mum sayı
sı üzerinden alınacaktır. Her 
metre murabbaı yerin ücreti de 
iki liradır. Sergiye girmek isti
yenler ulusal ökonomi ve art• 
tınna kurumu Konya sergi ko
hına 20 lira göndererek kaydını 
yaptıracak ve sergiye gelmez 
ise bu para kurumun olacaktır. 
Sergiye gireceklerin bu yinni 
lirasının sergi sonu yer, elew 
trik gibi giderine takas yapıla.. 
cak, artanı ken<iileri::e verile. 
cetkir. Sergiye girecekler, ser· 
ginin açılmasından bir gün ev
vel pavyonlarını bitirecek ve 
rnallannı göstennit olacaktır. 

inegölde At Yarışları 

lneg81 at yar19ları ça,ıarken 
İnegöl, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Yedi yıllık bir 
aradan sonra tekrar canlandın-

. lan at koşularının ilki kalabalık 
bir seyirci karıısmda yapıldı. 
Kotuyu Halkevinin atlı spor 
kolu hazırlamııtı. Seyirciler 
arasında Bursa llbayı Fazlı Gü
leç tc bulunuyordu. 

Birinci koşu tay koşusu idi. 
Bin metreden yapıldı. Dilber 
birinci, Muhıinin tayı ikinci, 
Ahmedin tayı da üçüncü geldi. 
SUr'at yarışında meeaf e bin se
kiz ~ metro idi. Bu koşuda 

birinciliği Kemalpafadan Şen 
· Kız, ikincili~i Kütahyadan Sey 
lan, üçüncülüğü de Akar adlı 
hayvanlar kazandı. İnegöl ko
şusu adı verilen ve iki bin do
kuz m e t r e d e n yapılan 
üçüncü ko§uda Şabanın Devrişi 
birinci, Neci.bin atı ikinci, yine 
Şabanın Süleği üçüncü oldular. 

Halkevinin yardımile hazır· 
Ianan bu faydalı yarışlara ya -
zık ki, bazı yerlerden istenen 
yardım esirgenmiştir. Halbu • 
ki, atçılığın ilerlemesi bakunm· 
dan önemli olan b\; ödevi her
kesin benimsemesi gereklidir. 
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Yazan: NizamettinNAZIF 

" Ayasofyada T oplaı1anlar Çok 
Geçme'den Aldandıklarını 

Anlamışlardı.,, 

Ahval gllnden gUne kötUleşm:şti. imparator, 
ikinci Mehmede acı bir name göndermişti 

imparator papaya gönderdi -
ği bir haberde şark ve garp kili
selerini birleştirmek işinin güç
lüğünden bahsetmiş ve kendisi
ne yardım edebilecek seviyed<! 
bulunan bazı yüksek rütbeli ka
tolik papazlarının bir an eV\e1 
Nizansa gönderilmesini istemiş
ti. İşte büyük yardımlar bekle
yen Bizansa ilk gelen yabanc' -
br bunlar oldular. · 

1452 senesi birinci teşr\n~nin 
ilk günlerinde kardinal "İzi -
dor,, papalık makamının fevka
lade murahhası sıfatile ViJaher
nede kabu1 edildi. Bu ad·:m as -
len Moralı idi, Tesalya manas
tırlarında keşişlik yapmış ve 
kardinal Vessc..riyon ile bir".ikte 
bir zamanlnr Floransa'da top -
lanmış olan ruhaniler meclisin· 
de kiliselerin birleşmesi için 
çok çahşmıştı.M idilli başpesk
posu olan Leonardo da onu ge
tiren Ceneviz gemisile Kostar1 -
tiniye'ye gelmişti. Leonardo Sa
kızdan ve Adalardan toplaıi1ğı 
iki yüz kadar askeri de berabe
rmde getirmişti. 

Zolotlar ( ı) bunu görünce 
bir kat daha ateş püskürr.eğe 
başlamışlardı. Fakat surlar ö -
nünde dolaşan, yakın k!:>ylerde 
yatıp kalkan Türk atlılarının 
maceralarından bahsedildikçe 
kiliselerin birleşmesine t1r:ıf tar 
olanlar artıyorlardı. Nihayet 
Zolotlarm bütün gürültüle.·ine, 
propaganda ve kavgalarına rağ
men imparator ve Patrik Gıre -
guvar iki aylrk uzun bir müca -
deleden sonra Papa beşinr;i Ni -
kol~'nm istediği işi yapmağa 
yanı; "şark ve garp kiliseıeı ınin 
birleşmiş olduklarını deb:.lclJeli 
bir nüm~yişle ilan etmeğe,. ka
rar verdıler. Ve 1452 seneı;i hi
ri.ı_ıci .kanununun on üçünciı gü
nu Fıloransa ruhaniler meclisi 
tarafından takdis edilmiş olan 
kiliseler birliği büyiik bir mera 
simle iian edildi. 

O gün şarki Roma Patr· ği 
Grreguvar ile papanın mm ah -
hası İzidor Ayasofya kiliseQın
de yan yana oturrnuşlar1ı. Hı -
ristiyan azizlerinden Sp\rid -
yon'un cismi ve bir çok emanet
ler ilahiler ve günlük dumaı.ları 
arasında Ayasofyaya götürül -
müş ve hepsi srnnal:ı elbiseler 
giymiş üç yüz rahip ve hir sürü 
kilise mugannisi hep bir ağız -
dan dua etmişlerdi. Ko3tantini
ye'deki bütün kiliselerin çanla
rı bu sırada durmadan calm -
mıştı. Ayini bizzat kardir..~l !zi
dor idare etmişti. Latin ve Rum 
papazlarının bir ağızdan oku -
dukları dualarda Papa beşınci 
Nikola'nm, Kostanti.ı'in ve 
Patrik "Gıreguvar Manas,, m 
isimleri yan yana söylenmişti. 

nin içini dolduranların bile on -
lar gibi düşündükleri muhak -
kaktı. Bizansın, kendini bir ö -
lüm tehlikesi karşısında gördü
ğü i~in, istemiye istemiye hatta 
iğrene iğrene bu duaları d'nle -
diği besbelliydi. Resmi elbisele
rini giymiş olan Bizans asılza -
delerinin bu işe taraf tar olma -
dıklarını anlamak için yüzleri -
ne bakmak kafiydi. Bunlar da 
bütün Rumlar gibi Latinlerden 
nefret ediyorlardı. (2) 

Bu iş bittikten sonra Bizans 
gene umduğunu bulamadı. Aya
sofyada toplananlar sanmışlar
dı ki hemen ertesi g;.in garp hı
ristiyanları bütün ku•.vet1crile 
kalkıp, Kostantiniyeniıı. imda -
dına ko acaklar. Ve bunun için 
kiliselerin birleştirild iğıni bildı
ren nameler; beyannaruel~r ya
zıp Moraya, garba, papa ya. ya
kın ve uzak hıristiyan prenslerı
ne her tarafa yollam!şlad:ı. 

Parasızlık imparatorun fena 
halde belini büküyor<!u. Saray -
da gümüşe, altına benzer ne var 
ise hepsir.i eritmiş, para bastır
mıştı. Fakat bunlar kafi ~elme
mişlerdi. Son bir te Jbiı oimak 
üzere bir emirname ile biitün ki
liseler hazinelerini, dııa ve ayın 
kaplanm sarayın emr"nc terket
meğe mecbur tutuldular. Bun -
lar da eritildi; ve bu para!arla 
etraftan gene erzak, o'<. sapan 
ve mancnuk satın alımh. 

Venedikliler suların bulan
masından istifade etn .eğe ko -
yulmuşlardı. Türk sahillerinde
ki köyleri vuruyorlar, ahaliyi 
esir edip pazarlarda sc:tı:yorlar
dı. Hele Venedikli kaptanlar ta
rafından idare edilen üç !-::orsan 
gemisinin pek çok fenalığı do -
kunuyordu. 

İkinci Mehmet, donanmasını 
henuz bunlarla başedebilecek 
bir dereceye yük-.:e!temediği 
için herifler meydan-: l..ıoş bul -
muşlardı; habre ha vuruyorlar
dı. İkinci Mehmet TU, k köylü
lerinin esir edilip ~a7.ar!arda sa
tıldıklarını duyunca ifrit kesil _ 
miş ve bağırmıştı : 

- Ve1!'edikliler ! Bu yaptık _ 
larırı:~ı sıze pek pahalcya öde -
tccegım! 

<Arkast var) 
( 1) Yani kiliselerin birleşmesini 

istemiyen Bizanslılar. 
(2) Güstav Şilumberger. 

ihtira ilanı 

Maamafih Zolotlar bugün da
hi düşmanlıklarını adamakıllı 
göstermişlerdi. Çok çah~tıkıarı 
lıalde Ayasofyadaki ayinlere 
mani olamamışlardı ama kiiise-

"Kömür ve Linyit ve bitümlü şistleri 
aşağı derece hararetle karbonize ve 

taktir etmek için usul ve alet,, hak -

kında istihsal olunan 21 mart 1931 

günlemeç ve 1088 sayılı ihtira beratı 

bu defa mevkii fiile konmak üzere 

ahere devrüferağ veya icar edilece • 

ğinden talip olanların Galatada, lkti

sat hanında, Robert Ferri'vc mürac;ı

atları ilan olunur. 

~ leYJ .fr;. A e ~ ,;Y,~tf. <ı~ 9. 
t • .,. • • 
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B R i Ç 
Yeni başlıyanlar için :39 

Zencirin ikinci halkası 

diğini arttırıp arttırmamak la -
zımP-eldiğini tetkik etmelidir. 

Muvaffak Olduğunu 
Böyle bir halde, ilk söylenen 

rengin kıymetini bir löve nok
san hesap etmelidir, çünkü, ar
kadaşın pas demiş olması, o 
renkten geri kalan kağıtların 
üçe dağılmış olabilmesi korku
sunu verir. Mesela bir rengin 
as, rua ve üç ufağı başlangıçta 
dört löve hesap edilirken, arka
daş pas dedikten sonra bunun 
kıymeti üçe düşer. Gene bir ren
gin as, rua, dam ve iki ufa~ı 
başlangıçta beş löve hesa~ edı
lirken, arkadaş pas dedıkten 
sonra bunun kıymeti dörde iner. 
Y almz, rua, dam, vale, onlu ve 
bir ufak gibi dört onör bir arada 
bulunduğu zaman, renk kıyme
tini kaybetmez. Arkadaş pas de
dikten sonra kendi rengini iki ye 
arttırmak için, bir löve eksik 
hesap ettikten sonra da rengin 
dört löve ve bütün kağıtların al
tı löve tutması lazımdır. 

Sanan Bir Genç! 
Bir oyuncunun başlangıç dek

larasyonundan sonra arkadaşı
nın vereceği cevabın, deklaras
yon zincirinin ilk halkası oldu
ğunu dün anlatmıştık. Söz tek
rar ilk oyuncuya geldiği zaman, 
bunun söyliyeceği, zincirin ikin
ci halkası olur. Bu ikinci halka, 
nasıl meydana getiri\rnPlidir, 
onu göreceği· 
Arkadaş pas demişse 

Arkadaş pa,s dediği takdirde, 
eğer hasımlar deklarasyonu 
yapmamışlarsa, ilk söyliyen, h~
la arkadaşında kendisini tutabı
lecek az çok bir kuvvet ümit ede
bilir. Bu ümidini, iki lövelik, 
hatta kontrakt briçte envülne
rabl iken üc lövelik bir yardıma 
istinat etti;melidir. Yalnız, iki 
hasım hemen yaptıkları dekla
rasyonlarla geri kalan kuvvetle
rin hemen hepsinin ellerinde 
bulunduğunu anlattıkları za -
man, böyle düşünülmemelidir. 

Eğer başlangıç deklarasyonu 
yapan oyuncuda, kaideye uygun 
hatta dört kağıtlı ikinci bir renk 
varsa, arkadaşının eline daha 
iyi uyabileceğ',i ümidiyle bunu 
da söylemelidir. ~ununla bera
ber, eğer renklerin ikisi de dör
der kağıtlı ise ve dektarasyon 
iki löveye ihtiyaç gösteriyorsa, 
bu renkler çok kuvvetli olmadı
ğı takdirde susmak daha iyidir. 

Her halde, eğer ilk renk ya 
altı kağıtlı veyahut da as, rua, 
damdan beş kağıtlı olarak çok 
kuvvetli ise, ikinci renk de yal
nız dört kağıtlı bulunuyorsa ve 
elin kuvveti müsaitse, ilk rengi 
bir daha söylemek tercih edil
melidir. 
E.~er, ilk söyliyenin elinde 

ikinci bir renk yoksa, ilk söyle-
Ha/tada bir 

Mesela: 
Kör: As, rua, dam, 8, 7 
Karo: As, dam, 8 
Trefl: Rua, 10,4 

Karşımzdakinde kıskançlık 
uyandırarak sevgiyi arttırmak 

mümkün olduğunu yazmış ve 
okuyucularımızdan birinin böy
le bir mevzudaki mektubunu 
evvelki gün koymuştuk. Fakat 
böyle tahriklerin her zaman 
rr.uvaff ak olamıyacağı .. ı da ila
ve etmiştik. Dün bir okuyucu
muz, Bayazıtta Soğan Ağa ma
hallesinde A. C. imzasile bize 
yıne bu mevzuda bir mektup 
gönderiyor ve diyor ki: 

" ... Bahsettiğiniz mektuba 
uygun bir hadise benim de ba
şıma geldi ve böyle bir tahrik
te ben muvaffak oldum. Bunu 
sıze yazayım da belki bazı oku
yucularınızın işine yarar: 

lki sene evvel bir Rum kızile 
sevışiyorduk. O bir mağazada 
terzilik yapıyor, günde 80 ku
ruş alıyor, bu para ile kötürüm 
babasına ve annesine bakmak 
mecburiyetinde kalıyordu. Ta • 
bii para yetişmediği için ben Pik: 5, 3 

Şeklindeki bir elle bir 
deklare ettiniz, arkadaşınız paş 
dedi, siz iki köre çıkabilirsiniz. 

kör de kendisine biraz yardJm edi
yordum. Yalnız parama düşkün 
olması ihtimalini göz önüne ge
tirerek beni sevip sevmediğini 
anlamak üzere bir müddet pa
ra vermeği kestim. Benden ay
rılmak istediğini gördüm. Ça
ğırdığım yerlere gelmemcğc 

başladı ve nihayet bir l,Ün ar-

Arkadaş pas dedikten sonra 
kendi rengini üçe ~ikarmak için, 
bir löve eksik hesap ettikten 
sonra da, ren~in beş löve ve bü
tün kağıtların yedi löve tutması 
lazımdır. 

Mesela: 
Kör: As, rua, dam, 8, 7, 2 
Karo: As, rua, 8, -"' 
Trefl: Vale, 5 
Pik: 4 
Şeklindeki bir elle iki kör. 

söylediniz, arkadaşınız pas der
se siz üçe çıkabilirsiniz. 

Kontrakt briçte envülnerabl 
iken bütün elde altı löve ile ha
tif bir kıymet bulunmas1 üçe 
çıkmak için kafidir. 

tık gelmiyeceğini de söyledi. 
Onu başka bir gençle görenler 
olduğu gibi bir akşam da Be • 
yoğlunda bir pastahanenin üst 
katında onu başbaşa bir gençle 
yakaladım; sesimi çıkarmadım. 
Hemen sokağa fırladım. Civar
da hafif kadınlardan birini ya
kalayıp pastahaneye getirdim. 
Onların karşısına oturduk. Ka-
&.J,,._ .. ·.• ..... "4••4•·.... J -1"' ...... , ~.- .... "" 

Problem No. 3 

PİK A.R.o 
kÖR D. &. 1 
kARO 2 

bir demet çiçek alıp bir konca
yı göğsüne takmağa kalk_ınca 
yeni dostile başbaşa çay ıçen, 
fakat beni yan gözle gözet/iyen 
Rum kızı dayanamadı. Fincan 
tabağını kaldırınca başıma fır
lattı. Ben kızmadım; çünkü is
tediğim olmuş, kız benim başka 

k~R 1 Q, -------.KÖR A-5 • .4. 3 
B 

bir kadınla alakadar görünme -
me karşı lakayt kalamamışt~. 
Filhakika iki gün sonra onu yı
ne buldum. Bir müddet daha 
seviştik, sonra ayrıldık ..• " 

TRE.FL 8. 7 .6 .5. 4 c D 
TREFL A.gt'\O 

KARO A 
A 

ı<ÔR R.9.6.: 

ITREFLD .. 9.2! 

Koz pik'tir. On üç löveden al
tısı oynanmış, geriye yedi löve 
kalmıştır. A oyruyacak ve bu 
yedi löveden altısını yapacaktır. 
Bu problem'in nasıl çözüleceği
ni gelecek hafta vereceğiz. 

2 Numaralı problem 

Geçen cuma verdiğimiz 2 mı: 
maralı problemin çözülmesı 
şöyledir: 

1 - A Karo ruası 
C Karo 4 
B Karo 2 
D Karo 6 

2 - A Karo valesi 
C Karo 5 
B Karo 3 
D Karo 7 

3 - A Kör ası 
C Kör 8 
B Kör 3 
D Kör 2 

'ı' - A Kör ruası 
C Kör9 
B Kör 4 
D Karo 8 

Ş..- .\ Kör 7 
C Kör damı 
B Kör 5 
D Karo 9 

6 - C Kör 10 
B Kör valesi 
D Pik 5 
A Kör 6 

7 - B Karo ası 
D Pik6 
A Pik 9 

C Karo 10 
8 - B Karo damı 

D Pik 7 . 
A Trefl 5 
C Pi~ 10 

9 - B Trefl valesi 
D Trefl ruası 
A Trefl ası 
C Trefl 3 

10 - A Trefl 10 
C Trefl damı 
B Trefl 7 
D Trefl 2. 

11 - C Trefl 4 
B Pik 2 
D Trefl 6 
A Trefl 9 

12 - A Pik ası 
13 - A Pik damı 

C Pik ruası 
Bu suretle A ve B on üç löve

den onunu vaomıs olurlar. -
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 

mahkemesinden: 
Kasımpaşada Camiikebir mahalle

sinde Tersane kapısı Külhane soka • 
ğında 4 No. lu dükkanda oturmakta 
iken 11-10-934 de • ;kürlarda Kara· 
caahmette Inadiye mezarlığında öl • 
dürülen Kirman Hasanm terekesine 
mahkemece e1 konmı...ştur. llan gü -
nünden baş1amnk üzere alacaklı ve 
vereceklilerin ve sair al5kası olanla
rm bir ay ve mirascıların üç ay içinde 

ı BC'yoğlu dördfü '"Ü sulh hukuk mah· 
kemcsinc müracaatları ve vaktinde ıa
lacaklarını kaydettirmiyenler hak -
kında medeni kanunun 561 ve 569 
uncu maddeleri hükmü tatbik edilece 
ği ilan olunur, (11977) 

Başına fincan tabağını yiyen 
gencin bu hareketi bir muvaf -
iakiyet sayması doğru olabilir
di; eğer Rum .kızı daha evvel 
başka bir delikanlı ile ve ona 
göstermek maksadı olmaksızın 
işi pişirmiş olsaydı ... 

Bayazıth gencin tatlı bir mu
vaffakiyet hatırası olarak an • 
lattığı bu hikayeden bizim an
ladığımız şudur ki, o pişkin bir 
Rum kızile karşılaşmış, bir 
müddet onun oyunlarına alet 
olmuş ve şükür etsin ki sonun
da ondan kurtulmuş ..• 

• 
Caddebostanında L. • D. im • 

zasile aldığımız mektupta bir 
genç kız kendisini bir baba şef
ka tile seven dayısına karşı kal-

. binin yumuşaklığından ve ta -
katsizliğinden bahsediyor: 

"Bir zamanlar beni sevip ok
şayan dayımın son zo:ımanlarda
ki okşamalan bende garip his
ler uyandırryor. Om.n elleri 
saçlarımın içinde dolaşırken si
nemalarda gördüğüm gibi göz
lerimi kapıyorum. Yemekte 
ona bakarken kızardığımı, ba
kışlarıma manalar vermeğe ça
lıştığımı hissediyorum. Fakat 
o, bunların farkınd:.. bill değil, 
Beni ha.Ja on yaşında bir küçük 
kız sanıyor ve evlenmek istedi
ğini söylediği za.m:nda başımı 
önüme eğmemden, kaşlarımı 
çatmamdan bile bir şey anlamı
yor. Hayatım burada, dört du
var arasında geçmektedir. Ve
rem olmaktan korkuyorum ... " 

Gözlerin: açaı açmaz karşı • 
smda kendisine en uzak erkek 

olarak dayısını görmüş bir kı· 
zın aşkr ... Mektubun çıkardığı
mız satırlarından anlaşlıyor ki, 
bu küçük, daha on yedi yaşın -
dadır. Geçen sene on altısında 
idi ve belki b0yle karanlık aşk
ları duymamıştı bile. Artık yaz 
geldi bi.az da dört duvar ara-
smd;n bahçelere, denizlere, 
plajlara açılırsa, dayısr~?an 
başkalarım görüp tanırsa şup -
hesiz bu karanlık ve manasız 
düşüncelerden kurtulacaktır. 

Antalyada İstanbul Kız Li
sesinden diplomalı ve Lale im
zalı bir mektup 

" ... Annem ve babam beni bu· 
rada bir askerle evlendirmek 
istiyorlar. Bu adam birkaç ay 
için buradadır. Fakat ::.onra ne
reye gideceği, beni nerelere gö· 
türeceği belli değil. Ben evlen
mek istemiyorum. !ve yapa· 
yım?" 

Sevmediğiniz ve sevem!yece
ceainiz bir adamla evlendırrnck 
istiyorlarsa göstcrdi6iniz mah
zurun yeri vardır. O zaman an
neniz ve babanızla açıkça ko • 
nuşunuz ve: "Evlenecek, geçi· 
necek olan benim. Be11 keııdımi 
yokladım, bu adamı sevemiye· 
ceğim, bedbaht nJacağım. A Siz 
benim ölünciye kadar felaket 

• . . . ? " içinde kalmamı ıster mıs~nız. 
deyiniz. Eğer sizi evlendırmek 
istedikleri adamın yalnız mu· 
ayyen bir evi ve yeri olmama· 
sını mahzur olarak görüyorsa
nız aldanırsınız. S e v m e n i z 
mümkün olan bir adamla dün
yanın öbür ucuna gitseniz yine 
rahat edersiniz. Evvela onu se· 

· · • · · · ~l mı vın ı:;~vrnıvecee-ınızı vo 11avıap~· onu tanıyamaaınızsa t mn 1:1"" 

çalışınız. 

• 61 
••• Evlendiğimiz zaman ev 

kadını, yemek, biçki, dikiş bi· 
len kar~m benim ihmalim yü· 
zünden, daha doğrusu refaha 
kavuşarak hizmetçi ve ahçı tut
mam yüzünden bunları unuttu 
ve bugün muhtaç olduğumuz 
lıalde artık yapmak istemiyor.,, 

B. Cihat 

Bir zamanlar ev işlerini bilen 
ve yapan kadının her şeyi büs· 
bütün unutmasına imkan yok. 
Her kadına - hatta her insa· 
na - tatlı dil ve güler yüzle 
her şey yaptırılabilir. Sizden 
uzun müddet refah ve servet 
gören karınıza yine ü?1itı:r ve· 
riniz: "Ne yapalım, bır muddet 
sabredeceğiz. Ben dışarda, sen 
evde kolları sıvc yacağız. Elbet· 
te yine eski ha!imizi buluruz.:' 
diyerek kuvvet ve cesaret ven
niz. Fakat hakikaten bu imkanı 
bulsanız da karınızı ev kadını 
olmaktan uzaklaştırmayınız. 

KISARnA 
Maden Suyu 

iştahı arttırır. en ağır 
yemeklerı kolay haz
mettirir, içimi lezzet
li, temiz ve sıhhi sof· 
ra suyudur. Karaciğer 
ve böbrek taşlarını 

düşürür, taşların teşek

külüne mani olur, her 
çeşit hazım'iizliğe, mi
de ekşiliğine, şişkın

liğine, kum ve şeker 
hastalığına en iyi ve 
ve tabii ilaçhr. 

En tabii iştah ilacı 

K 1 S A R N A maden 
suyudur. 3752 

\KUÇUK 

· ı her 3 LiRA-Tuvalete ve ıtriyata aı 
ne yapmak isterseniz heı kesin yapa
bileceği şekilde formülünü yaz:: 
gönderirim. Sonfen laboratuvarı . ~ 
dıköy rıhtım 76. 393 
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isviçre lakımı Geliyor 

t 1ıdönUmlerinde lsviçreti1erle karşılaşacak Fenerbahçe 
futbolcularmm kulUpler.ni süsliyen resimleri 

Fenerbahçe klübü 16 haziran 
Pazar günü yıldönümünü bir 
Spor bay: aırile kutlulaya.cak -
tır. 

Geçen sene 1 haziran günü 
}'apılan Fenerbahçe yıldönümü 
Sok parlak olmuş ve Fenerbah
Çe stadını binlerce meraklı ve 
taraftar doldurmuştu. 

Bu sene de böyle güzel ol -
tnası için çalışılmaktadır. 
..... Dün memnuniyetle öğrendi
gıtnize göre Güneş klübü lsviç 
tenin meşhur Servet takrmile 
§ehrimizde iki maç yapmak üze 
re mutabık kalmıştır. 
Avrupanın birinci sınıf fut -

~ol takımlarından olan Servet 
tlk tnaçım 16 haziran günü, Fe
llerbahçe ile yapacaktır. Fcner
hahçenin yıldönümünü kutlula
tna gününe Servet gibi, değil 
talnız Avrupa, fakat dünya fut-

?lunda çok büyük bir yeri olan, 
~ır takımın geti-~]mesi sporcu
ar için sevinmeğe değer bir 
~ Ydir. 

. liele, Avrupa milletlerinden f 1r. çoğunun takımlarını kendi -
erıne .misafir etmiş Türk spor -
cuıannın, şimdiye kadar birinci 
sınıf bir İsvicre takımını kendi 
topraklarında' karşılamamı.ş ol
~aları, bu maçın önemini kat 

at arttırmaktadır. 
İsviçrelılerle futbolda teması

lllız yok denecek kadar azdır. 
liatırladığımıza göre yalnız bir 
kere ve senelerce evvel Galatasa 
ray takımı Avrupa turnesine 
Çıktığı zaman Servet ile de bir 
ll"ıaç yapmış, galiba da on - sıfır 
~ı, on bir - sıfır mı ne yenilmiş 
tı. 

h Servetin burada ikinci maçını 
b an~i takımla yapacağı henüz 
ellı değildir. Birlikte hareket 

Cden klüpler, önümüzdeki haf ta 
Seget Macar takımile yapılacak 
llıaçlardan sonra, belki de yeni 
~eni maçlar ilavesile programı 
~enişletmek üzere bir karar ve
teceklerdir. -

b Bütün bunları daha ileriye 
ırakarak sporcu okuyucuları -
~1?.a İsviçrenin en kuvvetli ta -
~nunın geleceğini haber ver -

ekle iktifa ediyoruz. 

lstanbul Atletizm 
~ayrarnı 

ta ll:vvelce bildirdiğimiz gibi İs· 
'l' nbul atletizm bayramı bugün 
~.ksim stadında yapılacak ve 

~Usabakalara Ankara, 1stan -
i ~l, İzmit ve Yunanistanm en 
~~. atletleri gireceklerdir. Bu 

1 Usabakalarda iyi dereceler a
t~~ası, cirit ve yüksek atlama 
h.. orlannm kırılması muhte -
·•1eldir. 

F='enerbahçenin 
Şampiyonluğu 

tt· Okuyucularımız hatırlarlar 
'Yı, Fenerbahce ve Galatasara -
i 1!1 İstanbul lik şampiyonluğu 
~ıh Yaptıkları son maçta Fener 
s~ Çe O - 1 galip gelmişti. Bu 
ş ret~e Fenerbahçenin İstanbul 
d.~Pıyonu olması lazım geliyor 
~· Fakat Galatasaray klübü, o
}'q nun bir çeyreklik kısmının 
lıa n_ ~lakemsiz oynanmış olması 
~i ~tıraz etmişti. Bu itiraz, bel-

e Fenerbahçenin bunda hiç 

bir kabahati olmadığı halde, fut 
bol heyetinin mutat iş bilme -
mezliği ve radikal hareket ede
memezliği yüzünden bir sürü 
münakaşalara sebep oldu. Di -
ğer taraf tan Fenerbahçe de, Ga
latasaray takrmında merkez mü 
hacim oynatılan Adnanm Çukur 
ova mıntakasınca altı ay boy -
kotlu olduğu için Galatasaray 
takımında oynamasına itiraz et 
mişti. Yan hakemi bulunamadı
ğı zaman İstanbul futbol heye -
ti başkam maçın devamını lü -
zumlu görmüş, hakem de mesu 
liyeti üstüne alarak oyunu de -
vam ettirmişti. Fakat boykot -
lu bir oyuncu, her hangi bir ta
kımda oynayamazdı. 

İşte mıntaka merkezi heyeti 
son içtimaında bu ciheti tetkik 
etmiş ve iki aydanberi ortada 
asılı duran bu işi kesip atmrş -
tır. Çukurova mmtakasmdan 
yapılan sorudan Adnamn boy -
kotlu olduğu anlaşılmış ve Ga 
latasaray sahada yenildiği gibi 
hükmen de mağlup sayılmıştrr. 
Bu suretle Fenerbahçenin şam
piyonluğu masa başında da pek
Ieştirilrniştir. 

Almanya aldı, 
Yürüdü 

Son zamanlarda, futbolda çok 
ilerleyen Almanlar, Fransızla
rı, İspanyolları, İrlandalıları yen 
dikten sonra son haftada Dres
dende yaptıkları maçta Çekleri 
de 1 - 2 yendiler. Bu maç hak -
krnda son gelen Avrupa gazete 
!erinden aldığımız tafsilatı aşa
ğıya yazıyoruz: 

Almanya milli takımı hemen 
hemen son defa İrlandayı ye -
nen şekilde çıkmıştır. 

Çekler soluk bir oyun oyna
mışlar ve mühacimleri hiç te -
sirli olamamışlardır. İlk devre 
de oyun mütevazin olmuştur. 
Almanların Lehneri üç defa üst 
üste hücum yapmış, fakat Çek 
müdafaası bu hücumları kırmış
tır. Bundan sonra hücum sırası 
Çeklere geçmiş, Alman kaleci
si epey müşkül durumlara düş
müşse de bu tehlikelerde atla -
tılmıştır. 

On ikinci dakikada Alman mü 
hacimlerinden Lenz kaleci ile 
karsı karşıya kaldığı halde to -
pu havalandırmış ve muhakkak 
bir sayı. kaçırmıştır. 

Çekler lehine verilen iki firi 
kiki Alman kalecisi tutmustur 
Hemen arkasından da yine ~kal~ 
ci Çek Sobotkanm müthiş bir 
şütunu yakalamıştır. 

Bununla beraber Almanlar 
ilk devrede bir sayı çıkarmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

İkinci devrenin al tiner daki -
kasında Çekler beraberlik sayı -
smı yapmışlardır. Bu gol, bir za 
mantar Siavya ile İstanbula da 
gelmiş olan Pucun verdiği bir 
pasla Ruska tarafından yapıl -
mıştır. Fakat bir dakika sonra 
yine Lenz Almanların ikinci go 
lünü de yapmıştır. 

On yedinci dakikada yarala 
nan Cek kalecisi Planicka has -
taha~eye kaldırılmıştır. Planic
ka da İstanbula gelmiş ve çok 
güzel oyunile umumi bir sevgi 
kazanmıştı. Bundan sonra iki ta 
raf çok çalrşmış, fakat sayıları 
değiştirememişlerdir. 

Avrupada Nasıl Yaşarlar? 

İnsanların ihtiyaç ve adetleri 
üzerine güneşin, yağmurun, rüz 
garın hasılı tabiatın yaptığı te
sir, her şeyi standardize eden 
bugünkü medeniyetinkinden 
çok daha fazladır. Bunun bir 
misalini ı tal ya' da görüyoruz. 
Bu memlekette senenin on a -
yında parlak ve sıcak güneş 
kendini göstermektedir. ı ıle 
bir memlekette ayakkabısı.t. b .!Z

mek fakirlik demek değildir \ e
yahut palın ağaçları arasında 
örme salıncakta yatmak ta zen
ginliği ifade etmez. Mutedil, sı
cak bir iklimde insan hafif giyi
nir. Evinde kalorifer ve banyo 
olmasa da olur. Burada bunlar 
ıühim ihtiyaçlardan sayılmaz. 

v akıa bir 1 tal yan tüccarının is
tekleri bir İskandinavyalınm is
teklerinden ayrı değildir. Fakat 
buradaki umumi yaşayış tarz -
ları Avrupa yaşayışından büs -
bütün aykırıdır. Avrupa yaşayı
şı noktai nazarından belki fena 
telakki edilen bir yaşayışta bir 
İtalyalı kendini bahtiyar sanır. 
Cenup memleketlerindeki gibi 
İtalyada yaşayış açık havada o
lup bitmektedir. İtalyada kış 
günlerinde bile dükkanların, i -
maiathanelerin kapılarının ka -
natları açıktır. Sebzeci dükkan
larının önleri caddenin yavaş 
yavaş ortasına kadar uzanmak
tadır. Kahvehane ve lokantalar 
mümkün olduğu kadar açık 
yerde bulunmaktadır. Ve bura
larda mümkün olduğu kadar a
çıkta yemek yenir. Lokanta ve 
kahvehanelerin takımları pek 
bas!ttir. Ev denince halk kitle -
sin.:ı bir yatakhanesi anlaşılır. 
Şimal memleketlerinde muta • 
vassıt ve büyük işçilerin güttük 
!eri eğleşme kültürü İtalyada 
bütün bütün yabancıdır. 

Bağ bayrammda ellerinde üzUm salkımları bulunan ltalyan kadmları şenlik yapa .. or 

İtalyada 700 - 1000 lirete tu
tulan 4 - 6 odalı apartımanlarda 
çok defa iptidailiklere hayretle 
tesadüf olunur. İtalyada çocuk 
karyolası lüks eşyadandır. Ye • 
re serilen yatak aynı vazifeyi 
görür. Dıvarlar bomboş, resim· 
sizdir. Evlerde iyi möble, do -
laplar bulunmaz. Piyasada ve
ya barda bu evlerin kiracılarına 
tesadüf edildiği zaman, acaba o 
mudur, değil midir? diye insan 
şaşırır kalır. İnsan, İtalyada 
terzi elinden çıkmış en iyi bir 
elbise giyen, ayna gibi parla -
yan iskarpinlerle ipekli çorap -
lar içinde gezen elegan şapkalı 
erkek ve kadınları görünce bun
ları Grand Otelin misafirlerin -
den güç ayırır. İtalyanlar hari
cen iyi görünmeğe çok ehemmi
yet verirler. İnsan dünyanın hiç 
bir taraf mda 1 tal yadaki gibi şık 
giyinen bir zabite, ayna gibi pı· 
rıl pırıl parlayan bir şık otomo
bile, temiz bir asansör çocuğu-

na tesadüf edemez. Herkes ken
dini diğerine çok iyi gösterme
ğe çalışır. İşte bu sebepten İtal
yalı evine misafir çağırmayı o 
kadar istemez. Bir kere parası 
azdİr.Sonra iyi düzgün olmayan 
evini bir kibar misafirine gös -
termek istemez. 

İtalyan işçisi hem açıkgöz, 
hem de çok çalışkandır. Memle
ketinin ne coğrafi vaziyeti, ne 
de hayatını güzelleştiren güneş 
ona boş durmak fırsatım ver -
memektedir. İtalyada kimsenin 
ağzına çalışmadan havadan ne 
portakal, ne de kızartılmış kek
lik düşmez. Orta halde yaşamak 
isteyen bir kimse sabahtan ak
şama kadar çalışmak zorluğun
dadır. Bir yol işçisi veya dıvar
cı 8 saat çalışırsa 16 - 18 liret 
kazanır. Yağmur yağan günler 
tabii hariçtir. Bir işçi iki odalı 
ve bir mutfaklı bir evde oturur. 
Böyle bir eve ayda 150 liret ki
ra verir. Kendisile karısı için 
gÜnde. 3 liret sarfede.r. Tabii bu 
para ile kahvaltı yapamaz. Bek
ler, öğleyin bir beyaz ekmek ile 
etli ve sebzeli bir yemek yer. Ak 
şam yemeğinde bir çorba, bir iki 
yumurta. biraz sebze veya et 
yer. Günde yarım litre şarap i -
çer. Şarabr evde içmez. Çünkü 
karısı da içerse daha pahalıya 
malolur. Yarım litre şarap 60 
santimdir. Bu kategoriden bir 
işçiye ayda 100 - 130 liret kala
bilir. Eğlenti masrafları siline -
rek bu paradan tasarruf yapı -
lır. Futbol maçında bilet 5 li
rettir. Adi bir sinemada bir bi -
let 1 lirettir. Dolavro ismindeki 
kulübün üyesi olursa bu gibi yer 
lerde yüzde elli tenzilattan isti
fade eder. Faşistlerin fazla ço -
cuk yapmamağa karşı yaptıkla
rı mücadeleye rağmen aile ba
şına 4,5 çocuk isabet etmekte -

Makarna peşinde bahse girişen bir ltalyan Bayanı 

Bir lokantada şarap içen bir ltafyan 
dir. 

Şehirde yaşayan bir otobüs 
~oförü biraz daha fazla, günde 
30 liret, kazanır. Otel müstah -
demi veya garson günde 20 1i -
ret, bir ütücü kadın ayda 150 li
ret kazanır. Bir çamaşırhane sa
hibi ayda (1000 - 1500) liret ka
zanır. Tabii daha iyi yerler ve 
yaşarlar. Sabahleyin bir kahve 
içerler, öğleyin bir tabak makar 
na da yi_yebilirler. İtalyada el -
biseye çok masraf yapılmakta -
dır. Basit bir işçi 200 liretten a
şağı bir elbiseyi giymez. Küçük 
memurlar da iyi giyinmeğe kıy
met verirler. Bunların elbiseleri 
400 - 500 liretten aşağı değildir. 
Hükumet memurlarının maaş -
ları o kadar dolgun değildir. 
Küçük bir posta memuru ayda 
900 liret, bir kadın memur 600 
liret aylık alır. Aylıktan vergi 
ve parti taahhüdatı da ayrıca çı
karılır. Bir mülazim ayda 1200 
liret maaş almaktadır. 

l tal yada çok para kazananlar 
gazetecilerle avukatlardır. Bun
ların çoğu 12000 - 18000 liret 
kıymetinde ve ayda 400 - 500 li
ret masrafı olan küçük birer o -
tomobile sahiptir. Bunların ev
lerinde radyoları da vardır. ltal
yada hakiki zenginlerin adedi 
azdır. Büyük kapitale yalnız bü
yük sanayiciler sahiptir. Roma 
ve İtalyan asillerinin servetleri 
azdır. Çiftlik ve arazilerinden 
az bir gelir almaktadırlar. İtal
yan aristokrasisinin davetlerin
de pek tuhaf bir manzara görül
mektedir. Bunların ipekle dö -
şenmiş en güzel ve muhteşem 
salonlarında, gayet resmi giyin
miş, soğuk kazık gibi oturan 

kimselere tesadüf edilir. Büfede 
misafirelre, muhteşem gümuş 
takımlar içine konulmuş kuru 
kuru bisküviler ikram edilir. İ
talyan aristokrasisinin davetle
ri pek soğuktur. Fakat şehirden 
uzak bir çiftlikte bir Rom fa • 
milyasının arasında misafir ol • 
mak çok hoş bir şeydir. 

Burada görülen stil ve adet· 
ler büyük İngiliz çiftliklerinde
ki gibidir. İtalyada sınıf farkı, 
sınıf zıddiyeti yok gibidir. Ora
daki parlak güneş herkesten ay· 
nı yaşayışı esirgememektedir. 

C. A. U. 
italyada fiyatlar 

[100 liret = 10.25 T. L.l 
Liret 

İşçi için Z odalı 
bir ev ayda 
Orta halk için 4 - 6 

150.-

odalı bir ev ayda 400 - 700.
Daha yüksek tabaka 

için 4-6 doah bir ev 600-800.-
Bir yumurta 0.30 
Bir kilo dana eti 14.-
1 kilo tavuk eti 8.40 
1 kilo koyun eti 4. 7 5 
1 kilo makama 2.10 
1 kilo fasulya 24.-
Yarım litre ucuz şarap 0.60 
,, ,, orta ,, 1.-
,, ,, ıyı " 2.-

1 sigara (yerli) 0.10 
1 sigara (ecnebi) 0,36 
İyi bir lokantada 
bir yemek 
1 ipek kravat 

1 fötr şapka 
işçi için 

20.-
10.-

8. - 30.-

1 kadın iskarpini 7 5 - 120.-
" ,, ölçü ile 125.-

Bir gömlek yıkama ücreti 1,50 
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"M El N KAMPF" 

KAVGAM· 
H i t 1 e r' i n ya z d ı ğ ı k i ta b 

[BU "ESERDE 1LERI mek, burjuvazı sınıfının karak
SüRÜLEN DÜŞÜNCE terini tebarüz ettiren tembelce 
VE DUYGULARLA HIÇ bir hamlıktır. Hitler kendi mem 
BIR BAGIMIZ YOK • leketinin istikbalini daha cok, 
TUR. BU TEFRlKAYI çok geniş görmektedir. 
BÜTÜN DÜNYADA DE- Yine diyor ki: 
DlKODU UYANDIR • - "Fakat Versay muahedesi 
MIŞ SiYASI BiR VESJ- nin dahi bizden aldığı toprakla 
KA OLARAK NEŞRE- rı tekrar ele geçirmek için, har 
DlYORUZ.l bi göze a~mağı düşünmekte ge 

Sırf ~edafii bir ittifakın da hiç 
!kıymetı yoktur. İki millet top
rak kazanmak, kuvvetlerini yük 
seltmek için müs:bet neticeye 
'\aracak tarzda bağlanmadrkça, 
anış sayılmazlar. 

Hitler ecnebi dostluğuna e -
lhemmiyet vermediği kadar, bir 
milletin de kendisipe o nisbet -
te güveni olmasını istiyor. Bir 
millet oturduğu ve işlediği top 
rakları muhafaza ve müdafaa et 
meğe mecburdur. Eğer bunu ya 
pamaz, kendisinde bu cesaret 
ve enerjiyi göremezse, ya başka 
yere hicret etmeli, ya mahvolup 
gitmeli, yahut köleliğe boyun 
muhadderatlarını sağlamlaştır
eğmelidir. 

Zaifları mahkum eden tabiat 
~anunlarma karşı koyabilmek 
5çin, insanların yapabilecekleri 
kanunların hükmü yoktur. 

Büyük olmak isteyen bir mil
letin kendisine lüzumu olan her 
toprakta hakkı vardır. Eğerken 
di sınırlarının geniş~emesi ha -
yati bir zaruret haline girmişse 
ıbu hak, bir vazife halini alır. 

Hitler imparatorluk hükume 
t inin dış sıyasasını tenkit eder. 
iken, milli hükumetin fatih bir 
ıhükumet olması lazım geldiğini 
~öyler. Hatta Almanyaya 1914 
sınırlarını kafi görenlerden bi
le hoşlanmaz. Der ki: 

- Almanyaya harpten evvel 
iki hudutlarının geri verilmesini 
istemek, siyasi bir kavrayışsız -
Irk demektir. Çünkü Almanya -
nın 1914 teki hudutları mantı -
km icap ettirdiği hudutlar değil 
di. Çünkü Alman milliyetinde. 
ki bütün insanları camıasında 
bulunduramıyordu. Askeri ve 
coğrafi bakımdan da sakattı. Bu 
hudutlar olgun bir politika fa
aliyetinin neticesi sayılamazdı. 
Bunlar muvakkat, hatta bir kıs
mı arızi hudutlardı ve Almanya 
mn kendisini tamamlamak için 
giriştiği mücadeleye cevap vere 
cek vaziyette değildiler. Alman 
yaya 1914 teki hudutlannı de • 
ğil, belki tarihteki daha geniş 
hudutlarını istemek neden ol -
masın? 

Almanya için sadece 1914 hu 
tıtlarile iktifa edilmesini iste-

rek değildir. Çünkü istedikleri • 
mizi kuvvetle elde edecek vası 
talarımız yoktur. Hatta bu vası
talar olsa bile, bu kadar az bir 
netice için milletimizin kanını 
dökmeğe değmez.,, 

Hitler Almanyayı soyan mu
ahedenin diplomatik yollarla ta
dil edilebileceğine de inanma -
maktadır. Ancak bir çocuk böy 
le bir hülyaya kapıfabilir. 

Yeni bir harp lazımdır ve Hit 
Ier böyle bir ihtimalden çekin -
miyor. Ancak böyle bir harp, ga 
lip geldiği takdirde Almanya • 
ya ihtiyacı olan bütün toprakla
n temin etmelidir: gittikçe ar
tan nüfusunu bol bol doyuracak 
ve dışarıdan her hangi bir düş
man tehdidini mümkün mertebe 
asgarye indirecek topraklar ... 

Hitlerin hak iddia ettiği bu 
toprakları Almanya nereden bu 
lacak? Yukarıda da bahsettik 
ki, deniz aşırı memleketerde o 
kadar gözü yoktur. Bir köşk ve 
ya çiftlik sah3binin gözü daha zi 
yade civar arazidedir. Amanya 
için de topraklarını hiç bir deni 
zin biri birinden ayırmadığı Av
rupa içinde hudutlanm genişlet 
mesi lazımdır. 
Eğer elinden gelirse, yapma 

dığı için imparatorluk hükume 
tine serzineş ettiği şeyi yapa
caktır: yani Almanyamn şarkın 
da ıbulunan toprakları ele geçi -
recektir. Diyor ki ' 

- "Biz milliyetçi sosyalistler 
harpten evvel takip edilen poli 
tikanın sonuna noktayı koyduk 
Şimdi hamlemizi altt yüz sene 
evvel cetlerimizin bıraktığı yer
den alacağız. Cermenler gibi 
hep cenuba ve garbe sarkmaya
cağız. 'Gözümüzü şarka çevir -
miş bulunuyoruz. Harpten ev = 
velki müstemleke ve ticaret po 
litikasından da vaz ge<itik.,, 

Bitlere göre Almanyaya mü
nasip en geniş saha, Rusyadır. 
Kıyı ve bucaktaki "Rusyanın ta 
bileri,, adettiği küçük hükumet 
ler de buna dahildir. Litvanya, 
Letonya, Estonya (Lehistan -
dan bahsetmiyorlar), yani şim 
diki Almanyayı Rusyadan ayı -
ran hükumetçiklerin istikialle -
ri Bitlere göre zahiridir. 

(Arkası var) 

Beyoğlu Altıncı Noterliği 
Boş olan Beyoğlu Altıncı Noterliği, Yüksek Adliye Bakanlığı tarafın

dan 14 m3y1s l 9::SS tarihinde uhdeme tevcih edilmiş ve o günden itibaren 
Noterliğin eski yeri olan Galatada Billur sokağında Taptas hanındaki da
iresinde işe başlamıştır. 

Temyiz azıalığından mütekait ve lstanbul Asliye Mahkemesi ikinci 
hukuk dairesi eski reislerinden lSMAlL KUNTER "Sıtkı,. 

" TAN " tefrikası : ~6. 

Edgar Wallace 

Şu basit sebepten ki, çünkü onu 
tanımaz. Aralarında biribirleri -
ıne ihanet edemezJer. Çünkü hiç 
ibiri diğerini tanımaz. 

J acka kendisinin evvelce ta • 
kip ettiği bazı meşhur vakaları 
anlattı. Saat on bir buçuğa geli
yordu. Delikanlı gitmek için ö
zür dileyerek ayağa kalktı. 

Parr dedi ki: 
- Siz bahçe kapısına kadar 

;götüreyim. Ötomôbiliniz bekli· 
yor mu? 

- Hayır, taksi ile geldim . 
- Evin önünde bir otomobil 

(lurduğunu işitmiştim. Civarda 
~msusl otomobil sahibi yok. ol -
ıa olsa bir doktorun arabasıdır. 

Bahçe kapısını açtı. Dediği 

gibi bir kaç metre ileride siyah 
bir otomobil duruyordu. 

Parr dedi ki: 
- Ben bu arabayı bir yerde 

gördüm galiba .. 
Dışarıya bir adım attı. Ayni 

zamanda otomobilden ince bir 
alev parladı ve bir tabanca pat
ladı. Parr delikanlının kollarına 
düştü. ~ir saniye sonra da siyah 
otomobıl tam süratle uzaklaş -
mıştı. Arkasında işığı yoktu ve 
sokağın köşesinde büsbütün kay 
boldu. 

Silah sesine koşan bir polis 
memuru Jack ile beraber müfet 
tişi yemek odasına götürdüler. 
Bereket versin, ihtiyar kadın 
uyumağa çıkmıştı ve görünüşe 
bakılırsa hiç bir şey işitmemiş -
ti. 

Emniyet müfettişi gözlerini 
actı. • 
~ - Vay canına, dedi, herifler 

beni geberteceklerdi. 
Yeleğini çözdü ve yeleğin iç 

tarafındaki zırha yapışıp kalan 
kurşunu iki parmağının arasına 
alarak çıkardı. Parr zırhın;: ev -
velden giymek tedbirini alrrıa • 

YENi BiR 
YARIŞ 

[Avrupa sinema 
muhabirımizden] 

Güzel filmler yapmak yarışı 
son senelere kadar beUi bcşlı 
dört ulus arasında yapılırdı.Bun 
lar Amerikalılar, AJmanlar, 
Fransızlar ve İngilizlerdi. 

En büyük stüdyoları, en çolt 
sevilen artistJeri olan ba dört u
lus, milyonlarca para harcaya -
rak gelecek sinema yılı görece
ğimiz filmleri yapmak için bü • 
yük ve amansız bir yan~a çık .. 
mışlardı. 

Bu büyük yarışa şimdi İtal -
yanların da girdiğini ve yapılan 
filmlerin en büyüklerile b=>y öl· 
çebilecek bir film hazırlachk1a .. 
rını Pariste işittiğim zaman, 
sinema dünyasına geniş sütun -
Iar ayıran "TAN" okuyucuları
na bu yolda en doğru duyumları 
bildirmek için, gördüğüm b:.itün 
filmcilere bu filmi sordum. Her· 
kes bunu duymuş, fakat kimse 
görmemişti. Nihayet hem !tal -
yanların sinemacılıkta atnktarı 
büyük adımlan hem de me}·da
na getirdikleri filmleri gürmek 
merakı beni Romaya kadar ~ö
türdü. 

ÇiNES 
STÜDYOSu 

Musikide, resimde ve diğer gü
zel sanatlarda belli başlı bir ye· 
ri olan İtalyanlar filmcilikte de 
geri kalmamak için Fransa ve 
Almanya'da gördüğüm stüdyo· 
lar ayarında "ÇİNES'' adını ta
şıyan büyük bir stüdyo meyda - • 
na getirmişler, hiç durmadan 
çalışıyorlar. 

Roma'nm dışında ve şehir .. 
den otomobille yarım saat u -
zakta olan bu stüdyo bütün bir
leşik 1 tal yan film şirketlerinin 
sermayesile kurulmuş ve mo -
dern bir şekildedir. Başdirektö
rü stüdyonun film çevrilmeğe 
ve hazırlamağa ayrılan bütün 
salonlarını, odalarını, makinele
rini gösterdikten sonra stüdyo -
da yapılan filmleri prova etmek 
için ayrıla nve mükemmel bir 
bir sesli makine ile kurulu kü -
çük sinema salonuna girdik. 

• 
Blanche Mantel 
Sahneyi 
Tercih ediyor 
Fransız yıldızlarından Blan

che Monte! 14 Ağustosta Tours 
şehrinde doğmuştur. Adresi şu
dur: 2 Avenue de Segur, Paris ... 
aldığı mektupların çoğuna ce-

mış olsaydı, kurşun her halde 
kendisini öldürürdü. 

Parr dedi ki: 
- Londrada böyle zırhlı eJ

bise ğiyen üç kişi varız. Kızıl 
çenber şefi bir, ben iki, bir de 
Thalia Drummond. 

Ondan sonra bir müddet sus· 
tu ve Jack'tan Yale'e telefon et· 
mesini rica etti. 

- Pek o kadar hayret etmi
yecektir, dedi. 

Yale yanm saat sonra a~eJe 
ile geldi: 

- Ben bu haydutların size 
de taarruz edebileceklerini doö-
rusu hiç hatınma getirmiyot
dum. Siz belki bunların en so _ 
nu~cusu olabilirdiniz. Doğrusu 
p~lıse karşı bu şekilde bir defi 
ılan etmek cesaretini de kendi
lerinde buluyorlar. 

"Size ne söyliyecektim? Ka • 
tibim Tha1ia Drummond bu sa
bah benden hususi ikametgahı
mzın adresini istemişti. Çünkü 
rehberde adresinizi bulamamış. 

- Ne cevap verdiniz? 
- Hemen hatırlayamadığımı 

söyledim. Fakat düşündüm ki2 

vap verir. Fotoğraf gönderir. 
1 metre 58 boyunda, kırk se

kiz, elli kilo ağırlığındadır. Ye
şil ve mavi renkleri çqk sever. 
Çok briç oynar. Fırsat çıktı mı, 
o da seyahate çıkar. Pariste iken 
sporla o kadar uğraşmaz. Sayfi
yede bulunduğu zamanlar yüz
meği, kürek çekmeği, ata bin· 
meği sever. Hayvanlardan hoş
lanır. Pariste güzel bir kedisi, 
sayfiyede, tavukları, güvercinle
ri ve bir köpeği vardır. Modern 
bir dekor içinde eski üslCıp mo
bilyalar kullanılır. Çok neşeli
dir. 

hususi adres defterim ondadır. 
Sizin de adresiniz orada yazdı ... 
O halde neden deftere hakma -
yıp ta benden sordu? 

J ack içini çekti: 
- Her halde Parr'a kurşun 

sıkan o olamaz. Sizden adres 
sorduysa, hemen kendisinden 
şüphe etmezsiniz değil mi? Bu 
kadarı gülünç olur. Biliyorum, 
bir iki ufak hırsızlık yapmış. Fa
kat oradan cinayete kadar git • 
sin, bunu havsaJa almaz. 

Yale cevap verdi : 
- EYet, belki bu genç kıza 

karşı ben haksızım. Neyse, bu
nu bırakalım, benim baska meş· 
guliyctlerim var. ~ 

Cebinden bir muhabere def -
teri çıkardı ve Parr'a uzattı: 

- Ya buna ne dersiniz? 
- Ne zaman aldınız? 
- Mektup kutusundan çıktı. 

Bugün öğleye kadar bakma -
mı.ştım. Olur iş değil, değil mi? 

Kartın üzerinde Kızıl çenber 
damgası vardı ve bir de şu ya -
zı: 

"Siz de kaybedenler arasın -
dasınız. Eğeı· bizim tarafa ge • 

Tiyatroyu iş olarati, sinemayı 
da seyretmek için sever. 

Dünyaya gelir gelmez kome
di oynamağa başlamıştır dense 
yeridir. Babası Tours'da beledi
ye tiyatrosu müdiri idi. Sahne
de kendi yaşında bir çocuğa ih
tiyaç oldu mu, hemen Blanche 
Montel'i alırlardı. 

Ondan sonra ailesi sık sık şe
hir değiştirdiği için, tahsili de 
hep yarım yarım olmuştur. Altı 
ay Lille'de, altı ay Bordoda, ai-
lenin dolaştığı ve kaldığı şehre 
göre muhtelif mekteplerde oku-

çeneniz, ıizi çok genit surette 
mükafatlandınrız. Yok eğer, 
simdiki vaziyetinizde ısrar eder· 
~eniz, önümüzdeki ayın ilk haf -
tasında kendinizi ölmüt biliniz.,, 

Parr bu yeni tehdit karşısın
da: 

- Demek ki önünüzde daha 
on gün kadar vakit var, dedi. 
On gün .•. 

Yale neşeli görünüyordu: 
- Canım, ben bu tehditlere 

pabuç bırakacak insanlardan 
değilim. Fakat bu heriflerin de 
kendilerile uğraşmağa değer in 
sanlar olduğunu kabul ediyo -
rum. 

- On gün ... O halde önümüz
deki ayın ilk haf tasında nerede 
bulunmak istiyorsunuz? 
. :- Deal'e, balık avına gitmek 
ıstıyorum. Dostlarımdan biri 
bana motorunu vadetti. Gecele-

. ri denizde geçirmek istiyorum. 
. -:- Siz ne isterseniz yapabilir

sınız. Fakat, biz de sizi yalnız 
bırakmamak mecburiyetinde • 
yiz. Şimdi ben biraz istirahat e
deyim. Bereket versin ki tey -
zem his bir gürültü işitmedi. 

Aşağıda ilahi kadm Greta 
Garboy4 en son çevir
diği filimdeki kıyafetile 
görüyorsunuz. Gar b o
nun bu filmi çevirdiği 
engUzel eserdir diyorlar 

muştur. 

Tiyatro onun için ikinci bir 
aile yuvası gibi idi. Sessiz film 
zamanlarında bazı ticari filmler 
çevirmiştir .. Bu filmler o kadar 
parlak olmamakla beraber, epey 
ce para getinniştir. 

Maamafih yavaş yavaş sine
maya da alışmış ve iyi filmler 
çevirmiştir. "üç silahşorla~,, 
"May Ledi,. bunlardandır. Bır 
zaman tiyatroyu bırakarak büs· 
bütün kendisini sinemaya ver· 
miş, fakat tekrar sahneye dön· 
müştür. Sahneyi asıl kendi yer. 
bilir. 

Annem de burada değildi. 
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KIZIL ÇENBER 

Harvey Froyant yer yüzü:ıd.e 
kimseye itimat etmemekle ıf~ı
har eden adamlardan birisiydı. 
Heggit acentesini banknotları: 
nm aranmasına memur etmiştı• 
Fakat bu acentenin de olur ol : 
maz insanlarla temasını bildiği 
ıçın, onlara da pek emniyeti 
yoktu. 

Parr'a karşı yapılan suikast
tan iki gün sonra ihtiyar Heg .. 
git bir defa daha milyonerin ya· 

·r nına geldi. Paralarından bı 
kısmının umumi müesseseler "' 
den birinin kasasına geçmiş o~· 
duğunu haber aldığını söyted1

• 

Ellerini uvuşturarak: 
- Şimdi madem ki bir izİ1' 

üzerinde bulunuyoruz, dedi, b\J 
paraları ilk defa tedavüle çıka .. 
ran adamın kim olduğunu arıta· 
mak kolaylaşır. art 

(Arkası v ' 
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Kendileri kClçük, san'atlar1 büyük olan beş Bale artisti 

Büyük 
Türk 
Bale
si ne 
doğru 

bir 
adım ... 

Bir San' atın Tadını Tattıktan Sonra Bir Düşünce ... KUçUk yaşh 
BUyUk Artistler 

Başlı ba§Illa bir güzel sanat 
alemi olan garp musikisinin en 
esaslı vasıflarından biri de bazı 
güzel sanat parçalarını düne ka
dar suratımıza kapamış olan bir 
kapıyı açacak anahtarları ellini
ze vermiş olmasındadır. 

Zekasını ve ince zevkini artık 
büsbütün başka bir teknik ile 
Uğraştırarak musiki bakımın -
dan da bir dünya yanşma gire
cek olan Türk, musiki ile sahne
nin birleşmesinden doğan en 
göz, alıcı ve en yüksek sanat ~ 
lümünü nasıl ihmal edebilir? 

Operetin çatwm kurmuş bu
lunuyoruz. 

Operaya hazırlanmaktayız. 
Fakat hem operetin hem ope

ranın sesten ve müzikten daha 
önde gelen parçasına henüz 
ı>ck yabancı duruyoruz. Bu bir 
haylı gariptir. Zira adına Ballet 
denilen bu sanat parçasını kur
nıadan operayı ve opereti her -
kesin beğenebileceği bir yük -
&ekliğe çıkarmak imkiımzdır. 
llallet öyle bir harikulide sa -
nattır ki opera ve operet ons 
Pek yavan kaçtığı halde yapa -
Yalnız Ballet insana ne opera 
kantatrisini, ne de operet jön 
Prömiyeıini aratır. 

Ama Ballet dediğim için, ts
tanbulun şurasında burasında 
daha ayak kaldırmasuu bile bil
nıeyen dört beş kızın manasız 
Zıplayışlannı, hoplayışlannı ha
tırlamağa kalkışmamahsmz. 
llenim gözönüne getirmek iste
diğim Ballet; kız veya erkek 
Çocukların beş yqmda başlayıp 
en azdan on sekizinci yaşlarına 
Ulaştıkları güne kadar her gün 
~ekiz saat çalışarak, ders alarak 
ıdman yaparak, musiki öğrene -
rek yetiştirilmeleri ile kurulabi
lecek olan eserdir. Ve bu iş bir 
hayli güçtür. Zira bir Ballet 
sanatkan, hem bir akrobat, hem 
bir musikişinas, hem bir rakse -
dici ve hem de bir ••• sahne artis
tidir. 

• Ben, adma Ballet denilen bu 
SOk güç sanatı, hiç bir güzel 
sanatın veremiyeceği estetik he 
Yecanlarm anaaı olan bu sanatı 
ilk defa olarak 923 ıenesinde 
Lcningrad'da Marinakaya Te -
ater'de seyretmiştim. 

O gece hali gözlerimin önün
dedir: 

İki yüz çift genç ve güzel in
lan majiıtral buluşlarla idare 
edilen renkli ıtıklarm altmda 

Jya Kırıssa Arzamanot 
insan adalesine öyle fiidi tz.;. 
rnn1ar verebilmişlerdi ki güzel 
kaclm görür görmez o günkü 
genç kafamı saran ve genç göz
lerimi dumanlandıran ilk hırs 
birdenbire eriyivermiş ve bir sa
nat cezbesine uğrayıvermiştim. 
.•. sonra, yıllarca hep düşün -
müş, kendi kendime sormuş -
tum: 

- Acaba Türkiyede de yük
sek balerinler yetiştirmek kabil 
olabilecek midir? 

• Musikinin en büyük yükselişi 
ne olabilir? Buna; 

- 150 kişilik bir Orkestra 
senfonik san maestro yapabil -
mekle ... ,, 

Veya; 
"- Kemana bir iki tel daha 

katabilmekte .•• ,, 
Gibi cevaplar verenler bulu -

nabilir. Fakat bana kalırsa mu
sikinin en büyük yükselişi ya 
kendi içinden adma ses denilen 
gürültüyü kopanp atmasında 
veya bunun taban tabana zıddı 
o!':"ak. hem ses~i ve hem görüle
~~ hır kılığa girebilmesinde -

.. Heykeltraşi, resim, roman ve 
ııır tadlannı ruha kadar işlet • 
me~ için yalnız gözü vasıta ola
rak kullanıyorlar. Musiki ise in
san ruhuna işlemek için yalnız 
kulaktan medet ummakta •. 

1 
dır. c•> 

Yüzü enteresan ve jestleri 
yerinde ve ölçülü olan hatibin, 
aktörün ve kendi şiirlerini her -
kesin önünde okuyan güzel vü
cutlu şairin muvaffakiyeti hem 
göze, hem kulağa hitap etme • 
sinde değil midir? 

İşte Ballet musikiyi kendisi
ne mev'ut olan, bütün sanatla -
nn üstündeki bu hakiın yerine 
ulaştırıyor. 

• Türk sahnesini birinci sınıf 
bir dünya sanatı muvaffakıye -
tine ulaştırmak ta kendi kulla -
nacağunız toplan kendi fahri -
kalarmuzda dökmek kadar ide
alimizdir. Ve bu böyle olduğu 
içindir ki operetten, operadan 
sık sık bahsedildiği bugünlerde 
Ballet sanatının da ilk temelle
rini atmak birinci planda göze 
vuran bir zaruret oluyor. 

Acaba Türkiyede yüksek Ba
lerinler yetiıtirmek imklm var 
mıdır? 

Nevra Ferit Talay, Semiha 

Dana profesörü Bayan Lid • 
ya Kıraua Arzamanov şerefine 
talebeleri tarafından verilen mü
samerede bulundum. 

Anneler için ne tatlı ve ne Ü· 
züntülü bir gün!... Kucağında 
binbir itina, ıstırap ve halecan 
ile büyüttüğü çocuğunun böyle 
alkışlar topladığı bir günde, ana 
kalbi kim bilir ne kadar çar -
par! .•• 

Aaçılan perdenin arkaımda 
beliren ilk artist tüllere bürün -
müş, tüy gibi zarif, ıirin, mini -
cik bir yavru idi. Pembe, pırpır 
eden bir kelebek ..• Plastik dans
la polka oynuyor. Ne güzeli ne 
güzel! 

Sonra gene küçük çocuklarm 
"Moment Musical,, ile 'Go -
pak" ı oynamalannı hayran hay 
ran seyrettik. Fakat günün en 
güzel eseri Kelebek dansı oldu. 
Sahnede 1 O - 11 yqmda Nevra 
Ferit Talay ile 9 - 10 yqmda 
Nadin tarafından temsil edilen 
bu oyun yekten, bu çocuklarm 
fevkalade istidadını gözlere 
vurdu. Bu iki küçük fakat istik-tik Teker ve Nadin adlı üc 

.-~el Türk çocu,iu kaf'ı!fı'Iİ 
lardanberi ç6rekleDmlı o u 
istifhama bacaklarındaki yük -
sek hünerverlikle cevap vermiş 
oldular: 

ha'tr ~ lik· . . 
bir kaç kUçük'~aana~t!kler~••.L.. 

- Evet •.• 

Nizamettin NAZiF 

(*) Çalgı çalanlara aşık olun
duğu romantik devirlerden pek 
uzaklardayız. 

Artisti eri 
Giydirmek te 
Bir san'attir ı 

Avrupada sahne hayatile bir 
tikte yürüyen ve sahne hayatı. 
run yükselip incelmesine ayak 
uydura uydura çok ileriye ulaş
mış olan bir sanat da, tiyatro 
terziliğidir. 

Tiyatro terziliği şöyle veya 
böyle bir dikiş veya biçiş işi de. 
ğildir. Bu, tarih bilmek, giydi -
rilecek artisti ve giyinmiş bir 
halde bu artisti seyredecek in • 
sanların zevkini tanımak işi • 
dir. 

Tiyatro terzisi kumaşlarla ~Y 
namasmı bildiği kadar renkler
le de oynamasmı bilen bir ar • 
tiıttir. 

Bu mini ınini artistleri giydi
r~in de bizaen olması neşemi
zı arttınyor. 

Tirol dansı seyrettirdiler 

St - Saens'in meşhur .. Kuğu
nun ölümü,, (La mort du cyg
ne) Dört mevsimler, Grieg'in 
yaz mevsimi, Rubinatein'm 
"Vals Kapris,, (Valce caprice) 
ini mahirane denecek kadar iyi 
oynadıklaruu da gördük. 

Hele Dört mevsimler danam
da cidden zarif ve zeki.ya hitap 
eden bir sanat bulduk. Sonba -
han Semiha Refik Teker, ilk • 
bahan Nevra Ferit Talay ve kı
şı Nadin öyle güzel bir tüle bü
rüyerek gözlere sundular ki ... 
Nevra Ferit ile Semiha Refik 
Teker, sonbahar oyununda 
bilhassa, çok muvaffak oldu.Az 
zamandanberi ders gördükleri 
halde, ilk dansettiği "Chopin" 
in 11 inci valsmda Semiha haki
ki bir kabiliyet gösterdi. Son • 
baharda bu kabiliyet daha kat'i
leşiyor,, .zerafeti daha nazan 
dikkate çarpıyordu. Hele Nwra 
Ferit. .. Bu çocuk hiç şüphe yok 
şu sanatı pek iyi anJamıı bulu -
nuyor. 

• Cüceler (Liliput) memleke. 
tinin meşhur kahramanlarmı an 
dıran bütün bu küçük artiatleri 
ve aralarında, bilhaua Nevra 
Ferit Talay'ı, Semiha Teker'i 
Nadin'i ıösterdildcri kabiliyet. 

Semiha Refik Teker'ln blriblrlnclen gOnl iki vaziyeti 
l S.jaa ldlfGk .. 'atkarluaa Ud pqt J 

Kelebek dansında bOyUk bir muvaffekiyet g8steren 
Nevra Ferit Talay ile Nadin Hennl 

[ Nena kısa paatalonlu olamchr J 
ten, hoca1an Bayan Lydia Kras- ya güzel sanatını katan Mesut 
a Arzamanov'u İle muvaffaki- Cemil'i, piyanist Bayan Tqkı • 
yetle verdiği denlerden dolayı nm muvaffakiyetini nasıl unu-
tebrik etmeyi vazife bilirim. tabilirim? 

Bu yazıyı bitirirken orkestra- Necile Tevfik Blren 



ı Eski ROMA Tarihinin En Büyük 
" 

AŞK Ve Kahramanlık Macerası 
_,..._ ....... ,_~_,~ 1 iti ''Mffltmr!!T'PAl'I-' .... "Jllatilıl;lılllll• 

(Evvelki günkü saynnızdan devam,ve son) 

Eski savaştan ka•ma kafa iskeletferi ve m ğferler 
ormanda Romalıları dehşete salmıştı 

onu esir abnak maksadile ge
len hainlerin başına bela olaca
ğını bağıra bağıra ilan ediyor -
du. 

Söylevlerinden biri hala bu
gün için bile çok heyecan uyan
dırır. Mukaddes ormanların de
rinlikleri içinde, yakılan bir 
ateş başında kederle yanan kal: 
bindeki kin ve gayzı, ateşlı 
gözlerinin ifadesini kim görse 
tüyleri ürpermezdi 

"Bakın; karşımızda daha dün 
dene<:eL. kadar kısa bir mazide 
Romalı müstevlilerden zaptet
tiğimiz bayraklar ormanların 
dallarında dalgalanmıyor mu? 
Düşmandan aldığumz bunca 
ganimet hala göriimüzün önün
de değil mi? 

"Segestus Alman toprakla
rından kaçarak Romalılara sı-

1 • h ğmsın ! Karışık bir kana razı Şimal barbarları kan akllmadan duyduk arı zevkı va şT olanlar gitsin, düşmanla birleş-
baljır19larla leslt ediyorlardı sin! Gitsin oğlunu yabancı bir 

Bir liaehnın kocasına karşı 
ifasına mecbur olduğu işler 
arasında onunla beraber hari>e 
gitmek; bütün zahmetlere bir
likte katlanmak meoburiyeti de 
vardı. Dünyanın hiçbir yerinde 
olmayan bu mecburiyet, şayet 
kansı onunla harıbe gitmekten 
çekinirse, erkek başka bir ka
c!ınla evlenebilir manasında alı
nırdı. Kendini tahkir edilmig 
addeden koca, kanımın aaçla
:rını keser, bu hakarete bu au
retle cevap vermiş olurdu. Çır
crplak soyularak köy köy teş· 
lıir olunur, daha bin türlü fena 
muamelelere maruz bırakılırdı. 

Kızı dilber Thusnelda'ya ba
bası Segestus çok yiiksek bir ko 
ca arıyordu. ö kadar cazip, o 
kadar güzel ve kibar bir kadı
ı11a kim talip çıkmazdı. 

Fakat Tdıusnelda her şeyden 
evvel ırkını düşünen bir kızdı. 
Bu itibarla Arminius'un takın
dığı tavırda mucibi muahaze 
hiçbir şey görmüyordu. Hem 
ne zaman Arminius ona yaklaş
sa ağzından dökülecek aşıkane 
kelimeler için titrediği halde 
sırf aile terbiyesine sadık kal
mak için ondan uzaklaşmamış 
mı idi? Romalılar ne de olsa bu 
v~hşi ruhta yaratılmı§ kız in
dınde menfur insanlardI. Evve· 
la harbi şimal insanları gibi sa
de aletlerle değil, Üzerlerine 
elrh ve sair madeni şeyler gi
yerek yapıyorlardı. Halbuki 
~imanlar; onlar çırçıplak elle
rı~e ne geçirirlerse dü§llllana 
hucum ederlerdi. 

Kızın ne fikirde oldu"'unu 
'.Armenius'ta pek ala biliy~rdu. 
Şimdiye kadar hiçbir zaman 
Rom~ modası bir esvap bile giy 
memış olan bu dilber kız üze
rinde babası ne kadar tesir yap. 
sa para etmiyordu. Çünkü o 
çıplak göğsünü her zaman açık 
bulunduran Alınan kadınıydı. 
Onun için aşkından ziyade an
nelik, Alman anneliği esastı. O 
ne Romanın Minerva'sı, ne Ati
nanın Hera'sı, ne Asyamn Cy
bele'si olmak istemiyordu. Ar
minius'un hakiki emellerini öğ
ı enen dilber Thusnelda bilate· 
reddüt onu kendine eş kabul et· 
ti. Varsın babası ne kızını, ne 
de kızının kocasını sevsin! 
Hem Arminius gittikçe halk 
nazarında büyüyordu. Roma 
ıkartalının Rhine nehrinin di • 
ğer sahiline atılışı onun mevki
ini son derece kuvvetlendir
mişti. 

Saf şimal halkı Roma leji
yonlarmın birkaç hafta .evvel 
mahvedilen üç alaydan ıbaret 
C)]duğunu sanıyordu. 

Diğer taraftan Romada en 

seçme askerlerinden olan 12 bin 
ıkişilik muazzam bir ordunun 
daha birkaç ay evvel Roma so
kaklarındaki geçit resmini unu· 
tam.amıştı. Şehrin kapısından 
çtkarken bu lejiyonlann geçtiği 
yol bir çiçek meşherine dönme
miş mi idi? Sokaklar baştanba
şa çiçekle döşenmemiş mi idi? 
Bu kahraman askerlerin şimal
de, Barbarların elinde çil yav
rusu gibi dağıtılarak ateşte ya
kılmak wretilc imha edildiğini 
haımedecck bir tek Romalı var 
mr idi? 

Kuvvetli bir vücudu uzun za. 
man uyuşturmak kabil olama
dığı gibi Roma kartalı da yine 
havalarda uçmaktan menedile
mezdi. Çok az zaman sonra Se
nato tarafından ilan olunan ma
teme rağmen Romalılar taze 
kuvvetler hazırlayarak, kuman
dasını da Octavius'un yeğeni 
ve bilahare Almanyadaki kah
ramanlıklarına izafeten Germa
nicus lakabını kazanan Mark 
Anthony'a tevdi ettiler. 

Bu yeni lejiyonlarm Rhine 
sahillerine sevki çok az zaman
da başarıldı. Annenius'un bil· 
tün gayretlerine rağmen Al
manlar birleşik değillerdi. Ara
larında bozgunluk vardı. 

Segestus'un halk arasında 
hiçbir tesiri kalmamıştı. Esir 
bir vaziyette idi. Unun için 
Germanicus'un muavenetini ta
lep etmekten başka bir çare 
yoktu. 

Roma 1ejiyonlarının tekrar 
Rhine sahillerinde görünmesi 
üzerine aralarında bozgunluk 
beliren Almanlar tekrar Seges
tus'un etraf ma toplandılar. Bu 
esnalarda kızı Thusnelda da 
bab~ının yanında bulunuyordu. 
~albıni, ruhunu, gayesini teş
kıl eden zavallı kahraman Ar
menius dağlarda, or nanlarda 
kabileler ara s 1 n da düşma~ 
?~ k~rşı onları birleştirmek 
~ç~n bın türlü mahrumiyetler 
ıçınde dolaşırken, uğraşırken 
o burada babasının yanında' 
memleketi Romalılara pişke§ 
çeken bir avuç hainin içinde bu
nalmış, kalmıştı. Fakat dilber 
kadının babasının yanında kal
masına esaslı bir sebep vardı. 
Babasile sevgilisini birleştir -
mek için uğraşyordu. Karnında
ki yavrunun doğmasına birkaç 
gün kalmıştı. Belki bu çocuk 
doğunca babasil~ Armenius'un 
banşmasma bir vesile olurdu. 

Romalıların gittikçe yakla • 
şan tehlikesi şimal adamlarım 
büsbütün Segestus aleyhine 
teşvik ediyordu. Ne tahaf bir 
tesadüf eseriydi ki. kocası 
memleketi ıbirleştirmeklc uğra· 

şırken dilber Thusnelda da ~ 1 kilisenin papazı yapsın! Bun • 
basını yola getirmekle meşgul- Jan bize hiçbir ayıp gelmez. 
dü. Romalılar gelir gelmez Sc- Çiinkü o bir hainden başka bir 
gestus'u halkın elinden kurtar- şey değildir. Gelecclt nesil onu 
mağa matuf teşebbüslere giriş- ancal( bir hain diye tel'in ede
tiler. Şatonun duvarlarından cektit ! İşlediği günahlarilc 
Roma ordusunu gören ihtiyarın Rhine'ct..:n Elbe'ye kadar bütün 
kalbi sevinçle çırpındığı halde, bir milletı:ı n~fretini kaza:umş 
kızı dilber Thusnelda'nın için- bir hainden zaten ne umulur
de kan ağlıyordu. Belki birkaç du? Romalılar gelip ~i~~ saf 
saat sonra şato teslim olacak, ve namuslu membketımızı ver
babası emeline nail, kız da son- gilerile, yeni adetleri!~, ahlak
suz bir esarete girmiş olacaktı. sızlrklarile berbat etmıyecekler 
Esasen birçok asil kadınlar bu mi? O ha-de ne duruyoruz, Al· 
şatoda ayni akibete maruz kal- man vatanının öz e\l'latlan? ... 
mamışlar mı idi? Fakat Germa- "Başka milletler Romalıları 
nicus'un onlara iyi muamele et· tanımadrkları için memnun, 
tiği de inkar olunamazdr. müsterih yaşarlarken, biz ki 

Nihayet meş'um saat çaldı dünyanın en kuvvetli bir mille
ve dilber, ateşli Thusnelda da tiyiz, Roma boyunduruğuna 
esir düştü. Meşhur tarih yazı- katlanmak bizim için en büyük 
cısı Tacitus hatıratında onu zül değil midir? Bu boyunduru
şöyle tasvir ediyor: ğu daha dün denecek kadar ya
"Etvarında hiç babasından kın bir .ı7'azide onların yüzleri

mcvrus bir şey göze çarpmıyor- ne çarpmadık mı? U stümüzde 
du. Gözkapaklarının üstünde yabancı müstevlilerin hiçbir izi 
korkudan eser y1., ktu. Sakin, bir nişanesi yokken, Augustus 
düşünceli bir duruşu vardı. El- gibi kuvvetli hain bir impara
lerile çıplak göğsünü kapatma- torun gönderdiği en parlak ku
ğa uğraşıyor, gözleri karnında mandan Varus'u yine bu or -
oynıyan yavrusuna dikilmiş, manlar içinde boğan bizler, da
ağzmı açmak tenezzülünde bi- ha dünkü çocuk denecek kadar 
le bulunmuyordu. tecrübesiz, beceriksiz Mark An

"Ayni azmanda Varus tala- thony'den mi korkacağız. Onla 
nından kalma birçok kıymetli rın Allah Mertebesine çıkardık
eşya da, tekrar sahiplerine iade lan Sezar'ları da biz yine şu 
edilmişti.,, kudretli ellerimizle boğarız: 

Şatonun sukutu ve karrsmın Hürriyetimize tecavüz etmek 
esir düş .. üğü haberi Armenius'a istiyen ahlaksızlar sürüsünü. 
yetişir yetişmez kahraman as- eğer milletimizi, vatammızı se
ker hiddetinden deli gibi bir 
hale geldi. Ona taç giydirmek 
için kanım son damlasına ka
dar akıtmağı cana minnet · bil
diği sevgili kadın demek şimdi 
düşman elinde esir..li. 

Daha doğmamxş oğlu, dün
yaya gözlerini açmadan bir esi
rin rahminden yeryüzüne geli
yordu. 
Hayatının en zengin rüyası, 

en kıymetli hazinesi savaşsız, 
düşmanı .. eline düş".iveriyordu. 
Ne şerefsiz; ne zelil bir haka
r~tti bu Yarabbi 1 Atını yelele
rınden kan akacak surette mah. 
n:ıu~layan Armenius, memleke
tını ~omalı. müstevlilere karşı 
Y~kvu~ut hır hale getirmek, 
bırleştinnek için köy köy, or
man o~an d»laşıyor; halkı 
alevlendırmek için sabahlara 
kadar uyku uyumuyor; onlarla 
konuşuyor, vat~nın müdafaası
na koşmalannı temin ediyordu. 
Romalılara, Segestus'a karşı 
ateş püsküren ifadesile halkı 
isyana teşvik ediyordu. Roma 
lejiyonlarınm bir kadını esir 
almaktaki alçak maksatlarını 
tel'in ediyor; Tiber nehri kıy1-
larından buralara i.adar bir ka· 

viyorsak mazideki kahraman 
ecdadımızın ruhlarını mezarla
rında muazzep etmek istemi • 
yorsak, hepimiz kalkıp el bir
liği ile müstevlileri s e v g i 1 i 
memleketimizden kovmak, on
ları eskisi gibi mahiv ve peri
şan etmek elimizdedir! Bunun 
için sizlere bir tek dileğim var: 
Sormadan, korkmadan, tered -
düt etmeden Armenius'un ar
kasından yürüyünüz 1 Ben sizi 
şerefe, zafere ulaştıracak yolu 
bulurum. O yolu içimde b~r şey 
bana göstermiş bulunuyor. Se
gestus gibi bir haini takip eder
seniz sizin için ebedi bir hus
ran müyesserdir. Elleriniz, 
kollarınız ebediyen esaret zin
ciri ile bağlanacaktır. Bense si· 
zi hürriyete, istiklale kavuştur
mak için uğraşryorurn. Kahra
man Alman ırkı haydi savaşa!" 

HER KADINA 
NASiP OLMIY AN 
BiR FAZiLET 

Her büyük adamı kıskandık
ları gibi Armenius'u da çeke
mi yenler vardı. Fakat buna rağ 
men orduya iltihak edenlerin 
adedi günden güne çoğalıyor -
du. Kılıç ancak onu kullanmak
ta maharet sahibi olanlara tev
zi olunuyor; diğer askerlere 
balta ve daha başka kesici alet
ler veriliyordu. Askerlerinin 
kullandrklan kalkanları daha 
küçülten, mızraklarının boyunu 
kısaltan kahraman kumandan 
bu suretle ordusunu daha hafif 
ve kolay manevra ede. bir ha
le getirdi. 

Germanicus evvela Armeni· 
us'un kuvvetlerini ikiye ayıra
rak onları bu suretle mağlfip 
etmek istedise de Bructerii ka
bileleri bu plana düşmektense 
köylerini bırakarak dağlara çe
kilmeği tercih ettiler. 

Nihayet kanlı muharebe yi -
ne Varus'un alaylannın mah -
vedildiği Teuloborg ormanın

da başladı. Bu ormanda eski 
hezimetten kalm-:ı binlerce Ro-
ma askerinin kemikleri ha -
la yığın halinde göze dehşet 
veriyordu. Biraz ilerde Varus 
lejiyonlarınm son müdafaa hat· 
tmı teşkil eden yüksek arazide 
insan kemikleri ile at kemikle. 

ri biribirine karışmış, külçe ha
linde yatıyordu. 

Bu manzara karşısında Ro-
malılar afallamışlardı. Demek 
karşılarındaki düşman, ölülerin 
gömülmesi için müsaade etmi
yecek kadar z:...lim ve yabani 
idi. Her ağacın dalında asılı ka
lan kafa iskeletleri: zehirli baş· 
lıklar, bunların her şeyden ev .. 
vel toplanması, merasimle gö
mülmesi lazrmgeliyordu. 

Roma ordusunu açık arazide 
mağlup edemiyeceğini anlayan 
Armenius ormanlıklarda, ba· 
taklıklarda düşmanı mahvet· 
meği tasarlıyordu. Bunu anla· 
yan Romalı Kumandan Germa· 
nicus düşmanın hücumunu 
beklemeksizin üzerine saldırdı. 

Bütün bir kış devam eden ve 
kah Romalılara, kah şimal Bar• 
barlarına gülen savaş talii, Al· 
manları daha ziyade zedelemiş· 
ti. Tarihçi Tacitus, bu uzun ve 
kanlı muharebenin tafsilatını 
görgüsüne istinat ederek çok 
canlı olaral: yazmaktadır. Fa
kat işin kısası, disiplin görmüş 
askerin ne de olsa başıbozuk 
kuvvetlere karşı daha müessir 
surette harbedebileceğini ispat 
etmiş ve neticede Romalılar yi· 
ne Rhine nehrinin öte kıyısın· 
da yerleşmiş bulunuyorlardr. 
Buna rağmen Armenius'un or
dusu da mahvedilmiş değildi. 

Romal: kumanclan için kış 
hazırlrkla geçti. Romantik ya • 
ratıhşta olan A menius ta sev
gilisinin ve oğlunun hayalleri
le yaşadı. Romalı müstevlilere 
karşı kin ve gayzı günJen güne 
artıyordu. Oğlunun yabancı bir 
memlekette, yabancı bir dil ko-
nuştuğunu, yabancı ilahlara 
zorla taptırılacağını düşündük· 
çe gözlerinden kanlı yaşlar akı· 
ymda j 

Nihayet yine savaş başladı. 
Romalılar kış hazırlığından 
sonra lejiyonlarmr intizama 
sokmuşlar, buna mukabil şimal 
adamlarında daha ziyade inti· 
zamsızlrk göze çarpıyordu. Bü
tün gün devam eden müsade· 
mede Romaldar her an daha 
iyi harp ediyorlar, adını adım 
düşmanı takit-1 ederek büyük te· 
lefat verdiriyor1ardı. Armenius 
kalbinin bütün kin ve nefretile 
son derece cesaretli, kudurmuş 
gibi harp ediyordu. Aldığı ya· 
ralardan akan kanla yüzü kıp· 
kırmızı olduğu halde, atını 
harp meydanının her tarafına 
sürüyor; her cephed~ düşmana 
kılıç sallıyordu. 

Fakat beyhude!... Şimal Bar
barları Romanın muntazam, di
siplin ile hareket eden askerle
rine karşı koymaları mümkün 
değildi. 

Annenius'un bütün gayret 
ve metanetine rağmen bu sefer 
zafer Germanicus'a nasip ol
muştu. Yüzlerce esir ve alınan 
ganaim ile defne dalları arasın
da çocugunu elinden tutmuş, 
muhteşem, gü uzun boylu 
camit denecek kadar ciddi bir 
kadın da göze çarpıyordu. Bu 
kadın ve çocuk, babasını gör • 
miyen Thusnelda ile yavrusu 
idi. Almanyayı temsil eden bu 
kadın hakkında söylenecek tek 
bir fikir vardır: Romanın yer· 
yüzüne ~erdiği ışık ne olursa 
olsun, Thusnelda'mn idealine 
sadık kalışı _her türlü sitayişin 
üstündedir. Ölüme d:adar idea· 
le sadık kalmak ve ölümde bi· 
le bu idealin verdiği zevki her 
şeyin üstünde utmak her ka· 
dına nasip olmavan bir fazilet 
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SIHHAT VE GUZELLIK 
t' kadını ihtiyar gösteren birin
{. Şey lüzumsuz şişmanlıktır. 

\!zumsuz şişmanlıktan ne ma
~ çı~ardığımızı şöyle anlata
~· Insanm vücudundaki et, ke
~ık tcşekkülatına uygun olma-
ı nu bir bayan şişmandır. Me

lela kemikleri ince, beden te
·~kkülatı daha ziyade · narin 
tipteki bir bayanın fazla şiş· 
rtıanıaması kemiklerine. uygun 
~~uyacak kadar et ve yağ bağ
-cunası demektir. Bunun için 
t.cnç ve güzel görünmekte bi
linci şart fazla şişman olma
~aktır. Fazla şişman olmamak 
cnıek zayıf olmak, kupkuru 
~!~on gibi bir şey olmak demek 
cgıldir. Bir dirhem et bin ayı

~ı Örter sözü hiçbir vakit yanlış 
\ICğildir. 

~ÜZEL KALMAK 
1ÇiN 

Güzel kalmak ıçın şişmanla
~~~ak lazımdır. Şişmanlamak 
81zı ıki yerden vurur: Evvela hü 
Ziinlü bir hal alırsınız. Sonra bu 
~ne eteklerin daha kısalmakta 
0 

.. duğuna göre göze çok hoş gö
~r:ıezsiniz. Bacaklarınızın da-
a zıyade gözükeceğine göre şiş 
~anlamamağa gayret lazım. 
ti cnı kemerinizin alelade bir de-

den yahut yılan derisinden 
~lup. olmaması büyük bir mesele 
ş~Şkıl etmez. Elverir ki gitgide 
b ~Şnıanhyarak iliklenmi yecek 
,;~.hale gelmiş olmasın. Çok şık 
ıı ıse alamamak yüzünden hüz
h c kapılmaktansa vücudunuzu 
~~gi elbisey:i olursa olsun şık 
ıı:sterecek şekilde saklamak da-

rtıünasi p olmaz mı? 
.. Şişmanlık kadınların yalnız 
~cutıannda değil, düşüncele-
8.nde, dimağlarında da aksi te-
0~er husule getirir. Muvaffak 
di~ ak için gerek vücutça gerek 
""llağça sıhhatte olmak lazım-

dır. 1 
Balık etinde dediğimiz tiple

rin vücutları olsun düşünceleri 
olsun cok hafiftir. Bunlar ken
dilerini dai111a kuş gibi hisse
derler. 

ŞU TAVSiYELERi 
DiNLEYiNiZ t 

Eğer siz de böyle hissetmek 
istiyorsanız aşağıdaki tavsiyele
re riayetle çok çabuk muvaffak 
olursunuz. Bundan evvel şurası
nı da ilave edelim ki tarif olu
nan idmanlar sizi adaleli yap
maz. Bilakis adalenizi gevşete
rek mütesaviyen dağıtır, yumu
şatır ve sizi bir dişi kaplan gibi 
çevik ve çalak yapar. Azlığına 
bakıp da bu yemeklerle kafi gı
da almıyacağınıza da inanma
yın. Aşağıdaki idmanların hep
sini birden yapmıya lüzum yok
tur. Evvela vücudunuzun en zi
yade incelmeğe ihtiyacı olan 
kısmından başlarsınız. Bunda 
muvaffak olduktan sonra diğer 
idinanlara geçersiniz. Böylece 
hem maksat hasıl olmuş olur, 
hem de fazla yorulmaz, sıkıl· 
mazsınız. Şunu da unutmayın 
ki değil sizler; beyaz perdenin 
üstünde görerek vücut tenasü
büne hayran olduğumuz Jean 
Harlow, Helen Twelvetrees, 
Gyoria Swanson ve daha birçok 
yıldızlar bile vaktiyle şişmanca 
kadınlardı. Bunu düşünecek 
olursanız "Hüzünl~ kadın,, tipi
ni bir tarafa bırakarak hemen 
neşenizi yerine getirirsiniz. 

AGLAMAK PARA 
ETMEZi 

Ağlamak para etmez bayan
lar! Hem yüzünüzü buruşturdu
ğu için kat'iyyen bu tarafa ya
naşmayın. Hele sizi sevgiliniz 
ağlarken görmesin! Bu en fena 
bir şeydir. 

ilk iş asabınızı düzeltmektir. 
Asabınız düzeldi mi hüzünlü 
olamazsınız. Çünkü yaşamak 
neşesi avdet etmiştir. 

Her akşam yatmadan evvel 
karnınızın üstüne uzanarak kol
larınızla karyolanın demirlerini 
sıkıca yakalayınız. Öyle ki vücu
dunuz yarım dakika kadar to· 
puktan boyun adalenize kadar 
gergin kalsın. Bundan sonra 
birdenbire yakaladığınız demir
leci bırakarak yarım dakika ka
dar yupyumuşak, gevşek, lapa 
gibi bırakınız. Bu hareketi on 
kere tekrarlayınız. 

Bu idmanı yapmadan evvel 
arka üstü yatıp midenize elleri -
nizle ilkönce hafif hafif, sonra 
da sıkıca bir masaj yapmak da 
şarttır. 

Uykuya yatmadan evvel bir 
büyük bardak mevsimine göre 
yemiş şerbeti içmek de tavsiye
lerimizin başında gelir. 

Bu idmanla başhyan bir uy
kudan sonra, ertesi sabah vücu
dunuz çok iyi dinlenmiş olacak
tır. Çünkü, bütün gece kanınız 
çok iyi cevelan etmiştir. Sabah
leyin uyanır uyanmaz ,hemen 
yataktan fırlayınız. Yatakta iki 
tarafa dönerek tasa çekmeğe 
başlamayın. Kahvaltı zamanına 
kadar kendinizle, tuvaletinizle, 
temizliğinizle o kadar candan 
meşg~l olun ki taliin size gül
mediğini düşünecek vaktiniz ol
masın! 

Banyonuzun çok sıcak olma
ması, hatta serin olması daha 
iyidir. Vücudunuzu sıkıca yu
mufakça bir fırça ihr Ye tiol b
bunla uvalayın ! Bundan sonra 
vücudu sertçe bir havlu ile ku
rulayın. Fakat adamakıllı kuru
layın. Kuruladım diye vücutta 
rütubet bırakmak son derece 
mahzurludur • ....-- .-. • 11t 

Banyodan sonra bovun adale-

MODASI 

nizi gevşetmek için ellerinizi 
arkanıza uzatarak boyundan 
omuzlara doğru masaj yapınız. 
Omuzlara da lüzumu kadar 
ehemmiyet verınız. Bundan 
sonra göğsünüzün üstünde iki 
memenizin ortasında bir gudde 
vardır ki\ bunu uğuşturmak kan 
cevelamna son derece yardım 
eder. Bu guddenin üzerinde par
maklarınızla daire çizer gibi ha
fif masaj o kadar iyidit ki, neti
ceden siz de şaşırırsınız. Ayni 
hareketi ensenizde saçlarınızın 
dibine kadar tatbik etmek de 
son derece faydalıdır. 

Bunlara muntazam surette bir 
iki hafta devam eden hüzünlü 
tipteki bayanı görseniz siz de 
tanıyamazsınız. Sebebi? Gayet . 
basit. Bati hareket eden, katıla
şan guddeler normal bir şekilde 
harekete gelmiştir de ondan! 

YAGLARI 
ERiTMEK iÇiN ... 

Bu esas idmana ilaveten, otu
rup kendinizi dinlediğiniz za
manlardan yadigar, ötenizde be
rinizde kalma fazla et ve yağları 
eritecek başka bir idman da ta
rif edelim. 

Arka üstü yatın. Kendinizi 
çok gevşek bırakın. Elleriniz 
kalçalar hizasında yatağın üs
tünde gevşek olarak dursun. Bu 
vaziyette iken birisi size bacak
larınızı bükmeden baş hizasına 
kadar kaldırmanıza yardım et· 
sin. Bu hareketi birinci gün üç 
kere bundan sonra da tedricen 
on defaya kadar arttınnız. Bu
nu da yapamam derseniz bayan
lar size söylenecek bir tek cüm
le var: "Öyle ise kendinizden 
nefret edecek kadar şişmanla
ym.,, 

Kısa bir öğüt daha: Haftada 
iki gün çok hafif öğle yemeği 
yiyin. Mesela sade suda kayna
mış pirinç. içine biraz da kuru 
üzüm, biraz da şeker atarak ye
necek hale getirdikten sonra ka
naat eder, bununla ve bir bardak 
sütle akşamı ederseniz merak 
etmeyin; hiçbir zarar görmezsi
niz! Hele önümüzdeki sıcaklar
da, haf tada iki öğle yemeğinde 
böyle hafif bir perhiz herkese 
~.SW~ı inı., ~ 
ederim ki bayanlar; o fazla yagı 
eritecek, kanınıza muntazam bir 
cevelan verecek yukarki tavsi
yelere muntazam surette devam 
ederseniz erkeklerin hiç hoşlan
madığı "Hüzünlü kadın,, tipin
den çok çabuk kurtulursunuz. 

Düğmeler 
Nası I 

Garnitür Olarak 
Kullanılır? 

1 - Mavi ve sarı çizgili ve 
katlanmış yakalı bir kazak el
biseye hoş bir şekil vermekte
dir. 

Spor elbiselerinde elbisenin hatları ekseriya basittir. Elbise
yi açmak ve ayni zamanda bir spor elbisesi olarak göstermek 
için düğme gamitürlerine ihtiyaç vardır. 

, Düğ~eler elbisenin rengine muhalif olarak intihap olunma· 
hdır. O zaman kontrakt bir gösteriş gösterir. Spor elbiselerine 
dikilen düğmelerin üzcrlcri patiskadan veyahut derindendir. 

r. 
~ 2 - i\çık gri renkte ayağa 
ı..=_dar uzatılmış bir kilot panta
~ açık veya koyu gri ve şat
~çlı kareli Şkot kumaşından 

ceket pek muvafıktır. Buna 
' 1• gömlek bluz ve kırmızı 

mavi çizgili kravat çok yakışır. 
Kadın eğerine binmeğe mah

sus atlı spor modeli tradisiyon
dan kat'iyyen ayrılmamaktadır. 
Ceketin arkasında resimde gö-
rüldüğü gibi iki yank vardır. 

Bunlar ceketin vücuaa iyi otur
masına hizmet eder. 

3 - Modem erkek ceketi 
şeklinde kostümler arazi gezin
tilerinde giyilmektedir. Şapka 
kloş şeklindedir. 

Elegan bir yazlık atlı spor el
bisesi, açık kahve renginde bir 
kilot pantalon, beyaz bir ceket-, 

le giyilir. Burada gene kau fötr 

şapka giyilir. 

Düğmelerin elbise üzerinde garnitür olarak nasıl kullanıldı
ğına dair bir fikir vermek için modellerimizi neşrediyoruz. Re· 
simlerde görüldüğü gibi bu düğmeler hakikaten elbiseye hoş 
bir manzara vermekte ve elbiseyi daha gösterişli göster
mektedir. 

DONDURMALAR 
E-------------·-------------------------,_,.._ __ .._. ____ ı 
Limonlu 
Dondurma 

Bir kilo şekeri bir kilo suda 
eritirsiniz. On iki limonu sıka • 
rak suyunu alırsınız. Hazır edil
miş olan şekerli suyun yansı 
bu mikdar limon suyu ile karıştı 
rıhr. Bundan sonra şeker dere · 
cesi denilen aleti bu suya soka
rak, 20 dereceyi gösterip göster 
mediğini muayene edersiniz. 
Göstermezse, gösterinceye ka -
dar şeker suyundan kepçe ile 
ilive edersiniz. Eğer 20 derece
yi geçmişse, adi su ilavesile o 
dereceye indirirsiniz. Kanştınp 
süzersiniz ve dondunna kutusu
·na alarak dondurursunuz. 

Vanilyalı 
Dondurma 

Bir kilo sütü kaynatırsınız. 

Ayrıca yanın kilo toz şekerine 

yedi yumurta sansı ile yarım çu 
buk vanilya karıştırır ve sütü 
bunların üstüne dökersiniz. Ka
nştı.rıp tekar ateşin üzerine ko
yarsınız. Kaynamamak üzere 
koyulaşıncaya kadar pişirirsi • 
niz. Bundan sonra ateşten aşağı 
alıp süzersiniz. Soğuyunca ay -
nca hazır edilmiş buz içinde bu 
lunan dondurma kutusunun içi
ne dökerek, dondurursunuz. 

Dondurma yaparken kutula
rın temizliği şarttır. 

l SALÇALAR ---------
B E Y A Z Süt salçası 
S A Ç L A R İki kaşık tereyaiı, üç kaşık un 

ateş üzerinde yağ eriyinceye 
kadar kanştınldıktan sonra, 
üzerine bir buçuk kilo sıcak süt 
dökülür ve tekrar karıştırılır. 
Yanın saat kadar kaynadıktan 
sonra indirilip süzülür. 

Bir kaşık tereyağı, iki kaşık 
un, bir kupa süt' on üç yumurta 
sansı bir arada karıştırılarak 
ateş üzerinde iki üç saat kayna
tılır ve süzülüp alınır. 
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Christophe 
Colomb 

Cenova'da bir dokumacının 
oğluydu. Yirmi yaşındayken, 
dic7er bütün Cenovalrlar gibi o 
daı::. denizciliğe başladı. Bir kaç 
yıl denizcilik yaptı, İngiltereyi, 
İzlandayı, Afrika kıyılarını de
laştı. Biiyük D e n. iz c i 1 e r Nihayet Lizbona yerleşti.En 
büyük düşüncesi şuydu: Daima 
garba doğru gidilse, mutlaka 
Hindistan yolun üstüne çıkacak 
tir. Hindistanm denizden yolu
nu bulmak isteyişi, bu memle -
ketin zenginliğinden ileri geli -

İlk yaya devrialem seyyah -
larında;ıdır. Genç bir seyyah t 
Yirmi iki yaşındayken babası 
ve amcasıyla birlikte Çin'e doğ
ru yola çıktılar. Babası V enedi
ğin zengin tüccarlarından biriy 
di. Çin'e ticaret işlerini yoluna 
koymak için gidiyorlardı. Mar
co Polo böyle uzun bir seyaha
tı sevinçle karşıladı. Yolda pek 
canları srkılmadı. Çin'e vardık
tan sonra da Hindi Çini, Hin -
distan ve İran üzerinden dön -
düler. 

Marco bu seyahattan çok şey 
ler ~örmüş, hi0 bir not bile tut
madan bütün gördüklerini ve i
şittiklerini hafızasında sakla -
mıştı. 

Avdette "Harikalar kitabı,, 
adı altında neşrettiği bir kitapla 
gördüğü memleketleri tasvir et
miş, oralardaki ahlak ve adetle
ri anlatmıştır. 

• Vasco de c.:iama 
D e n i z 1 e r d e n H i n d i s

t a n ı n yolunu arayan Colomb 
gibi birisi daha vardı: Vasco de 
Gama. Bu adam da Afrika sa -
hillerini şimalden cenuba doğru 
mütemadiyen indikten sonra, 
nihayet Kap burnunu dolaşmış 
ve Umman körfezine kadar var
mıstrr. 

1497 de Portekiz Kralı Em -
manuel kendisini yeni bir sef e
re memur etti. Vasco Kap'ı do
laşarak, Zengibar kıyılarına var
dı. Oradan Kalküte'ye ulaştı. 
Hedef~ varmışlardı. Fakat o 
vakta kadar Hindistanla alış ve
risi elJerinde bulunduran Arap -

~ıııtılllllll ~ 

Christophe Colomb 
lada çatıştılar. 

Vasco bunlarla savaşacak 
kadar kuvvetli değildi. Tekrar 
Portekize döndü. Heyecanla 
karşıladılar ve kral kendisine 
Hint denizleri amirallığı rütbe
sini bağışladı. 

1502 de bu sefer yirmi gemi 
ile tekrar yola çıktı, Kalküteyi 
bombardıman etti, düşman ge -
milerini yaktı; ve Portekiz haki
miyetini kabul ettirdi. 

Bu ikinci seferi kıskananlar 
iftiralarda bulundular ve Vasco 
de Gama'yr gözden düşürdüler. 
Yirmi sene sonra kral ücüncü 
Jean kral naibi sıfatile V~sco'
yu üçüncü defa Hindistana gön
derdi. 1525 te henüz vazifesinı 
bitirmemişken Malabar'da öldü. 

• 
Magellan 

O da Portekizli bir kaptandı. 
O da deniz yoluyla Hindistana 
ulaşmak istiyordu. Fakat yolun 
üzerinde Amerika gibi bir mani 
vardı. Düşündü, bu toprak dö -
nülüp geçildiği takdirde, Hindis 
tana varılır. O da bir yol bu
labilmek ümidile Amerika sa -
hillerini cenuba doğru indi. Ha
la adım taşıyan boğazı keşfetti, 
boğazr geçti ve cesaretle yeni 
bir Okyanusun daha icine daldı. 

Hava müsait gidiy;rdu. Dört 
ay denizde çalkandıktan sonra 
nihayet Filipin adalarına ulaş
tı, fakat orada yerliler tarafın-

yordu. n 
Portekiz Kralına müracaat 

etti. Kral müracaatı kabul et -
meyince, bu sefer İspanya Kralı 
Ferdinand'a başvurdu. Ona ye
ni yeni topraklar kazandıracağı
m, zengin bir memleket hediye 
edeceğini söyledi. En nihayet 
ikna etti. 

Colomb'un emrine gemiler ve 
tayfalar verildi. Colomb dönüş
te Amiral rütbesine çıkarılacak, 
keşfettiği memleketlerin kral 
vekili olacak, ticaret inhisarı da 
kendisine bağışlanacaktı. 

1492 den 1502 ye kadar on 
senede dört defa seyahat etti. 
Her seyahatında biraz daha ile
riye gidiyor ve keşfettiği top -
rakların Hindistana bağlı ilk 
kara parçaları olduğunu zan -
nediyordu. Küba, Hayti, Lucay 
adalan, küçük Antiller bu su -
retle kesfedilmişlerdi. Fakat 
bütün bunlar Hindistan değil . 
diler. 

Madride dönüşünde de bu se
fer şikayetler başladı: "Hani 
sen bize Hindistanı bulacak . 
tın?,, diyorlardı. Hakkında gös
terilen muamele değişmişti. 
Hatta nefret ediyorlardr. 

Son defa Amerikadayken, 
arkasından adamlar gönderdi -
1er. Bunlardan birisi Americ 
Vespuce'tür. Ve yeni toprakla
rın ismi hala ona izafe edilmek
tedir. 

Colomb belki sefalet içinde 
ölmedi. Fakat kendisine vade -
dilen şeylerin hiç biri yapılma
dı. 

Tıbbiyede 
imtihanda 

dan öldürüldü. Mümeyyiz -(Bir kemik gös-
Muavini Del Cano kumanda- tererek) Bu kemiğin ne za

yı eline aldı ve J Jla devam etti. mandanberi toprak altında bu
Ümit burnu yoluyla İspanyaya lunduğunu söyliyebilir misin? 
döndü. Bu suretle de dünyayı Talebe - Gömüldüğü gün _ 
ilk defa olarak devretmiş oldu. denberi efendim. 

YAZISIZ Hi K' AY E ' " " ,_., """~-uw .. '"'\ 

© 

FAYDALI BiLGiLE~~ 
Bugllnk ü e 
program 

Liman 
hareketleri 

iSTANBUL 
12.30: Muhtelif plaklar. 18: Dans musi

kisi, plak. 19.20: Çocuk saati, hikayeler, 
Mes'ut Cemil. 19.50: Haberler. 20: Bayan 
Nazlı keman solo. 20.30: Havaiycn kitar 
Siyret ve arkadaşları. 2}: Bayan Babik
yan şan piyano refak.,tıyle. 21.20: Son 
haberler. 21.30: Radyo, caz ve tango or
kestrası ve bayan Birsen şan. 

SUDAPEŞTE 

545 Kh&. 550 ın. 

20.40: Plak. 21.40: Duyumlar. 22: Op~ra 
orkestrası. 23.15: Hava raporu. 23.20: Çm
gene musikişi, 24.10: Cazband. 

BUKREŞ 

823 Khz. 364 m. 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Haf~f mu· 
siki. 19: Duyumlar. 19.15: Konscnn de
vamı. 20: Sözler. 20.20: Operet plakları. 
20.55: Sözler. 21.15: Senfonik radyo or·. 
kestraıu. 22: Sözler. 22.15: Konserin de· 
vamı. 23: Duyumlar. 23.15: Plak. 23.45: 
Ecnebi diliyle duyumlar. 

VAR ŞOVA 
:t24 Khz. 1339 m. 

20.35: Plak. 20.50: Sözler. 21: Sözler. 
21.15: Varşova rilharmonisi tarafmdan 
konser. 23.30: Şiirler. 23.45: Doktor sö~
leri. 24.05: Plak. 

STUTTGART 
574 Khz. 523 m: 

20: Hafif musiki. 21: Duyutnlar. 21.15: 
Halk şarkıları. 21.45: Çift gitar konseri. 
22: Musikili şen skeç. 23: Duyumlar. 23.20 
Sözler. 23.45: Hatif musiki. 1: Gece kon
seri. 2-3: Koro ile piyano konseri. 

PRAG 
638 Khz. 470 m. 

20.15: Plak. 20.20: Duyumlar. 20.30: 
Hafif musiki. 21: Radyo piyesi. 22: Du· 
yumlar. 23.15: PHik. 23.30: Rusça duyum
lar. 

• Sinemalar 
Tiyatrolar 

4 ipek: (incili Kadın) ve (Gece 
yarısı kızı) 

:/- Sumer: (Matmazel Nituş) ve 
(Demirhane müdürü) 

"' Türk: (Daktilo evleniyor) ve 
(Dede) 

:t- Şık: (Tarz.an) ve (Beş Kocalı 
Kadın) 

:/- Elhamra: (Solmuf Güller) ue 
(Sema Devleri) 

:.r- Tan: (Çılgın Kan) 

~ Melek: (Bir kadının haysiye. 
ti) ve (Mösyö Bebe) 

:.f. Alkazar: (Cehennem Kartal
ları) ve (Bosna Sevdaları) 

* Yıldız: (Harp arifesınde) ve 
(Con lstravsın aşkı) 

"' Asri (Deli gönül) 
:/- Alemdar: (Patron olsaydım) 

ve (Ccuu• kalbi) 

:f. Milli: (Sarışın Kukla) ve (Es
rarengiz Çiflik) 

*Hilal: ( Afk ve kan) ve (Ka. 
nun muhafızı) 

'f. Kl\dıköy Süreyya: (Karyoka) 

Nöbetçi 
Ecza neler 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlar· 
dır: 

Eminönünde (Agop Minasyan), 
Çemberlitaşta (Sırrı Rasim), Gedik
paşada (Asaduryan), Cibalide (Ne
cati), Şehzadebaşmda (Hamdi), Ak
sarayda (Şeref Cetal), Samatya~a 
(Rıdvan), Şehremininde (~ .. ~amdı) 

Karagümrükte (Kemal). Buyukadada 
(Şinasi Rıza). Heybelide (Yusuf), 
Beşiktaşta (Nail), Bakrrköyünde 
(Merkez), Defterdarda (Arif), Has· 
köy<le (Halk), Kasrmpaşada (Mer
kez), Galatada Mahmudiye cadde· 
sinde (Mişel Sofronyadis), Taksim • 
de (Taksim). Kalyoncukolluğunda 
(Beyoğlu), Şişlide (Halk), Kadıkö· 
yiinde Muvakkithane caddesinde (Sa. 
adet). Söğütlüçeşmede (Hullısi Os
man), Eylipte (Hikmet) eczaneleri 

• Vclou, müracaat 
yerleri 

Den17. Yollan acentesi T e
lefon 
Akay (Kadıköy iskelesi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şark Demiryollan müraca. 
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan mün
caat kalemi. Haydupa!a. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

Dtin limanımıza §U vapurlar gel
miştir: 
Bandırmadan (Gülnihal), Izmitten 

(Güzel Bandırma), Mudanyade.n 
(Tayyar), Karadenizden (Aksu), 
Ayvalıktan (Antalya) 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
sunlardır: 
~ Bandırmaya (Saadet), Karadenize 
(Güney su), Mudanıaya (Mersin), 
lmroza (Sakarya), Izmite (Ayten). 

Bugün limanımıza şu vapurlar ge
lecektir: 

Iskenderiyeden (Ankara), Mudan 
yadan (Mersin), izrritten (Ayten). 

Bugün limanımızdan gidecek va -
purlar şunlardır: 

Mudanyaya (Asya), lzrnite (GÜ· 
zel Bandırma), Mersine (Dumlupı -
nar). 

:ü)s mfyp mföyp mföyp mföypmfb 

• itfaiye 
Tele fon la rı 

lstanbul itfaiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Üsküdar itfaiyesi 60625 

Yeşilköy, Bakrrköy, BüyUkdere, 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar· 
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz. Kı· 
nah m1ntakalan için telefon santra• 
hndaki memura ( yancm) kelimesini 
söylemek kafidir. 

• Hastane adresleri 
ve Telefonları 

Cen-ahpaşa hastanesi. Cer
rahpaşa 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükiir hastanesi. 
Firuzağa 
Gülhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akHye ve asabiye 
hastanesi. Bakırköy Reıa
diye kışlası 
E tf al hastaneıi. Şişli 
Haydarpaıa Nümune ha•· 
tanesi 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 •• 60 
42426 

60107 

• Çabuk sıhhi 
yardım teşkil8t 1 

Bu numAnclan imdat oto
mobili istenilir. 44998 

Davetler • KURUL TAY KALDI 

T. 1. C. 1. İstanbul Mıntakası Baş· 
kanlrğmdan: 

6 Haziran 1935 günlemecinde An
karada toplanacağı bildirilen İttifak 
genel kongresi geri bırakılmıştır. 
Kongrenin toplamı.cağı yer ve gün 
birleşik klüplere ayrıca bildirilecek-
tir. • 

Türk cerrahi Cemiyclinden: 

Türk cerrahi cemiyeti aylık toplan
tısını 2 • 6 • 935 pazar günü saat beş 
buçukta Cerrahpaşa hastanesinde ya 
pacaktır. Azamn ve arzu eden dok
torların gelmeleri • 

• 
C. H. P. Süleymaniye ocağından : 
Partimizin temsil kolunda çalışmak 

arzusunda olan Bayanların kayıt 
müddeti olan 15 gün zarfında (Pazar 
ve salıdan maada) akşamları saat 18 
den 20 ye kadar dört fotoğrafla oca
ğımıza müracaatları. 

KÖPRÜ • HAYDARPAŞA • KADIKÖY 

15 Mayıs 935 tarihinden itibaren 
(Her ıün) 

. Ki.iprüden H Paşa- Kadıköyü 
Kalkış dan K. ne Vana 

6 30 x 16 48 6 53 7 00 x 7 18 7 23 
7 30 D 7 50 
7 35 x 7 53 
7 35 X E ' 7 53 7 58 8 00 8 20 
820 x 8 40 
830 D 850 
8 40 E 855 840 D 9 00 
9 05 Toros 923 9 28 
9 45 X Adana 10 03 10 08 10 2v • 10 40 1100 x 1118 1123 1150 x 12 08 12 13 12 30 12 50 13 15 x 13 33 13 38 14 oo X Ankara mubtelit14 ıs 14 23 14 30 14 53 1510 x 1448 

15 50 x 15 28 ıs 33 
1625 1608 16 13 

16 40 16 45 x 17 05 17 00 17 15 
17 25 Adapazarı 17 43 17 48 17 50 x 18 10 18 00 1815 
18 30 Ankara sür'at 18 48 18 53 18 55 x 19 15 
19 10 1925 1945 x 20 o:. 2008 
ıo30 x 20 48 20 53 
2110 x 21 30 2135 

2230 x c. 
23 45 X A. 

22 50 22 ss 
24 05 2410 

A. lıtaretli seferin treni cuına, pazart~ 
günleri işler. 

B. lşaretli seferin treni persembe ve pı.• 
zar günleri i!ller. 

X İşaretli seferlerin Baoliy(; trenlerilı 
iltisakı vardır. 

• 
KADIKÖY. HAYDARPAŞA· KÖPR0 

ıs Mayıs 935 tarihinden itibaren 
(Her sün) 

Kadıkö. H. Paşa
ünden K. dan K.. y 

6 25 635 x 
7 30 7 38 x 
7 00 
800D 

SOS XD 
805E 810 x 
8 30 

845 x 
9000 

9 ıs Ankara sür'at 
905E 915 
9 40 948 x 

10 20 1028 x 
10 50 10 58 Adapaıan 
1140 1148 x 

Köprüye 
Varıe 

6 50 
7 53 
7 20 
8 20 
825 
8 25 
8 50 
9 05 
9 20 
9 35 
9 35 

10 03 
10 43 
1113 
12 03 

12 30 12 40 Ankara muhtelit 12 55 
1305 1315 x 13 30 
13 45 13 ss x 14 10 
1435 14 55 
ıs oo 1508 x 15 23 
ıs 40 160CI 
1620 1628 x 16 43 
1~ 50 1710 

1715 x 17 35 
17 25 17 45 
lHS 1815 

18 ıs x 18 35 
1830 18 40 Adanıt- 18 55 
1900 19 08 x 1923 

19 35 x 1955 
19 45 19 53 Toroı 20 08 
2020 2028 x 20 43 
21 10 2120 x 2135 
21 55 22 05 x c. 22 2() 
23 05 2315 X B. 23 3(J . 

C. İşaretli seferlerin treni 1 Hazirandaıl 
31 Birinci Tesrine kadar işler. 

D. İşaretli seferler cuma günleri yapdma:S. 
E. lııaretli ıeferler c:uma günleri yapılır• 

Sisli tipili ve şiddetli fırtınalı bavalard~ 
vapurlar bulunduklan mahallerden harekef 
etmiyec:ekler . barınmak mümkün olınl' 
van iskeleleri tutmıyacak. yahut daha ev• 
Ve) terkedebileceklerdir. 

1 
Eyüp Sulh ahkamı şahsiye haklın· 

iğinden: 
Mahkememizde 930-108 sayılı doS 

ya ile ölü -:avidana . it ve tamamina 
4320 ve 1600 hisse itibarile 100 his• 
sesine 270 lira kıymet takdir edilmiş 
olan Beşiktaşta Süleymaniyede kil • 
çük çiftlik sokağında eski 20 sayıl! 
dutluk tarlasının mezkur 100 hissesı 
ve yine tamamına 7510 lira ve ııZ 
hisse itioorile 70 hissesi, tekrar 1600 
hisse itbarile 100 hissesine 293 lira 
kıymet takdir olunan mezkur mahal 
de küçük çiftlik caddesinde eski 38 
sayılı dutluk bahçesinin mezkur 100 
hissesi. Ve yine tamamına 7565 lira 
ve 1600 hisse itibar 100 hissesine 
4 7 3 lira kıymet takdir olunan Topha• 
nede Kılıç Ali paşa mahallesinde va• 
pur iskelesi caddesinde 4, 6 ve MeS" 
cit sokağ' ia 2, 4, 6 sayılı ve altında 
dört dükkanı müştemil kargir hane • 
nin mezkur 100 hiss .. si ve yine tama 
mına 760 ve 112 hisse itibarile 70 hi9 
sesi. Tekrar 1600 hisse itibarile ıoc 
hissesine 29 lira kıymet takdir edilerl 
Beşiktaşta Süleymaniye Küçük çift .. 
lik sokağında eski 30 sayılı dutlulc 
bahçesinin 100 hissesi. Ve yine yarıst 
na üç bin on beş ve 1600 hisse itiba• 
rile 100 hissesine 188 lira kıymet tak 
dir olunan Beşikte.şta Süleymaniye 
Küçük çiftlik sokağında eski 18 sa " 
yılı dutluk tarlasının 1600 hisse itiba 
rile. Ve yine tamamına '< 340 ve 3200 
hisse itibarile 100 hissesine 111 lira 
kıymet takdir olunan Tophanede l{ı• 
lıç Ali paşa mahallesinde vapur is • 
kelesi caddesinde eski vP. yeni 23 sa• 
yılı üzerinde odaları müştemil bir bal' 
mağazanın 100 hissesi. Eyüp ahka11'11 

şahsiye hakimliğinden açık arttrrına 

suretile sa:ılacaktır. Satış şartname• 

si: 3 haziran 935 de divanhaneye a• 
sılacaktır. Arttırmaya iştirak içirt 
yüzde yedi buçuk oey akçe.si altntr• 
Müterakim vergi, tanzifat, V'akıf ica• 
resi emlak sahiplerine, dellaliye rnüŞ 
teri ye aittir. Birinci arttırmada kıY" 
meti muhaminenin yüzde yetmiş be
şi bulmadığı takdirde en son arttıra
nm taahhüdü baki kalm. ': üzere ikİl'l 
ci artttrma on beş gün sonraya bıra• 
kılacak ve en çok arttrrana ihale ~~ 
hınacaktır. Yukard< isimleri yazı ı 
20 ve 38 sayılı dutluk tarlaları 1. 7: 
935 pazartesi günü saat 10 dan 11 " 
ve 4, 6 ve 2, 4, 6 sayıl· emlak saat 1 ~ 
den 12 ye kadar ve 30 ve 18 sayı 
dutluk bahçelen aynı gü de öğlede~ 
sonra saat 13 den 14 e ve 23 sar• 
emlak dahi 14 ten 15 e kadar açık ar~ 
tırma suretile satılacaktır. lşbu eıtl 
lakten sattlmıyanların ilrinci arttır : 
ması 16. 7. 935 salı , tertip sıra .. 
smda gösterildiği veçhile aynı saat 

oa 
lerde yapılacak ve. " çok arttırıı • 
ihale edilecektir. İpotek sahibi alil 
cakhlarla diğer alakadaranm evraıc~. 
müsbitelerile yirmi gün içinde oııı i 
k( meye ':ıildirmeler• .azımdır. ı\"~
halde haklan tapu sici11erile sabit 

0

11
, 

madıkça satış bedelinin yaplaşınası0, 
dan hariç kalacakları ve daha zi}'3 e' 
tafsilat almak istiyenlerin malıkeııı,, 
de 930-108 sayılı dosyası 1a müra'

3 

etmeleri ilan oluııur, ,(11987} 



~ Sl-5-935 =::::=:::=============================================T ~ N=:======================================================= 17 

VALDE Lokanta ve Birahanesi, Eminönü Valde 
Hanı l~lnde "oter yanında fto. 17 

fji!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!ii!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!i!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~·ı•~~~~~~~~~~~ 

I' BULUNMAZ 
Evlere malısus 1·7 /6/935 tarihine kadar 

bir haftalık liste !· !!. 935 Kuzu tandır kebabı, türlü, etli taze bakla fırın' Kr. 30 

3
· 6. 935 Kağıt kebabı, kabak dolması, Ayşe zeytinyağlr ,. 30 

4
• 6. 935 Terbiyeli kuzu haşlama11, bezelye etli, peynirli börek ., 30 

s' 6• 935 Tavuk dolması, etli taze bamya, zeytin yağlı enginar ,, 30 
fı. 6• 935 Levrek haşlama, İzmir köftesi, etli semizotu ., 30 
; 6. 935 Kuzu fırın, etli lvabak, bezelyah pilav ., 30 

• 6• 935 Orman kebabı, domates dolması, türlü güveci ,, 30 
'Sa Arzu edildikçe muhtelif tatlılar ilaveten veya değişmek suretile verilir. 
p· ~ah akşam iki tabldot heııabile aylık abone on sekiz liradır. Evde yemek 
~1rıni~en aileler yemeklerimizi mutlak tecrübe etmelidir. Tevziat: ls-

buı ıle Köprünün vapur iskelelerine yapılır. 

Gaziantep Cumhuriyet müddeiu
nıumiliğinden: 

9 
935 senesi Haziranının birinci gününden oaşlayarak 

~6 senesi Mayıs nihayetine kadar Gaziantep Ceza evi
llın bir senelik ve üçyüz kırk beş bin kilo Ekmeği ka
l>alı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Her mahkum 
\1e mevkufa dokuzyüz altmış gram hesabiyle pide ola.. ı 
tak verilecek ve halis buğday unundan olup çarşıdaki 
'~salinden geri kalmıyacaktır. Tahmin olunan bedel ' 
~1l'lni iki bin dokuzyüz elli liradır. İsteklilerin Gaziantep 

Umhuriyet Müddeiumumiliğine müracaatla bedelsiz 
~larak şartnameyi oradan almaları lazımdır. Eksiltme 
b 35 senesi Haziranının ikinci pazar gününde ve saat on 

e§de Müddeiumumilik dairesinde açılacaktır. Muvak
kat teminat mıktan bin yedi yüz elli bir liradır. Teklif 
~~ktuplarmın eksiltmenin açılacağı iki Haziran günü· 
tıun saat on dördüne kadar getirilmiş veya gönderilmiş 
<>lması şarttır. (2698) 3777 

Devlet Demiryollan ve Limanları itletme 
Umum idaresi ili.nlan 

it Muhammen bedeli 8400 lira olan 300 ton Fondri ko
l'u 9-6-93.5 pazar günü saat 15,30 da kapalı zarf usu-
1Yle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

_Bu işe girmek isteyenlerin 630 liralık muvakkat te
lnınat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanu
n~n 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma
llıleri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini 
al'nı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver
lneleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler paraSIZ olarak Ankarada Mal-
~~~e dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk mü
~lüğünden alınabilir. ( 2883) 3945 

~VKAF MUDIRIYETl ILANLARI 1 

t~ğeri Pey Parası 
ıra K. Lira K. 

439 08 33 00 Tophane: Firuzağa mahallesinde ve 
caddesinde Cami karşısın
da 36/36, 28/28, 32/48 
emlak ve 379 harita sayılı 
ve 73/18 metre murabbaın-

~Ss 00 34 15 

daki dükkan arsalarının bü
tünü Dosya No. 909. 

: Ekmekçibaşı Güğümbaşı so 
kağında 2 3 sayılı 5 2 metre 
murabbaındaki ev arsasının 
öütünü 914. 

Soo 00 3 7 50 ualaıa : Arabcami'inde Kürkçü ka
pasında Yelkenciler hanı 
üst katta eski 27 yeni 22 sa· 
yılı odanın bütünü. 2938. 

'Yukarda yazılı özleğeler satılmak üzere on beş gün 
tl'ıi.iddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. tl stermesi 
l 7 -6-9 3 5 pazartesi günü saat 15 de komisyonda yapıla
~aktır. Almak isteyenler yüzde yedi buçuk pey paralariy-
e rnahlfılat kalemine gelmeleri. (3020) 

lstanbul Sular idaresinden: 
Rağıthane' de yeni yapılacak süzme havuzları için 

l Soo M3 kadar cakıl ve 1000 M3 kadar Sultan Çiftliği 
ltumu ayrı ayrı oİarak kapalı zarfla eksiltme ile satın 
~lınacaktır. Bu eksiltmelerde:n hangi birine girmek 
1Steyenler İdare Veznesinden birer lira vererek alacak .. 
ları şartnamelerin altını pullayarak imzaladıktan· sonra 
teklif mektuplariyle birlikte bir zarfa ve muvakkat te
~inatlannı da başka bir zarfa ve bu iki zarfı da Üçüncü 
ır zarfa koyup ve arkasını mühürleyip 17 Haziran 935 

l'lazartesi günü saat üçe kadar Taksimde Sıra Servi!er
~tki Müdürlüğe vermelidirler. Bu saatten sonra getiri
tcek teklifler alınmaz. Muvakkat teminat kum için 400 
Çakıl için 600 liradır. Kum ve çakıla ait teklifler ayn, 
~~rı zarflara konulacak ve zarfların üstüne ne teklifi ol-
~u yazılacaktır. (3037) 

Darphane ve Damga matbaası 
Müdürlüğünden: 

~ l:>arphane ile Damga Matbaasında mevcut hurda 
'tnir ve pik açık arttırma usulile satılacaktır. Şeraitile 
:tırma tarihini anlamak ve eşyayı görmek için 5 Ha

ran 935 tarihinden itibaren her gün saat 14 : 17 ye 
dar Muhasebe)'e müracaat edilmesi. (3013) 

istanbul gayri mübadiller komisyonundan: 
D. No Semti ve mahallesi Sokağ1 Emlak No Cinai ve hissesi Hisseye göre 

muhammen K. 

740 Yeniköy Cifte Kasab ve 59 Ahşap hanenin 11/14 hiı. 627 

1322 

1362 
1369 

3015 

3435 

3572 
3655 
3747 

3765 

4205 

Demirhane 
Beyoğlu Hüseyinağa E. Bilecik Y. 44-71 

Yenikaya ve Arnavut 
Samatya Hacı Hüıeyin Kalpakçı çıkmazı 39 

Beyoğlu Yeni tehir Rııapafa Çeşmesi 39 

Çengelköy Kaldınm yolu E. 26 

Altında dükkanı olan hanenin 
217 hissesi 

Ah,ap hanenin 3/5 hiaaeıi 
Yanm kagir hane ve bah· 
çenin 3/5 hissHi 
Kigir Ye ahşap iki hanenin 
ve batın 28/280 hissesi 

Kasımpafa Hacı Ahmet Papaı köprüsü 337 - 339 • 341 • 355 metre arsa 
Y. Kurtulut deresi 341/1-343 

584 

1200 
756 

233 

1776 

Büyükada Maden 
Yeniköy 

Ayanikola E. 44 Mü.1473 ,, 1178 
Kasap E. 18 Ahşap hanenin 4870/6720 hiı. 615 

Üsküdar SelmaDafa 

Galata Kemanket 

lıtanbul Bahçekapı 
Şeyh Mehmet Geylini 

Selmanı Pak ve E. 12-14-16 Ahşap hane ve iki dükkanın 3928 
Mahkeme ve iki ananın tamamı 
Kılınç Alipata ve 18 17 metre arsanın 9/48 192 
Yeni kapın biuesi 

Kömilrcü 32 Şapcı hanı içinde oda 3600 

4386 Mahmutpaşa Dayahatun Dayahatun 
Çarkçılar 

E. 13 Y. 11 Kigir mataza ve asma odanın 258 
1/3 his 

4419 

4746 

Büyük çarşı Büyük çarfl ağ'a 44 
Üsküdar Altunizade Küçük Çamlıca 8 

Kagir dükkanın 1/3 his. 
1722 metre ana 

600 
1722 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller OD ~ün müddetle pazarlıkla sabşa çıkanlmı,br. bıaleleri 
/935 tarihine teaadilf eden Cuma pnü 1&at OD dörtten itibaren on gün zarfında her gün yapılır. 

mGnhasuan pyri mübadil bonoıiladır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Muhtelif eb'adda 8056 Kilo U. Demiri, Köşebent ve 

saç pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin 
10-6-935 pazartesi günü saat 14 de yüzde 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte Cibalide Levazım ve mübayaat Şu
besinde alım komisyonuna müracaatları. ( 2 7 65) 

lstanbul Liman 
Müdürlüğünden: 

işleri Umum 

Yeni Liman tarifesi 1 Haziran 935 tarihinden itiba
ren tatbik edileceği alakadarlara ilan olunur. (3000) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

30 bin tane emaye bina numarasiyle 3 bin tane ema
ye sok .... k lavhası pazarlıkla yaptırılacaktır. Bina numa
ralarının beherinin muhammen bedeli 14 .. s.okak lavhala
nnın beherinin muhammen bedeli 125 kuruştur.$artna
mesi Levazım müdürlüğünde görülür. Talib olanlar 
2490 numaralı arttırma ve eksiltme konunda yazı vesika 
ve 596 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber ihale günü olan 2-6-935 pa
zar günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B.) (3042) 

İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ GİDİŞ - GELİŞ 
PROGRAMI 

19S5 yılınln 1 Mayısdan sonra 

No, Sınır 

l 0 Şiıli - Tünel 

1 1 Şiıli • Be) azit 

12 Harbiye - Fatih 

'( 
( 
( 
( 

( 
( 

12 A Harbiye - Aksaray ( 

15 Taksim - Sirked 

16 Maçka - Beyazit 

( 

~ 
( 
( 

16 A Maçka - EminÖ'l'!Ü ~ 

17 Şiıli - Siriced 
( 
( 

, ( 

( 
17 A MeciJiyeköy.E.önü ( 

( 

19 Kurtuluı - Beyazit 

( 
'( 
( 

19 A Kurtuluı-Eminönü ~ 
( 
( 
( 
( 

22 Bebelr • Eminönü 

( 

23 Ortaköy • A'bany 

ıtır Son 
KALKıS Ara Kalkıı Varı1 

Siıliden • Tünele 
Tünelden - Şifliye 

Sielidea • Benzita 
Be,.uittan • Şiıliye 
Harbiyeden - Fatihı 
Fatihten • Harbiyeyı 

3' 6' 
g• 

12' 
26' 

5' 7• ,. 

S.40 
6.00 

6.20 
7.02 

6.30 
S.46 

Harbiyeden - Aklara711 14' 17' . 6.40 
Akaaraydan - Harbiyeye 28' G.00 

Tabimdea - Sirkeci1• 
Sirkeciden - Talı:ıime 

Maçkadan - Btıyazita 
BeJUittaa • Mac;kayP 

Siıliden - Eminönüı:h 
Maçkadaa - Eminönfine 
Erninönünden - Maçka.ya 
Şişliden - Sirkeciye 
Sirkeciden - Siıliye 

Mecidiyeköy - EminCSnüne 
Emiııönünden-Mecidiyek. 

Mecidiyeköyilnden·Eminö. 
Eminönünden-Necidiyek. 

Kurtuluıtao - Beyazita 
Beyuttao - Kurtulup 
Şişliden - Eminönüne 
KartuJuştao-Eminöoüne 
Eminöoünden - Kurtulup 

Beıiktaıtan - Bebeie 
Betiktaıtan - Eminönüoo 
Bebekteo-Emin&nüno 
Eminönündea·Bebeio 
Bebekten - Betiktata 
Ortaköyden·Abaraya 
Abaraydan-Ortaköyo 

5' 

,. s• 
17' 

7' 
14 

8' 
12' 

21' 

6' 9' 
17' 

7' 
ıs• 

6' 

10' 
20' 

ı· 

ıs• ,. 

7.15 
7.35 

6.15 
6.SS 

6.10 
7.10 

6.40 

6 25 
6.55 
15.45 
7.17 

14.28 
15.00 

6 00 
6.45 

6.05 
7.0S 
6.35 

5.25 
5.35 

5.45 
5.55 

-.-
5.50 
6.35 

23.40 
24.00 

23.31) 
24.lZ 

24.00 
23.21) 

23.30 
22 50 

19.10 
19.30 

23.20 
24.00 --20.20 

20.45 

20.00 
20.30 

9.40 
ıo.ıı 

18 4S 
19.15 

23.10 
23.55 

-.-
20.10 
20.40 ---.-
23.40 
24.20 
1.00 

20.50 
21 30 

20.4C 

lstanbul Komutanllğı ~ 
Satınalma Komisyonu 

lllnlart 
--------------------------------

Çatalca ve civarındaki bir 
liklerin ihtiyacı olan 132 bin 
kilo sığır eti kapalı zarfla ek 
siltmeye konulmuştur. Be -
her kilosunun tahmin edilen 
bedeli 2 9 kuruştur. İhalesi 
8 Haziran 9 3 5 Cumartesi 
günü saat 15 tedir. Şartna
mesi Fındıklıdaki Satınal .. 
ma komisyonunda 1 91 ku -
ruş mukabili alınabilir. Ek -
siltmeye gireceklerin 2 8 71 
liralık teminat mektubu ve 
ya makbuz ve 2490 sayılı 

kanunun 2,3 üncü maddele
rindeki vesikalarla birlikte 
~cklif mektuplarını ihale -
atin den en az bir saat evve
line kadar Fındıklıdaki ko -
mutanlık satmalma komis -
yon una vermeleri. ( 2 7 3 9) 

3821 
* •• 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı Anadolu ve Rumeli ci
hetindeki birliklerin senelik 
Ekmek, Erzak ve yem nak
liyatı olan 85 78 tondan iba
ret nakliyatı 15 Haziran 
935 Cumartesi günü saat 
on beşte kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin 
bedeli yirmi bin dokuz yüz 
altmış üç lira yetmiş kuruş
tur. İlk teminat 15 7 3 lira -
dır. Şartnamesi bugün öğle
den evvel Fındıklıda satınal 
ma komisyonunda görülebi 
lir. Eksiltmeye gireceklerin 
vakti muayyeninden bir sa
at evveline kadar teklif mek 
tuplari İstanbul, Fındıklıda 
Komutanlık satınalma ko -
misyonuna vermeleri. 

{2838) 3973 
• • • 

Çatalca ve civarındaki 
birliklerin ihtiyacı için 12 
ton Sabun 17-6-935 pazar· 
tesi eünü saat 15 de acık 
eksiltme ile alınacaktır. Be
her kilosunun tahmin bede
li 27 Kuru!; olup ;ık temina
tı 2.43 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Ko
mutan h:k satJnalma komis
yonunda !?:Örülebilir. İstekli 
lerin vakti muavvt>rıinde 34 Betiktq • F atib 

( 

( 
~ 
( 
( 

Betiktaıtan-Fab'lıe 
Fatihten-Betiktaşa 14• 

6..30 
7.10 21.20 •P.m;tı;:ıt ,.,.,,..1,tuo ,1,.. nı::ıkhn?.-

32 Topkapı - Sirkeci 
( 
( 
( 
( 
'( 

33 Yedikule - Sirkeci - ( 
,( 
( 

( 
37 Edimekapr. Sirbei ( 

( 
,.( 

Aklaraydan-Topkapıya 
Topbpıdao-Sirkeciye 
Sirkeciden· Topkapıya 
Topkapıdao·Akaaraya 

Abaraydan-Yedikuleye 
Yedikuledeo-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Y edikuledeo-Akaaraya 
Abaraydan-Edimekaprya 
Edimekapıdan-Sirkeciye 

Sirkeciden-Edimekaptya 
Edinıekapıdan-Abar•7& 

5' 
8' 
16' 

6' 
10' 

16' 

5' 
10' 
15' 

5 25 
S.40 
6.12 

-.-
5.30 
5.45 
6.17 --us 
5.45 
6.14 -

-.- larivle birlikte komisyona 
23 30 

,....~1..,....,.1.,.,..; ( ?" Q 7' 
24.00 
~~5 ·~!!!!!!~~::;.ı,~--~!iiii!!!!!!!!!i~-~· • 

-.-
23.3S 
2405 
24.40 

~I DOKTOR : 

ı Rusçuklu Hanı Ozeı ! 
Galatasarayda Karuuk eczahanesı j 

1 kar .. sında Sahne aokag"mda 3 nu· 1 23.25 r 

23.55 1 marab apartımanda 1 numara. l 
24.25 ··~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!i!!!!!!!!!iii!!!i~·· 

3561 ' 218 

FIR SAT 
Ev itleri için ve terzilik vesaire 

ı gibi işlere mabıus yepyeni 
DiKiŞ MAKINALARI 

Fabrika mally•l flye.hadan pek 
daha ucuza .. tılmakiaau. Gör
mek İıkyen)e,. Galatııda Lirn:
tet Milli hanında 2 nci kal Hu
go Hermann firmaaına miiracaal • 

ı •~!!!!i.!!!!!!!!!!i- e t s i n le r ~~~ • 
l 
-~~!!!!!!!~~- ~!iiıiii~iiİİİİİİİıi ...... ~· 

Yeniköy Palas 
Botaz içinin en konforlu ote-

lidir. Fiatlar ucuzdur Odalarda 
. akar ıu. 
· ·~~~!!!!!!!i!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!~• 

'~-------Süt Makinası 
Merakblarmın 

arayıp bulama 
dığı makina 

VIKl"C 
markalısıdır. 

:TiJrK_;J/DfU/ıD LTD. $Tı 
1STANl!IUL.OALATA, PE"S!M~E PAZaııtı 

İstanbul beşinci icra memurluğun
dan: 

Mahcuz ve satılması mukarrer 
muhtelif müstamel demir parsaları 

S. 6. 35 çarşamba gilnU saat 16 dan 
itibercn Unkapanında Fener caddesin 
de 16 numaralı dükkanda satılacak
tır. Talip olanlarnı mahallindeki me
mura müracaatları ilan olunur. 

(11984) 

lıtanbul Har.ci Askeri 
Kıtaatı il&nlan 

198 adet karisöri yaptı
rılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tah 
min edilen bedeli 54450 li
radır. Sartname ve resim 
bedelli olarak Hr. D. Ş. IV, 
ten alınacaktır. İhalesi 
12-6-93 S çarşamba . günü 
saat 11 de Komisyonumuz
da yapdacakur. MuvakR:at 
teminatı 3972 lira 50 ku
ruştur. Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddeleriyle şart 
namede istenen bel gel eri te
minat ve teklifleriyle birlik
te en geç olarak ihale güni\ 
saat ona kadar Ankara M. 
IV:. V. SatmaJma Komisyo
nuna vermiş bulunacaklar· 
dır. (2905) 

3951 
.. . . 

Kırklarelinde 480 tonu -
nun kapalı zarfla ihalesi 11-
6-935 Salı günü Telgrafha
ne ayarı saat on beşte yapı • 
lacaktır. Tahmin edilen be -
deli 62400 lira, i1k teminatı 
4680 liradır. Şartnamesi 
Kırklareli Satınalma Kom:s 
yonunda her gün görülebi
lir. Eksiltmeve girmek iste
yenlerin teklif mektuplan i
hale günü saat 14 e kadar 
Kırklareli Satınalma Komis 
yonu Reisliğine vermeleri. 
Ve saat 15 de Komisyonda 
buhınmaları. ,(2906) 

3975 

*** 
193 adet Karisöri yaptı-

rılınak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Talı 
min edilen bedeli 5307 5 li
radır. Şartname ve resim 
bedeline karşı Ş. iV. dan a
lınacaktır. İhalesi 18-6-9 3 5 
sah günü saat on birde Ko
misyontmm7'~a y;ını1~ccık
tır. J\1u,·a!d.~t tcı:ı~r. :::tı 
3 9 O 3 Jil· a 7 5 ~ u r n ~ • • " ·ı > ... ; 1 t 
meve girecC'klcr 2, "() No 1u 
kanunun 2 ve 3 uncu macl-

l deleri ile sartnanıede iste .. 
! nen belgeleri teminat ve tek l lifle:iyle birlikte en geç ola· 
: rak ıhale günü saat ona ka .. 

dar Komisyon Reisli~ine 
v.e..t:ilmis..bul una caktır. 
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Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Tarh 
No.sı Mahallesi 

Kapı 
Sokağı No.sı Sanatı 

405 Kamerhatun Avru~ 19/ 2 Kunduracı kalfası 

406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 

" 
" ,, 
" 
" ,, 

" 

çarşısı 

" ,, 
Kırepen 

" ,, 
,, 
" 41~ " " 

414 Kurtuluş Kurtuluş C. 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
266 

267 
268 
'269 
270 
271 

272 

273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 

286 

287 
288 

,, 
" 

" " 
" " 
" ,, 

" " 
" " 
" " ,, 

" 
" 

Kahya 
,, '' 
,, Vurtuluş C. 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 

,, 
,, '' 

Kamerhatun Hamal-
başı 

" " 
" ' 
" 71 

" " ,, 
" 

" " 

., ,, 
'' ,, 
'' ,, 
,, '' 
'' ,, 

'' '' 

. , '' ., ,, 
,, ,, 

Ta tavla Peren 
Karrıerhatun Hamal 

B. 

" 

Şerbet 
hane 

" Dudu 

,, 
2/ 1 
6/ 2 

" 6/ 5 
10/ 2 
,, 

150 
188 
192 
196 

" 
204/ 1 
206/ 1 
226/ 1 
252 

3/ 5 

" 172 

Kunduracı çırağı 
Köseleci Ç. 
Kunduracı Ç. 

" 
" Terzi Ç. 

" Kapıcı 
Kasab Tezgahtarı 
Berber K. 
Bakkal Ç. 

" Terzi K. 
Berber K. 
Bakkal K. 
Kapıcı 
Pişirici 
Furun tezgahtarı 
Kapıcı 

135 
143/ 145 
171 

" 
" 
" 251 

281 

" 146 
4/ 3 

" 
" ,, 
" 4/ 4 

., 

" 
" 
" 
" 

" 
26 
28/ 2 
46 
64 

2 
54 

5 

41' 

" Berber K 

" Kunduracı K. 
Terzi K. 

Terzi Ç. 
,, 
" Terzi K. 

" 
,, 
,, 
,, 
,. 

Terzi Ç. 

" ,, 
Kapıcı 
Yağcı Ç. 
Kapıcı 
Ahçı Ç. 
Emlak Tel. 
Ahçı Ç. 

Kunduracı K. 

7 Balıkcı Tez-

289 Kamer H. 
oda 

Dudu 
odalaı 

17 / 1 Manav K. 

290 
291 
292 
293 
294 

295 
296 

297 

298 

299 
300 
301 

302 

303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 

311' 
312 

313 
314 
315 
316 
317 
318 

,, 
" 
" ,, 
,, 

. ,. 

" ,, 
,, 

" 
" 

" 

·ı 9/ 3 
25 
23 
27/ 4 

6 

Kahveci C. 
Balıkçı C. 
Kasap Tez. 
Kahveci Ç. 
Balıkcı Tez. 

., Ermeni ki-
32/1 Sucukcu K. 

Bavaz işçi 

" 
,, 

,. 
,, 

,, 

" ,, 
,, 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
,, 

KamerH. 
,, 

'' 
" 

lisesi 

1 " 

" 
Tiyatro 

•• . ' 
" 
,, 
" 
" 
" 
" 
" al 

Ermeni ki
lise 

31/ 1 
35/ 3 
35/4 

35/ 4 

35/ 7 
35/ 7 
37/ 2 
41 / 1 
45/ 1 
46 

2 
ı3 

" 

" 
Balıkcı Ç. 
Kunduracı C. 
Kunduracı K. 

Kunduracı Ç. 

Kunduracı K 
Kunduracı C. 
Peynirci Te~. 
Balıkcı Tef 
Kasao Tez. 
Kunduracı K. 
Berber K. 

~' 

" 
19/ 1 Yağcı Tez. 

fl2,16/ 7 Kunduracı K. 

,. 24 
Topçular 1 / 3 

H - 6/ 1 

" 
24 

" 26 
Kalyoncu 3 7. 

Şapkacı K. 
Kasap Ç. 
Kunduracı <:;. 
Kapıcı 

,, 
Manav Ç. 

İsmi Lira K. 

Koço Nikoli 18 00 

Tanaş Matyoz. 13 50 
An don Dimi tri 4 5 O 
Fofiyon 4 50 
Şevket M. 4 5 O 
Zara Karabet. 4 5 O 
M. Ömer 4 50 
İzmari 4 50 
Niko Yani 4 50 
Riza 13 60 
Hiristo 13 5 O 
Yorgi 13 50 
Koço 9 00 
Vasil 4 50 
Katina 13 50 
Koço 13 50 
Dimistokli 1 3 5 O 
Osman 13 60 
Andon 13 50 
Yorgi 13 50 
Şevket 13 60 
Ar~ro 13 60 
Arhaudiço 13 60 
İbrahim 13 60 
Emin 13 60 
An diri ya 13 5 O 
Niko 13 50 
Todori 13 50 
Hiristo Anaon 931 9 00 

Miço Nikt ,, 
Albert Savanto ,, 
Koço Avram ,, 
Yani Andon ,, 
Zoi Yarasimos 

" 

9 00 
4 50 
4 50 
4 50 
9 00 

A vanfiya Dio- ,, 1 3 5 O 
nıs 

Viktorya Raf ail ,, 13 5 O 
Zaharo Yorgi ,, 9 00 
İrini İstavri ,, 13 5 O 
El eni Si deri , , 9 O O 
Filonore Civani ,, 4 5 O 
Marika Mateo ,, 4 50 

iriste Y orgi ,, 4 5 O 
Hayri ,, 1 7 00 
Foti Sotiri ,, 5 40 
Andon Dimitri ,, 17 00 
H. Hüseyin ,, 4 50 
Toros Dikran ,, 71 40 
Hasan Süley- ,, 4 5 O 
man 
Kozma An esti ,, 1 8 O O 

Manol Tanaş ,, 18 00 
Karabet Kirkor,, 18 00 

Kahraman " 13 50 

Yorgi Torna ,, 9 00 
Kirkor Agop ,, 5 40 
Petro Andiriya ,, 9 O O 
Polisnos Yorgi ,, 4 5 O 
Pandeli Yako- ,, 9 00 
mı 

Dimitri Kosti ,, 1 3 
Sofi Sahakyan ,, 4 

Yaranuhi Kı-
" lınçyan 

Bercuhi Tü
tüncüyan 
Hüseyin Tahir ,, 
Dimitri Hiristo ,, 
Dimitri Pana- ,, 

" 

yot 
Mihal Tiryan~ ,, 
dafil 

4 

4 

4 
4 
9 

5 

Şükrü Hakkı ,, 5 
Nikola Yani g 

" Niko Petro 4 
1 '' stefan ,, 18 
Keork ,, 13 
İspiro 9 " Yorgi Dimitri 13 
Mihran Vartan :: ı 8 

İrina İvan 
Aleksan Ka~-
par 

" 9 
,, 13 

50 
50 

50 

50 

50 
50 
00 

40 

40 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
00 

00 
50 

Artin 13 50 ,, 
Vasi! Yorgi 4 50 

Gavri1 Onnik ,. 4 50 
İsmail Süleyman 1 7 00 

Mahmut Hasan 17 00 
Cemal Abbas 4 50 

Tarh 
N o.sı Mahallesi 

Kapı 
Sokağı No.sr 

319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 

346 

347 
348 
349 
350 
351 

352 

353 
354 
355 

356 
357 
358 
35 
360 
361 
361 
362 
364 
365 
366 
367 
368 
369 

370 
371 
372 

373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 

384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 

391 
392 
393 
394 

395 
396 
397 

398 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 

Kamer H. Kalyoncu 

" 
" 
" 
" .. 
,, 
,, 
" 
" 
" ., 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

., 

" 
" ,, 

,,. 
" ., 

" 
Balık 

,. 
B. Serkis 

" Çakmak .. 
Gaz 

Tekir 

" 
" '' ., 

T<amerhatun Simitci 
,, 
,, 

" ,, 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
•• 
,. 
,, 
" 
" 
" ,, 

" ,, 
,, 

Kiraz 
KiraL. 

" 
Enliyo-
kuş 

lki ku-
yulu 

Peskirci 
Tirşe 
Zerren 
Çilek 

, 

,, 
" 
' 

Al 

" ,. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, Papatya 

,, 

" 
Kamer H. 

, ' 
" 

" ,. 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

" 
" 

" 
" ,, 
" 
" ,, 
,, 

,, 

" ,, 

" 
• 

" 
" 
" • 

,, 
Camcı 

sokak 
Camcı S. 

,, 
Kurdal

.\ya 
,, 

" 
" 

" 
" 
" 
" ,, 

,, 

" 

" 
" ., 

Keklik 

" Aynalı 
çeşme 

" 
" 
" Manga-

sar 
İlerdi 
Fesliyan 
Avrupa 

Ç. 
,, '' 

Kurtuluş Kurtuluş C. 

" 

" ,. 
" ,, 

" ,, \ 

" 
,, 

85 
99 
36 
36 
56 
80 

124 
124 
124 
132 
132 

1 / 2 
27 

2-4 
6 
1 

41 
18 
15 / 1 
15 / 1 
17 / 1 
17/ 1 

1 
1 
1 

11 
26 

15 

9 
20 
16 

9 
23 

23 

23 
23 
23 

27 
12 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 

19 
2 

2 
8 

11 

13 
15 . 
37 
39 
73 
99 
99 
64 

103 
105 
105 

22 
26/ 1 
26/ 1 
26/ 1 
13 
12 
35 

16 
32 
32 
13 

6 
20 
15/ 1 

15/ 1 
146 

,, 
" .. 
" 
" 
" 

Sanatı 

Fırında pişi. 
Oduncu Ç. 
Kasap Tez. 

,, 
Elektrikci K. 
Kapıcı 

Şekerci Ç. 
Şekerci Tez. 
Şekerci Ç. 
Berber K. 

,, 
,, 

Kapıcı 
Bakkal Ç. 
Kapıcı 

,, 
Kunduracı K. 

,, 
,. 
,, 

Kunduracı Ç. 
Kapıcı 
Terzi Ç. 

" Kapıct , 

" 

" 

" ,, 
" 
" Marangoz K. 

,, ~ 

" 
" Marangoz Ç. 

Kapıcı 

" Kunduracı K. 

" ,, 
•• 

Kunduracı C. . -
" ,, 

" 
" Kapıcı 

" Berber K. 

Berber K. 
Kapıcı 

" 

" 
" 
" 
" 
" Kunduracı Ç. 

" Kaprcı 
Terzi Ç. 
Kunduracı K. 

Terzi Ç. 
Şapkacı Ç. 

" 
Terzi K. 

·Kapıcı 
,, 

" 
Kahveci K. 
Yumurtacı C. 
Yumurtacı Tez. 
Meyhaneci Ç. 

Kapıcı 
Kahveci C. 
Çantacı K. 

" Kunduracı K. 
,, 

" 
" Ç. 
,, 

" 
" " 
!JJ • " 

İsmi Lira K. 

Takfur 18 00 
Mahmut Mehmet 4 5 O 
Sabit 18 00 
Kegan Karebet 18 00 
Arnez Aleksan 18 00 
Veli Mehmet 17 00 
Leher 9 00 
Lionida 18 00 
Rufat 4 50 
Andon İstelyanos 18 00 
Niko Dimitri 18 00 
Andon 18 00 
Ali Hasan 18 00 
Tanaş İstavri 5 40 
İbı;ahim 17 00 
Kazım Sadık 17 oo 
M. Mustafa 17 00 
Andon Panayot 18 00 
Sideri Yanko 18 00 
Avangelos Andan 18 00 
lstelyo İganat 18 00 
Evrediki Hiristo 5 40 

Hasan 17 00 
Alis Misak 4 5 O 
Karasu Niko 4 5 O 
Sava 17 00 
Havva Bilal 10 20 

Fatma Tasfir 

Reşide Mehmet 
Mehmet Osman 
Mehmet Ali 
Nikoli Anasti 
Yani Kaytano
polos 
Karbiz Mercan-
yan 

10 20 

10 20 
17 00 
17 00 
17 00 
18 00 

18 00 

Firanğo Arma o 18 O O 
Karabet Mesrup 18 00 
Todori Sevendepo 9 00 
los 
Abdullah Bekir 
Ali 
Yani Yorgi 

Pano Pandeli 
Karako Niko 
Teodus Vasi! 
MikeAndon 
Aleko Pandeli 
Sarandi 
Şükrü 
Kemal 
Ali Süleyman 
Evduksiya 
Hiristo Mihal 

Angeli Andon 
Kamil Bekir 
1$:iryakiça 

17 oc 
17 00 
18 00 

18 00 
18 00 
18 00 

9 00 
9 00 
9 00 
9 00 
9 00 

17 00 
17 00 
18 00 

·ıs oo 
17 00 
17 00 

Panayota 1 7 00 
Aleko Anastas 17 00 
İsmail Ali 17 00 
Asım 17 00 
Efruksiya 1 7 00 
Takfor Siman 9 O O 
Yorgi Koç_o 9 00 
Sabri 17 00 
Anastas Yorgi 9 OC 
Niko Y anko 18 
Y orgi Panga- 18 
dakis 
Katina Yani 9 
Eleni Tanaş 9 
N evart Vahan 9 
Madlen Artin 18 
Melkon U mruşal 1 7 
Ahmet 17 
Mehmet Ali . 1 7 

Liğor Sava l 8 
Koço Hiristo ı 8 
Sava Vasil 18 
Mustafa Mehmet 4 50 

Ohannes Agop 1 7 
N1ko Yani 9 
Piiaton Koço 18 

Ağlaıya Liğor. 18 
Yakomi 13 
Yorgi 13 
Andon 13 
Pandeli 5 
Petro 5 
Yorgi 5 
Dimitri 5 

-
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Ankara Mektepler 
Cinsi Kilo Beher kilosu Tutan 

Ekmek 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Sığır eti 
Koyun böbrek yağı 
lç yağı 

Koyun kara ciğer 
Sığır işkembesi 
Koyun ,, 
Koyun beyni 

Sade yağı 
Kok kömürü yerli 
gazhane 
Kesme şeker 
Toz şeker 
lyi su 
Maden suyu 
Buz 

Süt 
Yoğurt 
Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 
Kaymak 
Tere yağı 
Oğul halı 
Bal 

Torik balığı 
Balkan 

Tavuk 
Hindi 

lspanak 
Pırasa 
lfavuç 
Kereviz 
Pancar 
Taze yaprak 
Karnı bahar 
'faze soğan 
Yer elması 
Taze bakla 
Semiz otu 
Yeşil salata 
Marul 
Çalı fasulya 
Ayşe K. Fasulya 
Dolmalık kabak 
Maydanoz 
lliyar 
Konserve her çeşit 
Bursa 

Pirinç 
Kuru fasulya 
Kuru soğan 
Patates 
Kuru barbunya 
Buğday 
Reçel her çe~it 
Sirke 
Salça 

246.000 
57.900 
12.500 
8.700 
8.600 

825 
500 

2.650 A. 
300 A. 

l.200 A. 
1.000 

22.500 

1.500.000 
14.100 
13.700 

43.000 T. 
150 ş. 

5.300 

18.800 
21.000 
4.000 
6.500 

245 
l.500 

800 
140 

1.500 
700 

4.650 A. 
1.325 A. 

11.300 
9.000 
3.700 
2.850 
1.025 

425 
2.700 
2.250 
1.700 
7.000 
2.900 

14.000 A.' 
5.750 A. 
3.950 
9.460 

11.600 
7.750 A. 

10.000 A. 

3.300 A. 

20.700 
9.852 

19.130 
27.000 
5.950 

700 
2.700 
2.780 
1.490 

kuruş 

9 
39 
2S 
23 
20 
30 
2S 

12 
15 
4 

12 

90 

2900 
41 
40 

15 
225 
5 

20 
25 
75 
45 

150 
150 
140 
120 

40 
40 

35 
100 

5 
8 
5 
9 
8 

10 
15 

1 
5 
8 

15 
4 
8 

20 
25 
10 
2 
8 

50 

20 
25 
5 
5 

12 
10 
45 
15 
30 

"rarh 
~o.sı Mahallesi 

Kapı 
Sokağı No.sı 

--------
440 Kurtuluş Kurtuluş C. 

441 " " 
·44z Yenişehir Dereboyu 
'443 
444 
'445 
446 
447 
448 

,, 
" 
" 
" 
" 449 " 

·450 ,, 
'451 ' 

" 
" 
" 
" 
" 
" Akarca 

" 452 Kamernatun Şerbet-

453 
454 

4ss 

456 
457 

" ,, 

,., 

,. 

" 

hane 
Çiçek 
Kalyon- . 

cu 
Kurdel

ya 
Serkis 
Papas 

146 

" 63-65 
83 
,, 

103 

" 107 

" 7 

" 
" 

47-49 

17 
84 

42 

18 
21-23 

Lira Ku. 
22140 o 
17370 o 

3125 o 
2001 o 
1720 o 

1 247 50 
125 o 
318 o 
45 o 
48 o 

120 o 
20250 o 

43500 
6201 
5180 

6450 

o 
o 
o 
o 

33 75 
..,6,... - ;:, 

3760 
5250 
3000 
2925 
367 

2250 
1120 
168 
600 
280 

o 
o 
o 
o 
o 

05 
o 
o 
o 
o 
o 

1627 50 
1325 o 

565 o 
720 o 
185 o 
256 50 
82 o 
42 

405 
22 
85 

560 
435 
560 
460 
790 

2360 
1160 

155 
800 

50 
o 

50 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1650 o 
4140 o 
2463 o 
956 50 

ı :~so o 
714 o 

70 o 
1215 o 
417 o 
4ı17 o 

Sanatı 

Kunduracı Ç. 

" Bakkal 
Demir-:i 

,, 
Hehacı Ç. 

" Meyhaneci Ç. 
,, . 

Ökçeci Ç. 

" 
" Kapıcı 

Seyyar Cober 
" ,, 

" 
,, 

Demirci 

Alim Satım 
İlk teminatı Tarihi 

Lira Ku. 
1660 50 17-6·935 
1302 75 ) 

231 35 ) 
150 00 ) 17·6·935 
129 00 ) 
18 56) 
9 35) 

23 85) 
3 37) 
3 60 ) 17 6-935 
9 00) 

1518 75 ) 17·6·935 

3262 50 
465 30 
411 00 

483 7S ) 

18·6 935 
18-6 933 

" 

2 53 ) 18·6 935 
19 87) 

282 o) 
393 45 ) 
225 o) 
219 37 ) 

27. 56 } 
168 75 ) 18 6-935 
84 o) 
12 60) 

45 o ) ı 9·6-933 
21 o ) 

] 22 o ) 19 6 935 
99 37) 

42 37) 
54. o ) 
13 87) 
19 23 ) 
6 15 ) 
3 19 ) 

30 37) 
1 68) 
6 37) 

42 o ) 19·6·935 
32 62) 
41 o) 
aı so) 
59 25 ) 

177 38 \ 
87 o) 
11 62) 
60 o) 

123 75 ) 

310 50 ) 
184 72 ) 

71 73 ) 
101 25 ) 
53 55 ) 20·6 935 

5 25) 
91 12 ) 
31 27 l 
33 53 ) 

Saatı 

14,5 

15 

15,5 

14 
14,5 

" 

15 

16 

14 

14.5 

15 

14 

İsmi Lira K. 

Tanaş 
Niko 
Dimitri 

Niko 
Filip 
Tevfik 
Hasan 
Yani 
Osep 
Agop 
Serkis 
Yani 
MehmedAli 

İl ya 
Dimitri 

5 
5 
5 

13 
13 

5 
5 
4 
9 
4 
4 
4 

17 

238 
238 

40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
00 
50 
50 
50 
00 

00 
00 

Yani 238 00 

İleryan Foskola 166 
M. Anna 60 

00 
00 

köprü 
4ss ,, Tiyatro 45 Souk hava deposu Hilmi 144 00 
459 ,, Kırepen 5/3 Kunduracı İlya Toduri 16 50 
399 Kamer H. Avrupa 15/1 Çantacı K. Despina Kasti 18 
'400 ,, ,, 8/2 Kahveci Ç. Osman Musa 5 40 
401 ,, ,, 5/3 Kunduracı Ç. Hamdi Nuri 4 50 
402 ,, ,, 11 ,. Petro Niko 4 50 
'403 ,, ,, 19 / 2 ,, Lazari Yorgi 4 5 O 
404 ,, ,, 19/ Z ,. Evyenidi Nikeli 4 50 

. Yukarıda isim, adres ve san'atı yazılı mükelleflerin 931 mali. yılı verğilerine ait 
hhbarnameler mükelleflerin gerek ticaret ve gerek ikamet adresleri malUm olmaması 

asebile bu güne kadar tebliğ edilememiştir. Hukuk usulu muhakemeleri kanununun 
tebliğata mütedair hükümlerine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur • . ( 3017 ). 

Komisyonu Reisliğinden: 
Cinsi Kilo Beher kilosu Tutan 

Lira Ku. 
300 o 

İlk teminatı 
Lira Ku. 
22 50) 
10 52) 

19 28) 
25 31 ) 
12 32) 
38 48) 

Kırmızı mercim ek 
Kara 
Nohut " 

Kuru bezelya 
Bulgur 
Çay 
Kahve 
Kakao 
Yumurta 
Limon 
Kuru bamya 
Ihlamur 
Kırmızı büber 
Siyah ,, 
Kuru sarımsak 
Tarhana 
Pastırma Kayseri 

1.200 
933 

2570 
1.350 
1.642 

171 
64 

102 
209.000 A. 
46.500 A. 

375 
83 
72 
41 

26S 
775 

ku§ ve sırt dönü 76:> 
Turşu muhtelıl 1.500 
Kimyon 23 
Tahan 1.920 
Pekmez 2.350 
l nce tuz 6.280 
Ekmek kadayıfı l 100 
Tel kadayıfa 865 
Yassı kadayıf 830 
:,andöviç hrancala. 2.300 
Tahan helvası 1.880 
Safran 800 Kg. 
Hararut 222 
Salep 61,5 

Zeytin yağı 6. 700 
Zeytin tanesi 4.150 
Sabun 10.630 
.)oda 5.190 

Benzin Piratis 836 T. 
Gaz yağı 107 T. 
Mobiloğul yağı A. M. 15 T. 
.Mobiloğul " B. M. 10 T. 
Mobiloğul ,, C. C. M. 5 T. 
Bezir yağı 151 T. 
Taze erik 
Portakal 4. yol 

l\leşe kömürü 
Meşe odunu 
Çam kömürü 
Gürgen odunu 
Çıra 

Börülce 

Ku§ üzümü 
Kuru üzüm 

1.900 
27.500 
13.700 

239.500 
200 

20.000 
1.100 

505 

2<,X) 
1.950 

kuruş 

15 
10 
2.) 
10 

300 
150 
100 
1,5 
2.5 

120 
100 
60 

120 
30 
40 

80 
·IO 

240 
3() 
'r -t:> 

10 
20 
25 
20 

2,5 
40 
25 
50 

200 

tJ3 
35 
32 
10 

485 
425 

1100 
1400 
240 
45 

15 
7 

5 
2 
5 
2 
4 
9 

30 
~Ü 

140 25 
257 o 
337 50 
161 20 
513 o 
96 o 

102 o 
3135 o 
1162 50 
450 o 
83 o 
43 20 
49 .?.O 
79 50 

310 o 

612 o 
600 o 

60 o 
576 o 
587 50 
628 o 
220 o 
216 25 
166 o 
57 50 

752 
200 
111 

o 
o 
o 
o 123 

2881 o 
1452 50 
34-01 60 
519 o 

4054 60 
454 75 
165 o 
140 o 
12 o 
67 95 

285 
1925 
685 

4790 
10 

400 
44 
45 

87 
285 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

7 20) 
7 65) 

235 13 ) 
87 19) 
33 75) 

6 23) 
3 69) 
3 69) 
5 96) 

23 25) 

45 90) 
45 o) 
4 50) 

43 20) 
44 o) 

47 10) 
16 50) 
16 22) 
12 45 ) 
4 31 ) 

56 4-0 ) 
15 o ) 
B 32) 
9 . 22) 

216 o} 
109 o) 
255 12 ) 
38 92) 

304 o) 
34 10) 
12 37) 
10 50) 
o 90) 
5 96) 

21 
144 
51 

359 
o 

30 
3 

37) 
37) 

37 ) 
25) 
75) 
o ) 

30) 
3 37 

6 23) 
43 87) 

çekirdeksiz 
Çam fıstık 318 80 254 40 19 O ) 

Tarihi Saatı 

206·935 14 

20 6-935 15 

20-6 935 15,5 

20-6·935 16 

22-6-935 14 

14,:> 

Ceviz içi l . ~-K>O 40 520 O 39 O ) 
Fındık içi 715 80 772 U 42 90 ) 22·6 935 15 
Kuru kayısı 1 296 50 648 O 48 60 ) 
Kuru erik 1.246 2C 249 20 18 69 ) 
Kuru incir 1.860 30 558 O 41 85 ) 
Badem içi 134 75 100 50 7 53 ) 

Arpa şehriyesi l.200 25 300 O 22 50 ) 
TeJ şeriye 335 27 90 45 6 78 ) 
Makarna No.2 4 950 25 1237 50 92 81 ) 
İrmik ince 1.220 20 244 O 18 30 ) 
Un ekstra ekstra 7.900 10 790 O 59 25 ) 22·6·935 16 
Kus kus 1.050 25 262 50 19 69 ) 
Pirinç unu 3 12 30 102 60 7 69 ) 
Nişasta 603 25 150 73 11 30 ) 
Vanilya 410 12 49 20 3 69 ) 

Tu\ıalet kağıdı 500 15 75 O 5 62 ) 
Süpürge 1.163 A. 23 291 25 21 84 ) 
Çalı süpürge 215 .\. 20 43 o 3 22 ) 
Çivit 112 P. 100 112 O 8 40 ) 
Vim kalın 680 A. 25 170 O 12 75 ) 
Neft 282 50 141 O 10 75 ) 
Parafin ] 11 40 44 40 3 33 ) 23·6 935 
Heçine 73 50 36 50 2 74 ' 
Hal mumu 66,5 80 53 20 3 99 
Toz tüyü 35 50 17 50 1 31 
Kaol 186 10 18 60 1 40 
Tuz ruhu 311 40 124 40 9 33 
Filit 52 K 60 31 20 2 31 

Arpa 5.000 3.5 175 O 13 12 
Saman 3.500 2,5 78 50 6 57 
Kuru ot 2.000 6 120 O 9 O 
Kepek 1.000 3 30 O 2 25 

1 - Yukarıda adları yazıh yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme şartnamesine göre ko· 
misyonumuza bağlı 11 okul namına parti parti kapalı zarfla münakasaya kooulmu§ ve itk teminat 
miktarı yanlarına yazılmıştır, 

2 - Eksiltme Ankara Maarit Müdürlüğü odasına toplanacak belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddele· 

rine göre ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gireceklerin itbu kanunda yazılı şart· 
ler için de Noterlikten alma vekiletnameleriJe eksiltmeye girebılirler. 

4 - Kapah zarf eksiltmeJerinde isteklilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere ka· 
pah zarf mektuplarında istenilen belgeln ve teminat makbuzu veya banka mektuplarına koymak 
suretile zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe aid olduğunu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarf· 
tar mühürlü olarak belli gün ve saatlardan bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkan· 
hğma verilmesi lazımdır. Belli gün ve zamandan sonra verilecek veya gönderilecek teklif mektublan 
kabul edilmez. Teminatlann eksiltme saatlarından evvel Ankara Mektepler Muhasebeciliği Veznesi· 
ne yatırılmış buhinmaaı ve eksiltme şartnamelerini &örmek üzere Komisyon Y azganJıpna müracaat· 
lan ilan olunur. (2947) 
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AYDA 75 KURUŞLA 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletlerı 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz - Hic_; bir tehlikesi yoktur - otomatik ayar~ ı 
Peşin 66 Ura • Bir sene vade ile voresiye 72 lira 4 sene vade ile veresiye 82 1,2 lira· Kira ayda 75 ıun uş. 

S A T i E 
SATIŞ YERLERi 

SALIPAZAR MAÖAZASI Sahpazarı, Necati Bey Ceddesi, N. 428 • 430 Tel: 44963 
METRO HAN Tünel meydani, Beyoğlu Telefon; 44800 
ELEKTIRIK EVi Beyazıt, Mürekkepçiler caddesi Telefon: 24378 
KADIKÖY Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 
BÜYUKADA 23 Nisan caddesi Telefon: 56,128 
USKUDAR Şirketi Hayriye iskelesi, Telefon 60312 

Bu aletler; sayfiyede de banyo ihtiyacınızı c_;ok ucuz o~arak temin eder. 

EIJlllllllllllllllllllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111~ = Gramofon fiatına :: -
TAKSiTLE --- -----

bir = 
IPHİLIPS RADYOSUi 
-----

----

- -
§ Bütün Avrupa istasyonlarını mükemmel alır. ~ 

§ Fiatı 75 Türk Lirası ~ -------------
lstanbul i~in satlş yeri : 

HELiOS MÜESSESATI 
-----------

, 

NEDKALMiNA 
- Galata, Hezaran caddesi tto. 14 = Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
~11111111111.ııııııııııııııııııııııııııı ~11111111111111111111111111111111111111 ~ 

ma Ve Eksiltme Komisyonundan: 
• 

Sivrisinekleri öl DÜR ÜN ÜZ. 
Sır sivrisinek ısırışı. hummayı tevlit 
edebilir. Tesirsiz ve ancak bayıltıcı 
bir (haşarat öldürücü mayi) nln eıv. 
rlsinekleri öldüreblleceğinl zan ettiği
niz vakıt maruz kalacağınız tehlikeyi 
düşününüz. Huzur ve emniyetiniz için 
FLiT kullanınız. FLiT, hakikaten va 
ebediyen öldürür. Leke yapmaz, taze 
ve latif kokuludur. Siyah kuşaklı ve 
asker resimli sarı tenekelere dikkat 
edl n iz. Fiatla.r tenzil ti ti ı. 

Umuml Deposu : J. CRESPIN, lst. Galata, Voywda H811 ı. 

3693 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Cumhuriyet Ordusunda kullanılmak üzere 1455 sa

ydı Askeri Memurlar kanuna ve talimatı hiikümlerine 
uygun olarak aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf "Askeri 
bareme göre Kanunuevvelden itibaren 30 lira asli maaş
la ve Kanunuevvele kadar 25 lira asli maaşla,, Askeri 
Adli Hakim alınacak dır. 

1 - Bir Hukuk Mektebini en aşağı iyi derecede bi
tirmiş olmak 

2 - İhtiyat zabit olmak. 
3 - 30 yaşından yukarı olmamak 
4 - Başkasına geçer hastalığı ve vazifesini greği gi-

M a' l·ye Veka"' f etı· nden. · bi yapmağa mani olabilecek vücut ve akılca bir arızası 
bulunmamak "tam teşkilatlı bir askeri hastanede mua-

1 - Eksiltmeye konulan İş "Ankarada Yenişehirde yene ettirilecekdir.,, 
Devlet mahallesinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü bi- 5 - Yabancı ile evli olmamak 
nası, Bina inşaatı her türlü tesisatı beraber,,. 6 - Şeref ve haysiyetini muh'il bir suçtan mutlak su-

Bina ve tesisatın keşif bedeli 4 7 6824 lira 51 kuruştur. rette ve bir cürümden dolayı üç ay veya daha ziyade 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. hapse mahkum veya böyle bir suçtan takip altında bu-

lunmamak A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 7 - Sarhoşluk, kumarbazlığı adet etmiş, kumar oy-
C - Nafıa işleri şeraiti umumıyesi: . natmış ahlak ve siretçe hakimliğe yaramıyacak bir hal 
E - Hususi şartname, ile dile gelmiş olmamak ve bunları polis tahkikatile tev-
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, sik etmek. 
G - 11 adet plan, 8 - Nüfus kağıdı sureti ve ihtiyat zabiti terhis 
H - Fenni şartname, tezkeresi. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 23 lira 84 kuruş me~i- Diploma tasdikli sureti ve muhtasar hal tercü-

bedel mukabilinde Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdür-
lüğünden alabilirler. 1 O - Bu şartlar dahilinde isteklilerin bulundukları 

.. 3 .. - Eksiltme 12 Haziran 935 tarihin yerin en büyük Komutanlığına veya askerlik şubesi Baş-
~~nu saat 15 de Maliye Vekaleti Milli emlak ~~~~~~~ karılığına vesikaları ve dörder adet fotoğraflarile istida 
gunde yapılacaktır. ile müracaatlan. Ankara'da M. M. V. ne müracaat 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. olunur. (2876) 3912 

. 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 22822 - ---
lıra y9S k~ruş .muvakka~ teminat vermesi, bundan başka 1 

il Güzelliği ve yakınlığı itibarile şehrimizin yegane bahçesi-~ 
aşagıd?kı vesıkaları h_aız olup göstermesi lazımdır. 

. Ek~~l~d eyeb~n az bır parçada (300,000) liralık birin- p A N Q R A M A (Yeni •) 
cı nev ı ı are ınası yapmış olduğuna dair Naf a V k" _ Bahçe 
Jetinden vesika alanlar girebilirler. 

1 
e a il ac_;llmıştlr 

6 - Tek!if mektupla~ yukarıda ikinci maddede ya- Kıymetli HAM . y ET' le diğer maruf 
zılı saatten bır saat evvelıne kadar Maliye Vekal t. 1 . 
Milli ~~l!k müdürlüğünde k~~ulan eksiltme komis:o~ B~yan ' . . . ve sevımll ar 

• 
nu Reıslıgıne makbuz mukabılınde verilecektir. Posta . - tıst ve san atkarıarı dınleyınız. Telefon; 41065 
ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede ·~~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~~ 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu- -
mu ile ey)ce kapatılmış bulunması lazımdır. Postada Kartal Maim üdürlüğünden: 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (2866) 3942 Kariyesi Me k.. c· . 

v ıı ınsı Metre Muhammen Kıymeti 
-- - - - ·-- . ı 

1 Ec~~bi -~~;;.ı;ketlere giden tücc;r--;e seyyahlara 1 

Banka Komerçiyale lta!yana !11 

Sermayesi : 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) •atar 

Kartal 

Kartal 

Maltepe 
M~tepe 

Yakacık Deli ö- Hali 
mer bayırı Arazi 

Mercimek dede ve Tarla 
mezarlık civan 

Tarla sokağı Arsa 
Hamam sokağı Ah!ap Ev 

M Lira K. 
18380 919 00 

4087 122 61 

130 52 oc 
00 Bir odadan 

ibarettir yeri 1, Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank ~larak satılan 11 

bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her taraf mda, 

ile beraber 120 00 

Yukarıda cfns ve evsaflan yazılı gayri menkullerin 
p:şin para ile t~mliki . ~-6-935 günlemece cumartesi gü
nu saat 12 de ıhalelerı ıcra kılınacağından isteklilerin 
depozito makbuzlarile Kartal Malmiidürlüğiinde müte
şekkil Satış KomisY-onuna gelmeleri. (2944) 4014 

, şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
1 

tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki ~ahibi?den ba.şk~ k~msenin kulla- 1

11 

namayacağı bir şekilde tertıp ve ıhtas edılmıştır. (5999) 3225 , 
----~- - - -- - -. ~ .--....---- - · - ·- ·- ~O 

Cinsi Mıktan Tahmini Mecmuu Pey ak- Tarihi Saati 

fiat çesi 

Silivri yoğurdu 4000 K. 18 720 54 2-6-935 14 
Kase Yoğurdu 1000 A. 5 50 5 ,, ,, ,, 14,3C 
Süt 5000 K. 12 600 45 ,, ,, ,, 15 
Odun 45000 K. 1,25 562 43 ,, ,, ,, 15.30 
Kömür 500 K. 4 20 2 ,, ,, ,, 16 

Mektebin 936 sonuna kadar bazı yiyecek ve yakacak 
ihtiyacatını gösteren yukardaki cetvelde bu ihtiyaçların 
ne suretle eksiltmeye konulduğu ve eksiltmenin hangi 
gün ve saatte yapılacağı ve muvakkat teminat mıktar
tarı gösterilmiştir. İsteklilerin vaktinden evvel teminat
larını mektep veznesine yatırmaları ve arttırma ve ek
siltme kanununda yazılı vesikalar ile birlikte belli gün ve 
saatte ve şartları görmek için de her gün komisyona mü
racaatları i"fin olunur. (2673) 3705 
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4050 

Ademi iktidar 
ve belgevşekli§ini sinir 

zafiyetini giderir 

Her eczanede bulunur 
Kutusu 150 kuruştur. 

Adreı: Galata, poıta kutu•u 1255 

3716 
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~ Deniz yolları ~ - -E iŞLETMESi 5 
E Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 5 
E Tel. 42362 - Sirkeci MilhUrdar S - -: 111111 zade Han. Tel. 2?.740 111 111: 

E AYVALIK YOLU a - -: MERSiN vapuru 1 Hazıran :: . . -: CUMAR TESl günü ıaat 17 df :: - -: Dikiliye kadar 13033) :: - :: -E MERSirt YOLU s 
= -: NEBOLU vapuru 2 Haı.ıran ~ 
E PAZAR günü saat 10 da Mer· ;: 
: ıine kadar (3034) S: 
::iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııts 
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