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Yugoslavya 
İntihabatı 
Arifesinde 
[Belgrad hususi 
hl u ha b i r i m iz yazıyor: l . - . -~~ 

Belgrad 30 Nisan 1 o 2 o g e n ç d O n H a r b 1 ye a 1 a y ı n a k at ı 1 d ı. R e s i m 1 e r i m i z d ü n y a p ı t a n m e r a s t m t ve b 1 r 1 b 1 r 1 e r 1 1 e ta n '' a n 
Harbiyelilerle yeni lise mezunlarını gösteriyor. Yazısı 6ıncı sayfamızda.dır 

Yugoslavya intihabatı ayın 
beşinde tamamlanmış olac~k. 
1929 hadisesinde kralın emrıle 
dağıtılmış olan f ırkalarm bu se
fer başa doktor Maçek'i geçire
l"ck muhalefet grupu namı al
tında intihaba girmeleri bazı 
lnemleketlerde Yugoslav harici 
siyasetinin şimdiye kadar ko-
yulduğu yoldan biraz olsun dö
nebileceği ihtimalini uyandır-

ı r p radikal, demokratik 
Sırp, Hırvat popüler ve İslam 
Bosnablann doktor Maçek gibi 
kuvvetli bir fırkacmm liderliği
ni kabul ederek bu seferki seçi
ıne girmeleri, kuvvetli bir mu
halefetin faaliyete geçtiği zan
nını verebilir. Doktor Maçek 
tnazisi itibarile de kuvvetli bir 
Şahsiyettir. Avusturya zama
nında Hırvat halk fırkasının ba
şında istiklal için çalışırdı. Fır
kasının ananesi, şöhreti vardır. 
Muhalif blokunda, federalist 
llırvat partisinin lideri doktor 
Trumbiç te maceraperest bir s 
l'aset adamı gibi görülemez 
'Yugoslavya yapılırken hariciye 
\'ekili olmuş bir insanı çürütmek 
P.ek kolay değildir. Büyük Pa
sıç'in itibarım üzerinde topla
lnağa muvaffak olmuş Maçek'in 
:Yardımcıları arasında Sırp Zi
l"aat fırkasının şefi Y ovanoviç 
gibi uzun .zaman Viyana sefir
liği yapmış ve Yugoslavyanın 
e~ iyi tarihçisi ve edibi olarak 
§ohret kazanmış biri de bulu
nuyor. 

1929 hadisesinde memleket
ten çıkanlan Pribiçeviç'in (*) 
deınokrat endepandan fırkası ha 
§ıncta yerini alan Vilder ve Bos
na müslüman!arı partisinin başı 
addedilen doktor Spahov boş a
<1.aınıar, nüfuzsuz ve şöhretsız 
61Yasiler sayılamaz. 
l' Dahası var; şimdiki Başvek~-
1~ ve bir ~ok hükumet şeflerı
nın partisi olan Yugoslavya 
~asyonal fırkasının şefi Uzuno
".1ç bile kendine hükumet işle
l"lllde mühim bir makam veril-

[ Arkası 6 mcıda] 

Eşref ŞEFiK 

(*) Demokrat cndepandan fırka
lının reisi olan ve 1929 hadisesinde 
~Ctnlekettcn çıkarılan Pribiçeviç kra
t,rı Marsilyada vurulduğu zama!l 
d ransada şüphe altına alınmış olan h· 
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200 den Fazla Olü, 
500 Varalı Var 

Karstan bfr manzara ve muhtelif yerlerdd 
zelzeleden harab olan evler 

Ankara, 2 (A.A.) - Dün sa- Bakanlık tazım gelen tedbir ve 
at 13 14 de Kars ve civarında yardımların d,.rhal yapılması 
vuku~ gelen yer ~~rsıntı~ı .. h~k- (Arkası 6 mcıda] 
kında meteoroloJı enstıtusun
den aldığımız mütemmim malu
mata göre, zelzele merkez
bağh Digor nahiyesi?.~~ çok fe
laketli olmuştur. Butun evler 
çökmüş, yüzlerce hayvan en~az 
altında telef olmuştur. Nahıye 
merkezi ve 15 köyde şimdilik 
tesbit edildiğine göre 200 d~en 
fazla ölü ve 500 den fazla agır 
yaralı vardır. Bir çok. sular çe -
kilmiş ,tarlalarda genış çatlak -
lar hasıl olmuştur. Bu mınta -
kada sarsıntılar elan şiddetli o
larak muhtelif fasılalarla de
vam etmel.tedir. 

Karsta şimdiye kadar başka
ca sarsıntı olmamıştır. 

Digor mıntakası hasaratınr 
tesbit etmek ve yaralıları Kars 
hastahanesine getirmek için g:
den sıhhiye heyeti beraberinde 
50 çadır ve yiyece~ götürmüş
tür. Sıhhiye heyetı, yer sarsın -
tısı ile dağlardan düşen . kaya 
parçalarile kapanmış yollar üze
rinde güçlükle ilerlemektedir. 

Ankara, 2 (Tan) - Kars ve 
civarındaki zelzele üzerine lç 
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Rus-Fransız 
Misakı 

Kamutayda Münakaşal~r: 
3 üncü Sayfada Potemkin ve Laval 

[Tafsilatı son haberlerde] 
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~~~~mrPJ~LD1~ 
GAZETECi 

Kim diyor ki ma(Öuatımız uyu
ıuktur? lıte eski Babıali cadde.sin
de §Of ah attı ve gazetelerimiz kı
uıu..cwı '"8"ı f(endilerine a lmeie,. 
çallfmağa bQfladılar.. Derin bir an
aelalit letarjikten çıkar gibi, hepi
miz, kollarımızı açır gerinerek, nii
.zımızı açıp esneyerek, yavaı ya .,, 
Fakat uyanmağa çalıııyoruz: ::,..ıy
lalarımız artıyor, tefrikalanmız ço
ğalıyor, haberlerin bolluğuna, doğ
ruluğuna itina etmek lüzumu duyu
luyor. Demek, hukes iıinin baırn· 
da, herkeste bir çabalayıı var. Ne 
güzel, ne cila, ne mükemmel! Uyku 
aari olduğu için, miskinliği bırakıp 
çalıımağa başlayan böyle bir mat
buattan, şüphe yok ki ."ıalkımız da 
memnun olacaktır. 

Y alnı:, pek göze batan bir küçük 
kusurumuz Jıaldı: Lotarya ile oku
yucu avlamalı! lıte, çok B'eçmeden, 
ondan da ümidimizi kesince o :'~ 
man gazetecilikle piyanko bayii., 
ni kanıtırmaktan d,., vazgeçeceğ 
ve ıüphe yok ki, daha iyi gazetec:. 
olacağız. 

Amerikanın Gazete Kralı 
Hearst'ın karakteristiği, geniı halk 
)'lğınlarınrn inanma ve okuma is
teklerini büyük iıler yapmak için 
istismar etmektir. Onun kalasında 
gazete, bir Business • iı vasıtasıdır. 

Çocuklarına gazetecilikten ka
zandığı bü: ·;k 8ervetler bırakarak 
~len «DcJ Meyi» sahibi Lord 
Nortklil'ir. sistemi ise, lngiliz lord
lar aleminin JoğrU)'U SÖy/emek şia
rını sabah akşam tokatlamak ve 
gazeteciliği bütün politika dalave
relerine merdiven yaptıktan başka 
(Deyli Meyi) firmasını taşıyan ga. 
zete ltciadlannı da her çeşit borsa 
oyunlarına zırh haline 6elirmekti. 

Halbuki, bence dünyanın en bü. 
yük gazetecisi • gaz.ete tüccarı de
ğil! • Stephane Lausanne, "Sa ma. 
jeste La Presse'' adlı kitabında ga. 
z.eteciyi tarif ederken, onun kendi 
işi dışında işler, mevkiler, ve hattô 
dostluklaı peıinde koştuğu zaman 
gazeteciliğinin otomatik olarak 
yani kendiliğinden sıfıra ineceğini 
8Öyler. 

Ne doğru söz! 

Ali Naci KARACAN 

ATATÜRK 
Ankara, 2 (Hususi rr''.lhabi

rimiz bildiriyor) _ Cumur-

Dün Gelen Olimpiyakos 
Bugün F. Bahçe ile Karşılaşıyor 

YUNANLILAR SÜR'AT VE DAYANIKLIK CiHETiNDEN 
BiZE ÜSTÜN GÖRÜNÜYORLAR ••• 

. _ .... , takım 

karşılanırken 

Olimpiyakos oyuncuları dün 
Providans vapurile saat dokuz 
buçukta lstanbula geldiler Rıh
tımda Fenerbahçe ve Güneş ku
lüplerinin mümessillerile büyük 
bir sporcu kalabalığı tarafından 
karşılandılar. Kendilerine her i
ki kulüp namına buketler veril
di ve kulüpler namına küçük 
"safa geldiniz,, nutuktan söy
lendi. Bu kısa rasimeden sonra 
Yunanlı oyuncular otombiJlerle 
Beyoğlundaki "Haıas,. oteline 
gittiler ve bütün günlerini isti
rahatla geçirdiler. 

Bundan iki ay evvel A tinada 
oynanan Balkan futbol şampi • 
yonluğu maçlarında, Yunanlıla
rın Romanyalıları ve Yugoslav
ları nasıl sıkışık vaziyete koy
dukları hatırlardadır. Yunan 
takımı kendi sahasında Belgrad 
ve Bükreşten gelen milli kom
binezonları o hale koydu ki, bir 
an, şampiyonayı kazanacağı ü
mit olu:ıuyordu. 

Dün gelen Olimpiyakosta iş
te o Yunan milli takımından al
tı yedi oyuncunun oynadığı dü
şünülürse, Fenerbahçe takımı

nin bugün pek kolay geçeceğe 

benzemeyen bir imtihana maruz 
kaldığı daha iyi anlaşılır. 

/ 
I 

başkanı Atatürk bugün Çubuk 

barajm:c> kadar giderek orada 

bir müddet tetkikatta bulun-
muştur. 

Gelen takımın en büyük kuv
veti evvela süratli, sonra da da~ 
yanıklı olmasındadır. - Fener kaptan Fikret 
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Erik çiçekleri 
MAHMUD YESARt 

ken kapıya vurulmuştu. 
- Giriniz! dedim. 
Kapı, yavaşça açıldı ve genç 

hizmetçi kız Gülter, daha doğru 
su operet subreti göründü. Du • 
daklarmda korkak bir gülümse -
yiş vardı. Ancak işitilir bir sesle 
soruyordu: 

- Bir kaç dakika rahatsız 
edebilir miyim? 

Hemen doğruldum: 
- Buyurunuz, kızım! 
Merakla bakıyordum. Onu 

Kadriye mi göndermişti? Yok
sa, kendi hesabına mı gelmişti? 
Gecenin bu geç saatinde, bu genç 
kız, daha o gün gördüğü bir mi
safirin odasına ne sebeple, ne 
maksatla gelebilirdi? 

Gene kız, kapının aralığından 
süzüldü ve kapıyı ayni sessizlik 
le kapadı: . 

- Meşguldünüz, sizi rahatsız 
ettim. 

Belediyenin imar müşavirli~lne getirtilen Vagner geldi, işine başladı ... Kotinin 
misafırleri dün Köstenceye glderJerken yatlarının güvertesinde 

kızı, kocasr, 

Köprü parası rin diğer ihtiyaç/arma sar/ede
cek demektir. Boyuna verilecek 

Atatürk köprüsü inşaatına 
ait olan münakasa 'bugün açılı
yor. Köprünün yapTlması için 
tahmin edilen para bir milyon 
sekiz yüz bin lira kadardır. ls
tanbul halkı, nakil vasıtaları üc
retleri üzerine konan Atatürk 
köprüsü resmini, dokuz yıl var 
ki ödüyor. Şimdiye kadar top· 
/anan para iki milyon liraya ya
kındır. Yani köprünün inşaat 
masraft temin edilmiştir. Ata -
türk köprüsü resmi hakkındaki 
ilk kanun, bu resmin on sene 
için alınması hakkında idi. Bi
naenaleyh gelecek yıldan itiba
ren, artık, bu resmin alınmama
sı lazımdı. 

Fakat belediye, sonradan bir 
ikinci kanunla Galata köprüsü 
müruriye resmi ile Atatürk köp
riisü resmini birleştirtmi~ ve na
kil vasıtalarr ücretlerine bir ku. 
ruş resim ilave ettirmiştir. 

Bu bir kuruşun JO parası Ga
lata köprüsü müruriyesi, on pa
rası Atatürk köprüsü resmidir. 
Ve bu kanundan Atatürk köprü
sü resminin on ytl için alınacağı 
kaldı rılQJ.ıst~ :B.i naa:n:il.4UZ:b...Jıp 
resim muva kat olmaktan çrk-
mıştır. lstanbu/lular bu parayı, 
Atatürk köprüsünün inşaatmm 
bitmesinden sonra da vermeğe 
devam edeceklerdir . .. 

Bir yılda, l stanbullular Ata • 
türk köprüsü resmi için yekun 
itibarile 300 bin lira· ödüyorlar. 
insan başma, senede aşağı yu
karı 2 lira tutuyor. Atat ürk köp
rüsü için sar/edilecek iki milyon 
lira toplanmış bulunduğu için, 
belediye, bundan sonra, her yıl 
toplayacağı 300 bin lirayı, şeh-

da.mm çok mim, fakat az beşeri 
ihtiraslarım görmeğe devam e
diyoruz. 

Peyami SAFA 
P. S. - Bu sütunda çıkan "Keli

me'' başlıkh yazrm üzerine değerli 
Ulus Başmuharririnin fikirlerine men 
sub olduğum bir hafta mecmuasmın 
önümüzdeki sayısında cevap vermeyi 
daha yerinde buldum. - P. S. 

Bundan anladım ki, onu Kad
riye göndermemiş! Masanın ke 
narındaki koltuğu gösterdim: 

- Buyurun, oturun. 
Gene kız, sabahki kıy af eti de

ğişti~emişti, biraz sıkılgan bir 
tavırla oturdu, yüzüme bakma -
ğa çekiniyor gibiydi: 

- Zaten cok rahatsız edecek 
değilim. Bahçeye çıktım, odada 
ışık görünce, daha henüz yat -
madrğrnızı anladım. Sizinle ko -
nuşmak mecburiyetindeyim. 

Yorgun bir nefes aldı: 
- Kadriye Hanım, uyudular. 

Sizinle konuşmak için, bu fırsat 
tan istifade etmek istedim. Ya -
rm sabah, konuşacağımız şüp -
heli! 

- Neden? 
Genç kız, başını önüne eğmiş 

ti: 
- Kadriye, artık beni göz ha

pisine aldı. Ve sizinle yalnız, baş 
başa bırakmağa korkuyor. 

- Sebep? 
- Onun sizden sakladığı sır· 

rına ihanet ederim korkusile ... 
Onu da haklı buluyorum, ve 
korktuğu başına geldi, zavallı • 

Belediye gelir arayor 

Belediye yeni varidat mem
balan arıyor. Şehrin genişliğine 
göre, iş çok, bütçe vardır. 

Belediye Akay idaresinin ve 
Liman şirketi servislerinin a
rasında olan vapurlara su ver
me işinin kendisine verilmesi i
çin teşebbüslere girişmiştir. 
Belediye kanununa göre, şehır 
dahilindeki bütün nakil vasıta -
lannı belediye işletir, hatta 
mevcut şirketleri devren satın 
almak hakkını haizdir. Bu ara
da tramvay da vardır. 

9 Mayıs günü 
Cumhuriyet Halk Partisinin 

büyük kurultayı 9 mayısta toır 
lanacak, o gün Türkiyenin her 
tarafında ve lstanbulda büyük 
tezahürat yapdacaktır. 

C. H. Partisi İstanbul vilayet 
heyeti dün toplanarak tezahü
rat esnasında söz söyliyecek 
hatiplerin isimlerini hazırlamış
tır. Hatipler; Partinin kaza ve 
nahiye ocaklarında yapılacak 
............... _ _. __ .... -· M> -

rek halkın parti sevgisini coştu
racaklardrr. 

Oğrendiğimize göre dün par
ti merkezinden 9 mayısta yapı
lacak şenlikler için yeni emirler 
gelmiştir. 

Parti ile alakası olan kültür 
evleri :le bütün müesseseler de 
9 mayısta donanacak ve gecele
yin ışıklarla aydınlanacaklar -
dır. 

Elektrik ucuzllyor 
Elektrik şirketinin 935 yıh i

kinci üç aylık tarifesinde bazı 
değişiklikler yapılmış ve şimdi
ki ücret bir miktar indirilmiş -
tir. 

İmtiyazlı şirketler baş müfet
tişi Ibrahimin reisliğindeki ta
rife komisyonu tarafından yapı
l~n bu tenzilatın miktarı şimdi
lik gizli tutulmaktadır. 

Bu hususta, iki güne kadar 
Bayındırlık Bakanlığına gönde-

nm ... Ben, buraya, onun sırrına 
ihanet etmeğe geldim. 

Beynime iğneler batırılıyor -
du. Genç kız, doğru mu söylü -
yordu? Yoksa bu da, beni şaşırt 
mak için bir oyun, bir hile miy-
d
., 
1. 

Gülterle fazla meşgul olma -
marn için, bu, Kadriyenin kurdu 
ğu yeni bir tuzak mıydı? 

Genç kızın soluk bakışları de
ğişmişti ve yorgun sesi, birden 
canlanıvermişti: 

- Benden şüphe ediyorsu • 
nuz; açık kalpliliğime inanmıyor 
sunuz. Sabahleyin farkına var -
<lığınız oyundan sonra böyle dü
şünmekte de, siz, haklısınız! 

Ellerini, dizlerinde kilitlemiş 
ti: 

- Keşifleriniz tamamile doğ
rudur, diyebilirim. Ben, sahici 
hizmetçi değilim. Ben, vaktile 
zenginken fakir düşmüş bir aile 
nin kızıyım. Kadriye ile eskiden 
kamşu idik. O, hayatının bir tevi 
ye esen f ırtmaları, kasırgaları 
arasında, evine döndüğü zaman
lar, beni bulur, çağırtır ve bir ev 
lat gibi severdi. Ben, onun sa • 

rilmek üzere uzun bir rapor ha
zırlanmış tir. Yeni tarifenin ma
hiyeti ve yapılan tenzilat mik
tarı, ancak Bayındırlık Bakan -
lığının bu raporu tasdikinden 
sonra anlaşılacaktır. 

Yol paras~nm toplanması 
Yol parasının daha munta -

zam şekilde alınması ve takip 
edilmesi için belediye tarafın
dan müsabaka ile alınan ( 50) li
ra ücretli 35 memurun tasdiki 
dün Anka.radarı gelmiştir. Me
mu~lar bugünden itibaren çalış
maga başlayacaklardır. Beledi .. 
ye her şubeye ikişer memur ver
miştir. Memurlar, mahaile mü
messilleri tarafından yapılan 
yol mükellefleri listesini tetkik 
ve kontrol edecekler, noksanla
r~ ilave edeceklerdir. Yol vergi
sı her yd bütçeye (750) bin lira 
varidat olarak geçebiliyor. Hal
buki bu paranın ancak 600 bin 
kadarı tahsil edilebiliyor. Bun
dan sonra, işlerin yolunda gide
ceği ümit edilmektedir. 

750 b·n lirahk borç 
Belediye, belediyeler banka -

~Tnrl::an ''~""•'-=-"'•" '1''7Cft ''"":- ı 
lık istikraz işinin çarçabuk biti-
rilmesine karar vermiştir. Bu 
para hemen bankadan alınarak 
acele işlere harcanacaktır. Bele
diye hesap işleri müdür muavi
ni Nail yarın Ankara ya gide
cektir. Nail Ankarada bu işi bı
tirecektir. 

Dönüş paraları da isteniyor 
Diğer vilayetlerden bir çok 

muhtaç hastalar bakılmak ve 
hastahanelere yatırılmak üzere 
lstanbula gönderilmektedir. An 
cak bu gibi muhtaç hastaların 
dönme paraları, gönderen bele
diyeler tarafından verilmemek
te olduğundan, dönüşte bunla -
rm memleketlerine yollanmala
rmda güçlük çıkmaktadır. 

İstanbul vilayeti, bunu öteki 
vilayetlere yazarak dönüş para
larının da hasta ile birlikte gön
derilmesini bildirmiştir. 

yesinde, ailemin kaybettiği re • 
fahı, yeniden bulmuş oldum. Bu
gün, ben, Kadriyenin hakiki ev
ladı sayılabilirim. Hayatımı ona 
bağladım ve artık istesem bile 
bu bağı kırıp çözemem. 

Yüzü pembeleşmişti: 
- Çünkü, onu, gücendirmek, 

bana ölümden, bütün acılardan 
daha acı gelir. 

Yorgun yorgun gülüyordu: 
- Size gelip iç yüzümüzü aç

tığımı duyacak olursa, gücenme 
yecek mi? Çok kırılacak ve beni, 
hiç affetmiyecek. Ben, size yal
varıyorum beni ele vermeyiniz. 

inanmamakla inanmak ara -
sında tereddüt geçiriyordum: 

- Peki, kızım. 
Elini uzatmıştı: 
- Vadediyor musunuz? Sôz 

veriyor musunuz! 
Onun uzanan elini sıktım: 
- İnandığın, yahut inandıra

cağın bütün mukaddesat üzeri • 
ne vadediyor, söz veriyorum. 

- Sadece söz veriniz, kafi! 
- Peki, söz veriyorum. 
Genç kız, avucumdan elini 

çekmişti, yüzünün pembeliği uç-

1 KUÇUK HABERLER f 

• Hilaliahmerin Ankarada inşa et. 
tirdiği gaz maskesi fabrikası Teşrini· 
evvelde işlemeğe başhyacaktır. 

• Kızılay kurumu, Ankarada bu 
sene 6 eşya ambarı yaptıracaktır. Ge· 
lecek yıl 3 ambar daha ekletecektir. 

• Kadınlar Birliği fevkalade kon
gresi bugün toplanarak fesih kararı 
verecektir. 

* Talebe Birliği yıllık kongresini 
bugün Halkevinde yapacaktır. 

* Malatyalı gençler, Halkevinde 
bugün toplanacaklardır. Bu toplantı
da yeni kuracakları kurumun nizam
namesini hazırlayaoaklardır. 

* Tütün kaçakçılığından suçlu MU 
zekka, Ahmed ve Hasanm mahkeme· 
leri dün dokuzuncu ihtisas mahkeme· 
sinde bitirildi. Ahmed beraet etti, Ha
sanla arkadaşının 8 ay hapislerine, 
215 lira para cezası ödemelerine karar 
verildi. 

* Şirketi Hayriye işleri hakkında 
Ekonomi Bakanlığile temaslarda bu· 
lunan müdür Yusuf Ziya dün ıabah 
Ankaradan gelmiştir. Şirketin dört 
yeni vapur alma i~i son safhaya gel
miştir. Gelecek mevsime faaliyete 
geçebilmek için vapurlar pek yakında 
ısma r }anacaktır. 

• Bundan iki ay evvel Çin müslü
manlanndan mürekkeb altı yüz kişi
lik bir kafile Hicaza .;itmişlerdi. Bun. 
lar Hicazdan dönmüş ve dün Çiçerin 
vapurile memleketlerine gitmişlerdir. 
·ıw~~~ 

nin km ve refakatindeki misafirler 
dün Köstenceye gitmek üzere limanı
mızdan hareket etmişlerdir. Franıız 
geziciler Köstenceden Bükreşe gide
cek ve orada birkaç gün geçirdikten 
sonra tekrar şehrimize geleceklerdir. 

• Milvoke vapurile bugün ıehri
m.ize 500 seyyah gelecektir. Seyyah
lar akşama kadar şehri gezecek ve bu 
gece gideceklerdir. 

* Silivri kazasının bir kısım köy· 
lerinde tarla fareleri baı:ı göstermiştir. 
Bunların çoğalma)anna meydan veril
memek üzere İcab eden tedbirler alın· 
mıştır. Farelerin öldürülmesi için ze
hirli yemler kullanılmaktadır. 

* Şileye teftişe giden Jandarma ku 
mandam Binbaşı İzzet, dönmüştür. 

* Üniversite Hukuk Fakültesi im
tihanları için yapılan tetkikatın bitti· 
ğini yazmıştık. Profesörlerin karan 
vekalete gönderilmiş ve esaslıar vekti
lctçe muvafık görülerek iade edilmiş· 
tir. Profesörler meclisi cumartesi gü· 
nü toplanarak imtihanlara ait hazır· 
ladığı esasları · madde halinde tcsbit 
edecek ve talebeye bildirecektir. 

* Evvelce bir talimatname yapıl
mış, mezar açmak ve öli.i gömmek için 
fiyatlar tesbit edilmişti. Buna göre 
gömmek için 400 kuru~, küçük çocuk-

tu, rahat nefes aldı: 
- Niçin, ona ihanet ediyo -

rum? Şimdi, onu anlatayım. Bel 
ki bugün, bu geceye gelinceye 
kadar, biribirimize, bir çok de -
falar rast geldik. Fakat biribiri
mizle meşgul olmadık; dikkat et 
medik. Çünkü buna, bir lüzum 
yoktu. Lakin, bundan sonra iş 
değişmiştir. Siz, beni, tekrar gör 
düğünüz zaman, gözlerinizi ben 
den ayırmıyacaksımz. Halbuki 
bu, benim için çok tehlikelidir. 
Neden mi? 

Kırık bir kahkaha ile güldü: 
- Bahar geldi, gene onun ba 

şmdan kavak yelleri esmeğe baş
ladı. Günün birinde seyahate çık 
mayacağı ne malum. O zaman 
ben, burada yalnız başıma kala
cağım. Evde kapanıp oturacak 
değilim ya ... Elbette ben de, her 
kes gibi, gezeceğim, her taraf • 
ta görüneceğim. Lakin bir hiz -
metçi kız vaziyetinde değil ... Si
zinle, hiç mi karşı karşıya gel • 
miyeceğiz? 
Merakım eksileceğine artıyor 

du: 
- isminiz? 

Emir Suud 
Ankaraya geliyo 

Verilen bir lıabere göre Hi
caz Kralı İbnissuud !bni Abdü
laıizin oğlu Emir Suud refa
katinde Hicaz Hariciye Bakam 
bulunduğu halde yakında Av -
rupada bir seyahate çıkacal: ve 
bu m~yanda Ankarayr ziyaret 
edecehir. Emir Suud'un bu 
seyahati Hicazıu siyasi münase
betlerde bulunduğu memleket -
lerle temas etmek içindir. Hi
caz her memlekette ayrıca scf ir 
bulundurmaktadır. 

Yeni Terkos ve 
Fen müdürieri 

Belediye yeni fen heyeti mü
dürü Hüsnü vazifesine başla~ 
mıştır. Hüsnü, bundan evvel 
Tetkik şubesi müdürü idi. 

Eski fen müdürü Yusuf Ziva 
da 600 lira ücretle terkos rı{u. 
dürlüğüne tayin edilmiştir. 

Kızılay şubesi kafdırı~dı 

Kızılay cemiyetinin Istanbul 
vilayet şubesi lağvedilmiştir. 
Bunun yerine umumi merkeze 
bağlı bir mümessillik ihdas e -
dilmiştir. General Ali, kurumun 
İstanbul mümessilliği vazifesini 
yapacaktır. 

lar için de 200 kuruş fiyat konmuştu. 
Fakirler için bu fiyatın yarısı alına
caktı. Fakat birçok yerlerde mezarcı· 
)ar fazla para istediğinden belediye 
tarafından kaymakamlıklara verilen 
emirde buna meydan verilmemesi bil
dirilmiştir. 

* Belediyenin Mezad idaresinde 
bin lira He kurduğu ikraz sandığının 
bir yıl içindeki faaliyeti çok iyi neti• 
ce vcnnştr. İkraz sandığı darc:ai hu 
sermayeyi biraz daha çoğaltmak için 
uğraşmaktadır. Bu maksadla beledi· 
yeye bir de proje hazırlanarak veril· · 
miştir. 

• Gürültüye karşı mücadele tali • 
matnamesine lstanbulun bazı yerle· 
rinde dikkat edilmediği görüldüğün• 
den belediye tarafından dün bütün 
kaymakamlıklara gönderilen bir emir· 

:.de .aatıcılara __ ~.k.ıu-ılJ cok ı&iddcdi davra-

~ Tarife komisyonu bu ayın onbe .. 
§İnde toplanarak üç aylık tramvay ta· 
rifesini tesbit edecektir. 

• Akay idaresine alınacak yeni va
purlar hakkında Ekonomi Bakanlıği
le temas etmek ve Avrupada yapıla· 
cak tetkikat için direktif almak üze· 
re Akay nıUdürü Cemil bu hafta için· 
de Ankaraya gidecektir. 

* QeneraJ Von Stanbcn vapurile 
gehrimize gelen 500 seyyah dün de 
§ehrin muhtelif yerleri1e cami ve mü• 
zelerini gezmişlerdir. Bugün şehrimiz 
den gideceklerdir. 

* Bugün Lehistanın 1791 de teşek· 
külünün yıldönümü olduğundan aa • 
hah saat 10 da Terra Santa kilisesin
de bir ayin yapılacak, 11,30 da Le
histan konsolosunu Wegnerowicz 
Leh klübünde tebaanın tebrikatını kıa. 
bul edecektir. Akşamı kulüpte ama
törler tarafından bir piyes temsil e
dilecektir. 

"' 63 kişilik bir Türk tüccar sey
yah kafilesi evvelki gün Budapeşte 
sergisini ziyaret etmek üzere, Vagon· 
Li kumpanyasının tertib ettiği seya• 
hate iştirak ederek, Budapeşteye git· 
n1işlerdir. Seyyah kafilesi Budapeşte
den sonra Viyanaya da gideceklerdir. 

Yüzüme durgun durgun baktı~ 
- Emel. 
- Peki, Kadri yenin asıl ismi? 
Durdu, başını geriye itti: 
- Müs~ade ediniz, onu söyle 

miyeyim. Siz, nasıl olsa öğrene
ceksiniz! 

Emeli, kendi haline terketme 
ği daha muvafız görüyorum. O
nun Kadriyeye karşı olan min
nettarlığını yıkan, yıktıran, içı

nin asaleti idi. Böyle bir rol oy -
namak ve oynarken yakalanmış 
olmak, onun kibrine, gururuna 
dokunmuştu. 

Genç kız, yavaş bir sesle, tane 
tane söylüyordu: 

- Kadriyenin bana oynattı -
ğı, oynatmak istediği rolün bu 
kadar nazik olduğunu, olabile -
ceğini tahmin etmemiştim. Kad
riye,etrafındakileri hep kendisi
le ve hem o kadar meşgul eder 
ki, başka ve hele hizmetçilere 
dikkat edemezler. Ben, buna gü
venmiştim. Bu sade kıyafetle, 
sizi aldatabilirim, sanmıştım. 
Kadriye de, ben de, yamldık. La 
kin kabahat, Kadriyededir. 

[Arkası var J 
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Serbest Meslek 
Vergilerine Aid 

Erbabının Kazanç 
Layıhanın Son Şekli 

---------------------------------------
Yapılan deQişikllk Haziranda muteber olacaktır 

_Anbıra, 2 (Hususi muhabiri- nisbetlerine göre her sene ka -
~ı~ b~ldiriyor) - Kazanç ver- nunu sani ayında tayin olunur. 
g~sı layıhasının son aldığı şe - 2 - idarehane ve muayene-
kıl ş·adur: hanelerde sanat ve mesleklerini 

M<.tdde ı - Kazanç vergisi yapan diş tabipleri ve dişçiler, 
hakkındaki kanunun J 9 uncu dava vekilleri, mimarlar, kim -
Jlladdesi aşağıda yatılı şekilde yagerler, baytarlar, doktorlar, 
değiştirilmiştir: avukatlar ,mühendisler, müşa -

"Serbest meslek erbabı, iş- virler ve mütehassıslar ve bu 
gaı eyledikleri yazıhane, idare- gibi ilmi ve mesleki ihtisaslari
hane ve muayenehanelerinin le kazanç temin eyliyen diğer 
gıctyri safi iratları üzerinden ver- serbest meslekler erbabı gayri 
giye tabidirler. Serbest meslek safi iratlarının yüzde ellisi ve 
~~babı y u k a r 1 d a k i ver- evlerinin bir kısmını yazıhane, 
gıye ilaveten bulundukları şc- muayenehane ve idarehane itti
hirlere ve sınıflarına göre bağlı haz etmiş olanların ve yahut 
ı. ve 2 sayılı cetvellerde göste- muayyen yeri olmaksızın çah
rılen maktu vergiyi vermekle şanların ikametgahlarının iradı 
IllükcIJef tirler. gayri sa fil erinin yüzde yirmi 

Bir yazıhane, muayenehane beşi. 
v~ idarehanede çalışan birden B Fıkrası - Altın ve zikıy -
zıyade serbest meslek erbabının met mücevherat satanlar, anti
her birinden yukarıda yazılı nis- kacdar ve yedinci madde hari -
bi ve maktu vergiler ayn ayrı cinde kalan taraflar gayri safi 
alınır. Ancak ayni yazıhane, iratlarının yüzde yüzünü vere -
ınuayenehane ve idarehanede ceklerdir. 
çal19anlar işte ortaklıklarını is- Bu tadilat bir hazirandan iti
bat ettikleri takdirde nisbi ver- haren muteber olacaktır. Dava 
gi miktarından yüzde otuzar vekilleri, avukatlar, mühendis -
tenzilat yapılır. ler, mimarlar ve alelfimum ser-

Serbest meslekler erbabının best müşavirler ve mütehassıs
smıfları kazanç vergisi kanunu- tar: 
nun 43 üncü maddesinde göste- Nüfusu 200 bin ve daha ziya
rilen heyetlerce iş ve kazanç de olan şehirlerde: Fevkalade 

birinci sınıf 2000 lira, fevkalade 
ikinci sınıf 1000, birinci sınıf 
200, ikinci sınıf 80, ücüncü sınıf 
30, dördüncü smıf 1 OJ lira. 

Nüfusu 50.000 den 200 bine 
kadar olan şehirlerde: Fevkala
de ikinci smıf l 000 lira, birinci 
sınıf 150 lira, ikinci sınıf 80 li
ra, üçüncü sınıf 30. dördüncü 
sınıf i O lira. 

Nüfusu otuz binden 50 bine 
kadar olan şehirlerde: İkinci 
sınıf 40, üçüncü sınıf 25, dör • 
düncü sınıf 1 O lira. 

Nüfusu 1 O binden 30 bine ka
dar olan şehirlerde: üçüncü sı
nıf 25, dördüncü sınıf 10 lira .. 

Doktorlar, diş tabipleri, diş
çiler: Fevkalade birinci sınıf 
1000 lira, fevkalade ikinci sınıf 
500 lira, birinci sınıf 100 lira 
ikinci 40, üçüncü 20 lira. ' 

50 binden 200 bine kadar o -
lan şehirlerde: Birinci sınıf 70, 
ikinci sınıf 40, üçüncü sınıf 20 
lira. 

30 binden 50 bine kadar olan 
şehirlerde: !kinci sınıf tan baş -
lar. !kinci sınıf, üçüncü sınıf 15. 
Dördüncü yok. 

10 binden 30 bine kadar olan 
şehirlerde: ikinci sınıf ı 5, üçün
cü sınıf 1 O, dördüncü sınıf yok. 

KAM UT AYDA MÜNAKAŞALAR Varidat ve masraf 

Malı.ye Bakanı ı·leSaylavlar Bütçesi Ankara, ı (Hususi muhabi -

Arasında Münakaşalar Yapıldı ~h~:n~i~~~Jr:J -t0:ı~~~;s1:~~ 
varidat bütçesinin müzakeresi -
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tefsi.rini istiyerek Kamutayı 
ışgalmi ediyor? 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri
~~z bildidyor) - Kamutay, bu 
~un Hasan Saka'mn başkanlı
gında toplanarak geç vakte ka
dar müzakerede bulundu. Celse
nin açılmasından sonra Relik 
Ş~vket, iktısadi buhran vergisi
nın üçüncü maddesinin tefsirine 
ait mazbata dolayısile Maliye 
V eıkiline şiddetli hücumlarda 
bulunmuştur. Refik Şevket: 
"- Maliye Vekaletinin haleti 

ruhiyesini anlamak lazımdır. 
Kanunları tatbik etmek kudre
tini haiz olması lazımgelen bu 
'Vekalet tarafından sevkedilen 
t~fsirler gittikçe bizi düşündü -
ruyor. Bugün bunlardan ikisi 
daha vardır. Yarın daha kaçının 
geleceği de malfun değildir.,, 
Maliye Bakanı ceveb veriyor 

Söz alan Maliye Bakam yük
sek sesle Refik Şevkete cevab 
Verdi: 
."- Bakanlık Kamutaya tef~iı 

fç~.n çok geliyormuş 1 ! Doğru .. 
Çunkü Maliye Vekaletinin vazi
feleri arasında mükelleften pa -
ra tahsili meselesi de vardır. Ge 
reıc mükellefin hukukunu ve ge
rek hazinenin menfaatini kur -
tarrnak için hassas c!avranryc
ruz. Maliye Vekaleti kanunu 
Yanlış anlamak istemez. Rica 
ederim, ibiraz insaf ve tetkikle 
aö 1 Y enmelidir.,, 

Ba:kan bundan sonra tefsirin 
lüZUmlu bulunduğunu, Refik 
Şevketin endişelerine mahal ol
~adığını, Vekaletin vazifesine 
dı:kıkat ettiğini anlatmıştır. 

Maliye e n c ü m e n i na; 
rnına söz alan Hasan Fehmı 
<Gümüşhane) nin verdiği iza • 
hat üzerine tefsir mazbatası re
~e konarak kabul edildi. 

ı, kanunu Kamutayda 
Bu arada İktısad Bakanı layi

hasının Kamutaya geldiğini, he 
tnen bütün encümenleri alaka -
dar ettiğinden ayrı ayrı encü -
tnenıerde müzakeresinin, kanu
ltun gene bir müddet daha geri 

kalmasına yol açacağım söyli
yerek muhtelit bir encümen teş· 
kil edilmesini istedi. Teklif ka
bul edildi. 

ikinci bir sorgu 
Bundan sonra vasıtasız vergi

lere konulan kesirlerin tezyirl 
ve nisbetlerinin tadiline kair ka 
nunun tefsiri vardı. Refik Şev
ket tefsiri anlamak için çektiği 
zahmetten şikayet etmiş ve şun 
lan söylemiştir : 
"- Bu mesele dolayısile, tef

siri istenilen kanunların bir kıs
mı meriyetten kalmıştır. Şimdi 
bir hukuk meselesi karşısında -
yız. Yaşamayan, mevcudiyeti 
bulunmayan bir kanun tefsiri -
nin manası nedir? Acaba Mali
ye Bakanlığı kendi eli altında 
buhmdurduğu kanunların han
gilerinin mer'i, hangilerinin 
gayri mer'i olduğunu bilmiye -
ceık kadar malUınatı hukukiye-
den mahrum mudur? Bu kanu
nun tefsirine aklen ve mantıkan 
imkan yoktur.,, dedi.Bunun üze 
rine Hasan Feluni (Gümüşha -
ne), Mdiye encümeni namına 
izahat verdi. Mazbata kabul e
dildi. 

Zabitlar va askerT 
mamur maaşları 

Bu münakaşalardan sonra za 
hitan ve askeri memurlar maaş
ları baklanda kanunun ikind 
müzakeresi yapıldı. Kabul edil
di. Askerliğe hazırlrk dersleri 
muallimleri, şeker fabrikaları -
na bahşolunan imtiyazat ve mu 
afiyetin bir kısmının kaldırıl
ması layihalarının ikinci müza
keresi yapılarak aynen kabul 
edildi. 

ikinci bir münakaşa 
Bundan sonra Kitapçı Hüsnü 

ile Maliye Bakanı arasında mü
nakaşalar başladı. Neticede ma
kama, şehriye ve bisküviden a
lınacak maktu vergi kanun layi
hası Kitapçı Hüsnünün takriri· 
le encümene iade edildi. 

~i ikmal ve hükumetin tesbit ey 
,ıeaıgı yekunu nakıkate yakın 

bularak üzerinde ehemmiyetli 
değişklikler yapmamıştır. En -
cümen bundan sonra masraf büt 
çesinin müzakeresine geçmiş, 
Başbakanlrk, kamutay, istatis -
tik genel direktörlüğü bütçele
rini kabul etmiştir 

Encümen bu sene içinde u -
mumi tahririn yapılması için İ
cab eden tahsisatı kabul etmiş -
tir. 

Yarın cuma olmasına rağ -
men Bütçe encümeni toplana
rak masraf bütçesini tetkike 
devam edecektir. 
Turistlere kolayhk 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Gümrükler 
Bakanlığı kara tarikile rnemle
k_etimize gelen turistlerin, Tu -
rıng klübden rnüsaddak ola -
rak verilecek triptik veya kar
ne dö pasaj anduhan ile, hava ta 
rikile gelecek turist tayyareleri 
için de, Tayyare Cemiyeti tara
fından musaddak olarak verile
cek triptik veya kame dö pasaj 
anduhanların kabul edilmesini 
gümrüklere bildirmiştir. 

OUmrUk memurları ıçln 
Bundan sonra gümrük me -

~~rla?~m tasarruf sandığı teş
kılı layıhasınm müzakeresine 
geçilmiş, birinci maddesi konu -
şul~rken Mehmed (Kütahya), 
Ref ık Şevket, Emin (Eskişe-
hir). söz almışlar ve müteaddid 
defalar Maliye Vekili de kürsü
y~ çıkara~ ~za?at vermiştir. La
yıhanın bırıncı maddesinin mü-
~~keresi. saat 7 ye kadar sürmüş 
tur. ~ etı~e?e _vaktin gecikmesi 
hasebıle ikıncı maddesinin mü
zakere~i yapılarak Kamutay cu-
1!1artesıye toplanmak üzere da· 
gılmıştır. 

Meclisin c11., 1artesi celsesin -
de İnhisarlar um11·- ··d · ı .. · .. •• . . ıu nıu ur ugu 
butçesıle kazanç vergisi kanu -
n.u!'1un b_azı hliküml!rinin değiş· 
tırılmes~ne dair layihala~ müza
ker~ edılecektir. lnhisnr'ar büt 
çesıne. göre lnhisarlarm masra
h. 7 ~ılyon 512 bin 413 lira, va
ndatıse 42 milyon 175 bin lira
dır. 

KONUŞMA 

ZiHNiYET VE KÜL TÜR 
Japonya'da son günlerde ga

rip bir hadise olmuştur. Ayin 
meclisi üyelerinden ve Tokyo 
Universitesi profesörlerinden 
Minodo yazmış olduğu bir eser
de Jappnya İmparatoru Mika • 
do'nun uluhiyetle hiç bağhlrğı 
olmadığını ve hükümdarlık sa
lahiyetini de uluhiyetten alma
dığım yazmış imiş ! 

Bu eser Japonya'da büyük bir 
velvele çıkarmış, hususi bir ko
misyon meseleyi araştırmakla 
meşgul imiş ... Profesör fikrin • 
den vazgeçmezse, gerek üniver
siteden ve gerek ayanhktan 
derhal kovulacakmış ! ! 

Yirminci asrın ortasında Ja
ponya gibi ilerlemiş bir memle
}tette böyle bir vakanın varlık 
bulacağına kim inanabilirdi? O 
Japonya ki teknik bakımından, 
A vrupamn bir çok yerlerini ar
kada bırakmış, o Japonya ki 
müsbet bilgiler alanında çok ta
nınmış alimler yetiştirmiştir! 

Demek ilim ve teknik, zihni
yeti, yani düşünce tarzını değiş
tirmek için kafi gelmiyor. De -
mek ki anane, daha zorlu geli
yor. 

Mikado ailesi Isa'dan daha 
eskidir. Efsanevi devirlerden 
başlar. Kahramanların ilahileş
tirme devrinden geliyor. Mi
kado'nun ceddi de bu kahraman 
lardan birisi imiş ve o zaman • 
danberi bu aile ile gök arasında 
sıkı bir bağlılığın varlığına ina
nılmış ve bu inan anane ile bes
lenerek bugünlere kadar var -
mıştrr. 

Hakikatte bu inanda bütün 
beşeriyet müşterektir. Doğuda, 
batıda ve her yerde vardı: Adı
na "Hukuku ilahiye,, nazariye
si denilirdi. 

Bunu evvela ve tam olarak i
fade eden Iran Peygamberi Zer
düşt'tür. lran'ın kutlu kitabı 
"Zend avesta" da Zerdüşt Şe -
hinşahın içinde ilahlardan "Şeh 
ribur" un yaşadığını, ve binaen
aleyh şehinşah ne yaparsa, ne 
düsünürse o mabuttan geldiği -
nı, ve onun · çht'cle hUkUmdar ne 
yaptığından ve ne de söyledi -
ğinden mes'Ul ve ne de kimse • 
nin ondan hesap sormak salahi
yeti olmadığını yazıyor. 

Roma'nın imparatorluk de • 
virlerinde Roma huhkukçulan -
nın kurdukları Imperium naza
riyesi ve Fransada XIV üncü 
Louis zamanında Bossuet ile bi
lahare Maister'in kurdukları 
Droit divin nazariyeleri aşağı 
yukarı Zerdüşt'ün fikirlerini 
tekrardan ibarettir. 

Fakat Avrupa'da Bossuet' -
den yalnız bir batın sonra ge • 
len ansiklopedistler ve bilhassa 
Didero ve Jan Jak Ruso gibiler 
~ak~rı:i~eti!l ulusa ait olduğ~ 
fıkrını ılerı atarak, Fransız in • 
kılabım hazırladılar. 

Fakat lngiltere'de ondan da
ha evvel ve hemen Bossuet'nin 
yaşadığı bir devirde Kromwel' -
in inkılabı oldu ve hakimiyetin 
ulusun olduğu esası üzerine bir 
Cumhuriyet kuruldu. Bu Cum • 
huriyet vakıa uzun müddet sür
medi. Fakat "hakimiyet mille
tin,, düsturu korundu. Şöyle ki: 
Kromwel 'den sonra yeniden 
hükümdarlık makamına gelmiş 
olan Stuart ailesi ile onun ar _ 
kasından gelen Oranj ailesinin 
krsa zamanda sönmesi üzerine 
Ingiliz parlmanı bugün dahi ln
gilterede hükümdarlık eden Ha
nover ailesinden bir prensi ln _ 
giltere'ye çağırdL Fakat hüküm 
darlık makamına getirilmeden 
evvel prense şu yemin verdiril • 
di: 

A ".Ken?imin ve bütün gelecek 
var~sJenm namına milletin ira _ 
d.esıne ve kurduğu kurumlar 

t d •. a 
naye e ecegıme yemin ediyo • 
rum.,. 

Bu ~ormül Ingilia hükümda • 
nna, ırsen. hükümlar olmakla 
beraber bır cumhuriyet .. 

h. . . reııı 
ma ıyetını veriyordu ı .1. h • ngı iZ 

ukukculan bu formu"lu" 1 1 
h""k·· d u usa 
~ um ar arasında yapılmq 

hır"' m~kavel_ename mahiyetinde 
telakkı ettıler ve hükümdar 
mukaveleye riayet etmediği hal 
de ulusun da silahlanarak isyan 
e~mek salahiyeti olduğu netice
sıne vardılar. Şöyle ki, bugün 

dahi her lngiliz silah taşımak 
salahiyetini haiz olduğu halde 
hükümdar Londra'da müsellah 
kuvvetler bulundurmaktan me
nedilmektedir. 

işte lngiltere'de kurulmuş o
lan bu meşrutiyet enmuzeci yüz 
sene sonra Fransa için ve daha 
yüz sene sonra da şark dünyası 
için ömek oldu. 

Fakat iki yüz senelik bu me -
safeye bakmıyarak, anlaşılıyor 
ki, Japonyada eski ananeler 
meşrutiyet içinde dahi dipdiri 
duruyor ve icap ettiği zaman 
da kendisini gösteriyor. 

Fakat yalnız orada mı? 
Bakınız, ilim ve teknik bakı -

mından mucizeler ülkesi olan 
Amerikada neler oluyor. 

Şimali Amerika Cumhuriye -
tini kuran devletlerin birisinde 
bundan bir müddet evvel gene 
bir profesör, Darven nazariye -
sinden bahsetmiştir. Darven te
kimülcüdür, kainatın bir silsile 
olduğunu ve bütün varlıkların 
biribirinden tekamül yolu ile 
çıkmış bulunduğunu kabul e
diyor. Başka tabir ile, hilkati 
kabul etmiyor. insana gelince; 
her ne kadar Darven insanın da 
ayni yol ile var olduğunu açık
tan açığa söylemiyorsa da, onu 
takip edenlerden bir çokları in
sanın da menşeini maymunda 
ve daha doğrusu maymunla in
san arasındaki vasati bir varlık
ta arıyorlar. Bu suretle Darven 
nazariyesi hilkati. Adem'i, 
Havva'yı, altı günlük yaradılış 
faaliyetini, heiasa mukaddes ki
tapların bu hususa ait yazdık • 
larını ta kökünden yıkıp süpü
rüyor. 

Bu kadarı, milinin Amerika -
lılan kızdırmak ve yerlerinden 
oynatmak için kifayet etmez 
mi? 

Ve filen de profesörün bu -
lunduğu üniversite şehrinde bir 
velvele kopuyor, profesör linç e
dilmek isteniyor; nihayet profe
sörün derslerine son veriliyor 
ve kendisi de ~ehri terkediyor. 

Bu misaller gösteriyor ki tek
~k ?ilgil~r, ~afayı değiştirerek 
zıhnıyet uzerıne tesir yapmak 
huısusunda pek zayıftırlar. 

En yüksek teknik icatJannı 
yapmış ve onlan her günkü ba
yatta kullanmakta olan kafala -
nn arka taraflarında bir boşluk 
kaldığı görülüyor. 
. Anlaşılıyor ki kafayı değiş -
tırmek, kafanın taşıdığı anane
v~ iz~er _üzerine tesir yaparak ye
m zıhnıyetlere varlık verebil -
mek için bilhassa kültür lazım -
dır; bu ise teknik bilgiler ile ol· 
muyor. Fikir ve his akınları ile 
ve onların yayılıp halk tabaka
ları içine girmesi ile oluyor. 

Bunun içindir ki, bu akınları 
en çok yaratıp yaymak kabili • 
yetini haiz olan çevrelerin kül
türleri pek zorlu oluyor. 

Amerika ile Japonya ta öte _ 
denbcri dikkatlerini ameli a _ 
lanlara vermişler, tekniğe has • 
reylemişlerdir. Bu ülkeler fikri 
ve hissi akınlara fazla kıymet 
vermezler. Gazeteleri, mecmu _ 
alan, çıkan kitapların büyük 
kısın~, hep havadisle, dünya şü
unu ıle, yahut ameli malilmatla 
doludur. Orada fikir ve his a • 
kınları pek az adamları alaka _ 
dar eder. 

fş~e bunun içindir ki zahiren 
pek ılerlemiş görünen bu ülke _ 
!er?e, .. ~sanı hayretlere düşüren 
ıptıdaılıklerle sık sık karşdaşır-
8~· •• Bakarsınız, Amerikada 
b~~ ~un .. eı_ı muhteşem şehrin en 
buyuk. u~ıversitesinin yanı ba • 
şında ızdıham ! Zavallı bir siyah 
renkliyi linçederek onun ölüm 
çarpıntılarından zevkabrlar r 
!kinci bir gün de ayni sokakta 
şakinin birisi gene tekniklerinın 
yardımı ile masum bir çocuğu 
kaçırarak ya öldürür yahut mu
kabilinde para alarak geri verir. 

Japonya'da ise, Mikado aşkı
na birisi durup dururken hara -
kiri yapar, yahut günde onbcş 
kuruş kazanıp bir avuç pirinç ye 
meğe muvaffak olursa kendisi
ni bahtiyar sayar. 

Bütün bunlar bol teknik bil • 
giler ile yan yana yürüyen kafa 
iptidaOiklerinin alametleridir. 

Ahmed AOaoOlu 

RAHATIN YOLU t. 
Çoktandır şöyle oturup tatlı 

bir hoşbeş edemedik. Hele iyi 
çekiştiren birkaç eş dostla bir .. 
likte güzel bir dedikodu yapa .. 
madık. 

Dedikodu yapacak mevzu da 
yok değil. Değil amma ne bile
yim, vaktim mi yok 1 nedir bir 
türlü uyduramıyoruz. Halbuki 
muvaffak olmuş bir. dedikodu ne 
kıyak şeydir 1 

Siz ne alemdesiniz?. Haydi 
ben "TAN" m çıkması gibi iş
lerle, diyelim ki; meşgul idim. 
Ya siz? .. Bu kadar da vefasızlık 
olur mu? 

Az kalsın unutacaktım: Bi
zim komşu A vrupaya seyahate 
gitmiş diyorlar.Çoluk çocuk hep 
beraber. Allah versin. Hanidir 
İstanbuldan çıkmadı. Biraz ne
fes alsın zavallı adam. Azıcrk 
dünya görsün. İnsan Şehrema .. 
neti sınrları içinde yıllarca ka -
tırsa ne olur? Ben bile iki sene
den fazla dışarı çıkmazsam si
nirlerim bozuluyor. Sinir diyin
ce aklıma geldi. Biliyor musu
nuz? Şehirlinin sinirlenmesinin 
sebebi ne imiş?. Gürültü ... 

Bir sinir mütehassısı dostum 
vardır; bunu geçen gün onunla 
görüşürken öğrendim. 

- Aman, dedim. Bizim taraf· 
larda gürültü kıyameti Beledi• 
ye nizamı falan dinleyen yok. 
Klakson, bağıran satıcı, tahta 
yük arabaları, gramofon, radyo 
ne ki insanı tedirgin edebilirse 
hepsi var. Hem nizamsız saat
lerde. Çaresini bulamadım. Her 
gün polise şikayetten de artmk 
utanıyorum. Çünkü görüyorum 
ki; onlar da hangi birini sustu• 
racaklannı bilemiyorlar. Sabah
leyin saat yedide hangi belediye 
polisi sokakları dolaşır. Haydi 
dolaştı. Kaç tanesi kaç sokağı 
dolaşabilir? ... Onun için ... 

- Yorulma, dedi. Sana güzel 
bir çare tavsiye edeceğim. 

- Aman. Pek pahalı olmasın. 
- Hayır, hayır! Pek basit. 

Ne zaman gürültü işitmek iste
mezsen, kulaklannı tıkar 

- Alay ediyorsun. ~ 

- Vallahi değil; ufak iki pa-
~uk tamponla trka ! Göreceksin 
kı pek rah&t edeceksin. 
. Ve .... Tavsiyesini inanmaya 
ınanmaya tatbik ettim. Aman 
ef~ndim. Yaşamak ne tatlı 'ey
mış... Aman efendim işitme -
rnek, gürültü duymamak, küçük 
esnafın, arabacının, tramvayın, 
otomobilin, gazetecinin sesini 
işitm~mek ne rahat, ne güzel 
şeymış .. 

. Sinirlerim düzeldi, iştiham ye 
rıne geldi ve kanlanıp canlan • 
dım. 

Şimdi tanışlardan şöyle kanır 
c?ı;lı! iş_~ih~_sı ve .~eyfi yerinde 
hırını gordum mu derhal içim· 
den: 

- Hay kafir! Seninki de trka 
h galiba .. diyor ve kıs kıs gülü
yorum. 

Eğer siz de sinirlerinizi boz
mamak, iştihanızı düzeltmek ve 
rahatça uyumal. istiyorsanız 
benim gibi yapınız! .. 

8. FELEK 

Sovyet Artistleri 
lzmirde 

Izmir, 2 (Hususi muhabiri • 
miz bildiriyor) - Sovyet sanat
karları bugün geldiler. Sanat -
karlar, istasyonda vali, beledi
ye, parti reisJerile bir çok mü
nevverler tarafından samimi bir 
surette karşılandılar. Kendileri
ne buketler verildi. Ege Palasa 
misafir edildiler. 

Misafirlerimiz yarın idman 
şenliklerinde bulunacak, oradan 
at yarışlarına gideceklerdir. Be
!~wdiye taraf ~dan şereflerine bir 
ogle yemeğı, vali tarafından da 
koş!-1 sah~sında bir çay ziyafeti 
verılecektır. 

. Artis~l~r rann akşam Halke
vınde bınncı konserlerini vere -
ceklerdir. Salon Türk Sovyet 
bayraklarilc donanmıştır. 
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Bugün 
TÜRK sinemasında 

2 film birden 
1 - PATRON OLSAYDIM 

F ernand Gravey - Mireille Balin 
Fevkalade Fransız komedisi 

2 - GİZLENEN lSTIRAPLAR 
KAY FRANCİS \\'illiam Powel 
Fransızca sözlü hissi şaheser bu
gün saat 11 de matine. Yaz fi-

yatları 35 25 20 kuruş 

Bugün S A R A Y sinemasmda 
2 film birden 

Unutulmuş Senft:>ni 
JACK PAYl'tE ve meşhur cazı tarafından cazip 

film ve ayrıca 

LiEBELEi 
Schnitzler'in meşhur eseri ve M A Q D A 

ingilizler, Çanakkale Fel§ketine istihbarat~~~~~~1 ~~~~s~cH~tt~e•~oE~R·~ın~~~m~s•~··~~~ 
Servislerinin İyi işlememesini Sebeb gösterirler 

Talimatları okuduktan sonra 
anladım ki muvaffakiyetin bi -
rinci şartı olan gizlilik muhafa
za edilemiyecektir. Eğer kork
tuğum şeyin daha evvel olup 
bitmiş olduğunu bilseydim büs
bütün başka bir pian yapmama 
müsaade edilmesini dilerdim. 
Yapacağım plan iyi olmasa b1le 
gizli tutulduğu takdirde muvaf
fakiyet ihtimali daha çok olurdu. 
Hamilton mektubuna devamla 
"talimatları okumağa hacet 
yoktu. Deniz nezaretinin resmi 
kağıtları üzerine yazılmış olan 
bu başlıklar bir fikir vermeğe 
kafi idi. Lord Kicner'den bun -
ların değiştirlmesini rica ettim. 
Çünkü daha ilk bakışta hareka
tın nereye karşı olacağı görülü
yordu. Bunun üzerine Kicner 
"Istanbul,, sözünü kaldır~rak 
''Akdeniz,, yazdı. Talimatların 
ilk şekilleri harp müzesindedir. 
Yükleme iskelelerini değiştirin
ceye kadar geçmesi lazım gelen 
müddet zarfında yani mart ni
hayetine kadar Mısır gazeteleri 
asker veya erzak taşıyan her 
gemi hakkında hiç ihtiraz duy
maksızın bunların Geliboluya gi 
deceğini yazıyordu. Bu işaaların 
önünü almak mümkün olmadığı
m görünce Hamil ton diyor ki: 

- Benim için biricik çare hiç 
kimseye, hatta hükumete ve hat 
ta Lord Kiçner'e haber vermek
sizin Edremit veya lzmire as -
ker çıkarmak idi. Nasıl ki 1882 
de Lord Wolseley, hükumetin 
ve herkesin lskenderiyeye ihraç 
yapılacağım beklerken Süveyş 
kanalında lsmailiye'yc ihraç 

yapmış ve Mısır harbini kolay-
ca kazanmıştı. 

Gizliliğin saklanmaması yüz 
on üç bin kişinin hayatına mal 
olmuştur. 

Geliboluya gönderilen umum 
kuvvetler yekununun 4 70,000 
olduğu ve cephede harp edenle
rin de 128,000 i geçmediği dü -
şünülür ve buna hastalık ve sair 
sebeplerle ölenlerin miktarı da 
ilave edilirse Geliboludan kaç ki 
şinin dönebildiği anlaşılır. Harp 
te saklanamamış gizliliklerin 
en b,aşında bu Çanakkale seferi 
gelir. 

Buna mukabil geri çekilişte 
harika nev'inden muhafaza edi
lebilen sükut sayesindedir ki, 
bir tek nef erimiz bile vurulma
mıştır. ( 1)" 

Eğer bilinseydi !. 
İngilizlerin bir kısmı Çanak

kale f etaketini sırrın iyi saklan
mamış olmasına atfederken bir 

"TAN ,, m tefrikası ı il. 

Bürhan CAHID 

dolu içine yayılsalar bu yerli ye
rinde uyuyan servetleri işletir. 
Daha az zamanda zengin olur -
lar. Nedense lstanbulun havasI 
onları bırakmıyor. Halbuki böy
le merkezlerde para güç kazam -
lır. Ben kendi hesabıma çalışma 
<lığını halde hayatımdan ve ka -
zancımdan memnunum. Fakat 
oralarda başlı başına iş gören -
ler için kısa zamanda para sahi
bi olmak işten bile değildir. Bu 
sefer (Mardin) e döndüğüm za -
man bir arazi üzerinde araştır -
ma yapacağun. Öyle zannediyo
rum ki, bu araştirma benim ıçin 
hayırlı olacaktır. Her halde bü
yük paranın tılısımım bulaca -
ğım. 

Nadya, mühendisin bu sözle -
rlni dikkatle dinliyordu. 

Ve Turgut bu altın gibi kir -
pikler arasından süzülen yeşil 
bakışların Y.akıcı tesirile sersem 

kısmı da kendilerinin iyi haber 
alamadıklarından ileri geldiği
ni iddia etmektedirler. "Casus
lt.ığun ululuk ve yararlığı,, ki
tabında istihbaratın nasıl bütün 
bir harp tarihini değiştirebile
ceği anlatılırken yine örnek o
larak Çanakkaleden bahsedili
yor. 

"1916 da, diyor, Türklerin ls
tanbulu bırakılıp çekilmeğe ha· 
zırlandrkları, fakat İngilizlerin, 
iyi haber alamamak yüzünden 
fırsatı kaçırdıkları söylendi. 
Rober Kollej muallimlerinden 
i~i Amerikalı 1sviçreye geldiler. 
Önlar da Türklerin lstanbuldan 
çıkmağa karar verdiklerini ve 
İngilizler şehre girdiği takdir
de mektebin alacağı vaziyetin 
tesbit edilmiş olduğunu bildir
diler. Türk zabitanının pek çok 
olduğunu, Queen Elisabeth mer 
milerinin istihkamları ve muva
~ala hatlarını altettiğiııi, has
tahanelerin yaralılarla dolup 
taştığını, birkaç taanıızmı neti
ceyi çabuk meydana getireceği
ni bildirdiler. Fakat taarruzlan
mız o kadar fasılalı, ve o kadar 
beceriksizce yapıldı ki, Türk
ler, iyi kötü, kendilerini topla
yabildiler. 

"Hastahanelerde ne ilaç, ne 
de sargı kalmamıştı; hastaba· 
kıcılar noksandı. Bize bunları 
anlatan iki Amerikalı lstanbul
da otu~an birçok A vrupahlarla 
gönüllü olarak hastabakıcılığa 
yazılmışlar. Ellerinden teşkilat
çılık gelmiycn Türkler tama
men ümitsizliğe düşmüştür. 
Gen An>.orl~~-ı'\a ~pn~ 

gördüklerini doğru anlatıyorlar 
dı (2). Fakat asker olmadrkları 
için şehrin hakikaten teslim o
lacak vaziyete düşüp düşmedi
ğini bilmiyorlardı. 

Bir müddet sonra Zürih'c bir 
Alman deniz zabiti geldi. Bu da 
Çanakkale bataryalarında mü
him bir mevki tutmuş olanlar
dandı. Mezuniyetten dönerken 
İsviçreye uğramıştı. Biraz harp 
ten bıkmış, biraz da geveze ol· 
duğundan karşısındakinin kim 
olduğunu düşünmeksizin hemen 
her şeyi anlatıyordu: Baş sözü 
Türklerin teşkilatçı olmadıkla
rı, hastahanelerde ilaç ve ba
taryalarda menni kalmadığı idi. 

- Bereket versin, diyordu, 
Alman zabitlerinin yüce gayret 
ve himmetlerile bir müddet ba
taryaların mühimmatı temin e
dildi. Fakat günün birinde bu 
da kesildi. Çanakkalenin her 
iki tarafındaki toplar tamam 
dört saat bir tek mermi atama-

lemiş gibiydi. 
İlave etti: 
- Fakat her şeyden evvel ça

lısmak ve beklemek lazımdır. 
Belki de milyoner olduğum za -
man bu servet bana gülecektir. 
Kimbilir. Belki de bu hümmalı 
çalışmanın kazancı, kimsem ol -
madığı için denize serpilmiş la
vanta gibi uçup gidecektir. 

Grandukun aşçıbaşısı (Mar -
din) de konserve yemekten bı -
kan mühendis Turguda bütün 
maharetini göstermişti. 

Muhtar, onu böyle aşçısı, şa
rabı satafatı ve bilhassa güzel 
karıs; ile şaşkına çevirdiğinden 
memnun şakalaşıyor, takılıyor, 
gülüyordu. 

Nadya mühendis (Turgud) a 
Mardindeki hayatını soruyordu: 

- Peki nasıl yaşayorsunuz 
orada. Nasıl yerdir oraları .. 

- Bir şehirli için bu hayat 
pek alışılır gibi değildir. B~zim 
cahştığımlZ yer Mardinden dok 
san kilometre uzaktadır. Otomo 
bille, bazen hayvanla gelir gi -
deriz, zaten oradaki hayatımız 
garnizon hayatıdır. Kendi ara • 

dılar. Eğer İngilizler bu vaziye
ti bilseydi kollarını sallıya sal. 
lıya İstanbula girebilirlerdi... 
Esasen tam bu sırada İngiliz 
gemileri ilerlemeğe başlamıştı. 
Türkler için boyunlarını büküp 

B U Q Ü l't 
MELEK SlttEMASINDA 

2 film birden 

GÜZELLiK Müessesesi 
AttlTA PAGE tarafından 
ve Sevgilinin Son Sesi 
RICHARD TAUBER ta· 
rafından bugün 11 de Allah! demekten başka çare 

kalmamıştı. Fakat her nedense tenzilath matine 
zırh Jılar Boğaza soku ll!ladılar. 
Türkler dört saatlik yokluğu 
böylece atlattılar. Heyecan ve 
sabırsızlık içinde, yıllar gibi u
zayan bu 240 dakikadan sonra 
Alman obüsleri yetişti. Kurtu
luş!... İngiliz zırhlıları, sanki 
bunu bekliyorlarmış gibi, ateş 
açtılar ve tabii, Türk bataryala
rı da cevap verdiler. . 

İngiliz muharriri daha böyle 
birkaç fırsat saydıktan sonra 
faslın sonunda içini çekiyor: 

ACIKLI BİR ÖLÜM 
Çorlulu Bay Halid Vehbi uzun 

zamandanberi tahtı tedavide bulun
duğu Beyoğlu Alman hastanesinde 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün Tak
sim Sıraservilerdeki Alman hastane· 
sinden kaldırılarak cenaze namazı 
öğle namazını müteakip Eyüb Sul
tan camiinde kılındıktan sonra aile 
makberesine defnolunacaktır. Keder
dide ailesine beyanı taziyet ederiz. 

"Ah, eğer bilinseydi! ... " ~111111111111111111111111111111111111111~ 

Fakat bu acınma yerinde ol- E_ Deniz yolları ~ 
masa gerek. Çünkü başka eser- _ = 
Jerin hemen hepsi Çana!<kale : I Ş L E T M E S 1 : 
muvaffakıyetsizliği sırrının sak : Acenteleri: Kara köy Köprübaşı E 
!anmamış olmasına, kararsızh- E Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar- : 
ğa ve bunların üstünde, Türk : 111111 zade Han. Tel. 22740. 111111 : 

yılmazlığınm ve Türk direnme- E AYVALIK YOLU E 
sinin üstün çıkmış olmasına yor - -
maktadırlar. :: MERSİN vapuru 4 mayıs E 

Nitekim, Çanakkale muhare- E CUMARTESi saat 17 de Sirke- E 
: ciden kalkacak, gidişte Çanak- E 

helerini idare etmiş olan Alman -: kale, Edremit, Ayvalık, Dikili- : 
General Liman l,i'oıı Sanders E ye, dönüşte ilaveten Bozcaada E 
"Türkiyede beş sene" adlı ese: E ve Geliboluya uğrayacaktır. E 
rinde bu bahse ait olarak dıyor : NOT: Evvelce lzmire kadar _: 
ki: S giden bu postalar mayıs başın- : 

" .•. Her halde müttefikler fi- : dan Eylül sonuna kadar gidiş : 
losu geri dönmeğe ve teşebbü- -.- ve dönüşte yukarda vazıh iake- ; 
~- --0--c-~-...,,_,.._.,,,_1.,. , .... .,.,., ıugı .. y•••"' ...,,ll,.,uuau uu-: 

du. E necektir (2354) : 
'' ... 1stanbula giden yolun yal - -

nızdenizden ele geçirilemiyece- ~ MERSİt4 YOLU ~ 
ği şimdi müttefiklerce anlaşıl- § ÇANAKKALE vapuru 5 Ma- : 
mıştı. Fakat muvaffakıyet ha- : yas PAZAR günü saat onda ; 
linde neticesi pek değerli ola- E Mersine kadar (2355) E 
cak böyle bir planı kolayca hı- ;t111111111111111111111111111111111111111i': 
rakmıyacakları da aşikardı ... 

(Arkası var] 

(1) Bu nokta hakikaten doğru ve 
örnek alınacak bir istihbarat işidir. 
Bunu bizim askeri tarih encümeni 
de itiraf etmekte: " .. Düşmanın Ana
fartalardan rücat hareketini gayet 
mahirane ihzar ve icra ettiğine şüp -
he yoktur. Bunu bizim daha evvelden 
keşfedip edemiyeceğimiz meselesine 
gelince böyle bir şey her halde son 
derece güçtil .. Çünkü harekat kara -
da yeraltmdan ve denizde geceleyin 
cere;•an ediyordu.,, demektedir . 

(2) Aradan yirmi sene geçmiş olsa 
da itiraf etmeliyiz ki, bu Amerikalı· 
lar, İngiliz bakışından doğru söyle .
miJ olabilirler. Fakat her halde na
muslu insanlar gibi hareket etmemiş 
ter ve hastabakıcıhk meselesinde de 
yalan ıöylemi~lerdir . 

mızda hususi bir hayatımız var -
dır. Polonyalı mühendisler ve us 
tatalar, madamlan, yerliden, 
zenginlerden bazıları. Kır, sah
ra, çöl hayatı. 

Orada aşiretler, kabileler var. 
Kavurucu bir güneş. Çölllerden 
esüp gelen yakıcı rüzgarlar. Vah 
şi hayvanlar. Bütün bunlar ara -
sında kendimize göre eğlencele
rimiz, avlar, yarışlar, koşular, 
balolar. 

- Balolar mı? 
- Tabii. Gaz kuyuları (Bas-

brin) dedir. Burada adeta ayrı, 
yeni bir köyümüz vardır. Geçen 
gün Buğazda gezerken Beykoz 
üzerinde gözüme Amerikalıla -
rm gaz depoları ilişti. Onlarda 
gaz tankları gerisinde kendileri
ne Demontable evler yapmış -
lar, yeşil boyalı, küçük küçük, 
bahçeleri, tenis kortları, yüzme 
yerleri ne güzel. Bizim köyümüz 
de böyle. Hatta biraz daha zen
gin. Ayrıca müşterek lokanta -
mız, kulübümüz var. Her birimi 
zin bir kaç hayvanı vardır. Bazı 
arkadaşlar otomobil de kullanır 
lar. Arasıra heP. beraber (Mar -

B. O. 1 inci hukuk mahkemesin
den: İstanbul Hazine muhakemat 
müdiriyetinin Beyoğlunda İmam SO· 

kağında 15 numaralı Şule lok:ınta ve 
birahanesinde İsmail Hakkı aleyhine 
açtığı alacak davasının muhakemesin 
de borçlunun ikametgahı meçhul ol· 
duğundan yirmi gün müddetle ilanen 
tebligat ilan edildiği halde 20·12-934 
tarihinde mahkemeye gelmediğinden 
gıyap karan tebliğine karar verilm::k 
le müddei tarafından müzayede kai
mesi ibraz edildiğinden ve muhake
me 25.5.935 aaat 10 na talik edil
mekle muameleli gıyap karan maka· 
mma kaim olmak üzere ilan olunur. 

(11116) 

din) e geliriz. Bizim için bir de
ğişiklik olur. 

Nadya bu izahatı dikkatle ilin 
liyordu. 

Turgut devam etti: 
- Bizim bu küçük kararga -

· hımız belki yakın bir zamanda 
koca bir şehir olacaktır. Çünkü 
işler genişledikçe amele, işçi, us
ta ve mühendis yekunu artıyor. 
Ben işe ba§ladığım zaman on 
iki kişi idik. Yirmi yıl geçti. Bu
gün bin üç yüzden fazladır. E -
ğer üzerinde çalıştığım yeni ara 
ziyi de katarsam bu bir kaç mis
li birden fırlayacaktır. Hem bi
liyor musunuz yeni kurulan şe -
hirler o kadar modern oluyor 
ki, mesela Mardinde olmayan 
konfor bizim ı 500 kişilik baraka 
1ı karargahımızda vardır. 

Kanalizasyon, elektrik, tele · 
fon her şey .. Gelecek yaz bir de 
yüzme havuzu yapıyoruz. 

Turgut'u dikkatle dinleyen 
Nadyanın zihnen çok meşgul oı 
duğu görülüyordu. 

Yemekten sonra tembel zen -
gin saatlerini geçirmek için "fü
muar,, ın yumuşak koltuklan • 

Bugün i P E K sinemasmda 
2 film birden 

ZOM B i (Yaşayan ölüler) 
ve DAVJD Q OLDER, HARRY BAUR tarafından 

Fransızca sözlU film. BugUn 11 de terizll:lth matine 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Kadıköy - Haydarpaşa - Yalova - Adalar ve Anadolu 

hatlarına işleyen vapurların kahve ocakları mültezimli
ği 1 Haziran 935 tarihinden itibaren bir sene müddetle · 
açık arttırma ile ihale edilecektir. 

Arttırma 15 Mayıs 935 çarşamba günü Akay Şefler 
encümeninde saat 15 de başhyarak 16 da ihalesi yapıla
cağından taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün 
İşletme Şefliğine ve arttırma içinde yüzde 7,5 güvenme 
paralariyle o gün Encümene gelmeleri ilan olunur. 

(2309) 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

1 - Hadımköyünde As
keri f ınnında çalışmak üzre 
bir hamurkar ile bir pişirici 
15 Mayıs 935 pazar gunu 
saat 14 de pazarlığı yapıla
cakdır ve aşağıda şeraiti alı
nacaktır. 

2 - Askerliğini bitirmiş 
ve askerlikce bir alakası ol
maması. 

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

~··~·-.. ~---
müstit ve san'atkar olan se
çilecektir. 

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

3300 

*** 
1 - Vize kıtaat ihtiyacı 

için müteahhid hesabına 
4400 liralık Sığır Eti açık 
eksiltmey konulmuşdur. 

2 - Birinci pey 320 li
radır. 

3 - İhalesi 1 9 Mayıs 
9 3 5 pazar günü saat 16 da
dır. İsteklilerin Vize Satın
alma Komisyonuna gelme
leri. (2359) 

• *. 
13 Mayıs 9 3 5 pazartesi 

günü 40,000 kilo Nohud 

na gömüldüler. 
Mühendis Muhtar karısına: 
- Turgut lstanbula eğlenme ' 

ğe. para yemeğe gelmiş, onu 
her zaman görmek bilmem ki, 
kabil olacak mı? 

Diyordu. 
N ad ya iradesini kabul ettir -

meğe alışmış bir kadın hakimi -
yeti ile bu bahsi derleyip topla
dı : 

- Arkadaşım lstanbula ve sa 
lon hayatına alıştırmak işini ben 
kabul ediyorum. Çaylarrrnıza, ye 
meklerimize devam ettikçe İs -
tanbulun en kibar, en güzel in
sanlarile tanışacaktır. Öyle de
ğil mi? 

Turgut buna pek taraftar de
ğildi. 

Mırın kırın etmek, Nadyanm 
zümrüt gözlerinin hududundan 
mümkün mertebe uzak kalmak 
istedi. Ozürler dilemeğe kalktı. 
Fakat kocasının takdir ve gurur 
dolu bakışları önünde öyle cil -
veler, öyle sitemler yaptı ki, Tur 
gut bu planı kabul etmeğe mec· 
bur oldu. 

Ye bu kararı nefis likörlerin 

saat 10 da ve 3700 kilo Sa
de Yağı saat 11 de açık ek
siltme ile alınacakdır. No
hudun tahmin bedeli 10,50 
Sade yağının 7 5 kuruşdur. 
Nohudun ilk teminatı 315 
lira ve Sade Yağının 2 O 8 
liradır. Şartnamesi Kxrk
larelinde Satınalma Komis 
yonunda görülebilir. 

İsteklilerin belli saatten 
evvel Kırklareli Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(2360) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 

2447 

Yeni Neşriyat 

HAFTA 
Bu haftalık gazetenin 56 met 

sayısı da dün çıktı. Münderica
tı çok zengin olan "Hafta", bir
çok resimlerle de süslüdür. O· 
kurlarımıza tavsiye ederiz. 

Deniz mecmuası 
Deniz mecmuasının üç aylılC 

son sayısı çılanıştır. Bu sayıda 
enteresan yazılar vardır. J 

Perşembe 

Pertembenin betinci sayısı çıkmıt· 
tır. Aka Gündüz'ün, Ercüment Ek· 
rem'in, İbrahim Alaettin'n, Faruk 
Nafiz'm fıkraları, Mahmut Yeaari'nin 
romanı. Cahit Uçuğun hikayesi ve 
daha bir çok mündericatı vardır. 

neşesi ile parafe ettiler. Turgut 
genç kadının ikindi uykusuna 
vakit bırakmak için müsaade is
tedi. 

Karı koca onu giriş kapısına 
kadar geçirirlerken ikisi birden 
evlerinin, sofralarının kendisine 
daima açık olduğunu tekrar edi • 
yorlardı. i 

• Bu tanışma Turgudun İstan-
bul hayatında ummadığı bir yol 
açtı. 

Artık İstanbul programını çi
zen kendisi değildi. Nadya va· 
kitli vakitsiz telefonlarla onu kıs 
kıvrak etmişti. Bu zengin dostu 
ahbaplarına tanıtmak için evin • 
de sık sık caylar, ziyafetler ter· 
tip ediyor<'lu. 

Onun salonu.Orası bir alem· 
di. Daha ziyade ecnebi ailelerm 
huluştuklan bu salonda Tuq,'lıt 
ilk zamanlar biraz sıkıldı. Kendi 
ne görüş, düşünüş, duyuş itiba -
rile ters ve aykırı olan bu kadın 
ve erkek kalabalığı ona pek ya -
bancı geldi.Fakat madem ki, İs
tanbula değişiklik için dinlen • 

[Arkası var] , 
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Muhalif parti 
Liderlerinin 
Muhakemeleri 

iCMAL 
Kızı I ordu 

Barış faktörü 
6 

l{zzıl bayram münasebetile, 
~O Kızıl kanad, Moskovada 

gokleri yanyor, çelik ordunun 
. dctnir ejderleri, KIZii meydanı, 
saatte elli mil koşarak zelzele
~e uğratıyor! •• 
Voroşilof: 

h ''Sovyet milleti ve Kızıl ordu 
er ~ sulhün müdafii ol -
muştur ve olacaktır.,, o· ıyor ... 

.. SuUı zamanı, bir milyon sün
guye dayanan muazzam Kızdor 
du, biliyoruz ki, baştan başa mo 
torize edildi: At yerine motör 
g~çti, Yüz fırka, en yüksek tek
nık vasıtalarla teçhiz olunarak 
Yaman bir zafer ve sulh amili 
~CYdana getirildi. Tarihte hiç 
hır ulusun malik olamadığı bu 
sayısız ve yıkılmaz çelik ordu -
l'lun samimi ve sağlam bir sulh 
f~ktörü olduğuna, hiç kimsenin 
§UJ;>hcsi yok... Sovyet idaresi: 
kendi rejimini korumak, Uzak 
Şarkta korkunç ve kara bir gü
~eş gibi doğması muhtemel teh 
likeye göğüs germek, iç ve dış 
Styau.da barışa yardım etmek 
t?ıaksadile, bu saygı değer kuv
"eti vücude getirdi. Moskova 
hükumeti değil midir ki, kom
§ularile ademi tecavüz misakla
rı yaptı? Moskova hükUmeti de 
ğH midir ki, açık ve kat'i bir a
dını atarak, bütün silahların son 
tüf eğe kadar kaldırılmasını u
lUslar kurumunda teklif etmiş-
ti? Barışa yarayacak hiç bir im
kan yoktur ki, Moskova, onu ka
çırsın ..• Romanya, Polonya, ve 
l3aıtik hükumetlerile yaptığı 
Paktlar meydanda... Fransa ile 
Son günlerde tanzimine çalışı -
lan misak ta, barışseverliğin ba 
riz bir örneğidir. Bunda, Rusla
rın dürüstlüğüne karşı, Fransız
lar ne kaçamaklı ve aldatıcı bir 
~ol güttüler! Bilinmeyen gizli 
bir sebeple müzakereleri kesti -
ler, haklı itirazları yaygaralar
la boih:nak istediler. Pariste c;ı
lt\cıı1 ·ı.ıu1nu1cuHLC KCUUl UUK'\!-

nıetinin bu sıyasasmı: "müf sid 
Ve hain" bir gidiş diye tavsif e-
diyor. Rus - Fransız pakt'ı bu
gün bir hakikat olmuş ise, insan 
lık, bunu Moskoflann iyi niyeti 
ne ve banşseverliğine medyun
dur. 

. ... ~ovyet Rusyanm barışsever
lıgı, fiil sahasında olduğu gibi 
llazariyatta da §Üphe götürmez. 
Çünkü: rejiminin başlıca umde
lerinden biri budur. Sosyalistli
ği: ökonomi,soysallık, hürriyet, 
belki sanat bakımından tenkid 
edebilirsiniz. Ferdi tasarrufun 
rutaassrb taraf tarı olabilirsiniz. 

stihsal vasıtalarının cemiyete 
rnaı edilmesini belki ökonomik 
ibir yanhşlrk sayarsınız. Belki, 
ferdi hürriyeti herşeyin üstün -
d~ tutarsmz, liberal rejimi, ta
bıatin doğurduğu ideal bir ida
re diye kabul edersiniz. Bunlar 
münakaşa götürür meselelerdir. 
luıcaık sosyalistliğin söz götür -
llleyen, beşerin hızına, selameti
~e nıatuf bir umdesi var: Arsru-
Usaı barış .• 

lier ne fikir ve meslekte olur-
1.a olsun, her yüksek ruhlu me-
~~i insanın amacı bu değil mi
:tr · Sulh 1 Sulh!.. Bizce, dava, 

ltnu sevmek ve buna çalışmak
tır; bunu temin edici vasıta la -
~ hepsi meşrudur, makbul

UrJ •• 

Yusuf Osman BUkUfmez 
...._·-=-==============-=======-

( Bulgar kitabı ) haftası 
d Soty:a (Hususi muhabirimiz-
. en) - Bulgar Maarif Nezare

t~~ Bulgar yazıcıları birliği, kü
t~Phaneler birliği ve bütün kül
tıu- birliklerinin yardımile, bir 
(Bulgar kitabı haftası) tertip 
etrniştir. 5 mayısta başlıyacak 
<>lan (Bulgar kitabı haftası) n
Qa, Sofya ve bütün diüer Bulgar 
tC:hirierinde, Bulgar :serleri teş 

!r edilecek; eski, yeni Bulgar 
~t~plan, Bulgar matbaacılığı, 
-~~ırnler, rakamlarla halkın ö

une serilerek propagandalar 
P.ıla~~ · 

Alman Askerleri, Ren Gayrı Askeri 1 Mayıs 
Mıntakasında iki Şehre Girdiler Hadiseleri 

Atina, 2 (Hususi muhabiri • 
mizden) - Visamiral Sakketa
riunun riyasetinde toplanan di
vanı harpte muhalif parti lider
lerinin muhakemesine devam e
dilmiş ve müdafaa şahitleri din
lenmiştir. Eski hariciye bakanı 
Maksimos ile mebusan meclisi 
reisi Vozikis Papanastasiyunun 
iki muhalif partileri uzlaştır -
mak için sarf ettiği gayret ve fa
aliyeti anlatmışlar, ve liderlerın 
isyan harekatından mah1mattar 
olmadıklannı zannettiklerini 
söy !emişlerdir. 

Lordlar kamarasında bir aza, Almanyanın silAh
lan mas ı na ve Ren'e girmesine hak veriyor 
Londra, 2 (A.A.) - Daily 1 

fı~~,~~k~:fe~,ve~~~~:h;i~~ İngiliz Hava Kuvvetleri Asla 
soı kıyısındaki askeri mıntaka- Al d A v Olm acak 
da, en az iki şehre girmiş bulun- manya an şagı ıy 
maktadırlar. 

Diğer taraftan Echo de Pa
ris gazetesi de Alman erkanı 
harbiyesinin, halihazırdaki si
lahlanmayı güçleştirecek sorgu
lardan kaı:ınmak ve gizli tutul
ması gereken şeyleri açığa vur
mamak kaygusile, İngiltere ile 
deniz müzakerelerine kati su
rette karşı koymakta olduğunu 
yazıyor. 

Londra, 2 (A.A.) - Silahtan 
tecrit edilmiş olan Ren mmta
kasmın en az iki şehrinde polis 
yerine Alınan hükumetinin Lon 
dra resmi mahfellerinde teyit 
edilmediğini Röyter ajansı bil -
diriyor. 

Bu haber, resmi olmamakla 
beraber Lord Stanhope tarafın
dan son günlerde Ren kıtasm
da, hakkında yapılmış olan be
yanattan dolayı hususi bir ala
ka uyandırmıştır. 

Lordlar kamarasında 
Alman siyasası 

Londra, 2 (A.A.) - Avam 
kamarasında başlayacak elan 
müzakereler arifesinde, Lordlar 
kamarası da arsıulusal siyasa i
le meşgul olmuştur. 

Liberallerden Lord Davis, 
Cenevre andlaşmasımn 19 uncu 
maddesi hükumlcrine uygun o
larak, andlaşmalarm yeni baş -
tan gözden geçirilmesini istih
daf eden bir hareket uyandrra-

fit'kfuiiet~~;diie:yollı;' 1bi~t;k: 
rirle müzakeratı açmıştır. 

Lord Davis, Fransa, İtalya 
ve İngilterenin, Almanyayı ha
va andlaşmasma katılmağa da
vet ettiklerini söylemiştir. 
Almanyanın silahlı devletler

le kuşatılmasının devamlı bir 
sulh tesis edebileceğini kimse 
tasavvur edemez. 

Gene liberallerden Lord E
şer, Almanyayı muahedeleri tek 
başına bozmakla ittiham etme
nin akla sığmıyacağmı söyle
miştir. Mumaileyh demiştir ki: 

"Biz, Versay muahedesinin 
beşinci maddesine müteallik ta
ahhütlerini ifa etmemiş olan 
Fransayı da mahkum etme
dik.,, 

Almanyamn hakkı var 
Andlaşmalarm tadilini şid -

detle müdafaa eden Lord Loti
yan da demiştir ki : 

"Almanya, tabiatile büyük 
bir garp devletidir. Son 15 sene 
içinde pek yaman şeylere maruz 
kalmıştır. Eğer sulhu istikrar 
ettirmek istersek, Almanya, a
cun üzerinde kendi hakkı olan 
mevkie getirilmelidir. Avrupa 
sulhunun baska esas üzerine ku 
rulabileceğini zannetmek hata -
dır. 

Gayri askeri mmtakaya ge
lince, büyük bir milletin, kendi
sini meşru bir surette müdafaa 
etmeğe hakkı olmadan, toprak
larının büyük bir kısmını kom
şu devletlerin ordularına açık 
tutmağa daha uzun zaman ta -
hammül edeceğini zannetmek 
saçma olur. 

Arman silfthlanmasmda 
lngilizlerin mes'uliyeli 

Londra, 2 (A.A.) - Avam 
kamarasında, işçi partisi say -
lavlardan Kirkvut, deniz işleri 
birinci lorı:lunu sorguya çeker -
ken, demiştir ki: 

"Bana öyle geliyor ki, Alman 
denizaltı gemilerinin yapılışın
da İ n g i 1 t e r e d e n yaban
cı ülkelere mal çıkaran tüccar
larnruzın da bir mesuliyet yap -
lan vardır. Çünkü İngiltere, a
cun Y.Uzündc çıkan hemen bütün 

Londra, 2 (A.A.) - Röyter 
parlamento muhabirinin haber 
aldığına göre, Mac Donald, bu
gün Avam kamarasında, dış si
yasa hakkındaki müzakeratı a ~ 
çarken, Ingiliz hava kuvvetleri
nin arttığını söyliyecek ve hava 
kuvvetleri bakımından hiç bir 
zaman Almanyadan aşağı kal -
mamak hususunda Baldwin ta
rafından 28-11 günlemecinde i
çilen andı tekrarhyacaktır. 

Durumun gerektiği yeni art 
tırma masraflarına karşılık ol
mak için, beş milyon lngiliz li
ralık fazla tahsisat verileceği 
söyleniyor. 

Bu para, hava bütçesine daha 
önceden konmuş olan yirmi 
milyon 996.007 İngiliz lirasının 
üstüne katılacaktır. 

Londra, 2 (A.A.) - Bakan
lar kurultayı, hava işleri baka -
nmm vermiş olduğu, hava kuv
vetlerinin yeni düzen projesini 
prensip bakımından onay gör ~ 
müştür. 

Bu yeni düzen projesinde, 
tayyare alanlarile depolarmm 
düzeltilmesi, plotlarm ve hava 
cıhk mütehassıslarının arttırtl -
ması gibi şeyler vardır. 

Bakanlar kurul tayı, mayıs 

sonlanna doğru Almanya ile de 
niz işleri müzakerelerine girişil
mesine karar vermiştir. 

Bugün, Avam kamarasında, 
john Simon ile Mac Donald İn
giliz deniz siyasasının ana çiz
gilerini anlatarak, parlamento
daki çokluğun duygularına uy -
gun tedbirlerin alınmasını istı
yeceklerdir. 

A:man tahte'bahirleri 
Londra, 2 (A.A.) - Röyter 

ajansı, Alman denizaltı gemi · 
leri isine, Fransız deniz bakanı 
Pietrf ile Sir Con Sinıon .arasın
da, avam kamarasında geçen 
uzun görüşme sırasında salt 
şöylece dokunulup geçilmiş ol -
duğunu bildiriyor. 

Bu görüşme genel bir mahi
yette olmuştur. 

Hitler 1 ürk Gazetecilerini 
Dün Kabul Etti 

"Ben 
asla 

matbuat hürriyetine 
müdahale etmedim,, 

Berlin, 2 (Almanyaya g iden 
arK-aaaşumzuan1 - rııı:ıer ou-
gün Başvekalet binasında Türk 
gazetecilerini kabul etti. Kabul 
esnasında Goebels de hazır bu
lundu. Şimdiye kadar bir İngi
liz gazetesinden maada hiç bir 
milletin gazetecileri ile görüş
memiş olan Fuchrerin, bu kabu
lü esnasında, Türk gazetecile
rin seyahatleri ve gördükleri 
hakkında malfunat aldıktan 
sonra, kendilerine demiştir ki : 

- "Gazetecilik, hadiseleri ol
duğu gibi göstermek şartile şe
refli bir meslektir. Bununla be
raber bir taknn memleketle
rin gazetecileri kısa bir za
manda yalan olduğu meyda
na çıkacak neşriyat yapmakta
dırlar. Mesela, ikide bir hasta 
oldu# um, asabi buhranlara uğ
radıgım, sanatoryomda tedavi 
edildiğim yazılıyor. 

Görüyorsunuz ki vazife ba
şındaynn.,, 

Bu sırada Geobels söze karı
şarak: 

- "Bir kaç memleket gaze
teleri vardır ki Almanya hak-

kında doğruyu yazıyorlar. Tür
ıuye 'matbUat:i. bunlardandır.,, 
demiştir. 

Hitler, bunun üzerine, tesek
kür ve minnettarlığım ifad~ e
derek, matbuat serbestisinin i
hatalı bahsine geçmiş ve demiş
tir ki: 

- "Ben, matbuat hürriyeti
ne asla müdahale etmedim. Ga
zetelerimiz kendi kendilerine 
bugünkü iyi cereyanı aldılar.,, 

Hitler, Berlinden sonra nere
ye gideceğimizi, Berline tekrar 
gelip gelmiyeceğimizi ve her 
şeyin bize gösterilip gösteril
mediğini sordu. Bizlere iyi se
yahatler temenni etti. 

Türk gazetecileri namına 
söylenen sözler ile iltifattan 
dolayı teşekkürler, şimdiye ka
dar görmüş olduğumuz şeylerin 
hakiki Almanya hakkında çok 
iyi intibalar verdiği ve bu ziya
retin eski bilgilerimizi teyit et
tiği ifade edildi. 

Hitler kabul ve görüşme es -
nasında bize karşı nazik, sami
mi ve mültefit davrandı. 

A. ŞOkrO ESMER 

RUS - FRANSIZ ANLAŞMASI 

Misak Dün Akşam Geç 
Yakıt Pariste imza Edildi 
Paris, 2. A.A.- Fransız-Sov

yet misakı bu akşam imzalan
mıştır. 

Paris, 2. A.A.- Potemkin 
~ransız-Sovyet andlaşmasını 
ımza etmek üzere, dün aksam 
saat 9,30 da, hariciye nezaretin
de Laval ile buluşmuştur. And
laşmanın metni dost devletlere 
tebliğ edildikten 24 saat sonra 
neşredilecektir. 

Yardım nasıl olacak? 
Paris, 2. A.A.- Fransız-Sov 

yet andlaşmasmın ikinci madde 

nikel madenini kontrol etmekte 
olduğu gibi, Almayada ne ha -
kır, ne de kalay vardır.,, 

Deniz lordu, bu sorguya kar
§Ilık vermemiştir. 

sine göre, uluslar kurumu itti
fakla karar vermediği takdirde, 
Fransa ile Sovyetler, derhal bir
birlerine yardnn edeceklerdir. 

Beşinci maddeye göre, yar
dım mükellefiyeti yalnız Avru
pa'ya şamildir. Üçüncü madde. 
yardımın uluslar kurumunun 
tavsiyede bulunmadığı takdirde 
yardım mükellefiyetinin gene 
baki kalacağını beyan etmekte 
dir. 

İlişik protokol, bir takrm 
devletlerin henil2 iltihak etme
melerinden dolayı tahakkuk e
demiyen daha geniş bir emniyet 
sistem.ine imkan hazırlamakta
dır. 

Sofya, 2 (A.A.) - 1 mayıs
ta her türlü nümayiş yasak edil
miş olduğundan hiç bir taraf~a 
hadise olmamıştır. Ancak Enı
na köyünde bir komünist köy -
lülere nutuk vermek istediğin -
den jandarmalar bunun önüne 
geçmek istemişler ve komünis
tin arkadaşları da jandarmala
ra ateş açarak bunların birini 
öldürmüşler ve ikisini de yara
lamışlardır. Köylülerden ise se
kiz kişi yaralanmıştır ki, biri 
sonradan ölmüştür. Mesullerin 
yakalanması için şiddetli ted -
birler alınmıştır. 

Belgrad, 2 (A.A.) - 1 ma
yıs günü bütün krallıkta sükun 
içinde geçmiştir. 

lngilterede 
Londra, 2 ( A.A.) - Bir ma

yıs günü Ingilterede sükunetle 
gcc:miştir. Londranın merkezin
deki sokaklarda, memleketin 
her tarafından ve yabancı ülke
lerden, kralın yıldönümü şen -
tiklerinde hazır bulunmak üzere 
gelen ve 6 mayısı bekliyerek, 
kralın alayının geçeceği cadde
lerdeki süsleri seyreden ziyaret
çiler yüzünden, şimdiye kadar 
görülmemiş bir kalabalık vardı. 
Akşama doğru, Hayd Park' -

ta 5000 kişilik bir nümayiş ol -
muş ve bu esnada ihtilal şarkı
ları söylenerek, kralın yıldönü -
mü şenlikleri aleyhine bir söy -
Iev söylenmiştir. Mamafih hjç 
bir münasebetsizlik olmamışt~. 

Fransada 
Paris, 2 (A.A.) - İç İşleri 

bakanlığı, bir mayısın, bütün 
Fransada ,tam bir durgunlukla 
geçtiğini bildirmiştir. Pariste 
hiç kimse tevkif edilmemiştir. 

Birleşik Amerikada 
Nevyork, 2 (A.A.) - Sosya

listlerle, iomünistler, bir mayıs 
dolayısiyle ayn ayn alaylar yap 
mışlardır. 

Sosyalistler 100.000, ötekiler 
de aşağı yukan 50.000 kişi top
lamışlardır. 

20.000 polis, düzeni koruma
ğa çalışıyorlar. 

Yunanistanda 
Atina, 2 (Hususi muhabiri -

mizden) - 1 Mayıs işçi bayra
mı Yunanistanın her tarafında 
sükunetle geçmiştir. Universite 
caddesinde bir toplantı yapmak 
istiyen k•'!nünistler zabıta tara
fından dağıtılmış ve ele başdan 
tevkif edilmiştir. 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de gazeteler dün çıkmamıştır. 

Avusturyada 
Viyana, 2 (A.A.) - Bugün 

Viyanadaki elektrik cereyanı -
nın muvakkaten inkıtaı, komü -
nistlerin hareketine atfedilmek
tedir. Tramvaylar, birdenbire 
durunca, sokaklardaki araba 
münakalatı karmakanşık ol -
muştur. Mağazalarla bürolar ı
şıksız kalmıştır. Elektrik cere
yanı başka yerlE-rden alınmıştır. 

zehirli gazlardan korunma 
Sofya (Hususi muhabirimiz

den) - Bulgaristandaki, zehir · 
li gazlerden korunma gençler 
birlikleri teşkilatının, 2 mayı.sta 
Filibede, büyük toplantıları o. 
lacaktır. İki gün sürecek olan 
müzakerelerden sonra şehirler
de nümayişler yapılacaktır. 

Bulgarlar, gençliği tayyare
ciliğe teşvi' , ve zehirli gazler
den korunma teşkilatlanna gir
meğe sevketmektedirler . 

Müdafaa şahidi olarak dinle
nen Fener patrikhanesi Yuna
nistan mümessili de .i>apanas
tasiyunun papaslarm kıyafeti 
meselesinde efkarı yatıştırmış ol 
duğu, suçlulardan Sofulisin Sı -
samdaki evinden dışarı ~ıkrnadı 
ğı için isyan hareketile alakadar 
olmasına imkan vermediğini 
söylemiştir. 

Mebus Çicaros ile Sakalis te
rakkiperver parti lideri Kafan
darisin parlamentarizm esas -
tarından uzaklaşamıyacağını 

isyanla alakadar bulunam1yaca 
ğıru söylemiştir. 

Son şahit olarak dinlenen es
ki diktatör Pangalos da eski ıs
yan reisi Gonatas ile Venizelos 
arasındaki noktai nazar ihtilaf
lanm anlatarak Venizelosun 
tertip ettiği hareketi bunlara 
söylememiş olduğu kanaatinde 
bulunduğunu bildirmiştir. Suç -
lulann müdafaası başlamıştır. 

Ankara· S ofy a· 
Be.grad yakmht;ı 

Sofya (Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Filibedc çrkmakta 
olan gündelik Yug .sazetesi, ö
tedenberi mut~dil geçinen ve 
durbinane görüşü ile hakikatle
ri bütün çıplakhğile yazmakta 
olan uslu başlı bir gazetedir. 

Bu gazete, yeni bir başmaka
lesinde, Balkanların selameti
için Türkiyeyi iyi anhyarak bir 
Ankara - Sofya - Belgrat yakın
lığı yapılmasını tavsiye etmek
tedir. 

Yug diyor ki: Şark komşu
muzla olan münasebatmuza la
znn gelen ve arzulanan bütün 
açrklık verilmelidir. 

Ankara - Sof ya - Belgrat an . 
laşması; Balkanların bel kemi
ği olacaktır. Balkanların refahı, 
Balkanların sulhü, Balkanların 
selameti buna istinat edecektir. 
Komşulardan hiçbirisine karşı 
olmamak şartile, bu anlaş:ııa, 
A vrupanm sulh üne doğru da bir 
ileri atılrş ve amil olacaktır. 

Fransız filosu 
Roma, 2. A.A.- Mayısın se

kizinde birinci fransız filosunun 
bir kısmı Napoliyi resmen ziya
ret edecektir. Filo Napolide 15 
mayısa kadar kalacak ve amiral 
Monget ile Laborde bir zabrta 
müfrezesile Romaya gelerek iki 
gün kalacaklardır. Romada 
Kral ve Mussolini tarafından 
kabul edileceklerdir. 

:E ançuko • Japonya 
Tokyo, 2. A.A. - Mançukuo 

imperatoru, neşrettiği bir be
yannamede, Mançukuo'nun Ja
ponyaya çözülmez bağlarla bağ
lanmış bulunduğunu kaydet
mekte ve bu bağların uzak şark 
taki barısı muhafaza etmek icin 
daha ziy~de sıklaştırılacağı ~ ü
midini izhar etmektedir. 

Tokyo, 2. A.A. - Sovyet se
firinin beyanına göre, Sovyet 
hükumeti Mancukuo hududun
daki Sovyet ~skerlerini geri 
çekmeğe hazırdır. Bununla be
raber, Japonya ile Sovyetler a
rasında askıda bulunan mesele
lerin hallinden evvel bir ademi 
tecavüz misakının ham laznn
dır. 

Con Saymen Çekiliyor 
Paris, 2. A.A.- Londradan, Oeuvre gazetesine bildirilivor: 
İngiHz kabinesi, haziran başında, işten çekileceğini Kr;q la 

bildirmü:tir. O zeıman kurulacak yeni kabineye Sir John Simou 
ıle Lor ' ' Londonderry girmiyeceklerdir. 

Lord Londonderry, Almanyanın yeniden silahlanmasını vak
ti le sezemediği ve İngiltere'nin silahlarını Almanyanınhllere 
nisbetle aşağı bulundurduğu için suçlu sayılıyor. 

Echo de Paris, bu ile! b~k~ ~bineden çekileceklerini bildir
mekle beraber, bunun Ingıltere nın daha zorlu bir siyasa kabul 
edeceğine delil olacağnu söylüyor. 
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KAVGAM 
H it 1 e r i n yazdı~ı kitab 

[BU ESERDE ILERI 
SURÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HIÇ 
BiR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRIKAYI 
BÜTÜN DUNY ADA DE
DiKODU UYANDIR· 
MIŞ SiYASi BiR VESi· 
KA OLARAK NEŞRE
DiYORUZ.] 

liendi memleketlerinde hazırla
nan şey, döndükleri zaman on
ları karşılıyacak kucak, alkışh
yacak eller değil, belki de ihti
laldi. 

Hakikaten de ihtilal patladı. 
1918 yılının 14 birinci teşrin ge
cesinde lngilizlerin Alman ne -
f erlerine bol bol gönderdikleri 
san bir gaz yüzünden Hitlerin 
gözleri müthiş surette ağrıyor
du. Göremez bir hale geldiği i
çin geride bir hastahaneye gön
derilmişti. Onu Pomeranyada 
Paseawlk'te tedavi ettiler. De
niz efradının şu bir kaç satırla 
hulasa edilen baş kaldırışlarını 
da orada öğrendi: 

"Bir gün kamyonlarla bahri -
yetiler geldiler ve herkesi kıya
ma teşvik ettiler. Guya milletin 
hürriyeti, şerefi ve bü}rüklüğü 
namına ortalığı ayaklandırmak 
istediler. Bunların çoğu Yahu
dilerdi, hiçbiri de cepheye uğ -
ramış insanlar değillerdi Geri
deki hastahaneler hududundan 
bir adım daha ileri gitmemiş o -
lan bu adamlar şimdi de ortalı
ğı biribirine katıyorlardı.,, 

Ondan sonraki hadiseleri hep 
biliyoruz. Alaylarda neferler 
hfiltlm oldular, imparator Vil
helm çekildi, sosyalist Ebert 
başvekil oldu. En nihayet mü
tareke ... 

Hitler diyor ki: 
- "10 ikinci teşrinde bir pa

pas hastahaneye geldi ve bize 
kısa bir nutuk söyledi. DoğTUau 
neler olup neler bıttiğini az çok 
onun ağzından öğrendik. Papa
sın söylediklerini dinlediğim 
zaman kendimi tutamaz hale 
gelmiştim. Bu ihtiyar adam, 
Hohenzolemlerin artık impara
torluk tacım taşıyamıyacakları
ru titreye titreye anlatıyordu.Va 
tan artık cumhuriyetle idare e
dilecekti. Böyle olduğuna göre, 
Allahın bu yeni rejim üzerinde 
de himayesini eksik etmemesini 
diliyordu. Zavallı adam, vaka -
lamı aldığı böyle bir cereyan 
esnasında başka türlü bir şey 
de söyliyemezdi. Bu esnada Po
meranya için, Prusya için duy
duğu minnettarlıkları da anlat
tı. Fakat vatan için ne yaptığın
dan hiç bahs~tmedi. Söylerken 
ağlıyor, söylerken de koğuşta 
bütün kendisini dinleyenleri ağ
latıyordu. Bu ihtiyar papas bize 
daha daha dedi ki: "artık kan 
döküşmeği bırakmak mec
buriyetindeyiz. Çünkü mem -
leket, harbi kaybetti. Ne kadar 
ağır da olsa mütarekenin şart
larını kabul etmek ve düşmanın 
merhametine iltica etmekten 
başka çaremiz yoktur.,, 

Hitler diyor ki: 
- O bunları söylerken göz -

l.erim büsbütün karardı. El yor
damı ile yatakhaneye gittim. 
Kendimi yatağa attım ve kay -
nayan başimI yastıkların içine 
soktum. 

Hitler ağlıyordu, annesinin 
ölümünden beri ağlamamıştı. 
Çünkü Alınan ordusunun dışa
rıdaki düşmana karşı vazifesini 
yapuğma kanidi. Fakat asıl fe
nalık içerideki düşmandan gel
mişti. Hitlere göre ise Almanla
rı yenen Marksist yahudilerdi. 
Çünkü bu adamlar düşmana ka
ti darbenin vurulmasına mani 
olınuştular. Hitlere umumi har
bin kısa tarihi bundan ibarettir. 

Ve Hitlerin vakalan bu şe
kilde müşahade edişi o zamanki 
ruhi haletini pek iyi gösterir. 
Ondan sonrası için der ki : 

- "Artık geceler ve gündüz
ler tahammül edilemez bir hal 
alınıştı. Biliyordum ki her şeyi 
kaybetmiştik. Dü§mandan an • 

cay delilerden vefa bekliyebi
lirlerdi. 
Bu uykusuz gecelerimde felake
timize sebebiyet verenlere karşı 
derin bir kin duyuyordum. O 
zaman hakiki mukadderatımın 
şuuru içimde uyandı. Halbuki 
o vakte kadar kendi istikbalim
le hiç o kadar meşgul olmamış
tnn. Mimar olmak istiyordum. 
Fakat bu şekilde şerefi ayak al
tına alınmış bir memlekette ev
ler yapmak, bana nefsimle alay 
etmek gibi bir şey geliyordu. 

Bir defa havsalamın bile al - , 
matlığı bir şeyin hakikaten vu
ku bulmuş olduğunu öğrenmiş- l 
tim. Alman imparatoru ikinci 
Vilhelm müşevvik Marksistle
re el uzatmıştı. Halbuki bu a
damların ne kadar namussuz 
olduklanm bilmiyordu. O adam 
lar ki bir ellerile imparatorun e
lini sıkarken, öteki ellerile de 
vuracak hançer arıyorlardı. Ya
hudiye karşı iki türlü hareket 
yolu vardır: Ya onu mahvet -
mek, yahut mahvolmak. 

Bu fikirledir ki kendimi poli
tikaya atmağa karar verdim.,, 

-6-

Alman imparatorluğunun 
zayıf tarafları 

Hitler kendi kültürünü kuv
vetlendirmek için Viyana ve 
Münihte bulunduğu zamanlar -
dan çok istifade ettiğini söy· 
ler. Umumi harbin kötü netice
sinden sonra, bir gün muhak
kak iktidar mevkiine geçmeğe 
karar veren Hitler, kendisinde 
bu işi herkesten iyi başaracak 
bir kabiliyet, herkesten iyi bir 
görüş ve ihatası olduğuna kani
di. Fakat kendi saatini de bek
lemek Iaznn geldiğini biliyor
du. Bir defa kimse kendisini ta
nımıyordu. Binaenaleyh evvela 
\c.~ndla.tni -~Ulc. .S.- ;D. 

nun için de iktisadi meseleler et 
rafında daha ziyade tenevvür 
etmek istiyordu. 

[Arkası var] 

Kadın BirllOinin son 
to p 1 a n t ı s ı b u g U n 

Kadın birliği başkam Latife 
Bekir, dün vali vekilini ziyaret 
etmiştir. Birlik bugün fevkalade 
kongresini yapacaktır. Bu top -
lantıda Birliğin ilgası karan ve
rilecektir. Birliğin, bir hayır 
müessesesi haline sokulması dü 
şüncesini güdenler de vardır. 

SUrp Agopta yeni mahalle 
Belediyeye geçen Sürp Agop 

mezarlığı için belediyede yeni 
bir plan yapılmıştır. 

Bu plana göre Sürp Agop ye
ni şehrin ufak bir mahalle nü -
munt:si yapılacak ve binalar da 
ona göre inşa ettirilecektir. 

ispanyaya yumurta 
ihracahmız durdu 

lspanyet ile aramızdaki tica
ret uzlaşmasının müddeti 24 
Mayısa kadar olduğundan yeni 
uzlaşmayı yapacak heyet İspan
yada alakadar kimselerle gö -
rüşmektedir. Yapılan görüşme

ler iyi neticeler vermektedir. 
Bugün eski anta~ma hüküm 

6Ürdüğü halde dün buradaki yu
murta ihracatçıları, İspanyada -
ki ithalatçılardan bir telgraf al
mı~lardır. Bu telgraf ta İspanya 
hükumetinin yeni uzlaşma ya -
pılrnadan gümrüklerdeki yumur 
taların çekilmesine müsaade et
mediği bildirilınektedir. 

Bu hal tacirlerimizi oldukça 
düşündürmüştür. Çünkü yu -
murtalann vakit kaybetmeden 
yollanması lazımdır. Yumurta -
lann burada yahud lspanya 
gümrüklerinde bekletilmesi de
ğerlerinden kaybetmesi demek
tir. Ywnurtacılar, bu işe bir ça
re bulunması ve kendilerinin za 
rara sürüklenmelerinin önüne 
geçilmesi için Ekonomi Bakan
lığına ba§ vurmu§lardir. _.__ 

Finlandiya fahri 
Konsolosu 
Burada 

POLiS 

Katiller henuz 
Anlaşılamadı 
Sarıyer cinayeti esrarını he

nüz tamamile muhafaza etmek
tedir. Müddeiumumi muavini 
Ferhadın dün mahallinde yaptı
ğı tahkikat, kat'i bir netice ver
memiştir. Nezaret altında bu -
lundurulan Enverle bahçevan 
Mehmedin itirafları, cinayetin 
kendileri tarafından yapıldığı 
kanaatini kuvvetlendirecek ma
hiyette değildir Bunların kor • 
ku veya sair herhangi bir sebep
le, itiraflarda bulunmuş olmala
rından şüphe edilmetkedir. Bah 
'rede bulunan bıçak üzerindeki 

1020 Genç Harbiyede 
Dün Gl:ilhane parkında Harbiyeye 

giriş toplantısı yapıldı 
Askeri liselerden bu yıl me

zun olan talebeler dün Gülhane 
parkında yaprlan merasimle 
Harbiye alayına geçmişlerdir. 

Merasim şöyle olmuştur: 
Yeni mezunlar, GUlhanede 

toplanmışlar, İstiklal marşı ça
lındıktan sonra Harbiye mekte
binden Sabri genç Harbiyelileri 
tebrik etmiş ve bir nutuk söyle
miştir. Buna yeni mezunlar na
mına Kuleli askeri lisesinden 
Ekrem cevap vermiş, büyükleri-

nin gösterdikleri yolda kanları
nın son damlasına kadar yürü
yeceklerine and içmiştir. Bun
dan sonra, önde mızıka olduğu 
halde bir geçit resmi yapılmış
tır. Merasimde, Harbive mekte-

. bi ve askeri liseler erk~nı bulun
muştur. 

Bu sene Kuleliden (700), 
Maltepeden (200), Bursadan 
(120) talebe mezun olmuştur. 
Yeni harbiyelilerin s a y ı s ı 
(1020) dir. 

1 kanlar, tahlil edilmiş, fakat in
san kanı oldukları kat'i şekilde Motörsüz tayyare 

ile uçu~lar 
Dış işler Bakanı 
Bükreşe g idiyor · anlaşılamamıştır. 

Unv Björklund, Viktor 

Türkiyenin Helsingfors fal 
ri konsolosu Unv Björklund ve 
Finlandiyarun en büyük kağıt 
fabrikalanndan biri olan Kym
mene fabrikasının satış şubesi 
müdürü Viktor Serck şehrimize 
gelmişlerdir. 

Finlandiyarun tanınmış bU
yük tüccarlarından olan B jörk
lund 'la dün görüştük. 

Björklund bize vaki olan be
yanatına nazaran Türkiyenin 
Finlandiya fahri konsolosu ol
mak dolayısile hem hükumetle 
temas etmek, hem de Türkiye 
ile Finlandiya arasındaki ticari 
münasebatm inkişafı çarelerini 
aramak için şehrimize gelmi~
tir. Bu maksatla yarın veya ö
bürgün Serck ile beraber Anka
raya gidecektir. 

Björklund dedi ki: 
- Türkiye - Finlandiya tica

ri müvazenesi Türkiyenin lehi
nedir. Finlandiya, Türkiyeye it
hal ettiği malın iki mislini Tür
kiyeden ithal etmektedir. Bun
dan başka bize satılan malın be
delini ödemek için hiç bir döviz 
tahdidatı da yoktur. 

Ankarada ticari münasebatı
mrzın inkişafı için temaslarda 
bulunacağnn. Mesela fabrikala-

~~~!1 ~~~~~~ •. pa~~k 
rini Hamburg ve Aınsterdam
dan satın ahyoruz. Bunları doğ
rudan doğruya Türkiyeden al
mak çarelerini araştıracağız. 
Kyınmene kağıt fabrikasını 

temsil eden Serck te fabrikanın 
Türkiyeye az kağıt ihraç etmek
te olduğunu söyliyerek dedi ki: 

- Fabrikamız senede gaze
te ve yazı kağıdı olmak üzere 
150 bin ton kağıt istihsal edi
yor. Halbuki Türkiyenin kağıt 
istihlakatı senede 20 bin tondur. 
Buraya pek az kağıt ithal edi
yoruz. lstanbula gelmekten 
maksadrm buradaki müstehlik -
terle doğrudan doğruya temas 
etmek, Türkiyeye fazla ihracat 
yapmak imkanlarım araştırmak 
tır. 

Abone ler den p u 1 
parası almmıyacak 

Elektrik ve su şirketleri tara
fından sarfiyat makbuzlanna 
yapıştırılan pulun bedeli şimdi
ye kadar abonelerden alınıyor -
du. Damga kanununun yedinci 
maddesi hükmünce, bu paranın, 
makbuzları tanzim eden şirket
lere ait olması lazımdır. Bayın

dırlık Bakanlığı bu noktayı im
tiyazlı şirketler baş müfettişli -
ğine bildinniştir. Müfettişlik te 
bundan sonra abonelerden pul 
parası alınmamasını şirketlere 
bildirmiştir. 

Aydan hattmm satan alınması 
Aydın hattının satış mukave

lenamesini imzalayan şirket mü 
messili Aden dün Ankaradan 
Istanbula gelmiş ve doğruca 
Londraya gitmiştir. 

Aden Ankaradaki müzakere
lerin neticesinden çok memnun 
olduğunu ver iki tarafın gös -
terdiği hüsnü niyet sayesinde 
meselenin iyi bir şekilde halle
dildiğini söylemiş ve bilhassa: 
"bu meselenin intacından sonra 
Türkiye - lngiltere münasebatı 
bir kat daha dostane olacak
ur,, demiştir. Adenin tahminine 
göre hat 1 hazirandan evvel 
hükfunete teslim edilebilecek
tir. 

Esasen cinayetin bu küçük 
bıçakla yapdmış olmasına pek 
te ihtimal verilmemektedir. 

Hadise, bu suretle yeniden 
karanlık bir safhaya girmiştir. 
Hakiki katillerin Enverle Meh
medden başakları olduğu anla -
şılmakta ve tahkikat derinleşti
rilmektedir. Dün de Sarıyerde 
Elrnasyanla münasebeti olan 
birçok kimselerin ifadeleri alın
mıştır. 

• Balatta Hakkı Çavuş ma -
hallesinde Mescid sokağında 
oturan Liyanın evinde bir yan -
gm başlangıcı olmuştur. Yangın 
mutbakta çamaşır yıkamak üze
re yakılan talaşlardan çıkmıştır. 

Üniversite Rektörü döndü 
Universite rektörü Cemil dün 

sabah Cenevreden şehrimize 
dönmüştür. Rektör Üniversite
nin bütçe vaziyeti hakkında iza
hat vermek üzere cumartesi ak
şamı Ankaraya gidecektir. 

iki Doçent çekildi 
Haseki kadın hastahanesin -

deki doğum kliniği doçentlerin
den doktor Niyazi Müştakla a
sistan Alaaddin istifa etmişler
dir. Duyduğumuza göre bu ay
rılışın sebebi Prof. Zipman ile 

şan'ıaına1tı1g:ınaa'iii'ıerr "'gc1ıruş--
tir. 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Yarın saat 
on beşte Tayyare meydanında 
Türk kuşunun açılma merasimi 
yapılacaktır. Merasimde Rusya
dan gelen muallimler tarafından 
motörsüz tayyare ve paraşüt -
!erle uçuş ve atılış tecrübe ve 
gösterişleri yapılacaktır. 

Merasime hükumet erkanmm 
iştirak etmeleri muhtemeldir. 

Memlekette 
Ucuz elektrik 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - E!{onomi Ba
kanlığı elektrizasyon şubesi 
Zonguldakta bir santral vücude 
getirmek suretile memleketin 
belli başh yerlerine ucuz elek -
trik verilmesini etüd etmekte -
dir. Elektriğin beher kilovatı -
nın 60 para olabileceği mesele
si hayali telakki edilmektedir. 
Kilovatın kaça verileceği, bu ta
savvurların tahakkuk ederek 
maliyeti anlaşıldıktan sonra bel 
1i olacaktır. 

Kontenjan 
Ankara, 2 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Gümrük ta -
rifesinin A 328 pozisyonuna gi
ren matbaa ve gazete kağıtla
rından klering listesine 80 bi:-ı 
kilo kontenjan ilave edilmiş ve 
?o,;; • • Aki .. 
1'4 .. '<t}lOz.ır'iY~IWPA.i!fSll... ___ .W.!!:. 
kararnamesinin serbest listesi -
ne almnuştır. 

Ankara, Z (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Dış İşleri Ba
kam Tevfik Rüştü Aras berabe
rinde Balkan işlerine bakan t -
kinci daire Genel direktörü Ce
vat ve Kc.'~emi mahsus direktö
rü Refik Amir olduğu halde pa
zartesi buradan hareket ederek 
Bükreşe gidecektir. 

Bükreşte Balkan konseyi ko
nuşmaları bitince bu aym yinni 
sinde toplanacak olan Milletler 
cemi} ~i heyeti umumiyesi mü
zakerelerine iştirak etmek üzere 
Cenevreye gidecektir. 

İdman cemiyet-
1 eri ittifakı 

Ankara, 2 - Hususi muha .. 
birimiz bildiriyor) - İdman 
cemiyetleri ittifakı umumi mer
kezi bugün toplanmıştır. Top -
lantıda merkezin esas işleri tas
dik olunmuş ve muhtelif madde 
ler üzerinde kararlar verilmiş • 
tir. Umumi merkez yarın top
lantısına deva medecektir. 

Hicaz Maslahatgüzarı 
Ankara, 2 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Bir kaç gün
denberi mezunen şehrimizde bu
lunan Hicaz maslahatgüzarı Ce 
lal Aras bir iki güne kadar me
muriyeti başına dönecektir. Ce
lal dün umur Ba kanı Ata-
Iarak yemeğe alıkonulmak su -
retile taltif edilmiştir. 

Karsta Zel_z~l.e Yugoslavya intihabatı Arifesinde 
[Başı 1 ıncıde] 

için icap edenlere emir vermiş- (Başı ı incide] mevkilerinin şüphelenmesini ka-
. bul edemiyecek kadar coğrafi ve 

tır. medigw inden gücenerek yan mu- · ~ · 1 · · k · · · Trabzon, 2 (A.A.) - Bu gc- sıyası vazıyet erını estırmış ın-
halefete geren bir vaziyette gö- 1 d 

ce iki hafif zelzele olmuştur. ,. san ar ır. 
Gümüşhane ile Bayburt ara • rünüyor.. Doğru yapılan işlerin bir de 

Yugoslavya intihabatının ne- ak · · d" .. k f1 t f 
sındaki Vavuk dagwında devri - sını uşunece şe er ara ın-

ticesine ür gün varken, dahili d d k 'k ' · k~ k len kamyonette 15 kişi yaralan- ,. an a tet ı ı ım anını verme 
vaziyetin şu şekilde görünmesi üzere muhalefete ses çıkartnu-

mıştır. 

lstanbuldan da duyuldu 
• Istanbul rasathanesinden: 

1 Mayıs çarşamba günü saat 
12 yi 27 dakika 20 saniye geçe 
opisantörü Istanbuldan 1200 
kilometre mesafede, oldukça şid 
detli bir zelzele kaydedilmiştir. 

Trabzonda fırtınalar: 
Trabzon, 2 (A.A.) - Dün 

başlayan kıble rüzgarı, bugün 
artmış, ateş saçan bir fırtına gi
bi sabaha kadar sünnüştür. Ki
remitler düşmüş, telefon telle
ri, direkleri, bazı a~açlar devril
miş, bir kaç dam çökmüştür. in
sanca zayiat yoktur. Sıcaklık, 
kuvvetini kaybetmiştir. Elek • 
trik, gece beş dakika sönmüş -
tür. Hararet, 35 tir. Geceki rüz
gar fındık ağacı dallarını hırpa
lamış, yeni mahsule zarar yap
mıştır. !ki üç gün devam ettiği 
takdirde fındık mahsulünü büs
bütün harap edeceğinden çok 
korkuluyor. 

Adalarda zelzele 
Atina, 2 (Hususi muhabiri

mizden) - Dahiliye Bakanlığı
na gelen resmi telgraflara göre 
Sporades adalarının şimal ta
raflarında çok şiddeti hareketi 
arz olmuştur. 

Gazeteler Skopeles arasında 
ve Halkidiki yarım adasında şid 
detli sarsıntılar olduğunu yazı
yorlar. 

Lehlstanda kar 
Varşova, 2 (A.A.) - Burada 

yakınlarda büyük bir fırtına var 
dır. Kar 20 santimetreye çık-
mıstır. 

Yugoslavya dış siyasetinin bi- yan Yugoslav vatanperverleri, 
raz olsun çevrilmesini bekliyen dış siyasette tutulan kazandın
bazı komşulara bugünkü hükU- cı yoldan ayrılacak bir idare 
metin sarsılması veya ilerde şeklini akıllarından bile geçir
muhaliflerden de bir kısmının mek istemiyorlar. Yugoslavya • 
idareye geçebilmesini umduru - nın komşulara ve dünyaya karşı 
yor.. şimdiki kuvvetli varlığının içer-

Siyasette kihinliğin hiç sök- deki ayrılıklarla sarsılacağı ima
miyeceğini bilmekle berabar, ru muhaliflerde de yerleşmiştir. 
gördüğüm ve işittiğim şeyler- Bütün bu görünen hakikatle
den vardığrm bu hakikati yaza- re rağmen ezkaza ölçüyü ve mü
cağım. Basit bakıhşta taraftan nakaşa hudutlarını şaşıran bazı 
azalmış, siyasi fırkaların topu- muhalif gruplar olursa onları da 
nu bir araya getirecek, bir tek memleket ve vatan namına sus
liderin bayrağı altına toplaya- turabilecek kudreti ölen kraldan 
cak kadar muhalif kazanmış gi- emanet almış olan bir Ceneral 
bi görünen bugünkü Yugoslav Jivkoviç vardır. 
hükftmeti asıl kuvvetini muha
liflerinden alan bir heyettir. 

Kralın dağıttığındanberi e
saslı bir faaliyette bulunmamış, 
memleketin ve siyasetin son va
ziyetlerine göre kanaatlerini, 
yollarını millete bildinnemiş o
lan şimdiki muhalefet fırkaları 
ahali nazarında yalnız başların
daki reislerile tanınan birer ka
labalıktan ibarettir. Bugünkü 
muhalefet blokunu, fırkalan da
ğıldığı için bir araya gelmiş re
islerin öç almak gibi beşeri za
afları şeklinde gören Yugoslav
lar müsbet işlerin yolunda git
tiği bu zamanlarda dosta düş
mana karşı içerde dil kavgaları· 
na kaptlmıyacak kadar vatan
perverdirler. 

Fransarun delaletile kara 
gömlekli komşuların yumuşadı
ğını, büyük devletler arasında 
ayni hakla söz söylenmeğe baş
landığını gören Yugoslav va
tanperverleri, içerinin gürültü· 
sünden dışarıya aksedecek ses
lerle beynelmilel sivasetteki 

Türkiyenin dostu Yugoslav
ya başvekili Mösyö Y evtiç'in 
kabinesinde bugünkü Harbiye 
Vekili Ceneral Jivkoviç kadar 
bir vatan bekçisi ve yapılan ı~
ler kadar parlak hakikatlar ol
dukça şimdiki hükumetin prog
ramsız ve maksatsız karşı gru
pa geçmiş o Harbiye Vekili ki, 
muhalefetin iyice şahlanıp mec
lisi Zağreb'te toplamak istediği 
ve Yugoslavyanm federasyon
lar şeklinde idaresini ileri sür
düğü nazik zamanda kral tara· 
f ından tek idareci olarak tayin 
edilmiş ve 1929 kanunu sanisin· 
den meclisin tekrar açılmasına 
müsaade çıktığı ı 930 un son 
gününe kadar dahilde çıt çı· 
kartmadan işleri yolunda gö
türmüş bir insandır. 

Işte, bunlar içindir ki, intiha· 
bat neticesi ne olursa olsun Yu
goslavyanın harici ve dahili si· 
yasetinin ana hatları daha uzuıı 
seneler değişemez. 

Eşref ŞEFiK 
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Diego koyu açıklarmda deniz 
beı kilometrelik bir saha içind~ 
kıpkırmızı kesilmiştir. 

teşekkür ediniz) yudı leYhalar 
yapııtmnı§tır. V artova be!fdi· 
yesine gısre, eskisi gibi kHınla· 
ra ve ihtiyarlara yer ve~ 
sinden vugeçihneslrdn ~ 
kendilerine yer verileDJ.erilf • 
ıekkUr etmemeıin4en iı.rt pci· 

l..-...__O_K~U~D~U__:.;. __ K~L_A_R_I M_l---"".Z:---, _D~U _V_~D'"'."'--U_K_L~A_R_l _M_I Z __ \ 
,1A k f 1 k · d J F · ı .. ye Nazın. Japon ppıllerlnin lnn m eri· an i osu arş ıs rn a a po n 1 osu giliz gemilerine bile blite iti

~ ve Japon,._ deniz 
.a.._,:,::~tl~ ati bir bakıf, Va 
~ lagilterc-. Ametika.. 
~'Palda imıalam.n 5-5-3 niabe
tihe bakara, AmerUWmi faik 
~e oJdUluftu ~ttrir. 
~bu muabedeye care, Ja· 
po.iya aqer iki devletin deııb 
"'1vtett.m.t-ı beıte Uç nisbetilii 
C~ecektlr. 
"8-b:tkl cojnft ve tarilU ha· 
~tler bamı da bota çıkatrillt· 

I' •ı~ rerek Japonyada. re: 
~ ~erikada sulh fikri aynı 
·:1~YVetle hlkiriı olmU§ bulunsaY 
~ .ı ya bahrt inpat pro

hayli bllbilirdi. Hal· 
Jıwpmıar 1923 ten 1933 yı· 
W.. 275.DOO ton yeni• 

p,at~ butuomu§lar4ır. Ayni 
mµddet içinde Amerıkamn ye
Dİj inpatı da 200.000 tpndur. 

1!:34 Amerikan filosunun ye
kin tonu ı.ıoo~OQO~ Japon~anm 
800.Q(>q idi. )3u aurct,le Jap<>!1~G'Jo 
~ip f~W\ on bir<;le ıekızmı 
b~laraık, ~ qingt<>n µıuahede
sindeki nisbeti bczmµşı.rdır. 
Fakat harp kıymetleri az olan 
etki gtO!lfü.r istisna edilirşe, 
Japonyanm yeni inşaatında 
mitthlı bir yükseliş göze ç'rpar ~ 
Bu ~etle Amerikanın 800.000 
tonuna karşı, J~ponlar, takri· 
ben, Vaıington :muahedesinjn 
iftedi~ tarzda 500-000 ton yeri
ne 66~000 ton çıkarabilirler. 

Eğer. inşa ediler. g.emilerin sı· 
mf1an da göı6nüne a1mırsa A-

ınerikalılarm bu yolda pek ya
vaş yürüdükleri anlaşılır. 

Amerikan filosunun tonaj iti
barile Japon filosu ile nisbeti 
saftı harp 5-3, t1Jyyare gemile
rinde 5-.f, büyük kruvazörlerde 
5-3,8, hafif kruvaıörlerde ~"5 7 . ' . 
torpıtolarda 5-3,4, de1).iza1tı ge-
milerinde 5-5,7 dir. SOnra Ja· 
ponyanın coğrafi vaziyeti, dc
nlzde kendisine aynca bir fai
kıyet vermektedir. 
Amerikayı iki millet arasın· 

d&ıki rekabete seb~p 91an u sak 
Şarktan koca bir Okyanı1$. a~
rıyor. Bu vaziyet dahilinde hat
ta eski 5-3 nisbeti muhafaza e
dilseydi bile, bu nisbet mülavi 
sayılabilirdi. 
Diğer tara" an Japon Bahrl-

barile fai:kiyetinln yüzde yinni 
fazlı oldupnu töylemişti. 

Bu da bir yumurta 1 
Yorktayr çiftçilerinden Kom 

vol isminde bir adamın tavuğu, 
ııs ıram, yani tabii tavuk yu 
murtalanndaıt beı defa faz!a 
çeken bir yumurta yutnurtla
mııı.ır. Çiftçi bu f evkallde yu .. 
murtanm içinde ne bulundufu
nu g&nnek için kırmış, bu koca
nwı yumurtanın içinden tabit 
büyitkltiıkte hafa bir yum ,.u 
çıkmııtır. 

Bir kttmızı deniz dlhat 
Son zamuılant.. 'ifôrni.,a 

ahalisi, takribea yedi HDek bi· 
rer meydana ıel• bir harr..:tı
lldelile pıhit oı.Qflardır. s.a 

Eskiden bu harikulldeliği 
Allarhtan veya ~eytandan gelen 
~ir ıey zannederlerdi. Bugün 
ıse bunun, g6zle görillemiyecek 
kadar bir nevi küçük haynn· 
uklann su üstüne yayılnıum
dan ileri geldiği sabit olsnultur. 
Bu hal on gün kadar ,;ımıel.cr~ 
dir. Eğer bu bayvancddan ba
lıklar ve daha bllyi.tk blScekler 
yutmasa UIUJl zaman devam et· 
rneai de mttmkilndilr. 

TepkllUt Mliniz 
Tramvayı.rda ve diler umu

nat nakil vuttalarmda «kekle. 
rill kadmlara. geçlerin ihtiyıır .. 
lara yer vermediklerini rören 
Varıova belediyeli bu nakil va· 
ııtaluma c..a. )'Orinizi verene 

yonmq. ' 

Çiıgtıılı 
~çingeneler ikin 

ci Mfdıel Xwiek adındaki 1q. 
J'al1M'slU ~ ıene nıüddetle ye
~intihap etmigle.dir. Gaze
telerin yudıklarma ıöre, çin· 
pneterin kıralı Hindiıtanda 
bir hilk'1met kurmak istiyor
muı. Bunun için de !ngiliz dip
lomatlarile müzakere)er.e girit
mek arzusunda imi§. Kıralıa 
Hindistam intihabı, Pn&enele
rln aaıl mentderinin Hindiaı:P ... 
oluşudur. 
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BAZI REJiSÖRLER 
.. Lionel Barrymore sinema ak

t~rii olmadan ~wvel sinema reji-
8?~ idi. Film çevirirken ke".lr!i
sını ziyarete gidenler, onu vazi
f e~inin başında bulurlardı c.ırıd 
~aıına "uyuyor,, derlerdi .. Fakat 

emen söyliyelim ki bu düşün -
Celerinde yanılıyorlardı. Ç'inkii, 
Uyuyor gibi görünen Lionel 
~a:rymore uyumaz,fakat gözle· 
~nı kapayarak yapacağı fi'.min 
.~r hangi ufak bir noktasını Jı.i9 

§Unürdü. . 

1 
Böyle itiyatları, hatta hasta

Ütları olmıyan hangi rejisör 
V~dır? llk bakışta bütün reji
~orler geçimsiz kimselerdir, fa
at yaptıkları filmlerin muvaf • 

fak olmasında büyük rollen yok 
llludur? 
Dünyanın meşhur rejisörlerin 

den E. Lubisch .ile çalışanlar 
Yanlarında kibrit taşımağa alış-. 
:?rşlardır. Çünkü bu kudretli re
Jı~ör hiç kibrit taşımaz, ikide 
bır de yüksek sesle kibrit ister 

k
ve verilen kibriti de ekseriya 
Ullanmaz. 
~merikanın tanırumş rejisör· 

lerınden Charles Barbin çalış
t·ğr zaman mefhumunu kaybe
der.Yemek saati gelip geçtiği 
halde saatlerce çalışır ve açlık
tan ölmederecesine gelen artist
lerrlen birisi münasp br zaman· 
d~ kendisine ihtar etmezse ye-

..... 

mek hatırına gelmez ve yanm
da çalışanları da açlıktan ayak
ta duramaz hale getirir. 

Boleslavsky de işine fazla düş 
kündür ve öğle yemeklerini, yar
dımcılarile bir sahneyi münaka
şa ederek bir sandviç kemirmek
le geçirir. 

Rejisörlerden Sidney Frank
lin de, ilk defa beraber çalıştığı 
artistlerle geçinemez. Onlarla 
müthiş surette alay eder. Fakat 
bu alayları çok nükteli olduğu 
için etrafındakileri eğlendirir. 

"Grand Otel,, filminin rejisö
rü Edmund Goulding ise büsbü
tün aksidir. Saat dört olur ol -
maz, dakika geçirmez, bütün işi 
durdurur ve çalışanların mutla
ka çay içmesini ister. Onun fik
rince ,günün mütebaki kısmını 
iyi çalışarak bitirebilmek için bu 
çay elzemdir. 

Van Dyke ise kendisile ber'l
ber çalışan herkese fevkalade i
tibar gösterir. Bunun için, stüd
yoların fen adamları onunla bir
likte çalışmaktan büyük bir 
zevk duyarlar. 

Rejisörlerin içinde en iyisi 
Robert Z. Leonard'dır. Onunla 
çalışanlar ne sıkıhrlar ve ne de 
tekdir edilirler. 

Tevekkeli her yiğitin bir yo
ğurt yeyişi var dememişler?. 

Drue Leyton 

[ SUZET 
Suzet Mais'i tarur mısınız ?Bir 

31 ~anunusaniCle Fransada Ar -
les'de doğmuştur. Yaşını neza -
keten söylemedik. Pariste Cassi 
ni sokağında 14 numarada otu -
r~r. · Fotoğraf isteyenlerin ekse· 
flya arzularım kırmaz. 

. Çehresinin hususiyetleri ma
\7i göz, san saç, 1,55 metre boy, 
43 kilo siklet .. Evvelce 52 kilo 
idi. Zaiflamış olmasına mem -
nu.n değildir. Biraz otoriter ol -
d~~ ve sert konuştuğu için ken 
disıni huysuz zannedenler çok • 
~r. Bir çok kadınlar gibi o da 
bıraz buğazına düşkündür. Tem 
hcl değildir. Sabahın saat birin
de Uyuduğuna göre, Pariste ya
Şayanlarm yapabileceği kadar 
8Por yapar. Çok okur, resim ya
Par. Eğer sinemaya girmeseydi, 
~eın~iresi gibi tezyini sana.t~arı 
~ndısine bir meslek yapabılır • 

dı. Evlidir evini cok sever. Hiç 
<:: f -

anı sıkılmaz . • 
liayatı - Beş yaşında Arles 

de · · l1' n aynlmış, Parise ~~lı'?ıştır. 
enelon lisesinde tahsılını yap

~~Ştır. O sırada tiyatroya heves 
deliyordu, fakat babası artist ol
ttgunu istemiyordu. Sorbona 

llıuk d ·· · . ayYet olduğu hal e unıver • 
~~tenin semtine u <Yramaz, hukuk 
~lt t:> 
~ aplarmı açmamıştır .bil~:· F~-
d' t tanımadığı halde hır gun gı-
ıp görüştüğü Denis d'Ines ile 

MAiS 
birlikte temsil öğrenmeğe çalı • 
şıyordu. Denis de ona ~a?ne cı:
tistliğinde sebat etmesını tavsı-
ye etmişti. 

Bundan sonra konservatuva -
ra girmiştir. Artık o~d~n so~ra 
Paris sahnelerinde gorunmege 
başlamıştır. Antuvan. tiy~tro~un 
da "kadınlar nıektebı,, pıyesın -
de bilhassa muvaffak olmuştur. • 
Yunanhlar '' Lord Byron,, u 

filme alıyorlar 
Selanikten yazıldığına göre 

son isyan patırdıları . ta~ami:e 
zail olduktan sonra, fılm ımala
tx da tekrar eski faaliyetine geç 
miştir. 

Şimdi Yunaı:i~~nın en iyi re
jisörlerinden bırının yazdıgı se
naryoya göre, Lord . ~yron'un 
hfiyatını filme almak ıçın hazır· 
hklar yapılmaktadır. Bu film 
için oldukça külliyetli para tah
sis edilmiştir. Lord Byron filini 
Londra stüdyolarında da lngi -
lizce çevrilecek, bu suretle de 
Avrupa piyasalarına da arzedi -
lebilecektir. Şimdiden Yunan ar 
tistleri içinden, şehrimize gel -
nıiş olan Aliki trupundan Mat -
mazel Dora Volonakis angaje 
edilmiştir. Dora tıpkı LilY,an 
HarveY.e benzemektedir. ,,,----
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YENi BEG.ENl[ENLER l 
Jean Yonnel 25 eylül ır ~ 'e 

Bükreşte doğmuştur. Keı .ıe 
mektup yazılmasını sever, takat 
cevap vermekte bir parça tem
beldir. 

Hususiyetleri: - 1,75 metre 
boyundadır. İnce yapılıdır, çıp
lak olarak 69 kilo gelir. Gözleri 
elaya çalar mavidir. Çok okur. 
Otomobil meraklısıdır. lyi yü
zer, iyi kürek çeker. Musikiye 
bayılır. Konserlere çok gider. 
Hayvanları sever. Fakat apart
manı küçük olduğu için köpek, 
at, kaplan besleyemediğinden, 
kuş besler. Sinemayı çok faydalı 
bir sanat ve tekasüf etmiş bir 
çalışma telakki eder. Bazan 
tembel, hazan sor.ı d~rece çalış-
kandır, şendir • ..,; ......_ 

- "' <~ 

Hayatı: - Beş yaşında iken 
Parise gelmiştir. Tahsilini Louis 
le Grand lisesinde yapmıştır. 
Doktor olmak isterken, fakülte
yi bırakmış ve konservatuvara 
girmiştir. 

Sinemada: - Konservatuvar
da iken sessiz bir kaç film çevir
mişti. Andre Luguet ile çevirdi
ği ilk renkli filmi hoşuna gitmiş
ti. Ondan sonra çevirdiği sessiz 
filmler çoktur. 1923 de "Yirmi 
sene sonra,, adlı filmde d' Ar
tagnan rolü kendisine verilmişti. 
Ondan sonra uzun müddet film 
çevirmedi. Arkasından sesli film 
çıktı. Pala N egri ile "Fanatizm,, 
isminde bir film çevirdi. Ondan 
sonra çevirdiği üç filmi daha 
muvaffakiyetli eserlerindendir. 

-:~:: 

Ro:5ita Diaz t 

HOŞ TARAFLARI 
Her kadın, yaradılışının hu -

susiyetleri ne olursa olsun, gü
zelliğini yaşatmak ve işlemek 
mecburiyetindedir. Güzellik ka
ya gibi sert, değişmez bir şey de 
ğildir. Herkesin zevkine göre 
bir güzellik vardır. Bir kadın 
kendisinin nerede kusuru ve 
nerede başkalarından üstünlü -
ğü olduğunu bilir. 

Çok kadınlarımız başka gü -
zelleri model olarak bilmişler
dir. Bu modelde beğendiklerini 
kendilerine yaraştırmak ister -
ler. Çünkü tabiat herkese her 
istediğini vermemiştir. Bir ka
dın çehresine baktığınız zaman 
bir çok güzellikler ve çirkinlik
leri bir arada görürsünüz. Si -
nemada bile seyrettiğimiz dün
yanın en güzel kadınlarında çok 
defalar ne kusurlar buluruz. İ
deal kadın daha ziyade hepimi
zin hayalindedir. Fakat her sev
diğimiz sinema artistinin be -
ğendiğimiz taraflarım benimsi
yerek kendimize tatbik etmek 
hüz:erini gösterirsek, o da gü -
zel~~k ~ahsında az bir kazanç 
degıldır. Onun için bütün sine
ma artistlerine bir göz atalım: 

Jean Parker'in boyu 

Derler ki kendisi onsekiz ya
şındadır. Fakat daha bu yaşta 
çok kadınlar yağlıdırlar. Ve 

dikkat etmekle tashihi kabil ku
surlardandır. Dizleri mümkün 
olduğu kadar eğri tutmamak la
zımdır. Bükme hareketleri fay. 
dalıdır. Yürüyüş beli incelten 
idmanlardan biridir. Margaret 
Sullivan'ı bu noktadan kendi -
mizi ona benzetecek iyi bir ör -
nek diye alabiliriz. 

Jean Harlov'un g80sU 

Vücudun bu kısmı üstünde 
fazla ısrara lüzum yok. Göğtis 
k~dın için hem endişe, hem ~ 
gurur yeridir. Göğüs dik ve sert 
olmalıdır. 
Göğsü dik tutmak için bir 

kiloluk halterlerle idman yap • 
mak lazımdır. Jenn Harlow'un 
göğsü Holivut artistleri arasın
da en beğenilen göğüslerden bi
ridir. 

Suzanne Karren'in gözrarl 

Göz, ruhun ve zekanın ayna• 
sı... Gerçi yıldızlar arasında in
san hangisinin gözlerini beğe -
neceğini şaşırıyor. Çünkü bil • 
tün artistlerin her biri kendi 
gözlerini daha güzelleştirmek 
ve böylece daha güzel görün -
mek için hususi bir idman ve 
terbiye sistemi takip ederler. 
Fakat bu gözler içinde en be .. 
ğenileni Suzanne Karren'in göz 
!eridir. Kusursuz bir modern 

•• 1 
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Madeleln Carrol 

yağlarını gizlemek için müra • ı Venüs vücuduna bu artistin göz 
caat ettikleri sun'i vasıtalarla lerini daha çok yakıştırırlar. 
gülünç olurlar. Gerçi uzun boy- , 
lu, serbest yürüyüşlü bir kadına Rosfta Moreno nun profili 
hep gıpta ile bakarız. Herkesin Çok kadınlar vardır ki. cep-
J ean Parker'e baktığı gibi... heden bakılınca, yandan bakıl
Boyunuz hakkında fikir edin - dıklarından daha güzeldirler. 
mek için belinize sık bir kemer Gene bir çok kadınlarda da bu
dolaymız. Eğer etleriniz yuka- nun aksi vakidir. Cepheden o 
rıdan aşağıdan taşıyorsa, de - kadar cazibeleri yoktur, fakat 
mek ki biraz zayıflamak laznn. profil hatları kuvvetlidir. Rosi
Muhakkak ki bedeni terbiye ya- ta Moreno gerçi cepheden de 
ğı erittikçe boyu inceltir, ince güzeldir ama, profili daha çok 
bir boy da daha uzun görünür. beğenilir. 

, Her artistte ayrı ayrı beğeni-
Margaret Sullivan ın len tarafları bir vücutta topla -
k a 1 ç a 1 a r ı mak milmkün olsaydı, elbet bir 

Holivut Venüsü meydana çı • 
kardı. Fakat bu kadar güzellik
leri bir araya toplayan bir ka -
dm, acaba zannettiğimiz dere -
cede güzel olur mu? J 

Bazı kadınların kusurlu ta • 
rafı kalçalarının yüksekliğidir. 
Bu da çocukluktan kalma fena 
bir itiyadın neticesidir. Ve biraz 

KOÇUK SiNEMA HABERLERi 

* Son zamanlarda gazeteler· 
de iki meşhur komik, Laurel ile 
Hardy'nın artık beraber film 
çevirmiyecekleri söyleniyorrlu. 
Yeni bir film çevirmeğe h~zır· 
land1klarına göre, bu rivayetin 
doğru olmadığı anlaşılıyor. 

* "Jocelyn,, ve "lzlanda ba • 
bkçılan" nın fransızca versiyo
nunu tertip eden Pierre Gerlais 
"Yeryüzünde sulh,, adlı bir film 
hazırlamaktadır. 

* Capricio filmini çevirecek 
olan Henry Garat'ya bu sefer 
de Lilian Harvey eş olacaktır. 

* Mozart'm hayatı da filme 

alınıyor. Bu yeni filmde Mozart9 
ı Henry Roussel temsil edecek
tir. Anna Bella da rol alacaktır. 

* Fransada da fazla resim a .. 
lmdığı için sinemalardan çoğu
nun kapanmak tehlikesine ma. 
ruz kaldığı söyleniyor. 

* Ingilterede London film 
romancı W ells'in ikinci bir ese
rini daha filme alacaktır. Bu e
serin "Mucizeler yaratan adam 
olacağı zannedilmektedir. " 

* Claudette Colbert "Yemek 
pişirmesini bilir misiniz?,, adın
da bir film çevinneğe hazırla • 
myor. - -- ~ 
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!•ni ba9hyanlar için: 11 

Sayı 

Biricm en mühim taraflann
dan biri de uyılandır. Birice 
~eni başlanut olanlardan birço
CUnun bu tarafa hiç ehemmiyet 
vermediklerini, hatta birkaç ıe
lledenberi briç oynıyanlardan 
bir kısmının sayıların nasıl ya
Zilacağmı bilmediklerini görü· 
Yoruz. 

Halbuki briçıe sayılan bilmek 
Çok mühimdir. Her QYUllCU, her 
OyUndan evvel, mutlaka ne ka
dar sayısı bulunduğuna göz gez
direrek yapacağı deklaruyooa 
ona göre bir istikamet vermeli
dir. Birçok kimseler buna dik· 
kat etmedikleri için lüzumsuz 
ve beyıhudc hatalara dil§mektc
dirler. 

Biz ife plafon briçle bqladı· 
fımız için, sayı kıammda da ev
•eli plafon bricin aaydarıru 

göstereceğiz. 1 
Briçte sayı nasıl yazılır? 
Esastan baılıyalun: Sayı ya

zılacak kağıtta amut bir çizgi 
ne iki sütun meydana getirili 
Bu ıütunlar ufki bir çizgi ile or
tasmdan ikiye aynhr. Sütunlar
dan biri ortak oynıyan iki oyun
cuya, diğeri öteki iki ortak o
yuncuya aittir. 

J!er ıütunwı ufki çizgi ile ay· 
nlmıı üst kıamma plafon, alt 
lasmına trik denilir. 

Plafon kmmna milklfatlar 
ve cezalar, trik kJamına trik sa
yılan yazılır. 

Evvelce de anlattığımız gibi 
trik, altı löveden fazla yapılan 
beher lövedir. 

Trik sayıları renge göre de· 
fiş.ir: Trefl altı, karo yedi, kör 
sekiz. pik dokuz, aanzatu on ... 
yar. 

Triık kısmına otuz veya daha ,._ ..,,..,1m_. bir m'nf 
..,~~ • ....Mant ot1ıp aayıy& 
evvell dolduran tarafa ,aittir. o,. - 'il ........ ....,.. ld 
manş yapmasına bağlıdır. 

Ya bir taraf, diğer taraf hiç 
aayı yapmadan iki manı yapa
rak oyunu bitirir; yahut ta her 
iki taraf sıra ile birer manı ya
parlar, ondan sonra ikinci man
ıı evveli yapan taraf oyunu bi
tirmiş olur. 

lki manı bir rabır tefkil e
der. Her rabırdan sonra oyun
cular, daha ilerde göstereceği
miz şekilde ortak değiıtirirler 
ve yukardaki esaslar üzerine 
ikinci, üçüncü rabırı oynarlar. 
Dört kitili-k briçte tam bir par
ti üç rabırrlan ibarettir. 

Plafon kısmına yazılan mü
kafat ve ceza eayılarmm oyu
ııun bitmC"Ri üzerine hiçbir tesiri 
1oktur. Atıeak oyun bittikten 
Sonradır ki, bunlar cemedilerek 
bir tarafm kazanç veya kaylbl
IU meydana çrkanr. 
Şunu da söyliyelim ld trik 

kısmına yazılacak sayılar, an
cak Jltı löve fazla olarak yapıl
lllaaı t:ıahhüt edilen löve milt
tan Uzerine hesap edilir. Taab.
hUtte-u fazla yapılan lövelerin 
nıiiıkifatı plafon kısmına yua
br. 

T • • • 
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!_itenler ıçln 
Katıdz (S) vennlşttr. 
(S) dört kör taahhüt eımlt

tir. 
. (0) oyuna bqlar ve ID"Uile 

Pik dam, vale ve onlusıunu oy
nar. 

(S) UcDncii p&i biler. Taah
hildünU yapmaeı içhı trenden 
lıiçbir löve kaybetmemesi il· 
=~enaleyb eler ife, 

· kozlln bitirmek 

ugUn Fenerbahçe atadında Fenerbahçe ile maç yapacak olan Ollmplyako· 
futbolcular1 dUn aabah limanımıza geldikleri zaman vapurun gUverteainde 

Fenerbahçe-Olimpiyakos Bugün Karşılaşıyorlar 
Dün sabah ıehrimize gelerek 

nhtmıda Fenerbahçe ve Güneş 
kulübü SfOrculan tarafından 
k&11ılanan Yunanistanm Olim
piyakos futbolcüleri, ilik maçla
rnu, bugün Kad:dköyünde Fener 
bahçe klübile yapacaklardır. 

Dünkü yazumzda Fenerbah
çe klübünün, iki oyuncU9Unu ce
zalandımuş olması yüzünden, 
bugünkü Fenerbahçe takımınm 
ne tekilde çııkması muhtemel c.' 
duğunu yazmıştık. Bununla be
raber Fenerbahçe takımının baş 
ka kulüplerden bir iki oyuncu a
lan&: 011ha uvvcıfl 1rtrşcklc su
kulmw dittilnülmekte olduğu
nu da ill•e etmfttik. 

Öğrendiğimize göre, Fener • 
bahçe, yalnız müdafaa hattına 
bir oyuncu almağa lüzum gör
müş, ba oyuncuyu da, Fener
bahçe ile müıterek çalışan dost 
Günq kulübü memnuniyetle 
vermeği kabul etmiştir. 

caktır: 
Bedii (Hüsamettin) - Faruk, 

Yaşar - Esad, Ali Rıza, Reşad 
(Lebib). Fikret, Şeref, Namıık, 
Şaban, Naci. 

Takını bu ş~le girdikte son 
ra, Fenerbahçe takımını Oliın
piyakosun karşısına kuvvetli 
bir vaziyette çtkıyor sayabiliriz. 

Kaleciler fstanbulun sayılı 
birkaç kalecieinden iıkisidr. Mü· 
dafaa hattı mükemmeldir. Ya -
şar sağlam ve mı*avim, Faruk 
kurnaz ve fedakar tar~larile Yu
nan muhacimlerine, ne kadar 
seri olurlarsa olsunlar, kolay 
kolay fırsat vermiyeceklerdir. 
Aralarında kolaylıkla anlaşa
caklarını u hmin ettiğimiz bu 
iki müdafi, iyi yer tutarak, ka
demeli, yani biribirlerini yerini 
doldurarak oynarlarsa kalecinin 
ve muavinlerin vazifelerini çok 
kolaylaştırmq olurlar. 

Muavin hattının kuvvetli ta
rafı sol, zayıf tarafı, sağ tanf -
tır. Ortası ise, esasen kuvvet ve 
ı:aafın ortasındadır. 

Dün de yazdığnmz gibi Şa -

ban ve Nacinin sağ muavine 
yardım edecekleri dilıünülürae, 
sağ tarafın yükü hayli azaltıl -
mış olacaktır. Diğer taraftan Re 
tadın ve Lebibin birer devre oy
natılması suretile kuvvetini iki 
devreye taksim etmek mecburi
yetinde olduğu için biraz ağır -
laşan Reşadm da, oynadığı dev· 
rede daıha ıeri ve daha canlı oy
naması temin edilmit olacaktır. 

Hücum hattnµn, Fiıkretin de 
iltihakile, bilhaaea sol tarafı O 
mid vercek bir kuvvettedir. 
Bu~kü maç, Yunanlıların 

sen ve atletik tarzına göre ça
buk ve açık oynanacağma gör~ 
Fenerbahçe hücum hattına ya -
pacağunız tavsiye, mümkün ol
duğu kadar açıklarla ve çabuk 
oynamaktır. 

Herhalde bagün Fenerbahçe 
stadım dolduracak olan binler
ce seyircinin zevkli ve güzel bir 
oyun seyredeceklerini zaıınedi· 
yonız. 

Futbolcillcrimize muvaffakr 
yeder dileriz. 

Sadun O. SAVCI 

Araıutuaal Blnlctllk 

Subaylarımızın MUhim 
M uvaff a kıyetl eri 

Niate yapılan arsıulusal , .. 1? 
müsabakalar fU neticeleri 'er
miftir : 
Birinci sünü: Grand otel müaa· 

bakaaı: 
89 at girmit Teğmen Saim, 

Karacabey haraamda yetiten 
Kısmet ismindeki atile beşinci 
ohnu• ve Y alçin ilmindeki atilc 
dereceye girmiştir. . .. • . 
ikinci aUn: Portekiz ıu•anıı 

mükl.fab müaabakuı : 
Teğmen Saim Yalçın ismin

deki atile, Teğmen Cev~t ~Y· 
tan İlr'indel:i atile yedıncilikle 
berabere kalmıttır. 
Oçüncü ıün: Belçika ıüvariai 

kupuı : 
Bu müsabakada hem ferdi 

tasnif ve hem de ekip tasnifi 
vardı. R!<ip tasnifinde ek~pimiz 
yedinci gehniştir. 
Dördüncü aün: Du.-de Si mü

...,_kaıı: 
88 atm girdiği bu müsabaka

ya her subay iki atile girmiştir. 
Ekipimizden Teğmen Cevat 
Güdük ve Ceylin isimlennüeki 
atlarile bu milaabakada 22 kişi
nin girdiği tasnif aıraaında yir-
911İn& •1:fi kazanımf. Aym müsa
Jakada Yüzbatı Cevat ve E
yilb de tasnife girmişlet'c1ir. 
Betlnci sün : Monako kudret 

müaabakaaı : 
Teğmen Saiın Kısmetle tas

nife dahil olmuştur. 
Altmcı sün: Hanona ıüvariai 

m6aabakan: 
77 atm girdiği bu müsaba

kada on dokuz süvari tasnife 
dahil olmuf, Teğmen Cevat on 
beşinciliği kazanmış, Teğmen 
Evıln dt- milaabakayı m ıvaffa· 
kiyetle bitirenler araama gir
miftir. 
Yedinci aGn: lapanpl ıOnriıi 

mb.ablıkHI idi 1 
Bu mOsabaka Avrupada fim

diye kadar yapılan müsabaka
lardan büsbütün başka yeni bir 

tarzı ihtiva ediyor ve on bir u~ 
luı iştirak etmi• bulunuyordu. 
~üsabaka f<>yle teıtip etlıln1iş-
ti : .,. 

Her ulus ekibi dörder ata bi· 
necek ve ilk hareket hattmı ge
çen süvari manileri atlıyacak ve 
ııtlayışı bitirişinde elindeki kır
bacı yine ilk çıkış hattında ken
dtsini bekliyen ekibinin diğer 
bir atlısına verecek ve bu su
retle ekipçe müsabaka kazanıla
caktı. 

Bu müsabaka neticesinde : 
ı - Portekiz, 2 - Alman. 
3 - Türk, 4 - İtalyan olmut. 
bu müsabakayı ancak dön ekip 
kazanmıştır, diğer ekipler tas· 
ııife girememişlerdir. 
Onuncu gün : 

Bu müsabaka uluslar kupan 
müsabakası idi. Bu müsabaka
ya giren uluslar atağıdaki de
receyi aimışlardır: 1 - Alman, 
2 - İrlanda, 3 - Portem, 
4 - Türk, S - Belçika, 6 - t
talya, 7 - Fransa, 8 - tspan· 
ya, 9 - Romanya, 10 - Hol· 
landa, 1 1 - İsviçredir. 

Bunu müteakip diler bir mil
saba yapılmış ve seksen aekis 
at iştirak ederek Teğmen Saım 
ikinciliği almıştır. 

Uh.ırlararaaı yapılan mt!saba· 
kalara iştirakimizin bayatı pe1' 
yeni olmakla beraber acunun 
tanmnuş en kuvvetli ekipleri a· 
'asında yukanda saychğım\E Si• 

ra ve dereceleri alan Türk Ciim
huriyeti hük&netinin genç or
dusunun değerli Subaylannm 
göstermiş olduğu istidat ve ka
biliyet çok iftihara değer bir 
kıymettedir. Bu günün muvaf
fakiyetini doğuran ekıöimizin 
bu başanrhğile yannın tekimül 
ve inkişafına da çok parlak ve 
açık bir örnek vermİf oluıor.Bu 
itibarla kıymetli ekipimi.r.i teb
rik ~er, muvaffakıyetlerinin de 
vamlannı dileriz. 

HER ZAMAN GÖREBiLIRiM 1 
DUnldl ıabah guetelerinden 

bazdan, federe klilplerimizden 
ikisinin blıgün Taksim stadında 
Pera ve Şiıli kulüplerile huausi 
maçlar yapacağını yazıyordu. 

Federe kulüplerin federe ol • 
mayan kulüplerle maç yapma
sına teşkilitça müsaade edilme
diğini bildiğimiz için bunun ne 
dereceye kadar doğru olduğunu 

Bayle olmakla beraber muba· 
tabmuza sord1*: 

- Sen hangisine gideceksin? 
- Tabii Ölimpiyakos - Fener 

bahçe maçına ... Perayı, Şiıliyi 
ve Saireyi her zaman görebili • 
rim. Ölimpiyakoau ise dört ıe
nede bir ... 

• 

Bu suretle Güneı takımının 
müddilerinden Faruk bug:.:nkü 
maçta Fenerbahçe müdafaa hat 
tında oynayacaktır. Libertas · 
Gilaeş maçmda f eva•klade bir 
o~ gösteren Faruğun Fener -
bahçe taknnına alınarak takı· 
mm daha kuvvetli bir şekle so
klılmut ve Fazılın noksanhğmm 
telifi edilmiş olmasını büyilk 
bir memnuniyetle kaydederiz. 

:::::m==-=---=-=:ıı=ıı::11:-====----------= -: anlamak için Taksim st,ıdma ka 
dar gittik. Stadm kapıımdaki 

İnanmadığımız için yukarı· 
da söylediğim~ maçtan, Feııer
bahçeye bir darbe olmak nokta
mıdan değil, yalnız federe ve 
federe olmayan kulüplerin kar
şılaşması noktasından mütalea 
edeceğiz. Biz esas itibarile spo
ru spor olarak telikki ettiğimiz 
için federe ve federe olmayan 
kulüplerin aralarında husuıt 
maçlar yapmaıma muanz deli· 
liz. Fakat mademki teşkilit bu· 
nu menetmiştir, bu meninuiyete 
riayet etmek, hiç değilse resmi 
maçlar gibi şatafatlı tekilde i • 
lin etmemek lizımdır. 

Şu takdirde bugün Fenerbath
çe takmu misafir Ölimpiyakos 
takmıma kartı ıu şekilde çrka-

için koz oynamakla başlar ve 
ondan sonra trefl oynarsa, ha· 
ınnlardan birinde dört tren bu· 
lunduğu takdirde bir trefl kay
beder. Bunun için (S) ancak iki 
defa koz oynamalı ve mor da 
bir hasnnlanndan birinde bir 
ko~ bırakmalıdır. lki defa koz 
çektikten sonra tr~~ as ve nıa: 
IDU oynar. Eğer ikı yanmdakı 
hasımlar trcfl verirlerse o za
man son kozu çeker. Burada ot · 
duğu gibi yandaki oyuncular: 
dan birinin ne trefl vermemesı 
ve ne de kesmemesi, dört trefl 
ve son kozun diğer yandaki o
yuncuda bulunduğmıu anlatır: 
Binaenaleyh dördüncil treOı 
mordaki son kozla kesmek ve 
treflden hiç löve kaybetmeden 
eldeki befinci trefli uğlamla
mak kabildir. 

Futbol tak1111ınm reemtnl koyduğumuz Tire İdman Yurdu 
1927 de kurulmuş ve o zamandanberi iyi bir mevcudiyet göeter
miıtir. Tire İdman Yurdunun futbol takımından bafka otuz bet 
kişilik bir bandosu, aynca temsil kolu vardır. Fakat bu kol, üye
lerinin dağılmasından dolayı ıimdilik faaliyetini durdurmağa 
mecbur kalml§tır. 

Prensip: Taabhüdil yapan o
yuncuda bir renkten as, rua, 
damdan batlamak üzere beşi 
kendi elinde ve üçü morda ıe
kiz kiğıt; diğer taraftan da 
kendisinde 5 ve morda 3 koz 
bulunduğu takdirde, yalnız iki 
defa koz çekmeli ve dördüncü 
löveyi kesmeğe çalışmalıdır. Çorumda 23 Nisan idman ıenliklerinden sonra, birlikte resim· 

O rengin dört klğıdı ve eon 1 lerini koyduğumuz Hale ve Sağlık Spor futbolcWeri araJarmda 
koz ayni hamım elinde bulunur bir maç yapmıılardır. Heyecanlı ve güzel olan bu maç iki tuafm 
ea buna muvaffak olunur, birer laf.llile beraberlikle bitmiıtir. ~ 

ilin levhaımda hakikaten feJe 
re iki kulübün federe olmayan 
Pera ve Şi§li kulüplerile maç 
yapılacağı ilin edilmitti. 

Buna bir mlna veremedik. 
Fakat spor itlerine aşina oldq
tu hiaaini veren biı genç, ilin 
levbasnu meraklı meraklı tetki
kimizden dilf iincemizi anlamıı 
olacak ki, biz istemeden izahat 
verdi: 

- Yann Fenerbahçe stadm
da Fenerbahçe - Ölimpiyakoa 
maçı var. İki kulüp, herhalde bu 
maça darbe vurmak için, federe 
olduldan halde fed~re olmayan 
kulüplerle, tqkilltın memnui -
yetine rapıen, bu maçlan ter
tib ettiler. Fenerbahçe atadın -
daki Olimpiyakos • Fenerbah· 
çe maçına kartı bu tarafta bu i
ki kulüp aralarr:ıd ... bir maç ya
pabilirlerdi. Fakat biliyorlardı 
ki bedava da yapsalar, araların
daki bu mı..ça gel~ek kimse 
pek azdır. Onun için bilhassa 0-
limpiyakos maçlarına gidecek 
Rumları bu stada çekmek için 
Pera ve Şiıli kulüpleril< maç 
yapmağl diltilndüler. Bunda da 
muvaffak olabilmek için maç 
ücretini on kuruşa indirdiler.,. 

Bir samanlar npurcularm 
kendi vapurlarma binenlere U. 
telik bir simit verdikleri çirkin 
rekabeti hatırlatan bu iddiaya 
inanmadık, inanmak istemedik 
ve inammyacafız dL.. Çünkü 
hiç bir Türk kulübünün bu zih
niyetle hareket edebileceğini ka 
bul edemef.iz. 

Dün akıam üstü öğrendiğimi 
ze göre de, Taksim stadındaki 
bu federe ve federe olmayan ku 
lüpler arasındaki maçlar Futbol 
f ederasyonmıca veya lıtanbul 
Futbol Heyetince menedilmit • 
tir. 

s. e. s. 

18 GUnde Zayıflamak ı 
ıç ı n Ne ıer Yemeli? 

ONBIRINCI GON 
Ofle,....P ı 

Bahir tereyağlı 
Marul salata 
Yoturt 
2 maıidalina 

Alqam 1emeii ı 

.. 

Türlü sebze 
Bir yumurtalı omlet 
İki t1ma tatlı11 

• 

250 
150 
90 
75 

150 
90 

Ut 

ıOıuı ı 925 

• 
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istanbulu Kıymetlendirmek Kolaydır, Ucuzdur, Çabuk Olur 

l'atanliutdan gelip geçen bir 
büyük Fransız şehirci ve mima
rı ile İstanbul hakkında konuş
tum. Eğer san'at ve ihtisas ha
lcim olursa, lstanbulda ne kadar 
<>klaylıkla ne umulmaz muvaf
fakıyetler elde edilebileceğini 
bu mülakatta bir daha öğren
dim. Bu şehirci ve mimarın şim
diki planlan şehrimize layık 
görmediğini de söylemek iste
l'im. ..J-w.. 

o 
Doatumwr ilk söz olarak de

~ ;~ 

-1stanbu1un, bütün dün}'B 111 
hirleri arasında e§siz bir itibarı 
var. Yerinin muhte§emliği, em
salsiz abideleri ile, lstanbul, 
§Üphesiz yeryüzünün en güzel 
san'at şehridir. Biraz fikir sahi
bi olup ta onu görmemek haya
lini beslemiyen bir tek ki§i yok
tur. . . 

En güzel san' at şehri! Tabia
tini bir tarafa bırakınız. Geçen
lerde İstanbul şehrinde her bi
ri ayrı ayrı seyredilmeğe değer 
450 san'at abidesi olduğunu 
duymuştum. V c bunların hepsi 
de ancak !stanbulda görülebilir 
orijinal eserlerdir. Hatıra he
men bir sual geliyor: Ya niçin 
lstanbulun seyyahlarla dolup 
boşaldığını görmüyoruz? Şeıhir
c.i ve mimar cevap veriyor: 

- lstanbula gelinmemesinln 
Sebepleri şunlardır 

a) Otelleı ~ok eski ve fena 

döşelidirler ve hiçbir cazibeleri 
yoktur • •• 

b) Reklam yapamıyorsunuz. 

c) Seyyahları eğlendirmek 
ve şehrinizde alakoymak için 
hiçbir teşkilatınız yoktur. 

Hulasa, lstanbul, hiç istifade 
edilmiyen uykuda bir servettir. 

Bu serveti kıymetlendirmek 
ve istismar etmek için çok ça
lışma, çok zaman, çok disiplin, 
ve ... pek az para ister. 

Pek az !?.ara! Bu söz benim 
g1bi11erJ..Cesı Hayrete düşürecek
tir. Çünkü bizler :.an'at ve ihti
sasın milyonlar tasarruf ettirir 
bir kuvvet olduğunu bilmeyiz. 
Bilakis san'at ve ihtisası pahalı 
ve masraf çıkarır bir amil adde
deriz. Şehirci devam ediyor: 

- Üç dört sene içinde lstan
bulu dünya zenginlerinin telaki 
yeri haline getirmek için biraz 
gayrette bulunmak kati gelir. 
10.000 seyyahın yalnız onar gün 
oturup, otel, otomobil, alış ve
riş masrafı olarak beşer yüz lira 
harcayacağını tasavvur ediniz: 
Şehir S.000.000 lira kazanmış o
lur. (Boğaziçi sahillerinde, ya
hut diğer yerlerde, daimi, yahut 
yarr devamlı yerleşecek olanla
rın bırakacakları para bu yekun
da yoktur.) .• 
Verdiğim rakam asgaridir: 

Çünkü Fas gibi küçücük bir 
memlekete senede 45.000 ziya
ret~i geliy_or ve 35.000.000 frank . . 

Büyük Bir Fransız Şehirci ve Mimarı Diyor ki: 
" 1 s ta n b u 1 3, 4 s e n e i ç i n d e d ü n y a z e n g i n 1 e r i n i n 

randevu yeri haline getirilebilir.,, 

bırakıyor/ 

o 
İstanbulu kıymetlendirmek 

ve istismar etmek için neler 
yapmalıyız? Nereden işe başla
malıyız? Aşağıdaki izahat bu 
suallerin cevabıdır: 

- lstanbula seyyah getirmek 
ve onlarr alakoymak için şehrin 
etralının düzeltilmesine, müm
kün olduğu kadar sür'at ve dik
katle itina lazımdır. Bazı nok
sanlar hemen tashih olunsa, şe
hir çok kazandırır. 

1 - Şimendilerle gelirken 
yolda görülen manzara: Oryant 
ekspresile lstanbula vasıl olan 
seyyahların Türkiye ile ilk te
maslarr pek fenadır. Uzun mas
rafları ve istimlaklerr bırakınız: 
Fakat evleri boyatarak, ve yol 
boyunca demet ağaçlar dikile· 
rek bu hazin fakirlik manzarası 
giderilebilir. 

2- Sirkeci istasyonu ile Ga
lata köprüsii arasındaki güzer• 
gah, dünyada misli pek az bu. 
lunacak kadaı hazinedir. 

lyi bir şehir planı bir an ev. 
vel kabul edildikten sonra, 

- Fabrika mahalleleri, .. 
- Ticaret mahalleleri, 
-Apartman mahalleleri, 
- Azami i:.i katlı kö§ mahal-

leleri, 

. . - Estetik kıymeti olan ma· 
halleler 
tahdit olunmalı ... Bu suretle ls
tanbul §ehrinin hem lası/asız 
devam edip giden tahribi oldu
ğu yerde durdurulmuş, ve erte-
si günden itibaren inikşaf a doğ· 
ru yürümeğe başlanmış olur. 

Pek mühim olan noktalardan 
biri, bazı mıntakaların bugünkü 
manzarasını :ısla değiştirtme

mektir. Bu mrntakalar bilhassa 
camiler ve eski mezarlıklar et· 
rafında ayrılacaktır. 

lstanbul mtzarlıkları turizm 
bakımından çok büyük bir kıy
mete maliktirler. On:ara dokun· 
mak yasak edilmelidir. Başka 
yerlerde yeni ve modern mezar
lıklar vücuda getirilmeli, hatta, 
şimdi Eyüp mezarlığını lekele
mekte olan çok kötü yeni me
zarlar ortadan kaldırılmalıdır. 

Şehri eskiden çok neş' elendi
ren çeşmelere, yeniden su ve
rilmelidir. 

San'at kıymeti olan mrntaka
ların korunması, her yeri kü
çük bir mürakabe şubesinin ba
şında, dört beş san'atkarın eli
ne bırakılmalıdır. Bu san'atkar
larla mal sahipleri arasında çı-

kacak her ihtilafı mes'ul şef hal 
edecektir. Bu san'atkarlar evi
ni yeniden boyatacak olan, bah
çesine parmaklık yapan herke
se, tamir ve inşa işlerinin hep
sinde rehberlik edeceklerdir. Bu 
himaye teşkilatı A vrupanın bir
çok şehirlerinde vardır. Mesela 
Franklurt'ta, eski mahallelerde, 
tüccarlar mahallenin mürakabe
sine memur san'atkarın muva
fakatini almadan, hatta tabela
larındaki harllerh şekillerini 
bile değiştirmekte serbest bıra
kılmazlar. 

Şehrin böyle "Zoming" lere 
,.._., 

,. Eyüp mezarlıklarını 
oldu~u gibi bırakmalı 11 

taksimi sırasında memleket çok 
cazip bir lüks mıntaka ayrılma
lıdır. Belediye bu mmtakayı is
timlak ettikten sonra, ancak ko
yacağı şartlara riayet edecek o
lanlara satmalıdır. 

Acaba böyle yepyeni bir mm. 
taka olarak Florya düşünüle
mez mi? Emsalsiz ve mevsimi 
uzun süren bir plajı vardır. Her 
şey yeniden yapılacaktır. Sey
yahlar doğrud..ın doğruya inip, 
gümrük muamelelerini de o
rada yaptırabilirlel'. Floryayı 
Troylobüs'lerle şehire bağla
mak kolaydır. Bundan başka 
Beyoalu veya 1stanbulda her
hangi bir mm taka lüks mm taka 
olarak ayrılabilir. Buraya evve-
la teraslarla denize kadar inen 
bir otel, sonra tiyatro ve sair 
müesseseler yapılır ve mükem
mel ikametgah yerleri ayrılır. 
Bu mmtaaklar Beyoğlunda o
lursa ön duvarı yıkılarak bahçe
si caddeye kalbedilecek olan 
Taksim Bahçesi ve e'ı:rafı, ya-
hut lstanbulda yanan Adliye 
Sarayı ve etrafı olal-ıilir. Birin
de otel yeri Taksim Bahçesinin 
önü, diğerinde yanan sarayın 
yeri olabilir. Bu fikirleri lst.
bul gazetelerinden birinde oku
muştum. Dostumuzla görüşür
ken hatırıma geldi. lstanbulun 
aşıkı olan san'atkar sözüne de
vam ediyor: 

- Boğaziçinde yeniden ta. ,. 
olunduğu vakit, pencere kan . 
larr kırmızıya ve kendisi limon 
külü rengine boyanmış eski bir 
yalı vardır. Yalnız bir boya iti
nası ile bu marızara ortasrnda 
nasıl bir kıym:::t hadisesi vücu
da getirebileceğine bu en iyi 
bir misaldir. . • 

taki palas/ardan bıkmJş olduk
larını hesaba katmak lazımdır. 

Lüks mıntakada, isterseniz 
buna eğlence mıntakası deyi
niz, bütün zevk vasıtalarını top
lamalıdır. Barlar, açık kahveler, 
sıcak deniz sulu havuzlar, tenis 
ve saire pibi ... Böyh kül halin
de bir A rupa parç1..sı vücuda 
getirilmekle seri bir muvaff a
kıyet kazanılmış olur. 

ikinci bir mıntakada, hususi
yetleri itina ile muha!aza edi
lecek olan, tamirlerde eski şe
killeri bozdurulmıy.<ıci:l.k olan, 
bir san' at parçası dmalıdır: me
sela Eyüp! Tahdit edilecek o
lan bu mrntakanrn müraakbesi. 
dükkan ve sairenin estetiği ve 
temizliği san' atkarların eline bı. 
rakı/malıdır. Eğer ze..,k hakim 
olursa, mezarlıkları, türbe ma
halleleri, iç soka.lı..ları ve bütün 
pitoreski ile, şehrin bu kısmım 
görmeğe her yerden seyyah ge
lir. Eski Avrupa şehirlerinde 
böyle dokunulmaz parçalar var
dır. 

Böyle bir mıntakayı Ankara 
için de şimdiden düşünmek ge
retkir. 

Muhtelif notlar 

1 - Çeşmeler, geniş saçaklı 
kapılar tamirt ve bakıma muh
taçtırlar. Tam bir harabinin ö
nüne geçmek için tedbir alma
lıdır. 

2 - Umumi bahçeler daha 
mahalli, daha orijinal bir üslll
ba malik olmalıdırlar. Saray
burnu parkı ile Sultanahmet 
parkı derhal tadil olunmalıdır. 
Bu iki bahçe pek kötü bir zevk 
mahsulüdürler. 

3 - Eğer mümkün olaydı, is
tikbalde, bıiyük lpodromun bu
lunduğu yerler eski seviyesine 
indirilerek, burası sokakların 

üst kenarına almış olan bir ten
cere şekline konabileydi: .. 

4 - Yangm yerlerinde boş. 
luklarrn kullanrlmasına intiza
ren, bu hazin lakirlilc ve yıkık
/ık manzarasını kaldırmak için, 
buralarını ağaçlamak lazımdır. 

S - Şahıslarrn malı olan bazı 
eski ve oldukça mü!1im binalar 
damların bakımsızlığı yüzünden 
tehlikededir/er. Bir formül bu
larak mal sahiplerine şehrin bi· 
rer kıymeti olan bu eserlere 
baktırmak imkanı bulunmalıdır. 
Bu tedbir, bilhassa 

Taksim meydanının orta 
smdaki yeni inşaatta kötü mi· 

marlarm kötü san'atiyle mü 
cadele edilmez mi? Bir ko· 
misyon yeni Türkiyeyi leke· 
liyen san'atkarlarm tahriba~ı· 
nı önlemelidir ve iğrenç plan· 
tarını merhametsizce rec!det 
melidir. 

içindeki bazı binalar için elzem-
dir. • • 

6- Taksim meydanı ortasın
daki yeni inşaatta kötü mimar
ların kötü san'ati ile 111ücadele 
edilemez mi? Bir komisyon, ye
ni türkiyeyi leke/iyen san'atkar
larrn tahribatınr önle •. ıelidir ve 
iğrenç planlarım merhametsiz
ce reddetmelidir. 

7 - Esikden kötü mimarla
rın yaptığı bazı büyük binalar 
çok çirkindirler. Bunlar yıkıla
maz Fakat hiç olmazsa beyaza 
veya açık sarıya boyanarak 
manzaraya hakim olmaktan 
menedilmelidirler. Bunlar kur
şuni, yeşil gibi renklerle manza
radan silinmelidir/er. 

. . 8 - Taksim meyi anı etralr
na muntazam ve abidevi bir mi
mari tatbik olumalıdır. Asil 
bir ölçüye malik olan ve etra· 
f ında çepeçevre portiklerle çok 
güzel olabilecel olan bu mey
dan, bugün, dünyanın en çirkin 
olanlarından biridir . 

9 - Taksim, Gr ·i Abidesi o
rada durmak için, · · derecede 
heybetli değildir. gün Ata
t ürke minnettarlıklarını göster
mek istiyenler, onu bir kenara 
çekecekler, ve Sa;.ayburnuna 
kabartmalı, yüksek bir kaide üs
tünde, bir atlı heykel koyacak
lardır. Bunun için de şüphesiz 
birinci sınıf bir san' at kara mü
racaat edeceklerdir. 

YARIN 

Ben Bir 
Buhtunnasır 
O 1 m ak 
istiyorum! 

Yazan : Nizameddln NAZiF 

r •. BütUn dünya 9ehlrleri arasında eşsiz bir itibarı olan bu lstanbul .... 

lstanbula yeni otel yapılır· 
ken, seyyahların artık, her yer
de bir çeşit olan modern üsliıP.-

'' Bir gün Atatürke minnetdarlıklarını göster· 
mek · istiyenler Taksim abidesini bir kenara 
çekecekler ve Sarayburnuna yüksek bir kaide 

üstünde bir atlı heykel •••• 



t4=================================================T AN============================================ 3. 5 - 935 -
IJ 1 istanbul gayrimübadiller komisyonundan: 

D. No Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

593 Samatya imrahor Hacı Manol 82 Ahşap hane ve batçe- 83 Açık artbrma 

1361 Beyoğlu Tox~oparan Mezarlık 1400 Kapalı xarf 
nin 32/3 His. 

Y. 18-20- iki hane ve arsanın 
22-24 14/3,SO hissesi 

3028 Bostancı Çatalçeşme Dere ve ıs Mü. 110 152 metre arsa ı52 Açık arttırma 
kaymak harita 

3357 

3667 
Kadıköy Oam~nağ'a Gui Osmanpap E. 31 167,50 metre arsa 670 ,, 
Unkapam Haraççı Üsküplü E. 43 Kagir hane ve dükka- 738 .. 

,, Kara Mehmet Y. 37-37/l nın 16/3 His. 1 

'139 
1 

ı52 
, 

ft Bostancı Çatalçeşme Dere ve kaymak 15 Mü. 152 metre arıa 
111 Harita 

4ı4t Bostancı •• 11 tt 152 ' 

•• ıs Mü. 152 " 
112 Harıta 

4210 f.tanbul Hatapkapıaı Kantarcılar 
Oemirtaş 

ıs Ahşap dükk!nın 

40/15 biaaesi 

28S !' il 
u 

4352 Ayvansaray E. Mustafapafa E. S 44,50 metre 266 .. 
E. Muıtafapaşa Fırın Y. 7 araa 

4689 Büyükada KaranfiJ Lalahatun 2-12-13-14 1018 metre arsa 1018 Kapalı zarf 1 

Yukarda evsafı yazıla gayrimenkuller on giin müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 15-5-935 
tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat on dörttedir. Satış munbasıran gayrimübadiJ bonosiladır~ 

tSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA 
MEMURLUUNDAN : 

Kalamış'da, Kalamrş ve Feneryolu 
caddesinde 33 sayı köşkde mutasarn
fen oturmakta iken halen nerede ol
duğu belli olnuyan Zeynebe : 

17 Mart 1931 tariihinde yüzde 9 
faizle Abdülkerim Feride ipotek etti
ğinizden dolayı dairemizce paraya 
çevrilmekte bulunan Feneryolu cad
desindeki eski 9 yeni 33 sayılı köş
künüzü 9 Mayıs 932 tarihile bila faiz 
1900 lira mukabilinde Osman Avni 
Refik'a keza ikinci derecede ipotek 
ettiğiniz ve aynca da Faik'in 700 li
ra alacağından dolayi ipotek fazlası
na şamil olmak üzre 3 üncü icramn 
932-2863 No. lu dosyası ile 11-12-934 
tarihile mahcuz bulunduğu tapu si
cilile belli olduğundan icra ve iflas 
kanununun 128 nci maddesi muci
bince tahakkuk eden işbu mükellefi
yete bir güna itirazınız varsa ilan 
tarihinden itibaren tiç gün içinde dai 
remize bildirmeniz zımnında tanzim 
olunan mükellefiyet l~tesi yerine ızeç 
mek Uzre keyfiyet 934-939 dosya No. 
ıu ile tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 

!atanbul'da Mısırlı oğlu hanında 
6 No. lu yazıhanesinde iken, halen ne 
rede olduğu belli olınıyan avukat A
li Nihad'a. 

Müvekkiliniz Zeynebe aid olub dai 
remizce paraya çevrilmekde bulunan 
Kalanuş'ta, Feneryolu caddesinde es
ki g ve yeni.33 -ayılı kö~ 17 Mar~-
931 tarihile yüzde 9 faizle birinci de
recede takipdo bulunan alacak!ısı 
Abdülkerim Feride ve 9 Mayıs 932 
tarihile bila faiz 1900 liraya da Os· 
man Avni'Refik'a ikinci derecede İ• 
potekli olduğu ve ayrıca da Faik'm 
700 lira alacağından dolayi ipotek faz 
laema şamil olmak ilzre 3 ncü icra
mn 932-2863 No. lu dosyasil.: 
11·12-934 tarihile mahcuz bulundu
ğu tapu sicillerile aa~it olduğundan 
icra ve iflas kanununun 128 nci mad 
1.esi mucibince tahakkuk eden i4!:ıu 
mükellefiyete vııkubulacak itirc>:zın 
üç gün i~inde dairemize bildiri'it.ıesi 
için keyfiyet 934-939 dosya numero-
111 ile berayı malt1mat tarafının ila
nen tebliğ olunur. (11108) 

ZA Yl - Seyriseferden aldığım 67 
numaralı tecrübe plakasının tekini 
zayi ettim. Hükmil olmadığı ilan olu
nur. Avni. 

Devlet Matbaası Müdürlü
ğünden: 

/ 

Cinsi 

Teferrüatiyle birlikte bir adet 
Repertuvar makinesi. 

Tahmini 
Değeri 

2500 

Pey Akçesi 

187,5 Lira 

İhale tarihinden başlıyarak 12 hafta içinde Matbaaya 
teslim edilmek şartiyle Elektrikle işler, iki renkli baskı 
yapan 8 .. 34 santim genişliğinde ve 1 O - 50 santim 
uzunluğunda repertuvar açabilen bir makine ve tefer
rüatı 6 Mayıs 935 pazartesi günü saat 14 de Matbaada 
açık eksiltme ile satın ahncaktır. Şartname parasız ola
rak muhasebemizden alınabilir. (2352) 

ı~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

1 I istanbul Liman işleri 
1 

Umum müdürlüğü levazım şefliğinden: 
Galata rıhtım kaldınmlanoın tamiri açık eksiltmeye konulmuş· 

tur. Şartname ile verilecek kefalet akçesi mıkdarı hakkında ma(Q. 

1 

mat almak isteyenler lev.azım şefliğine müracaat edebilirler. Eksilt~e .:, 
18 Mayıs 1935 cumartesı saat 10 da levazım şefliğinde yapılacaktır. 

ı i 

Askeri fa15rıRala"r~ ~~.Jarınalma ~ 

Komisyonundan: 
Askeri Fabrikaları İhtiyacı için aşağıda yazılı 3 ka

lem kerestenin 29 Nisan 935 pazartesi günü açık eksilt· 
me ile alınacağı ilan edilmişti. Mezkur günde talip çık·· 
matlığından 9 Mayıs 935 perşembe günü saat 14 de açık 
eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek 
için pazartesi ve perşembe günleri öğleden sonra ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin 2937 lira Muhammen 
bedelinin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatesini 
mal sandığına teslim ederek alacakları makbuz ile 
muayyen günde Bakırköy Barut fabrikalarınd=t ~atınal
ma komisyonuna müracaatları. (2343) 

200 adet az çı
ralı çam ağacı 
400 adet az çı
ralı çam ağacı 

2 5 adet az çı
ralı çam .ağacı 

s :s,soxo, ısx o, 1.3 

6,30:6, soxo, 18XO, 13 

4,30:4, 60XO, 16XO, 13 

25,740 M3 

60,840 u 

2,392 " 

3298' 88.972 

.. TAN ., m tefrikası ı 11. 

Edgar Wallace 

lacak. Miss Drummond bir kuş 
hafifliği ile merdivenleri indi, 
J ack kendini toplayın~ıya. k?
dar, gözden kaybolup gıtmıştı. 

-10-

Kızıl çenber ça~ırıyor 

Thalia Drummond'la Kinsg
ton sokağında Froyant'ın yanı
na girmezden evvel oturduğu ve 
bırakmadığı odasına çıktı. Hiç 
şüphesiz geçirdiği macerayı bu
radan da haber almışlardı. Çün
kü ev sahibi şişman kadın ken
disini soğuk karşıladı. Eğer o
dasının kirası verilmiş, daha bir 
kaç günlüğü olmasaydı, belki 
de içeriye almıyacaklardı. 

Küçük odası ga>:et hoş dö§en-.. 

1 

mişti. Genç kız kapıyı sürmele
dikten sonra, geniş bir nefes al· 
dx. 

Yalnız kalınca epeyce düşü-
necek şeyleri vardı. Bir defa 
J ack ... Bu hayali hemen gözün
den silmek istedi. Önu ne ka
dar yeise düşürdüğünü biliyor· 
du. Sonra Froyant.. Bu adamı 
düşünmek adeta içine bir rahat-
lık verdi. Evet, bu adamdan iğ
reniyordu. dnun evinde geçir
diği zamanlar, hayatının en hü· 
zünlü zamanları idi. Orada iken 
hizmetçilerle beraber yemek 
yer, alman her lokmanın gramı
na kadar hesap edildiğini his
sederdi. Ve bunu da bir imzası 
bir milyon eden adam yapıyor· 
du. 

Kertdi kendine gülümsiyerek: 
- Bereket versin, bize korte 

etmedi, dedi. Evinde gümüş ta
kımlarile, hahları ve sairesile 
meşgul ihtiyar bir adamın ka
dınlarla ne alakası olabilirdi, 

Her yemekte içilen şarabın 
miktarını ölçer, deği1 şişeleri, 
tapalarım bile sayardı. Köşkü
nün geniş bahçesinde bir tek çi· 

çek olmayışından memnun gö
rünürdü. Ağaçlarında yetişen 
şef tali ve rmutları muntaza· 
man pazara gönderir, ağaçtan 
bir elma koparıp yiyen bahçı
vanla kavga ederdi. 

Thalia bu hatıralara da gÜ· 
lümsedi. Sonra elbise değiştire
rek çıktı. Çıkatıken de ev sahi
bi kadın eskisi gibi kendisini se
lamlamamıştı. 
Komşu kadınlardan biri ev 

sahibine: 
- Işte, kiracınız gene geldi, 

demişti. 
- Evet, geldi. Fakat ben O· 

nu iyi bir kızcağız zannederdim. 
Halbuki evimde hırsız oturu
yormuş ta ben farkında değil
mişim. Artrk oturtur muyum? 
Bu akşam söyliyeceğim, bura
dan çıksın da, nereye giderse 
gitsin. 

Thalia Drummond, ev sahibi
nin kendi hakkında verdiği bu 
karardan bihaber bir otobüse 
bindi. Fleet Street'te inerek bir 
ga~ete idarehanesin~ girdi. Ga
zeteye şöyle bir ilan verdi: 

"Müstemlekelerden gelen 

NEOTROPiN -Schering için 
S. ve 1. M. Bakanhğıne« ihtiyaca kafi ithal rnilaaadesi verilece

' ğinden her ecuneden aranılabileceti muhterem Doktorlano nazarı 
dikkatine arzedilir. 

j Scherlng • Kahlbaum A. G. Berlin 

1 

1 Türkiye mümessilliği: lstanbu) Yeni postane arkası imar Han kat 2 

{ IST AN BUL BELEDiYESi iLANLARI 

Büyükadada Yürük Ali Pilajı 
Projesi Müsabakası: 

İstanbulda Büyükadada Yürük Ali de yapılacak pilaj 
ve gazino projeleri için bir müsaba açılmıştır. Müsabaka 
müddeti Haziranın birinci cumartesi gününe kadardır. 
Müsabakaya her mimar ve mühendis girebilir. İstanbul 
da bulunan müsabıklar bu tarihe kadar eserlerini posta
ya vermiş bulunmalıdır. Müsabaka için iki derece tayin 
edilmiş olup Birinciye 350 İkinciye 100 lira verilecek
tir. Müsabakaya girmek isteyenler müsabaka progra
miyle harita almak için Levazım müdürlüğüne müracaat 
etmelidir. (B.) (2337) ' 

7 3 tane 3 2 lik dingil poyrasile 
156 ,, 37 ,, " " 
135 " 42 " " " 

Balat atölyesi için yukarda sayısı ve kalınlıktan yazılı 
364 tane dingil poyrasile beraber alınmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuşdur. Bunlarm tahmin bedeli 
1949YS liradır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülür. İstekliler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme 
kanununda yazılı vesika ve 146,5 liralık teminat mak
buz veya mektubile beraber: ihale günü olan 9-5-935 
perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunma
lıdır. ( B.) ( 2114) 

Kumaşı Belediyeden verilmek üzere Belediye Zabıtası 
memurları içio beher takımı bir caket, bir pantalon ve 
bir kasketten ibaret olmak üzere 211 takım elbise dik
dirilmesi açık eksiltmeye konulmuşdur. Beher takımın 
dikişinin tahmin bedeli 430 kuruşdur. Şartnamesi Leva
zım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 2490 numa-
ralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 68 
lira 4 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektu
bu ile beraber eksiltme günü olan 9-5-935 perşembe 
günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. ( B.) 

/?11C:\ 

1 - Eksiltmeye konulan İş İstinye - Büyükdeıe yolu 
üzerinde Rus sefarethanesine ait bina cephesinin geri 
çekilme ameliyatı. Keşif bedeli (1582J lira (87) kuruş
tur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. (3) 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi. 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli, Silsilei fiat cetveli, Metraj cetveli. 
G - Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Nafıa Başmühen 

disliğinde göre bilirler. 
3 - Eksiltme 4-5-935 tarihinde cumartesi günü saat 

15 de Belediye Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
4 - Pazarlık ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 13 9 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki ve
sikaları haiz olup göstermesi lazımdır. Buna benzer ta
dilat işi yaptığına dair Nafıa Ba§mühendisliğinden 
tasdikli ehliyet vesikası. (İ) (2249) 

genç bir kadın, tercihan ibate e
dilmek şartile katiplik arıyor. 
Az bir ücretle çalışır stenoğra
fi ve daktiloğrafi ~mr:' 

Çay vakti evine d ...,nünce, ça
yı bizzat ev sahibesi getirdi. De
di ki: 

- Miss Drumond size bir şey 
söyliyeceğim. 

Genç kız soğuk bir tavırla ce
vap verdi: 

- Söyleyiniz. 
- Önümüzdeki hafta odanıza 

ihtiyacnn var. 
- Yani buradan çrk demek 

istiyorsunuz. 
- Öyle .. Ben evimde namus

lu insanlardan başkasını iste· 
mem. Sizi de hep öyle zannedi
yordum. 

- Gene hep öyle zannediniz. 
- Evet ama, siz hapishanede 

yattınız. Belki de benim bunu 
bilmediğimi zannediyordunuz. 
Fakat gazeteler her şeyi tefer
ruatına kadar yazdılar. 

- Pek ala, mademki öyledir, 
ben de önümüzdeki hafta odayı 
bırakırım. 

- Sonra bir şe~ daha sö~li-

yecektim. 
Genç kız hemen kapıyı açtı 

ve kadına yol göstererek: 
- Ne söyliyecekseniz, kapı .. 

nın dışından söyleyiniz, dedi. 
Örtalrk karanyord\4. Thalia 

ihtimamla tımaklanıJn mani
kürünü bitirdi. O sırada şişman 
ev sahibi bir mektup getirdi. 
Ayni zamanda da dedi ki: 

- Bunlara sö.rle)"in de bir 
daha bizim adrese yazmasınlar. 

Genç kız hiç oralı olmuyor
du 

- Ben de onlara zaten bu ka
dar kötü bir yerde oturduğumu 
söylememiştim. 

Ev sahibinin acı bir cevap 
vermesine meydan bırakmadan. 
kapıyı yüzüne kapa<lı 

Dudaklarında muammalı bir 
tebessüm belirdi. Adres matbaa 
hurufatı ile basılmıştı. Zarfı aç
madan evvel pula baktı. Niha • 
yet zarfı yırttı. İçinden murab
ba şeklinde, kalınca ve oldukça 
büyük bir kağıt çıktı. Bu kağı· 
dm üzerinde de geniş bir kızıl 
çenberin çizilmiş olduğunu gö
rünce, vaziyeti birden bire de -

S. A. AERO ESPRESSO 
ITALYANA 

Uç motörlü büyük deniz tayyareleri 
vasıtasile havai postalar 

SAVOIA . MARCHETTl 
20 yolcu . 2100 Hp EMNiYET. KONFOR - SOl''AT 

ROMA - ISTANBUL battı 
Pazartesi ve Cuma Salı ve Cumartesi 
18 de gelir İstanbul 6,30 de gider 
14 de gider ) ( 10 da gelir 

) Atina ( 
13,30 gelir) (10,30da ıider 
9,15 de gider) (13 de gelir 

)Brendizi ( 
8,50 de gelir ( 13,30 da gider 
6 da gider Roma 16,40 da gelir 

1ST AN BUL - RADOS hattı 
Salı Cuma 

6,30 da gider İstanbul 18 de gelir 
10 da gelir ) (14 de gider 
Çarşamba ) Atina ( Perşembe 

14 de gider ) ( 9 da gelir 
16,30 da gelir Rados 6,30 da gider 
Atinada Aktarma; 

Selanik, Yanya, Mısır, Hindia, Cc .. 
nubi Afrika, Suriye, Hindiçini. 

Romada aktarma ; 
Bütün Şimali Afrika 

nm başlıca merkezlerilc 

Yoku tarifesi : 
İstanbul- Atina 
İstanbul - Brendizi 
İstanbul - Roma 
lstan bul - Rados 

ile Avrupa• 

38,1/ 2 lira 
77 lira 

110 lira 
66 lira 

Fazla tafsilat ve bilet için : 
LLOYD TRİESTİNO - NATTA 

ve bütün seyahat acentalanna mü
racaat. 

İstanbul altıncı icra memurluğun• 
rian : 

Asma altında Çavuşbaşı banmda 
t~ccardarı Kasım Abdülgani 

Yeminlı üç ehli vukuf tar.ıfmdan 
tamamına 5950 lira kıymet takdir e• 
dilen Me<hmutpaşa caddesi Nuru 0&
maniye sokağında 90, 92 94 ve 67, 
69 "dJrıb gayri menkulün ııeklzde iki 
hissesi açık artırma ile satılrrı<ı.sma 
karar verilmiş ve şartnamesı 4·5-93.S 
tarıhınder itibaren herkesin görebil
mesi için 6 ıncı icranın divanhanesino 
asılmqtır. MezkQr gayri me11kulün 
birinci açık artırması 3-6-935 t.ı.rihi· 
ne müsadif pazartesi günü 14 ten 
16 ya. kadar dairemizde yapJac.1k· 
tır. Bu artırmada gayri menkulün 
muhammen kıymetinin yüzde yetmiı 
beşine talip çıkmadığı takdirdo: en 
çok artnanın taahhUdü bakı kalmak 
üzere on beş günü mtiteakiı: va nl 
18-6·935 tarihine müsadif salı günü 
14 ten 16 ya kadaı yine dairemizrle 
icra edilt>cektir ikinci açık artmnc.da 
muhammen kıvmetin vüzde vetmis 
IJÇ.:!fUU uvıuuıurı:,ı - ~Ql\U(lUc; C><IU'l ..... cra 
sayılı 1.anun mucebince geri bırakıla
caktır. Satış bedeli peşin ctlın:tc<'lğı 
gibi taliplerin satışa iştirak edebilme• 
leri için gayri menkulün muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuk nisLetin
de pey akçesi veya bu nishet Uzeri 
rinden milli bir bankanın teminat 
mektubunu h a v i o 1 a r a k sa
tı' z a m a n ı n d a n evvel ala• 
kadarlann müracaat etmeleri lıtzım
dır. Müterakim vergi vakıf icaresi 
belediye, tenviriye ve tanzifiyc vergi• 
leri borçluya aittir. Gayri menkul ü
zerindeki ipotekli alacakları ile diğer 
hacizli alacaklıların ve bütün ı1laka· 
darlann ve irtifak hakkı sahipler inin 
ve hususile faiz ve masraflara dair 
olan iddialannm tarihi ilandan itiba 
ren yirmi gün içinde evrakı müsbi· 
telerile birlikte dairemize müracaat 
etmeleri lazımdır aksi halde hakları 
tapu sicilleri ile sabit olmadıkç~ sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacaklan cihetle 2004 sayılı kanu· 
nun 126 ıncı maddesine göre hareket 
etmeleri ve daha fazla maJQmat al· 
mak isteyenlerin dairemizin 934-196 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri 
ve yukarıda yazılı gayri menkul 
3-6-935 tarihinde satılacağından prt 
name tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 

(11115) 

ğişti. Çenberin ıçinde gene mat
baa hurufatı ile şu yazılar yazıl
mıştı: 

"Bizim size ihtiyacmıız var. 
Yarın ak,am saat onda Steyne 
bahçesinin köşesinde bekliye -
cek olan otomobile bininiz.,, 

Kağıdı masanın üzerine bı • 
raktı ve uzun uzun düşündü. 

Demek ki Kızıl çenberin ona 
ihtiyacı varmış. Zaten bir gün 
böyle bir davetle karşrlaşacağı -
m biliyordu, fakat bu kadar er -
ken çağınlacağmı zannetmiyor
du. 

-11-

ITtRAF 

Ertesi gece, saat ona üç kala, 
Steyne bahçesinin köşesinde bır 
otomobil durdu Biraz sonra da 
Thalia Drummond bahçeden 
çıktı. Uzerinde geniş bir siyah 
manto, başında küçük bir şap -
ka, boynunda hafif bir eşarp 
vardı. 

Hiç tereddüt etmeden otom~ 
bile yakalştı, kapısını açtı ve 

[Arkası var) 
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BugUnkU 
program 

... lstanbul 
b~'SO Muhtelif plak neşriyatı. 18 
!'lları laUaikiai plik, 19,20 Çocuk ma-
2Q k Mesut Cemil, 19,50 Haberler, 
ki -.n solo Nejat, 20,30 Havayen 
8-~t ve arkadaşlan. 21 Bayan 
~ şan piyano ile, 21,20 Son 
•e ler, borsalar. 21,30 Radyo caz 
lln. taftco orkestraları. Bayan Birsen 

Budapeşte 

ECZANELER 
HASTANELER 
1 T F A 1 Y E V. S. 

(Rıdvaıı). Şehremininde (A. Hamdi) 
Karagünırükte (Kemal). Büyiikada -
da (Mebmed), Heybelide (Tana§). 
Bakırköyünde (Hilal), Defterdarda 
(Arif), Hasköyde (Halk), Kasımpa
şada (Merkez) . Kadıköyündc Muvak 
kithane caddesinde ( S a a d e t ) . 
Söğüt 1 ilçe ş m ede (Hulusı Os
man), Osküdarda (Ö
mer Kenan), Beşiktaşta (Nail), Ga· 
)atada Mahmudiye caddesinde (Misel 
Sofronyadis), Taksimde (Taksim), 
Kalyoncukulluğunda (Beyoğlu). Ş iş
lide (Halk). Eyüpte (Hikmet) ecza
neleri. 

545 Khz. 550 m. • Yolcu mOracaaf 
yerleri 8~.4S Şarkılar, Sözler, spor, %0,20 

2Z 10 tiyatrosu, 22,25 Duyınnlar, 
ra'4S Piyano konseri, 23,10 Havı orr"' 23,25 Konferans, 24 Opera 

eıtruı .. 
Varşova 

223 Kha. 1345 m. 
-· 

~9,0! Ork11tra, tözler, 20,U Pllk 
ilallte, 21 Debuasy'nin •• Laanır .. 
~ Poem ıcnfoniği, 21 ,30 Caddeden 
a·t'Vrtaj, 22 Yapsın 3Mayıs. 22,40 
J>:~ 23,10 Hafif muaiki. 24,05 

Deniz Yollan acenteıi T e
lefol\ 
Akay (Kadıköy iıkeleıi baş 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şarll Demiryoltan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra
caat kalemi. Haydarpaşa. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 
Viyana 

592 Khz. 507 m. • L 1 m an 
hareketleri 

20
20 !)uyumlar, Z0,10 Ulusal yaynn, 
,30 Haftaıım duyumları, 21 Do

"- I>iana adlı fiil opera piyeat, 23 
~1\amlar, 23,10 Şrammel musikisi, 
~ Sokülarduı reportaj, 24,25 

l:>eutac hla n d sen der 
191 Klu. 1571 m. 

~O 8arkılar, 20,45 Orkestra bir
lltue plyaao JııoUeri. ıı Duyumlar, 
21,1$ Ulusal yayım. 22,10 Roaainl· 
lliıı .. Bevilla Berberi... adlı operuı. 
23 I>uyumlar, 23,30 Operanın deva· 
-., 1 Gece Konseri. 

Stuttgart 
514 Khz. 523 m. 

21
20 Danı pllktan, 21 Duyumlar, 
ıl$ JllUMl ya)Ula. (baUs fU'ım.rt) 
~lk, 23 Duywnlar, 24. Dans 

auk .. •• 
821 Khz. 364 m. 
• t 

13-U GGndtb ~ ~n~,-~ 
nr ....... ı• ~ııııırL•.u Ko• 
aerin cJenmr, 20 Konferan•, 20,20 

Dün limanımıze ıu vapurlar gel • 
mittir: 

Bandırmadan : (Saadet) 
!nnitten: (Güzel Bandırma) 
)fudanyadan: (Asya) 
Karade"lizden: (Gülcemal) 
Akdenizden: (Providanı) 

Dün limanıımıdao ıu vapurlar &it-
mittir: 

Ianite: (Ayten) 
Kerıdeniu: (Vatan) 
Mudanyays: (Kemal) 
lmroza: (Kocaeli) 
lzmire: (Sakarya) 

Bugün limanımıza şu vapu~ar ge· 
tecektir: 

lskenderlyeden: (Ankara) 
Mudenyadan: (Kemal) 
bmitten : (Ayten) 
AJ'Vllık'9n: (Bandırma) 
Akdenbden : (Milvoke). 

~slln-liı:n:nıİmılıd:ı.n gid ...... t. ..... 

&irlar~•nl11:ı.:.... ~Jılüi D;.ya: (Asya) 
bmite: (Güzel Bandırma) 
Mersine: {Gerze) 
Akdenize: {Milvoke) ve (Von 

Sınbon) 

.\iman operalarından plaklar, 20,45 
konferana, 21 St. Josif katedralinde11 
llakil (Berlioz Rekvimi), 23 Duyum
:r. 23,25 "Modern., lokantasından 
&"l&fif muliki. • itfaiye 

Ta 'e fon tarı • Sinemalar, 
Tiyatrolar lat....,ul itfaiyHi 24222 

Beyotlu itfai1eıi 44644 
• Saray : (Unutulmuı Sın/o- Kadıköy itfaiyesi 60020 

111) ve ( Libelay) Uıkfidar itfaiyesi 60625 
• Türk: (Patron olsaydım) Yetilköy, Bak rköy, Büyükdere, 

,, PafAbabçe, Kandilli, Erenköy, Kar· 
e (Gizlenen ıztıraplar). tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı-

( 
• Sümer: (Cenub Kızl) ve nalı mıntakalan için telefon ıantra· 
Bitmemlı Senfoni) hndaki memura (yansın) kelimeaini 
• Melek: (GQzellilı gnstitü- söylemek kafidir. 

•li) ve (Snglllnln Son Sesi) e 
r • İpek: (David Golder) ve 

Hastane adreslerl 
ve Telefonları l' •1ayan OllJler) 

• Tan: (Dans RiJyısı) 
• Hale: (Aysel • Bataklı Da· 

llJın Kw) 
(; 2lhamra: (Benli Kadın) ve 
. • ülyalı Dudalılar) 

• Süreyya: (Savaş ŞarJıısı) 
,, .\lomdar: (lııklar Sönünce) 
e (C11nlı ııtir) 

(; MilH: (Sokak Çiçeli) ve 

• 
•rqnın Maceraları) 

• Hllll: (ltto) ve (Kazaklar) 

Nöbetçi 
Eczaneler 

dır ~u ıece nöbetçi ezcaneler ıunlar· 

Cerrahpat• haıtanesi. Cer
rahpqa 
Zeynep Klmil haıtaneai. 

Ulküdar, Nuh kuyuıu, Gün 
4loium11 caddesi 
Ha .. lri kadınlar haıtaneıi. 
Akaaray Haıeki cad. 32 
Beyotlu Zük6r haıtaneıi. 
Finasaia 
Gülhane haıtaneai. Gülhan• 
Kudua haıtaneai. Çapı . 
Emrazı akliye ve asabıye 
haıtueıi. BakırköY Reta· 
diye kıtlau 
Etfal haıtaneai. Şitli 
Haydarpap Nümune haı-
taneli 

21693 

60179 

2455.3 

43341 
20510 
2ıl42 

16 .. 60 
42426 

60107 

ç ~anUnde (Agob Minasyan), • 
ıı:llluaflitafta (Sırrı Rasim) Gedik • 
ta tada (Asadoryan), Cibalide (Ne • 

Çabuk sıhhi 
yardım tefkillh 

~ti) Şebzadebapnda (Asaf), Cerrah 
tada e('8fef CcW), Sanwty'4iı 

Bu numaradan imdat oto
~istenilir. 44998 

Türkiye Curnhurlye·t Merkez 
Bankasından: 

Hİlledarlanmar.a 1934 etntsi için her tttk hisse itibarile 
'erilmeai biuedarlar umumi heyetince onanan 495 kuruıluk 
tali klnn dağıtılmasına baılanmııdır. 

'li•darlann Merket Bankası Şubesi bulunan yerlerde 1 
~•tan itibaren dotrudıo doğruya Şubelerimiz6 ve bunlardan 
'-tka yerlerde de 15 Mayıstan itibaren Zıraat Bankaaı Sobe 
~ aadıldanna mfiracaat etmeleri rica olunur. (2277) 3269 

MAVIR, BAŞKA llCAK 
İSTEl1Et1 ! 

\bana 

Satlş yerleri: 

POKER 
PLIY 

ANKARA: Sofu ıade Mehmet Emin 

MERSiN : HakkAk otlu Silifkeli Rahmi, 
IZMIR 

MÜJDE 
Zabıta meınurlanna 

mahıuı 200 metroluk 

mesafeyi ı&terir 

kuyvette 

DAIMO" 

Cep Fenerleri 

ıelmiştir . Her yerde 

1S26 numara tahtında 

arayınız n taklitle· 

rinden sakınını:ı. 

SAMSUN 

: Hüseyin Hüınii 

• Tursun qref 

SATILIK 
Boğaziçinin en değerli ve 
şerefli yerinde bugün kömür 
depoları olarak kirada bulu-

nan iki parça 
ARSA VE ÜZERiNDEKİ YALI 
istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 

Deten' Pey akçesi 
Lira K. Lira K. 

14417 25 1081 30 

Yeri Mahallesi Sokatı Kapı 11yısı 
bkl Yeni 

Bo§azlCjl Kurufi•tm• 109 119 

Harita Mikdan 
Sayısı 

4 3298 Metre murabba· 
ında olan arsa 
ve Uzerlndekl 

{) \ 
~ -
' 

ve ADEMi IKTıDARI 
giderir, Eczanelerde bulunur. 
Fiati Istanbulda 150 kuruştur. 
Adres Galata posta kutusu 1255 

3236 

OSMANLI BANKASINDAN 
nan 

Oımanlı Bankası Ştişeleri cari 
Mayıun ' ncU cumarteai gününden 
batlıyarak ıelecek SO Eylüle kadar 
aptıda yazılı ıaatlerde açık huluna· 
cakıtr: 

ı.- Galata merkezi idatesi : 
Adi günlerde: saat 9,30 tan 15 e 

kadar. Pazar günleri : Saat 9,30 t<1n 
ız ye keıdar. 
2.- Yenicaıııi şubesi : 

Adi günlerde : Saat t,30 tan 12 ı 
1'adar. Paaar günleri: Saat 9,30 tan 
12 ye kadar. 

S. - Beyoilu Şubesi : 
Adi günlerde: Saat 9,30 tan 12 ye 

kactaı .Saat 13,30 tan 15 e kadar. 
Puar &ünleri: Saat 9,30 tan 12 vr 
kadar. 3329 

11292 00 884 90 n n 105 11812 9 

y•llnın butUnU. ı Beyotlu sulh mahkmesi batyaz· 
canhğından : 1 - Mahallebici Ha· 

3942 Metre murabba• san Fehmi, Ernest Feri, Yovanaki ol 
ınd• olan araa• lu Alekaandıros, Eftim Merya. Kal· 
ftlll butUnU. yopi Damayanidi ve Dimitri kın 

12308 00 922 91!1 ., ., 108 11818 1 8881 ,. •• ,, Mariyanın müıtereken mutasarnf ol· 

Kurufietmecle bir y•nı tr•mv., CIMkl•I ve ltlr ,. .. , deniz kenarında bulu· duldarı Galatada Kemankeı Kara
nan yahdan ayrllmış yukarıda taurl•nm" par•larlle mahalle, aok•k, Uzelg• mustafıpafi mahallesinde Topcular 

caddesinde eski 24,26 yeni 24 No. 
ve harita sayıhırı 31azth "Ve bugUft k6"'Dr tlepoau o'arak kyUan•'an araalarla yah \u Manav gtdiğinden münkalip 880«' 

ayr. aytı sillmalc Uıere D·4·911 tunl•11ectnele11 batla,.rak luipah za;t ••11• lira muhammen kıymetli liltUnde q· 
lile arttarma§a c;ık•rllm19tar. o ........... U9·8.- 1Unl9111eclne raatla,•n Paur- reti merdiven ite 9kıhr ufak ocı111 
tesi gUnU •••t 1S de latanbul lvlulf Mudlrlfetl koml8yonuncla ı•pllac•ktar. ha.t dUklctn tamamı ftlyuun lalniqe 
istekliler artt1rma, ekalltme k•nunu •hll .... ı dal .. lnde taMrl•nmıt lcı.-atl.. mahkemece arar verllmlll Oserh\c 1 

r1nın yUzde yedi butjuıu nlabetlnd• ,., paral•ı111 v.,a teklif 111ektublarını sık artmaaya nauldutundaıl 3 
ba· 

.. .. 
atıu 915 prpmba sflnü uat 15 

muhtevi zarflara belli •••tten evMI 0111 ıona .,.,,..elerl n harltal•rtnı ..... den ıe ,. kadar Beyotlu sulh mah· 
mek ve arttarm• .. rtlaranı eırenmek latefenlerln her gUn M•hlOllt kaı .... ıne kemılırl Bq :vuı•nlılınca apk ar• 
gelmelerL (SI088) tınna ile satdacalrtır. 2 - Al'tmna 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllll111t11111111111111111111fl11111111111111111111fl ~::ib~::::-;:d0~':ı1:ı·~~~ 

K A Ş E 

NEOKALMiNA 
Grip .. nevralji • Baş ve Dit •lrlları • Artrltlzm • Romatizma 

111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ZAYi MAKBUZ 
l 7608 numara beyannameli 49 fıçı 

ve 8 sandık makine yağının 2-3-935 
tarih ve 245466 numaralı 325,47 Ji. 

ralık İstanbul İthalat Gümrüğü mak
puzu )<aybolduğu ve yerine yenisi a
lınacağı cihetle eskisinin biıkmü ol
madığı ilan olunur. 

SOKONİ· VAKUM OYL KOM· 
PANİ, lNK. 

Üsküdar hukuk hakimliğinden : 
Şaziye tarafından kocası Eminönü 
BcJediye şubesinde eski kayitleri çı· 
karma memııru Nail aleyhine açtığı 
davadan dolayı tayin edilen ıünde 

mahkemeye .:etmediğinden müddeiye 
Şaziye vekili Mamar Rizanın talebile 
hakkında ıı:ivap karan ittihazla. tahki· 
kat 25-5-035 tarihine müsadif cumar• 
tesi günü saat ı O talik kılınmakla 

vevm ve saatı mezkur da yine gel· 
mediği ve tarihi ilandan itibaren ylr· 
mi gün zarfında bir itirazda bulun· 
madığı takdirde tevhit olunan 
q34.17 54 No. lu ihtar doeyaa tetlrflr 
•dilerek icabedcn karar verileceği gi 
bi blT daha mahkemeye de ılmanuya 
cağına dair yazılan '1yap karan Uca 
metg!hının meçhuliyeti ba .. bile 
mahkeme divanhanC9ine a•ıldılt gi
bi keyfiyet ayrıca cazete ile de ilin 
olunur. (11140) 

İstanbul 7 inci icra memurlutun· 
dan : Beyotlunda lstiklll caddesinde 

Gönül sokağında ~ numaralı Mihı· 
lidiı apartmanımn beş numaralı dal· 
resinde ikamet etmekte iken halen 

ikametglhı meçhul Sotiri Çakalidise 
Dairemizin 934-7141 sayılı do.yasile 
İbrahime bin lira borcunuzdan dola· 

yi aaliye birinci tica,ret mahkemesin· 

den alının 934-240 ayılı haczi ihti· 
yati karın mucibince Eminönünd~ 

Vaid• benı eltında yedi numaralı dük 
klmnııda mevcut emvıJ 9t eıyaruı 
mesktır karar dairesinde ihtiyaten 

haeıedihnit olup lkamıt1lhını11 ta· 

rafmrsa teblll edilmelr Uzere ıönde· 
rllen haczi lhtlyatt karar sureti lka-

metalhınısın meçbuliyetl dolayisUe 
tebl1,~ edilmemit ~lmatda ltbu kara· 
nn taraftnu:a Dinen teblilfne karar 

•erUmiftlr. lcN •• lfllı kaaunwııan 
103 ncü maddm aıudbince haczi ihti
yati karar suretinin tebliğ makamına 
kaim olmak Uzıre ilia olunur. 

(11139) 

ZA vt - latanbul Liman Dairetin· 
dea aldıinn kapten tüadıtnuatmi 
ıayi ettiıta. Y •ni•ini alıcatandan ... 
kisinin btikmU voktur. fandat mottirll 
•uvarisi MuetafL 

btınbul A•liye birinci ticaret mıh· 
kemesinden : Nıuman malcinaları 
Nbf Umited Şirketi reisi Ali Nuri 
taralından Gatatada Pe,.ertıbe pua
nnda Marikyın hanında 3 No, da 
Komlıyoncu Tevfik Nevıad aleyhine 
34-102 dosya numaraaile açılan 455 
lira alacık dıv11mda yeri belli ol11u 
yen borçlu ilanen yapılın teblltata 
rağmen mahkemeye ıclmenıit ve son 
muhakeme celeeslnde de alacaklı ve· 
kili • borcun senedli olan 87 liralık 
kıemı hakkında medan tatbik evrakt 
ve 388 lirası hakkında da esbabı su
butiyeıi olmadıiı cihetle borcun ta· 
rnaım için • yemin teklif etmi' '-u· 
lunduiundan borçlu Tevfik Nevzıdın 
yemin için tayin olunan 22-6-935 cU· 
nü saat 14 de mahkemeye celmesl 
Yt Cthnedili takdirde yemiaden im· 
tinı etmiş ad ve davaya aabid nazari· 
le bakılacaiı illn olunuı. ( ı 1128) 

lstanbul ikinci if1h memurlqtaıı. 
dan: Bir mUfliac ait ayakkabı vesai
re birinci arttırmada taktir edUea 
kı)'metin yüzde yetmif befÜÜ bulma· 
dıtmdan ikind arttmm11 C5·5·9U ta• 
rihlne miisadif puartnl ıOnG uat 

ıo da yapılacaktır. lsteyen!trin ts

tanbuldJ ı.tısebpıda Saclıkıyye ha

nında 30 nıımvaya müracaat etme

leri ilan olunur. (11125) 

Yiladı 7 5 ni bulmadı&ı takdı'de en 
son artıraam teabhildil baki kalmak 
tiler• ikind artırma 15 inci can• te-
sadüf eden 20 buiran 935 pertembt 
ıUnU uat 15 den 16 ya kadar icra 
otunaçak ve en çok artıranın Gatilnde 
bırakılacaktır. Bu deradın batka llln 
yıpıl-yecalrtır. J - Tarihi ihaleye 
kadar Maliye verıiti, Evkaf icaresi 
Belediye ru•umu ve deliliye müttı· 
diye aittir. 4.- Anımıaya ittirak e
decekler kıyınett muharnminenin 
yilade yedi buçutu nisbetindt teını· 
nıt akçeai veya ıtıillt bir bankımn te
minat mrktubunu ıetlnnesi .. ntır, 
5.- Anırma bedeli tarihi ibalıdcn 
beş gün zarfında mahkeme kasasına 
tevdi edllmek lbtmdır. Alrsi talrtird• 
farkı fiat ve ıarar ve ziyan ve faiz 
YI masarifi aaire bilA bUlrüm kendi· 
sinden tahsil edilir 6 - ipotek sahi· 
bi olıanlarlı balclan Tapu sicillil• •• 
bit olmayan ipotekU alaealdılar ve 
her hangi bir hak iddit edenler tari· 
bl illnclan itibaren 20 ıun sarf11ıda 
evrakı ınUıbitelerile birlikte aat11 mı 
ınuruna müracaat etmelidirler Akel 
takdirde baklan tapu siclllile ubit 
olmıyanlar sa~ bedelinin payla~· 
undan hariç kabrlar. 7 - Şertnult 
2·J.9U ,un1eaıec:Jndı qaablJemt di • 
""nlaıııntndı her lenin ıare biJecql 
bir ,ere a91imqtır. DolN' prerek 
fazla iuhat iıtiyenlcriıı 9S!-U No. 
ıile Beyoğlu sulh mahkemeleri Ba,. 
,........... ıaUracutlan uan olu· 
ıtur. 01119) 

latanbul 4 Uncü icra memurluğun
dan : Cadde bostanı plljrnm büfele
ri aÇık •rttınna ile sablacağından ıe· 
Nitl lfrenmek •• ırttınDatı ı,ttrık 
ltalck latiycıılerin 14·5-935 tarihine 
mUsadlf salı ve çartamba ve per,em· 
be stlnleri uat 14 deıı \6 ya kadar 
dairemize mUr,~at ttıntleri lUzwpu 
illn olunur. (lllU) 
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imrendiğiniz FRiGi AiRE soğuk hava do- : 
labı bu yaz sizin de yuvanızı şenlendirecektir ~ 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -• ilk taksit olarak vereceğiniz yalnız 10 lira muJ(abilinde 
19 3 5 Modeli mükemmel ve. yepyeni hakiki bir ~ 
F R i G i D A i R E sahibi olacaksınız. Bunların fiatı 1 

180 liradan başlar. • •....................................••• ~ 

Elektrik sarfiyatını mı düşünüyorsunuz? Onu biz sizden evvel ve sizin ~ 
- Hayır ... mirasa konma· i~in düşündük ve bir FRİGİDAİRE'in 40 MUMLUK alelide bir elektrik • 
dık. Kocam isim glinüm lambasından fazla cereyan sarfetmediğini müjdeleyebiliriz. • 
için bana FRİOIDAIRE'i he· = 
diye etti. ilk taksit 10 lira· •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ii 
yı verdikten sonra sız de Bourla Biraderler ve Şürek.asının Galatada, Beyoğlunda, Ankara-ve iz· = 
bir FRIGIDAIRE alabilirsiniz. mirdeki mağazalarında 1935 modeli FRİGIDAIRE leri görünüz. • 

ll•rııı•ııır•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•mı•ııııllf! 

~- Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerç·yale ita yana 
Sermayel.İ : 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) ' 

Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla-

'. namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. ( 5999) :._ - - · 
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Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malUliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz •• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

.. 

Maarif V~kalçlİ'lıdcn. 
1 - Orta tedrisat mekteplerinde türkçe, tarih -

coğrafya, fen bilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca. al
manca, ingilizce muallim muavini olmak isteyenler için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 Temmuz Pazartesi günü lstan .. 
bul Üniversitesinde başlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana ·dahil olacakların; 
A) Türk olmaları, 
B) 2 O den eksik ve 4 5 den fazla yaşta olma· 

malan, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet 

ve cünha nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkında 
mahalli vilayet veya kaza idare heyetinden bir mazbata 
ibraz etmeleri (Halen memur ve muallim olanlar bu 
kayıddan müstesna olub mensub oldukları' Daire Amiri~ 

~ 

nin vereceği vesika kafidir ) . , -
D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik ·etmeye 

mani vücud arızalanndart salim olduklapnı isbat eder 
tasdikli hekim raporu ibraz et~eleri. · ' 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki 
ders senesi muallimlik etmiş bulunmaları lazımdır. · 

DOLU 
., 4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları 

A 1 ONIM takdirde 1702 numaralı kanunun 1 nci maddesinde 
Gedikpaşada istanbul Jandar- gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta tedrisat 

muallim muavinliğine tayin edileceklerdir. 

t 1 k • d T s 5 - Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir ma Sa tna ma OmtSyOnUn an: 11 k • ş• k t• istida ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya,_ 
f 1- Yeıli m;ımulfıt·nfr'an yüz elli kilosu s:trr ve yiiı: r ıgor a ır e 1 ŞU vesikalar bağlanacaktır. 

elli siyah olmak üzere üç yüz kilo birinci nev'i sabunlu A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti. 
kösele eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 14-5-935 B) Tahsi1 derecelerine aid şahadetname veya ve .. 
salı günü saat on b(·Şte Gedikpaşada Jandarma Dik;m yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmıştır. sikalarının asıl veyahud suretleri. 

1 

.ı. • 
evi binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. Çünki bu sigorta ile : C) Hüsnühal mazbatası. ' 

2 - Bu malzeme için tasarlanan baha 600 lira ve ilk Ölüm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir - D) Mahalli Maarif idaresindt:n nümunesine tevfi .... , 
teminatı da 45 liradır. İsteklilerin 45 liralık malsandığı vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita- kan tasdikli sıhhat raporu, J 

makbuzu veya banka kefalet mektubu ve hüviyet cüz- mmda sigortalı hayatta bulunursa ve maluliyete uğramamış ise müem- E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fa. 
b b 11

. men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malfiliyet ... fl f" 
dam ile bera er e ı gün ve saatte komisyonumuza togra ı ış, müddetince ücret alınmaz - daimi maHHiyet halinde müemmen meblagyın Al 
gelmeleri·. (2227) 3 170 F) tı aded 4x6,5 büyüklüg""ünde kartonsuz % 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita-

am11111111111ın11111111111nTlllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllUlllrlll• mmda müemmen meblağ yene tamamen ödenir. fotoğraflar, , :: j{ : Bu vesikaların en son 1·6-1935 tarihine kadar Ve· 

=-

§_= TAY , ,S D 1 YAN G osu ~--= Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı kalete gönderilmiş olması lazımdır.,, Bu tarihten sonra J .~ f ~ yaptırmak üzere şu adreslere müracaat edini:ı Vekalete gelmiş olan veya evrakı müsbitesi noksan 
... · c Anadolu Sigorta Şirketi gönderilmiş bulunan istidalar· hakkında muamele yapıl-

-~ Şimdiye kadar bin~erce kişiwi zeng·n etmiştir. -~ mıyac~~ Ke_yfiyet ilan olunur. <1957) 3
2
41 _ 

J Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 1 
~ ~eni tertip plinını g8riiniiz ~ ~~U=m=u=m=i=a=ce=n=~=lı=ğ=ı =: =G=al=at=a=, =U=~=o=n=h=a=n=.T=e=le=f=on=:=4=4=88=8=.~~ ~1111•1111 lllJ·~ 
E_~ 1. c i te ş i ~esi il M ay 1 s 19 35 ~ e ~ i r. ~-§ Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü Mümtaz FAiK ~ Sizi soğuk algmhgmdan, nezleden, gripten, baş Y& il 

k 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, istanbul, Ankara cad- ;; diş agrdarmdan koruyacak en iyi ilAç budur. 3 

i Büyük i ramiyesi 25.000 Liradır. 3228 : & _. 
i111111111111m11111111nnnn11111111111111111111111111111111111111111111mmli dcsiı 100.- Basıldığı Y.er: TAN matbaası1 :;mllll• İsmine dikkat buyurulmaSI •llflllllm;; 


