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. ~.~~G~·~,~_ lrtlca Sebekesinde Yeni Suçlular 
Orhan Selimin öatiirkçe ı•r•· · . 

.ı ...__.. .. u - Şehir haberleri. 
-uu : Ankara mababirlerimizin te-

ehonları - Galıp Ataç•ia 

4 konıiti - Felet'n f*1au 
lactcle : Azia Hlldayi Akdemirin "Bis· 

ele Cuua!uk,. adlı eseri -
1 ıı-.... Kendi kendimize ç&t11oru. 

irtica Şebekesi ile Alikadar Olarak, c.H.P. PROGRAMı 
Çekildi Parti Programı Esasları -ae ı li1&nl icmal - Ballwl ma· 

habirlerimisin telefoıJan ... 

• aJaularm eon haberleri. 
llclda ı Mitler'in •'Kavpm.. adlı klta· 

blllm tercwneai -san Bal-
' laeicte : Memlekette TAN 

Bursada da 10 Kişi Sorguya 
Hakkında Yeni Malumat 

1 badde ı Ekonomi - Satbk 61tltJıri 
- Dün,. ai,....... 1-.S.: Gbel un•at1ar 

ıo._.: Niaamedclin Nuifin "'Fa~ lı· 
tabala nud alch1.. tefriba ' - Sevitenl•. ......., -

1 Hikl)'e. 
l fadct. ı Briç dersleri - Bir aalt.anatm 

... .__, 25 iDci ,... dla&DL 

iç işler Bakam Şükrü Kaya lsparfaya Ve 
Cenub Vilayeti ine Gidiyor 

ISPARTA MÜODEIUMUMTSININ BEYANATI 

Say/avların Yapabilecekleri 
işlerle idare Meclisi azalıkları 

.. ouğde: ....... 
la incide : K..._ ..,, ...,._ - Krala 

....... .W-• lilaaal Ha7· 
14 -....... clat. 

inzibat Altına Alınıyor 
15 -• : Kmt Çember. 

!adde ı FQdab wı,uer. 

Gazetecilerle 
Hitler Başbaşa 
[Berllne giden erk• 
daıımız yazıyor:) 

B«lia. z 
Suçluların glzll faaliyet ve muhaberelerine sahne olen f8hlrlerden : Mllls, 

Almanyada tetkik aeyarha- B d bl • u tinde bulunan Türk guetecile- Antalya, Isparta, ursa en rer gurUn ' 
ti dUn beklenmedik bir iltifata !aparta adlcyesi, irti;a müte-.._har clıdu'tar. Alman Cumur- şebbisleri hakıkmdaıki tahkikata 
l'tisi ve Baıvekili Adolf Bitler, büyük önem ve h•ıaaiyetle de
tc:nebi gazetecilerle görilfme- vam ediyor. Ankara mubabiri
l!ıek hllıldmldmki teamülden ay- miz g~e geç vakit fU b a b eri 
rııan. bisi kabul e1mittir. Hit- verdi: 
lerrınkabulü program haricinde A.n.Qra. 6 (Hami muhabiri-

\~~fund•n, hiç beklenmiyor- mi• bUtllrlyot)-lgi§ler Balra· 
?CIU. Almanya llaa.t Celliiy• .,... ~~""f!''t· :t-c ... ~-"• ..,,. ce-

-· ıu __ ..La ...... ._ ""h"' !'t~ıwr~ 
nın~r..1 rsMIR-r-ia; ... . 
~ Baıvekiıet b~ l>lf ;;;-.~.r 
B a k an 1 ı ğ 1 n ı n da bulanduE_ Wilıematreue'dedir. Mat
uuat Cemiyetinin bizi mlaarır 
ettiği A d 1 on otelinden Wil
he1matreue 10kağmdaki Bafve-

b~et daireaine birkaç dakikahk 
ır Yoldur. . 

, . .,.... ...... 
.,,__. ""•· a.r.tecıl,.,,.,.... 
,,. JWllQIGll, ~ ........ _,. 
,.,,.,. ~ lrir IJUeGtfir. 

Herltlıqi ,,...kan ı..ı. ti~ .,,,,,,,, ,..,.,.,,,.. .,... ,..,. .... , 
~~....,,_ .. .... 
.......... pA, ,.., ..,,iti .. 
-- lid ....... ,,, .,,,,. ..... """ .. ,,.,.., ........ 114 ,..., ,,.,. 
,.. lir t.ır ,,...,,_, Ue796ilir: At· ,,,,,,.,,,,, .,. .... ., .......... ,... ,_;, --ii 70"..,,.WtOll Wtlrin, .u.n niihlthb lriı'i iPıuf•, hndi ................ .,,,,.....,i ... 
........ flafdıanın ..... ,,..,,,._ 
al•,.. to""'71P ptinfifi 6 • f lı • 
...-.ı.n .,,.,,.,.,.. .örirw, itte o 
.,,,..,,., iri. hruliıai, o .... - .... 
"• rrmrHlllalt olnuq .. 'Ghilir. ,.,....,. q;.au nad ,..,.,, .. 6ir , .. 

""""• .,.,,.)'GmUICI, 6a "• öyle 6Q> 
memnuniyettir iri, oncelı •uMef!( 
olan taıla6ilir. · 

Taksi ile, Gç yıl evvel yapılan 
bu binanm büyük kap111 önüne 
leldiğimiz zaman. ban memur
lann orada bizi beklemekte ol
dukıamU gördük. Hitler'in dai
~ bu binanm ikinci katmda
~· Palto vt' şapkalanmızı bi
l'iııci katta bıraktıktan IOnra 
llleınurlann refakatinde ikinci 
~ta çıktık.Burada bizi,bekleme 
"""'Onlarmdan birinin içine da -
~et ettiler. Orta yerde yuvarlak 

r masa etrafında. geniş rahat 
koltuklar ve ~ekinlar içinde 
Poraeıen tezyinat qyuı bulu -
~bu odada on dakika kadar 
~edikten sonra kapı açıldı ve 
~fat memuru bizi genifçe, fa 
~t lot bir koridordan geniı bir 
~Pırun önüne kadar götürdü. 
leapı açılmca kendinıizi futbol 
~Ydaıll kadar geniş bir salon 

Bir ..-ım. 6cıflıa 6ir paet.ci
)'i otlatınco, 6anun Hrdifi mM•lli 
wolıin lıaooetile,~ 

4sparta vallel Fevzi Dalda 117 lı a • a a ı a ı anan maıllli yor. 
...,.,..,_ flinlenfliri r, n.,.-

birlerimizdeıı dün al~~ tel- )ler'İıt• ••lir, İftİIMul .,.,., ,..... ,.. 
graOarda da S a i d ı K il r d 1 lnr öbnel• ,,_,,.)'Gl'Glı ôıleta 6iilbil 

ile M·11A- ve Antalyadan muha- lı..Wr. Atla,,.,. •oaet•dnin iN, cai
:ua. lan .U.e, 6ir ttırtılı,,,. ,..,..; ~. nat· 

bereye giriJtikleri anlafı. . ~n lıa tatalar. ö6iir taroltan hem ,.. 
iiç kişinin Ispartaya getirildık- ~ f'lfUU'. laem de ittu... 
leri ve sorgularu_ıa baş~~ık~a- lıailir. 
n bildirilmektedır. Aynı hadıse Gaatecililtt• atlatmolı, .selale 

ANt<.ETIMIZ 

SKi • YENt 

, Bakınız nasıl : 
Bir ana ile bir km, bir baba 

ile bir oğlu, bir büyük kardqle 
bir küçük kardeıi, bir arabacile 
bir toförü, bir alaturka musiki • 
taraftarile bir alafrangacıyı ilb. • 
Münıkap ettirerek resimleri ve 
söylediklerlle ~ber okuyucu
larımua takdim edeceğiz. 

Bu anket hayali değildir. Tiır 
ler inkılibnnızm ikiye böldiiğü 
eski ve yeni dewin en karakte
ristik insanlan arasından seçil • 
miştir. 

Pel'feınbe giinldl saymuzda 
başlayacak olan bu anketi de -
ğerli yazıcı Nizamettin Nazif 
yapacaktır. 

Bu anket hakkında Nizamet
tin Nazifin yuacağı tafsilitı 
yarınki saymuzda bulacakamız. 

Çınde bulduk. Bu salonun en u
~ köşesinde san üniformalı 
~J.r zat ile küçük boylu ikinci bir 
b~t ve ikisinin arasmC:la bulmıan 
'tl '! •dam ideta zorlukla görü -
.:ırordu. Kapıdan içeri girince 
~un sağ tarafında banka 
tCirw meclislerihin odalannda 
ler en uzun masa ile sandalye
bir' IOI tarafında da yuvarlak 

dolayısile Bursada da bazı tev- ıribi, ilri türlüdür: u, ayda, altı a,,,_ 
kifler yapılmıı.~· Bursa m~ha- da, Nn•d• bir, )'Cini luılalı atlat- iri, SoCG"• anema, lttıdın, moda, İfİn 
bl·rım' iz bunun ıçın ıu haben ve- malcrr. Bir de orlıa arlıayo, YGltİ •lııttı tartdı, preaidir oe koca.,.,,,_ 

Pin Cifi" atlatm.ıar. lalame birdenhin baltltal ltôaılı in· 

~ vardı. Yuvarlak masa
~ir John Simon'un Alman li
t~ .Cöriişmek üzere Beri.ine 
laıl tı zaman etrafm.da toplanı
dU&:~ olduğunu evvelce gör
ll' ~uın resimlerden tanıdım. 
~ bir halı üzerinde yürü
ı;-ge ve karşıdaki üc zata doğ-
fe ~~leıneğe baııadık. Bu me~ 
bJı ""illa çok uzun geleli. Sanki 
'-~dlikçe karı ıd a ki üç 
bir bizden wraklqıyor ve hiç 

riyor: l ak' ha G,,..t•cinin en bü)'ii/ı aeoki lıar- ratına flürerraai i,in, la•l• mülaim 
"Bursa, 6 - spartad 1 

• pandaltini İfl• 6a arlıa arlıa)'CI, .,.. INıkrleri, ula atlatmamak •er•lı· 
'dise ile a/üadar oldukları zan- tı ..,. •• ,,.,,,.,..,,.,,.,. Ba atfatıtlar, w. 
nedi/en bul kimseler hakkında bailı . o,,.,..,.,,o laa 6re 2SO ~•lrip Bö.71• olunca, paetecililr relrabe· 
burada da tahkikata ba~landı. 1ıar,,.,.dalıinin renken ,..,.. • .ı- ti, luıberl•ri plıtı/ılan 79rden laer· 

Şimdiye adar sorguya çekilen- r ... )'Üdn• tlofrri patl..,,.,.. ~w. ,,..,.,. ö .. c. alıp olıa)'llCUya alGJ
[Arkası 5 incide] patlatan, ;watltda6i1en i f i n cülden tı,.,...,, İfİn yapılan faydalı oe .U· 

-
------.... ~~~~ fallına fi~ olma ,.l'Ciirl AtI.t· .sel, meraltlı w uil 6ir YGnf d .. malt 6a kadar aeolıli oldafano p. ınelıfİI'. 

,... artılı atlamanın lecaaıini. ayn
ca tarile laacet lıalmadaıa, laerha 
tUCWOllr efle6ilir. PERŞENBE 

SAVIMIZDA 

YAHYA KEMAL 

Atlatm1U1ın bu lıaılar can oerici 
• eon alıcı olmuı ,..,.,,,.,. ötürü· 
lir iti, diltlıote defer laoberi etfa. 
yem .,....,., artılı afaiyle llat tat•• 
mônuı lıcılmanl.,, altını 6iteni lafıl. 
lıa 6iWir.melı oaailaini ya,.,..._, 
teldlılıi eflilir. Çünlıü • a a • ı • "• 

1 melt, fOCl'lı, Iİnema, ,,_,.,., rnocla 
ı H fldlaa difer Aaoo H cioat-wian 

C. H. Partisi programına ilive edilecek yeni ve mühim _. 
lan dünkü sayımızda okuyuculanmua bildirmiıtUt. ö esaslar et
rafmda dün aallhiyettar bir kaynaktan tafsili( aldık. Bugün. 
üçüncü sayfamızda bu tafıilitı oıkuyac~ 

Parti programma konacak yeni ve mühim esaslan t 'ıariiz et• 
tirmek için onlardan bazılarım burada hüliaa ediyoru 

1 - Partiye esas olaıı bütün prensipler KamAlizm yoludur. 
2 - Saylav seçimi iki dereceli olarak kalacaktır Ancak birind 

seçmenlerin intihabı serbest olacaktır. 
3 - Parti aaylavlan sennayesi devlete ait müeaeselerde, tir

ketlerde, imtiyazlı şirketlerde, inhisar idarelerinde meclisi idare 
üyesi olamıyacaklardır. 

4 - Şirketlerde idare meclisi uahğı umumi kaidelere tibidir. 
5 - Ummni, huausl, mülhak bütçelerle menfaati devlete ait 

müesseseler bütçelerinden para ödemeyi taammun edecek bir 
ticaret itini Parti saylavlan yapamıyacatdardtr • 

6 - Parti mebusu avukatlar, devlet müeaeeseleri, busuat ida
relerle belediyeler, bayır cemiyetleri ve aermayeeinin bütünü ve 
ya bir parçası devlete ait müeueaeler aleyhine dava alamazlar. 

7 - Univenitelerin aa~ arttınlacatrtır. 
- dyo mmetın ldDtUr ve politika terbiyesi için en değerli 

bir vasıta haline aokulacaktır. . 
9 - Sinemanın millete yarar olması iş edinilecektir. 

10 - Hak ve vazife bakımından kadın ve erkek arasında hiç 
a~lık gözctilmiyccektir. 

YUGOSLAVYA SEÇiMi 

Yevtlç Lisle~i Ezici Bir 
Ekseriyet Kazandı 

B • 1 g r a d' d a m a c il a b ı n a a ı 

YEVT iÇ 

çiminde 360 yerden 300 ünü te
min edecek cibi göriinmektedir. 
Muhalefet liderleri kendi liste· 
Jetinin bu şekilde bir mağlObi • 
yete uğrayacağını hiç tahmin 
etmeyorl&rib. Yevtiç'in ka%an • 
muı bütün Yugoalavyada bü • 
yük bir sevinç uyandll'ftllf her 
oehirde büyük alaylar tertip edi 
lerek hükOmet listeli alkışlan • 
IDlflB'· 

Bu hususta ajansların verdiği 
tafmJlt son haberler kıSmnnız • 
~-

• 

Yunan hey'eti 
BUkreşe gidiyor 

~ 1&nıan kendilerine yakl8§8 • 
L.i &caktık. Fakat uzakta bize 
-cru ilerlemefe bqlayan üni -

r Arblı 5 incide 1 
A. ŞUkPll ESMER 

in yeni bir Şiiri 

1 eoHf /a CI 6 8 r ,,.....,,,.. .. .U.)'Clft 
ı ... _, ,.,...., ... HliMili ..... 

ı 
dcıda iti, memleht ,,...,_ h llf
ıaa 6aCdaa .,.,,;roın4. 7flrlfl -__________ .. ,.,, ... ~Wi,. ... 6ilir ... 

AH Neci KARACAN 

YugOllavyada yapılan ıeçim
de Yevtiç listesi ezici bir ekseri 
yet kazanmıştır. Yevtiç hük6. -
meti taraftarlarmm saylav ac. 

Atiıı., 6 (Hususi muhabiri. 
miz bildiriyor) - Bükrqte top
lanacak Balkan konseyine işti -
rak edecek olan Yunan heyeti 
!ugoslavya heyetile birleşmek 
uzere yarm buradan Bclgrad 
gidecektir. 
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l< A R S A D 0 R B U N L 
BAKANLAR 

Bir Türk soruyor: "Karstaki 
zelzelenin Japonya veya 1 tal ya-

1 

da değil, Türk topraklarında ol
duğunu ve ikisi arasındaki farkı 
anladığımızı isbat etmek ıçın 
ne yaptık?., 

Bu fark, yakından bile göze 
ilişemiyecek kadar azdır: Kars 
ahalisinin de yardırnile, yıkılan 
900 ev halkına 3000 lira kadar 
bir para dağıtılmış ki, adam ba
şma bir lira düşeceği bile şüphe
lidir; bir de, resmi bir ifadeye 
göre "Sihhat Vekaleti Erzuru -
ma doktor ve sıhhıye memuru 
gönderme$ suretile yardım et -
miştir.,, 

Allah ömürler versin! 
lşin resmi tarafı bu kadar. 

Gelelim Türk zenginine... O ne 
yaptı? Korkarım ki, bu felaket 
duyar duymaz yerinden fırlac..1, 
otomobiline atladı, hanlarını, 
apartımanlarmı birer birer do -
la§arak temellerini yokladı. Zel
zele bu, ne olur ne olmaz, Kars
tan bu yana doğru da bir yürü
yü verirse hazırlıklı davranmak, 
binal<?rda yarıklar ve çatlaklar 
varsa şimdiden kapatmak ge -
rek. 

n lstanbu1a bir Japon askeri heyeti geldi, heyet buradan Balkanlara gidecektir- Rıhhm boyundan köprOyf 
kadar uzanan saç levhalarda yakında kaldırıhyor ve o güzel m kıymm çirkınliğı gideriliyor 

Türk zengini btı felaket önün 
de elini iç cebine atarak portfö
yünü çıkarmak şöyle dursun, 
belki önünü sımsıkı iliklemiş, 
kollarını kavuşturarak beton dı
varlan arasına çekilmiştir. 

Böyle vaziyetlerde iane ola -
rak toplanacak bir kaç bin, hat
ta kırk c111 bin lira Digor nahi
yesinde ölenleri diriltmez; yıkı
lan ocakların yeniden yapılma -
sına değil, bacalarının yerine 
konmasma bile yetmez ama, pa
ra, her yerden ziyade burada bir 
vatandaşı bir vatandaşa, bir in
sanı bir insana perçinleyen top
luluk duygusunun başlıca deli -
lidir. Kars felaketine dürbünle 
bakan Türk zengini henüz ce -
binden bir tek lira çıkarmamış 
olduğuna göre bu duygunun sı
fırdan yukarı bir sıcaklığa va
ramadığı anlaşılıyor. 

Kars zelzelesi bize yüzlerce 
evin-yıkıldığım ve yüzlerce Tür 
kün öldüğünü, yaralandığını bıl 
dirmekle kalmadı, bundan daHa 
korkunç bir şey öğretti: Yur -
dun bir bucağını allak bullak 
eden hareket, bizim kendi ken -
dimizden başka herkese ve her 
şeye karşı tasasızlığımızı biraz 
olsun sarsamamıştır ve Digor 
nahiyesindeki evlerden çok ev
vel zenginlerimizin insan taraf
larının yıkılmaya başladığını or 
taya çıkarmıştır. . 

Peyami SAFA 

Rıhbmdaki saç lev
ha 1 a r kaldırllacak 

Galata rıhtımının Mumhane ka 
pısından Köprüye kadar olan 
kısmı üzerindeki demir pannak 
lıklar saç levhalarla örtülü va
ziyettedir. 

Şehrin en işlek bir yerinde 
göze batan bu çirkinliğin kal -
dırılması düşünülmektedir. 

" TAN " m tefrikası : 15. 

E ik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

kmtmın ezici yorgunluğu var
dı. 

Beni görünce, boynuma a
tılmasını bekliyordum. Hayır 1 
Bir adım geriledi. İlk h~reketi 
sağ elini ceketinin sol cebıne gö 
türmek oldu. 

Onun manyatize edilmişe ben 
ziyen hali, beni de manyatize et
mişti. Ben de onun gibi tutuk du 
ruyordum. 

ô, parmakları cebinin kenarı
na takılı, bir müdde-::, öyle dur
du. Sonra ... 

Bana, bir cigara ver, çocu -
ğum ... Bunu ne zaman hatırla -
5am, yerimde duramam ... Bu, gö 
rülecek, görülmeğe değer bir 
sahne idi çocuğum! 

Sonra... Etrafımızda kimse -
ler olmadığı halde, o, belki yap 
tığı hareketin kendi de farkında 
()imadan, başını iki yana çevir
di ve korkak korkak bakındı. 

Belediyenin 
2 milyon 
Lirasına haciz 

Paristeki Sen mahkemesinin. 
lstanbul Belediyesi hakkındaki 
haciz kararı, dün, lstanbul Be
lediyesine resmen bildirilmiş
tir. Haciz Boer Marşa! ve Os
manlı Bankasında belediyenin 
mevcud paraları hakkındadır. 
Konan haciz 500 bin altın frank, 
yani 2 milyon Türk lirası kıy
metindedir. 

Dün, Belediyeye yapılan bu 
tebliğ, epeyce telaş ve heyecan 
uyandırmıştır. Bunun üzerine 
Belediyede reis muavininin baş
l•anlığında bir toplantı yapıl
mış, meselenin hukuki vaziyeti 
görii§ülmüştür. 

Haciz kararı, belediyenin vak
tile istikraz yaptığı Periye Ban
kasından ayrılan hamilier tara
fından koydurulmuştur. Beledi
ye Periye Bankasile anlaşmış, 
fakat, bu bankadan ayrılan di
ğer hamillerle anlaşamamıtşı. 

Dünkü toplantıdan sonra, key 
liyet, Avrupada bulunan Vali 
ve Belediye Reisi?numaaın Os
tündağa bildirilmiştir. Haciz 
kararının kaldırılması için he
men hukuki yollardan yürüne
rek, teşebbüslere girişilecektir. 
Parise ayrıca avukatlardan mü. 
teşekkil bir heyet gönderilecek· 
tir. 

Japon heyeti 
Dün g e 1 d i 

Dün Berlinden Istanbula altı 
kişiden mürekkep bir Japon as
keri heyeti gelmiştir. Bu heyet 
General Ando, kaymakam Kita 
ni, N oda, Şibayama, Akiyama, 
Haşimotodan mürekkeptir ve 
Perapalas oteline inmişlerdir. 

General Ando dün bize İstan 
bulda eski bir silah arkadaşı 
olan Japon sefareti ateşemilite
ri kumandan Yaşinak'ı ziyaret 
için geldiğini ve burada resmi 
bir vazifesi bulunmadığını söy
lemiştir. General, "burada ye -

Bu bakışlar, yabancı gözlerin 
gönnelerinden korkan, suçlu ba 
kışları idi. Elini, sinirli bir ham
le ile cebine soktu ve koparır gi
bi çekerek bir deste banknot çı
kardı; titreyerek bana uzattı: 

- Al... lşte ... 
Elinde tuttuğu banknot des

t.esini bir an evvel atmak, elleri
ni yakan bir ateşten kurtulmak 
istiyor gibiydi. 

Bana, kendi asil ruhunu an -
latması için, bundan daha gü -
zel, daha yerinde bir jest yapa
mazdı. 

Kollarımı boynuna doladım: 
- Va:h, yavrum! Vah, çocu -

ğuml 
Dedim. 
O, benim için hırsızlık etmiş

ti, fakat yaradılışında hırsızlık 
yoktu. Bunu sırf, benim için, tik 
sinerek yapmıştı. 

Kollarnm boynuna dolamış, 
ona bakıyordum. Ö da, alt duda 
ğı titreyerek bana bakıyordu; 
gözlerini kırpıştırdı, ellerile kol 
!arımı tutup boynundan çekti. 
Sendeler gibi yürüdü, bir kana
peye yığıldı, yüzünü ellerile ka-

ni Türkiyenin havasını teneffüs 
etmekle,. çok memnun olduğu -
nu da ilave etmiştir. 

Japon heyeti dün şehirde ge
zintiler yapmışlardır. Beş aydan 
beri Avrupada seyahatte bulu
nan bu heyet bir iki güne kadar 
Balkan memleketlerine gidecek 
tir. 

Kadın ticareti 
Yasağı 
Reşit kadın ticaretinin yasak

lığı hakkında 1 1 birinci teşrin 
1933 de Cenevrede imzalanan 
arsıulusal mukavelenin tasdiki
ne ait kanun dün vilayete bildi
rilmiştir. 

Bu mukaveleye göre; bir baş
kasının ihtiraslarını tatmin et
mek üzere reşit bir kadın veya 
bir kızı, kendi rizasile bile, baş
ka bir memlekette fuhş yapmak 
maksadile kullanan, sürükleyen 
veya baştan çıkaran-kimse, suç 
unsurlarını teşkil eden fiillerin 
her biri ayn ayrı memleketler -
de yapılmış bulunsa bile ceza -
ıanu1rnu. 

Teşebbüs ve kanuni hudutlar 
içinde kalmak şartile ihzari fi -
iller dahi cezalandırılır. 

• 
Okumıyan çocuklarm 
b a b a 1 a r ı n a ceza 

Kültür Bakanlığı mühim bir 
tamim göndermiştir. llk tahsil 
çağında olup mektebe gitmeyen 
çocukların mikdan tesbit edile
cektir. İstanbul ilk tedrisat mü
fettişleri dünden itibaren faali
"yetc geçmişlerdir. 

lstanbulda (80} bin kadar ilk 
tahsil çağında çocuk bulunduğu 
tahmin ediliyor. Resmi ilkmek
teplere devam eden talebe mik
darı 60 bindir. 

Mektebe devam etmeyen ço
cukların velileri hakkında, ka -
nuni takibat yapılacaktır. Tet -
kikat neticesiiıde elde edilecek 
rakamlar bakanlığa bildirilecek 
tir. 

payarak ağlamağa başladı. 
•Benim telkinimle kuvvet alan 

enerjisi artık tükenmişti. 
Önu, teselli etmek istiyor -

dum. Fakat bu gütdüğüm mak
sada uymuyordu. O, kendisini, 
mahvolmuş sanıyordu. Halbu -
ki ben, ona, belki kendi düşün
düğünden daha parlak, daha 
göz kamaştırıcı bir ileri hazırlı
yordum. Lakin, bunu şimdi söy
liyemezdim. 

Bu iş, ortaya çrkmah, dediko· 
dular dört bir yanı sarmalı ve 
onun benim için hırsızlık ettiği 
açıkça anlaşılmalıydı .. . 

Bana, bu, lazımdı .. . 
Ö gün, Fazılın sinirleri bir 

az yatıştı: sevdim, okşadım, e· 
vine gönderdim. 

Onun bana verdiği banknot 
destesini sakladım. Zavallı, o 
kadar acemi bir hırsızdı ki bank 
not destesinin üstündeki banka 
kuşağını bile söküp atmamıştı. 

Aradan iki gün geçmişti ; ban 
kadaki hırsızlık meydana çıktı 
ve mesele bütün çıplakhğile pat 
lak verdi. Ve Fazıl yakalandı. 

Benim için, harekete geçmek 

Yeni Kurulan 
Fabrikalar 
Şehrimizde bulunan Sümer 

Bank umum müdürü Nurullah 
Esat bu akşam Ankaraya gide
cektir. 

Nazilli fabrikasının temel at -
ma merasimi 20 mayısta yapıla 
caktır. Kayseri ve Konya Ereğ
lisi fabrikaları inşaatı bitirilmiş 
tir. Kayseri fabrikası 1 temmuz, 
Ereğli fabrikası da 1 teşriniev -
velde işe başlayacaklardır. 

Yeni yapılacak çimento fab -
rikasınm inşaat projeleri de ya
pılmaktadır. Yeni kumaş fahri -
kalannda köylüye ucuz elbise 
teminine de önem verilmekte -
dir. Feshane fabrikası şimdilik 
bir takım elbiseyi 5,,5 liraya çı
karabilmektedir . 

9 Mayıs günü 
Yapılacak şenlik 

9 mayısta toplanacak C. H. 
Partisi dördüncü kurultayı mü
nasebetile. belediu,.. h..ıyJ:-..ıw•• 
itibaren ehri donatma~a baş -
layacaktır. SoRal<lara camekan
lar içinde vecizeler asılacak, bu 
vecizelerdc, C. H. Partisi um -
deleri propaganda edilecektir. 

Beldiye dün nakil vasıtaları 

şirketlerine tebligat yaparak, 
nakil vasıtalarının 9 mayıs gü
nü gündüz bayraklarla, gece 
elektrikle süslenmesini bildir -
miştir. 

C. H. Partisi İstanbul vilayet 
merkezi önüne dÜn bir tak ya -
pılmağa başlanmıştır. 9 mayıs 
günü şehir tiyatrosuna ait iki 
salon da Halkevleri emrine ve 
rilecek ve buralarda konferans
lar, müsamereler tertip edilecek 
tir . 

Mekteplerde de ayrıca mera-
• sim yapılacak, talebelere, parti-

nin tarihçesi, faaliyeti hakkın -
da konferanslar verilecektir. 

zamanı gelmişti. Ü zerinde han
ka kuşağı duran banknot deste
sini alarak, bankaya gittim; ıü 
dürü gördüm. Banknot destPsi
ni yazıhanesinin üstüne koyun
ca, şaşırdı. Sonra anlattım: 

- Fazıl Bey, benim dostla -
rımdandır. Bankaya yatırmak 
üzere kendisine arasıra para ve
ririm ve gene onun vasıtasile 
bankalardan para aldırırım. Ge
çen gün hesabı carim olan bım· 
kadan üç bin lira çektirecekt=m. 
Fazıl Beye rica ettim. Fakat ge
tirdiği parayı sonra hesab .~t · 
tim, bin lira fazla ... Allahtan o
lacak bu fazla bin liranın üze -
rinde bankanızın kuşağı var ... İ
ki üç gündür de Fazıl Beyi gö · 
rememiştim. Bugün. ço~ :ir~ın 
bir haber duydum. Derhal Fazıl 
Beyin bir dalgınlığa kurban git
tiğini anladım. 

Banka müdürü. dikkatli dik
katli yüzüme bakıyordu; bakış· 
tarından, bu martavala hiç te İ· 
nanmadığını anlıyordum. Yal · 
nız, arasıra göz kırpıştınşmdan, 
bu işte, bir kadın parmağı oyna 
dığınr sezinlediği belliydi. Beni, 

1 KÜÇUK HABERLER 1 
* Moskova Devlet tiyatrosu sanat 

karları tarafından 9 Mayıs 935 Per
şembe akşamı saat 20,30 da Beyoğ
lunda eski Fransız tiyatrocu binasın
da Kızılay kurumuna bir müsamere 
verilecektir. Davetiyelerin Eminönü 
kaza merkezinde tevzüne başlanmış
tır. 

* Lehistan sefiri Comte Potocki 
dün Varşovadan şehrimize gelmiş ve 
.akşamki trenle Ankoraya gitmiştir. 

* Yunanistanın yeni İstanbul baş 
konsolosu Triyandafilidis evvelki 
gün şehrimize gelmiştir. 

* Çin hükumetinin yeni Ankara 
elçisi bugün İtalya vapurile şehrimi
ze gelecek ve iki gün sonra Ankaraya 
gidecektir. 

* Hangi mıntakaların mektep bi
nasına ihtiyacı olduğu hakkında Ma
arif idaresi tetkikat yapmaktadır. Ba-
7.ı mmtakalarda meveud mekteb ve 
blnalnn ilaveler yapılmak surctile 
genilşelctilccektir. 

* Ecnebi mektepleri talebesizlik 
yüzünden birer birer kapanıyor. Dün 
de Kadıköyünde bir Fransız mektebi 
kapanmış ve vaziyeti resmen Maarif 
idaresine bildirmiştir. 

* Yeni maarif müdürlükleri tali • 
matnamesinin tatbikından sonra, ls -
t.ı>nh .. ı ,.. •• --~·•uı;unac uu Dllt 

ı~leri bürosu kurulmuştur. Bıır.:ıclıı. 
ort~ tedrisat mUessesekı hıe att dos -
yalaı mulıcıCctı:cı c:illkcekttr. 

* İstanbul ilk tedrisat müfettişle
ri dün öğleden sonra toplandılar. Ye
ni Maarif müdürü Mehmed Emin, 
müfettişlere bazı direktifler verdi. Ye 
ni çalışma yılı hakkında bazı esaslar 
tesbit edildi. 

* Lise ve orta metkeb müdürleri, 
dün Maarif müdürünün ~nında top
landılar. Bu toplantıda, imtihan prog 
rttmları, mümeyyizler tesbit edildi. 
Yeni talimatnameye göre, nasıl hare
ket edileceği, alakadar mekteplere 
bildirildi. 

* Milli reasüranı umumi müdürü 
Refi Celal Bayar, Atinadan gchrimi
ze dönmüştür. 

* Tapu ve Kadastro tatbikat mek 
tebinin yıllık imtihanlarına 15 Hazi
randa başlanacaktır. İmtihanlar bir 
~y sürecektir. Mektepten bu yıl 41 
kişi çıkacaktır. Birinci suufta 53, ikin
ci sınıfta 41 talebe vardır. 

* Üsküdar tapu binasının tamiri
ne başlanmıştır. Binaya gelecek sene 
hir kat daha çıkılacaktır. 

* Kadastro mıntaka komisyonla -

dinledi, dinledi, sonra adresimi 
aldı: 

- Çok teşekkür ederiz, ham
mef endi... dedi. Fazıl Bey, bi~im 
çalışkan, namuslu, değerli me . 
murlarımızdandı. Önun, bu su
retle temize çıkması, bizı de 
memnun etmiştir. Şimdi m=i·li· 
riyete haber gönderip hakikati 
bildireceğim. Fazıl Bey de me
muriyetine devam edebilir. 

ö zaman müdiirün yüzüne, yü 
zümü yaklaştırdım ve fısıldar 
gibi: 

- Sizden bir tek ricam var, 
dedim. 

Müdür, soluklarımın ılıklı 
ğından şaşalamışa benziyordu, 
kekeler gibi söylendi: 

- Emrederl.iiniz, hanımefen
di. 

Onun haline gü1eceğim tut
muştu. Bir kahkaha kopardım. 
Oyle çılgın çılgın, pervasızca 
gülüyordum ki, zavallı ad.::ırn, 

büsbütün şaşırmıştı; gözlenni 
açarak yüzüme bakıyordu 

Katılacak gibi gülüyordum. 
Müdür, elini alnından ge~ir -

mişti. Bana; kendi kendine: 

~ -

ÖZ TÜR·KÇE 
GÖZLER 

Gözleri biribirinden boyala -
_ıyla ayırırlar. Ozanların ozan
sözlüklerinde gök gözler vardır 
ki, ışıltılı denize benzetilir; kap 
kara gözler vardır,yıldızh gece
lerden düşmüş iki parçadır de -
nir; kumral gözler vardır ki eri
miş altın pırıltısını içinde top!a
mıştır sanılır. 

Benim ozanhğnn kıttır. Gü -
zel, gözalıcı buluşlarla konuş -
masını beceremem. Gözleri, bo
yalarının pırıltısıyla biribirin -
den ayırdetmek sadeliğini ya -
nan ve ışıldıyan sözlerin süsüy -
le süsleyemediğim içindir ki, 
onların arasında daha derin ay
rılıklar bulmağa çalışının. 

Bence, gözler biribirinden be
beklerinin ve aklarının büyük -
:iğü, küçüklüğü, çeşit çeşitli -

•le ayrılırlar. 
Kocaman yassı bir akın için

de küçücük çivi başı gibi gözler
den - boyalan ne olursa olsun -
ürkerim, tiksinirim biraz. 
Akları dar, bebekleri kocaman 

gözler bana kör, görmiyen bir 
bakış karşısındaymışım duygu
sunu verır. 

Gözlerde en bakılacak nesne 
akla bebeğin arasındaki uygun
luktur bence. 
Akı büyük bebeği, küçük göz

ler küçücük bir delikten yeryü
züne, kurnazlıkla, hinlikle ha :. 
kan adamlarda vardır. 
Akı dar, bebeği büyük gözler 

apaçık açılmış, ardında ışık yan 
mıyan karanlık bir pencere ö -
nünde durduğumu sandırır ba
na. 

Gözilne bak adamın anla! di
ye bir atalarsözü var mıdır? 
Bilmiyorum. Yoksa, onu da ben 
uydurdum demektir. 

Orhan SELiM 

25 inci yıi 
İngiltere kralı beşinci Ge -

orges'un tahta çıkışının 25 inci 
yıldönümü olduğundan dün öğ
leden sonra Beyoğlundaki sefa
ret lfonağında bir garden parti 

~ . 
mensup bir çok kimseler sefir -
ter ve konsoloslar garden parti-
ye davetli idiler. . 

Dün sefarethaneden kral haz 
retlerine lngiliz kolonisi namı -
na tebrik ve sadakat telgrafla -
rı çekilmiştir. 

rı çalışmalarına devam ediyorlar. 1 • 
kinci komisyon müdürlüğü, Unkapa• 
nmda Timurtaş mahallesinin kadas
trosunu da bitirmiş ve tapu senetle
rini vermcğe başlamıştır. Zindankapt 
mahallesinin kadastrosu da tamam
lıınmıştır. 

* Avukat AlAeddinin yanında ka· 
tiptik yapan Sadeddin., kardeşi Meh
med Talat tarafından bıçakla yara• 
lanm:ştır. Sadeddin hastaneye kaldı
nlmıttır. Mehmed Talat yakalanmış· 
tır. 

*. Belediyenin tesbit ettiği depo 
yerlerinden başka yerlerde fazla mik
darda gaz ve patlayıcı matldcler bu
lunduranlar hakkında takibat yapıl
maktadır. Son zamanlarda birçok gaz: 
ve benzin milsadere edilmiştir. Bun
lar satılacak, yarı perası ceza olarak 
belediye tarafından alınacktır. 

- Rüyamı görüyorum ? 
Der gibi geldi. 
Ah! Bu şimanklık ! ŞımarıK 

alışmak! Bu, ne fena bir ŞPY ! ... 
Hemen teklifsizlik takmmı~tım; 
elimi omuzuna koydum: 

- Sizden bir tek ric~rıı var ..• 
Güldüğüme bakmayınız. Sinirli
yimdir de ondan ... Ara sır;ı, böy
le sinirim tutar. 

Müdür, başın1 sallı\'Ordu: 
- Anlıyorum, hancm~frncii, 

anlıyorum. Ne emir buyurulu -
yor? 

Ona, ciddi bir tavırla söyle • 
dim: 

- Fazıl beyi, tekrar ışe alır
sınız. Bir kaç gün sonra. o, ken
diliğinden istifa edip çek"lıı. 

- Emredersiniz l 
İş adamları, işlerinin dışmd.:ı, 

ne kadar kör acemi, toy oluyor"" 
lar! Eğer onunla her hangi bit 
para. hesap işi için konuşmuş ~1 
saydım, kim bilir ne k;ı .far zekı, 
ne kadar uyanık olurdu Fcıkat 
şimdi elinden silahı düşmüş hir 
kılıç mübarizi gibi şaşlmı şaşkıfl 
duruyordu. 

[Arkası var J 
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istanbu a Y şil ik Bayramı 

C. H. Partisi Ana Proğramına Yeniden 

Biz Avrupa takvimini alınca- 1 hemmıyet verirlerdi. Bazı kim
ya kadar 23 nisana düşen Hıdı- seler o günden önce kuzu eti ye
rellez şimdi 6 mayısta geliyor. 1 meyı bile pek iyi saymazlardı . 
Rum hemşehrilerimizin Aya 1 Takvimler o günü Hıdrı Ilyas 
~?r.g~ yortu~~ da o güne düştiı- I diye gösterirlerdi. Fakat ~rap-
gu tçın, o gun kırlara çıkarak ça an!adrklarını söyleyen kımse
kuzu dolmasıyla yeşillik ve hel- ! ler o günün yeşillik ile münase
va yemek adetinin lstanbulcla i betini kabul ederlerse de !iyas'-Konan Mühim Esaslar Teshil Edildi ~~za_ns zamanından kaldığını I m münasebetini anlamadıkla:m 
soylıyenler var. dan doğrusu Hıdrı Elez oldugu· 

Parti Yurddaşlara Hak Ve Vazıfe Vermekle 
Kadın, Erkek Ayırdı Gô"zetmiyecekfir 

Bir rivayete göre de bu adet 
1 

n~ iddi!1 ederlerdi .. F~k~t her şe 
eski Yunanın mitoloji devrin . yın dogrusunu en ıyı bılen halk 
den kalmıştır. Mitolojinin bil _ gene şimdiki .~ibi Hı~ırellez der 
tün hikayeleri gibi bu yeşillik ~e herkes o gun çolugunu, çocu
bayramınm da karışık bir hika· g~nu toplarıp ~ırlara çıkarak 
yesi vardır. bır bahar zıyafetı yemekten hoş PRO~RAMDA MALT, IKTISADT ESASLAR 

Fakat bizim eski takvimlere 
lanırdr. 

nı:Ankara, G (Hususi muhabiri
b .. 1t .. bildiriyor) - C. H. Part:si 
n Uyuk kurultayının tetkikine su 
.ulacak program taslağında 

§tll'ldiki programın methal kıs -
~ı aynen muhafaza edilmiş, fa
nı ~t ~onuna şu cümle ilave ed:l-

ıştır : 
'' Partiye esas ol::ın b:iti.ln 

Prcnsi.ı.)lcr Kamalizm yoludur . ., 

~· 1 z a m n a m e y e 
konan madde:er 

'k ~iz"mnameye ilave edilen 
1 

'• üç maddede nazari dikkati 
cer · Detmektcdir. Bu maddelerın 
tsasları şunlardır : 

''ı ..., ,. h - Mebusların hususı a-
~at:arında ticaret ve ziraat ve 
~anayi ve sairedeki faaliyetleri 
/Vletin resmi kanunlarına tabi 
ır. Fakat C. H. Partisine men

sup saylavlarm mebusluk sıfa -
tını hususi menfaatleri için istis 
~ edememelerine parti umu -
~~ reisliği de hususi bir itina f 0sterir. Her parti mebusu me-
U!!luktan başka ne gibi işlerle 
~eşgu1 olduklarını 1 ikinci teş
f.1n başında yazı ile umumi reis
ı}t divanına bildirirler.,, 
. Baska bir maddede sermaye -
Sınin -ekseriyeti devlete ait mües 
:es.e ve şirketlerle amme hizmet 
ber:ne ait ve hususi mukaveleye 
aglı veya muğlak olarak imti

ra~ıı şirketler ve inhisar idare -
ennde hükumet tarafından ida 
~tvc"bı:"ı .. ~ ...... t-::ıv\n nlJJ_OJln aza 
l' . u muesseseıerı ~emsıı va 
1YCtinde bul n:-nlar parCye 

ll'ı~nsup mebuslardan o:maya -
~a!:!an taErih edilmektedir. Bun 
a~dan b=ı.~1:a şirket ve mües::::e -
te ercl . el l' . ,,.. 1 . 
\ı • ... ı are m~c ısı aza ıgı 
ll'lumi kaidelere tabidir. 

b··lrmumi ve hususi ve mülha:c 
tll~~çelerle m:mfaati devlete a:t 
.. Uesseseler bütçelerinden para 
OcJe • h' mcyı tazammun edecek ma-

l 
1~ette olan bir ticaret muame-
e"ın' · }:>.... ~ partı mebusları yapamaz. 
hartı Am~busu avukatlar devlet, 
h Ususı ıdarelerle belediyeler, 
b~Y.~r cemiyetleri, sermayesinin 
;ı.~tunü veya bir par~ası devlete 
alt müesseseler aleyhine dava 
aınazlar. 

t Piğer bir madde de: "Meclis 

1 eı~ı, reis vekilleri ve icra vckiJ-
~:.1 gerek devletin alakası ol-n 
la.~csse::::elerde gerek dev lef n a
ttı·:ası olmayan hu::usi şirkrt ve 
t Uesseselerde müdürlük ve idat: lll~clisi azalığı gibi idare ve 
te~sıl vaziyetlerinden h,.,kiki su 
tedt.e Icrağ.ıt ederler,, denmek-

ır. 

Say~av seç:mı 
~lltrogram taslağının amme hu 
tc . u . kısmında partinin saylav 
bif1ın1:ıdeki prensibi şöyle tes -

.. edıJmiştir: 
tı.ec~e.hus seçim kanunu yenile 
§artı tır. Yurdumuzun umumi 
<lan arına göre vatandaşı yakın 
İtısCU:tnıd!ğı ve emniyet ettiği 
tak arı ıkinci müntehip ola -
\>c ~=Çınekte se:-bezt bırakmayı 
}'a.Pnı ... bus seçimini bü yol ile 
lcapı ayı .demokrasinin h:ıkil::i 
l'tıı arına daha uygun bulu -.,, 

A.;.r • 
dır: nı kısımda şu fıkra da var 

"" ...... art· 
~ife v ı, Yllrddaşlara hak ve va 
ll'ıa~ erınede kadın erkek ayır-.,, 

~ Oev~etç;lik vasfı 
ı ~ası .. 
arı k agın partinin ana vasıf -
~O}>Je :~ınıncta devletçilik vasfı 

1 'lı ııah olunmuştur· 
"~ .ı.-ıusu A - • • 

~as tu 51 mesai ve · ~ ..ıliyetı 
'lcı~ğ tınakla beraber mümkün 
~Uc~ kadar az zaman içinde 

rcf aha ve memleketi ma· 

murivete eriştirmek için mes1e 
ğin ~n:ıumi v~ >:~~s.ek menf~at
lerinı ıcabettırdıgı ışlerde bıl -
hassa iktisadi sahada devleti fi
len aiakadar etmek mühım esas 
larnnızdandır. Iktisat işlerinde 
develtin alakası fil~n yapıcılık 
oldnğu kadar hususi teşebbü:le
ri tefrik ve yapılanları tanzim 
ve mürakabe de etmektir. Devle 
tin hangi iktisadi işleri filen ya 
pacağının takdiri milletin umu 
mi ve yü!::;ek menfaatlerinin ica 
hına bağlıdır. Eğer devletin bu 
icap yolunda filen yapmağa 
karar verdiği iş hususi bir teşeb 
büs elinde bulunuyorsa bunun 
alınm<ısı her defasında b · r ka
nun yapmağa bağlıdır. Bu ka • 
nunda hususi teşebbüsün bu 
yüzden uğrayacağı zararın dev 
let taraf mdan tazmini şekli gös 
terilecektir. Zarar takdirinde 
fotikbale ait muhtemel kfir dü -
şünülmez., , 

l<redi ve ikhsc:d 
Program taslağının iktisat 

kısmında kredi bahsinin genişle 
tildiği görülmektedir. Bu bahis 
tc şu izahlar göze çarpmakta • 
dır: 

"A - Parti, yurttaş kredi em 
niyet'.ne büyük ehemmiyet ve
rir. Bunun borç veren müesse -
selerde doğru ve sağ1am t!mi
natı birinci derecede gözönünde 
tutulmakla verine g-etirileceği -
ne ve ancal< bu yoldan kreaı uc 
•.;t b u ...... ı.. heve!>inin hakiki iş 
adamlarına inhiocar ............. mt;"'1-

kün olacağma kanidir. 
Il - Küçük işçilerin mevsim

lik kredisini zirac:t kredi koope 
raf!Jeri~e .temin etmek, ç'ftl ı.: 
sahıpl7rınm yıllık kredi ihtiyaç
larını ıpotek karşılığı yerine ge 
tirmek doğrudur. 

C - Mahsul hayvan ve çift 
a ·_ti ve makineleri karşılığı kre 
di tcm:ni usulleştirilecektir. 

D - Yıllık çiftçi kredilerin -
de ödeme gününün ele ge~ecek 
mahsulünün alıcı tazyiki olmak
sızın satılması mümkün olacak 
zamandan sonraya bırakılması -
temin edilecektir. 

E - Madenciler, sanayi, kü
çük sanatlar erbabı, esnaf, kil -
elik tacir, balıkçı ve süngercile-
rin kredi iiıtiyaçlan temin edile 
cektir. 

F -Sanayiciler ve deniz malı 
sulleri icin makine ve alet kar
şılığı kr~di temini usulleştirile -
cektir. 

Yurdd2ş'arm isk3nı 
C- Yurddaşları ev sahibi yap 

maaı mühim prensip sayan par
t:miz esası dar olan emlak kre -
disi sermayesini a r t ı r m a ğ a 
ehemmiyet vermekle beraber 
şimdilik emtak bar:kası ser~a -
yesinden yeni bayılere verılen 
kısmın yalnız mesken inşasına 
hasnru iltizam eder. Bu mesken 
lerden başka emlak ve akar gibi 
yeni yapılar içın k:edi açmak, 
eski yapılmış gayrı menkuller 
üzerine yeni emlak akar yapma
ğa tahsis edilmemek şartile kre 
di acılır. Bu suret e mevcut ser
may~nin maksada hizmeti şü -
mullenmiş olur. 

Ote taraf tan daha ucuz ve 
uzun vadeli bir kredi fonsiye
nin kurulup yaşatılmasını müm 
l:ün olduğu kadar çabuk tahak
kuk ettirilmesi lazım gelen bır 
iş sayarız. 

Bundan başka taslakta tefe • 
cilikle mücadele partinin pren -
siplerinden biri olarak gösteril
miş, küçük ve büyük sanayi, ip
tidai madde müstahsillerinin 
mcnf aatlerine daha uygun hima 
y:eye nail olacakları zikrolun -

muştur. bakılınca, Hıdırellez gününün 
Kaç2kcı!ık'a mUcadele ilkbaharın son günü olduğu gö-
T l ~ r k d rülUrdü. Bundan dolayı ilkba -
.a~k~gın dmda ıye.. .~s1mmk ad~u ı harın başladığım gösteren N ev-

yenı ı ı ma e goru me te ır. 'b' · · · b ı M dd K k 1 kl ruz gı ı. yaz mevsımınm aş a-
aT .. ek-h . aç~ ·.çı 1 hakksa- dığmı gösteren Hıdırellez'in de 

vaşı ur azınesının a ını . · I s ·1 
k t . · k .. h. bıze eskı ranm asanı er dev -

ve uvve mı oruyan mu ım . d 1 · 1 "hf r 
mevzu sayarız. rın en ge m,ş o ması ı ıma ı 

Madde - İnhisar idareleri de vardır. 
devlet hazinesi için gelir vasıta O vakitki İran'da Nevruz'da tm 
sı olduğu kadar çalışma mevzu- lı yenildiği gibi, köse sa '-allı bir 
lanndaki mahsullerimizin fiatla adam katır üzerine bindiril::rek 
nm tutup koruyucu olmak va • arkasından eğlence alayları ku
zife~ile milli ekonomiye de hiz- rulur, köse sakallı dolaştırılarak 
meti gözönünde tutar. üzerine soğuk su atılır. o da 

Taslağın milli talim ve ter _ yaz mevs'minin geldiğini anlat
biye kısmında . partinin üni ver _ · mak için sıcak! sıcak! diye hay
si tel erin adedini arttırma~ fik kırırdı. 
rinde olduğu tasrih edilmiş ve Eski tran'da Bahar Çaçan 
radyoyu milletia kültür ve poli- denilen bu bahar sonu bayramı 
tika terbiyesi için en degerli va Adhar ayının birinci gününe 
sıtalardan saydığı zikrolunmuş düşerdi. O zamandaki ayların 
ve d~nmiştir ki: hesaplarını tarih kitapları pek 

"Kuvvetli verici istasyonlar iyi göstermediklerinden bunun 
kuracağız. Alıcı makinelerin ko bizim şimdiki 6 mayısa rastla
lay ve ucuz tedarikini temin ede <lığını söylemek kabil değilse 
ceğiz. Sinemanın millete yarar de, bizim eski takvimlerin işare-
olmasmı iş edineceğ" z.,, ti ve Istanbulda da halkın kır-

Nlzcmn, me esas'ar.ı tara çıkarak bazı yerlerde eğ -
lenceler tertip edilmesi o bayra-

Ankara, 6 (Hususi muhabiri
m : bildiriyor? - Halk Partisi· 
nin büyük kurultaymm tetkiki
ne sunulan program ve nizamna 
me taslakları bugün kongre üye 
lerine dağıtılmağa başlanmış -
tır. Nizamname taslağında mev 
~ ...... :-r=ınıname esaslarına eklen 
miş yeni esaslar görülmektedır. 

Ni7arnr.ıame taslağına eklen -
miş muvakkat bir maddeye gö
re, dördüncü büyük parti kon -
gresinin kabul edeceği program 
ve nizamnamenin öz türkçeye 
~evrilmesi umumi reislik di
vanının takdir ve tasvibine bıra 
kılacaktır. 

Taslakta görülen es:-slar
dan bazılarını bildiriyorum: 

"Partinin, ana vasıflarım gcs
teren 6 o!:lu bir bayrağıni, bir 
rozeti ve bir marşı vardır. Parti 
ye ~irmek isteye.n her vatandaş 
partıde en az ıkı senedir yazılı 
iki arkadaş tarafından takdim 
edilecektir.,, 

Bakanlar 
Bakanlar büyük kongrede ha 

zır bulunacaklar ve lüzumunda 
umumi heyette ve çağırıldıkları 
encümenlerd, izahat verecekler 
<lir . . 
. Büy?~ kongrenin açılışı, par

~ı. teşkılatı ye bütün partililer 
ıçın kutlu bır gün sayılacaktır. 

umumi idare heyeti aza ade
di 16 ya çıkarılacak ve umumi 
katib azalardan birini büro iş 
lerinde kendisine yardımcı ayı
r~c:.aktır. Kaza kongrelerinin 
v~layet kongreleri gibi iki yılda 
bır toplanması esasının kabulü 
taslakta teklif edilmiştir. Parti 
kongrelerinde obstriksiyon yap 
mak yasak olacaktır • 

mr pek hatırlatmaktadır. 
Hıdırellez günü kuzu dolma

sıyla yeşillik ve helva yemek a
deti bize nereden gelmiş olursa 
olsun, eskiden İstanbullular bu 
adeti yerine getirmeğe pek e -

Ücretli memurlar 
İçin barem 

Ankara, 6 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Maliye Ba -
kanlığı ücretli memurlar için 
bir barem projesi hazırlamıştır. 
La: 1 'ıa 935 biitcesinclen evvel 
Kc.mutaya verilmiş olacakt·r. 
Layihada bütiin ücretli memur
lar için maaşlarda olduğu gibi 
bir derece silsilesi kabul edile -
cektir. Maamafih hazırlanan bu 
layiha projesi bugünkü ücretli 
memurların mükterep hakları
na engel olmayacaktır. 

Bütçeler 
Matbaaya verildi 

Ankara, 6 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Bütçe encü -
meni 935 senesine ait bütün büt 
celeri bitirdi. M'1tba:-ya verdi 
I~ongreden sonra bütçeler say -
lavlaı a dağıtılcak ve bundan bir 
hafta sonra Kam•ıtay umumi he 
yetinde görüşülecektir. 

Liman idaresi 
Ankara, 6 (Hususi muhabirı

miz bildiriyor) - İstanbul li . 
man idaresinin l hazirandan iti 
baren Ekonomi B:ıkanhğına 
devri kararlaşmıştır. 

O gün herkes kendi evine ya
kın bir kırlık yere gidebilirse de, 
lstanbulun bazı çayırlık yerleri 
Hıdırellez günü pek kalabalık o
lurdu. Kağıthane gezme yeri 
vaktile bu bahar sonu gezmesi
nin şüphesiz en kalabalık yeri i
di. Bayrampaşa çayırının da 
''meşhur,, eğlence yerlerinden 
olduğunu işitirdik • 

Fakat benim yetiştiğim za -
manda H ıdırellez şenliği için 
en "meşhur,, yer Haydarpaşa 
ça~ır~ ile, şimdiki Haydarpaşa li 
sesının ve karşısındaki hastaha
nenin bulundukları, ·eskiden ça
yırlık olan bir tepe idi. , 

O gün Haydarpaşaya giden 
h~lkın pek çok olmasından, şim 
dıki Akay'ın büyük babası olan 
"ldarei mahsusa,, bir tarife ya -
pamazdı. Kadıköyüne ve Hay -
darpaşaya işleyen vapurların 
hepsi Haydarpaşaya tahsis edi
lir ve sabahleyin erkenden baş
layarak, köprüden her vapur 
doldukça kalkar ve akş:ıma <la 
öyle dönerdi. Lodos havalarda 
Haydarpaşadan vapura binecek 
halk Kadıköyüne gittiği gibi, 
Hıdırellez günü de Kadıköylü -
ler vapura Haydarpaşadan bi -
nerlerdi. O zamanın en büyük 
vapurları olan 4 ve 5 numaralar 
halkr taşrmağa yctişemedik'e 
rinden Adalara işleyen kalın 
sesli ve iki bacalı vapurlar bile 
Hayclarpaşaya seyirci taşırlar -
dı . 

Hayaarpaşa tepesinde yeryer 
çadırlar kurulur, içerilerinde 
buram buram köfteler ve kebap
lar pişerdi. 1stanbulun en meş -
hur davulcuları, zurnacıları ora
da sabahtan akşama kadar a -
henk kurarlar, onların etrafında 
halka kuran poturlu ve cepken
liler hiç durmadan hora teper -
!erdi. O gün lstanlıul gümrük -
lerinde şüphesiz hiç hamal kal
madığı gibi, bir yerde yangın 
çıkarsa tulumbacı bulmak ta 
güç olurdu. 
. Boralara karış~mıyan ceket

lı ve pantalonlu baylar ise kil -
çük iskemleler üzerinde otura 
rak karşı tarafta ehramlar üze
rinde, renk renk şemsiyeler al 
tında sıralanmış maşlahlı ba . 
yanlara. o vaki tki usillde bıyık 
burarak, göz diliyle meram an
latmağa çalışırlardr. Şemsiye di 
linde uygun cevap alınca fıstık
çı v~ya kağıt helvacı gönderile
rek ıkram edenler de olurdu 

O vakit çpcuk olanlar bu Hı _ 
d~~ellez şenliklerini yerlerinde 
goremezlerdi. Çünkü mektep 
l~rd~ o gün tatil yoktu. Evde . 
kılerın hep kıra giderek orada 
yemek yediği bir günde mekte
~e gitmek acıklı bir şey oldu
gundan, kederlerini öldürmek is 
teyen arkadaşlar : 

- Neme lfizım, Kıpti bayra
mında mektebe gelmek elbette 
daha iyi! 

HUkOmet'e temas 
Nizamname taslağının yeni 

ve mühim bir kısmı da hükumet 
le teması hakkındaki esaslardır 
Bu esaslara göre parti kendi 
b~~r~dan d~ğan hükumet teş _ 
kılattle kendı teşkilatını biribi _ 
rini tamamlayan bir birlik ta _ 
mmakta ve parti teşkilatının 
kendi hükumetinin her vö,clen 
muvaffak olması icin bütün kuv 
vetile çalışması es;sı kabul edil
mektedir. 

ceg· i bir talimatla tesbit edile _ D.iyerek öfkelerini belli eder -
lerdı. 

Vilayetlerde partiyi alakalan 
dıran işler için ağız veya yazı 
temasları parti reislerile valiler 
arasında olacaktır. 

Partinin hükumetle temas 
mevzuları lüzum görülürse umu 
mi reislik divanının tasdik ede· 

cektir . 

Gazeteciler 
Parti gazetecilerinin riayet 

edecekleri noktalar hakkında 
nizamname taslağına şu madde 
konmuştur: 

"Sahibi Partili ol::ın ga?.etcle
rin yazılarile, parti azalarının in 
tiş~r eden yazıları parti prensip 
lerı bakımından gözöniinde tu . 
t~lur. Arzu eden partili gazete 
cılerle bu yolda görüş birliğine 
yarayacak temas ve toplantılar 
yapılır Partiller, sahibi b :ı lun
dukları gazete, mecmua ve mat 
bualarda parti program ve ni -
zam.namesine aykırı yazılar neş 
rettıremezler.,, 

Zaten mektepler Hıdırellez 
günün~e çocukları Haydarpa _ 
şaya gıtmekten mahrum bırak
tıklarına karşılık, onları bir gün 
mahsus vapurlarla Kağıthane -
çayırına götürürler, orada kuzu 
dolmasıyla yeşillik ve helva zi
yafetini ikram ederlerdi. 

Haydarpaşa tepesindeki Hı -
dırellez şenliği yerine Tıbbiye 
mektebi yapıldığından beri ora· 
da - ve galiba başka hic bır 
yerde - o güne mahsus şenlik 
yapılmaz oldu. 

Fakat Hıdırellez'den sonra 
mekteplerin birer birer kır gez
mesi yapmaları adeti, bereket 
versin ki, hala duruyor. 

G. A. 
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HIDIRELLEZ 
Bu isim, ağızda çiğnene çiğ -

nene bugünkü hale gelmiş Arap 
ça tuhaf bir kelime dökümüdür. 
Ayrı ayn ne demek olduğunu 
araştırmadan bir Hidirellezden 
ılık hava. salkım. leylak çiçek -
leri, peynirli pide, kuzu ve ma
rul anlarız ... 

Ha bir şey daha anlarız. O da 
tabiatin neşesini herkesten iyi 
anlayan ve onun tadını hepimiz 
den iyi tadan çingenelerin o 
gün bayram etmeleridir .. 

Ben Hıdırellezi her sene Edir 
ne ve havalisi çeribaşısınm bir 
kaç arkadaşla birlikte bana da 
gönderdiği çingenece bir davet 
name ile hatırlardım. Bu yıl bu 
davetname gelmedi. Endişe için 
deyim Acaba neden? 

Çeribaşının teveccühünü mü 
kaybettim dersiniz?.. Beni ye
gane avunduran şey benim gibi 
bütün diğerlerine de bu daveti • 
yenin gelmemiş olması idi ... 

Sonra düşündüm ki; belki de 
şu bir kaç gündür 1stanbulda 
hüküm süren kara kış soğuğun
dan utanarak bizi kırlara çağır· 
maya cesaret edememiştir. 

Ninelerimizi dinlerseniz, ku -
zular fırında iken kar yağdığı • 
nı söylerler ... 

Vaktile Nasreddin hocaya bir 
işidilmemiş yemek sonnuşlar: 

- Sannısağı bala batır da 
1 d . ye... emış. 

Kendisine tattırdıkları za
man: 

- Bunu ben icat ettim ama, 
ben de beğenmedim! demiş. 

Onun gibi bugünkü havaları 
kim tertip ediyorsa acaba kendi 
si beğeniyor mu? •. 

Bugün Hidirellez ~ ''acak o
lanların Kaa thaned,, kuzu yiye
ceğim diye titreyip gribe tutul
madansa, sıcacık bir yerde bir 
fincan çaya ve bir anasl)n}u gev 
rek ile safra bastırmalanm tav
siye ederim. 

8. FELEK 

Receb Zühtü 
Meni Muhake
me Kararı Aldı 
[ H u s u s i m u h a b i r i· 

miz bildiriyor] 
Ankara, 6 

Kamutay bugün Nuri baş
kanlığında toplandı. Siird say
lavı Mahmud yemin etti. 

Bundan sonra reis Zonguldak 
saylavı Receb Zühtünün men'i 
muhakemesine ait Başvekalet 
tezkeresini okudu. Tezkerede: 

''On senedenberi evlenme 
kaydı olmaksızın birlikte yaşa
dığı Medeniyeyi öldürmekten 
suçlu Receb Zühtünün Usküdar 
sorgu hakimliğinden suçlunun 
suçu işlediği anda tabibi mü
da vileri Dr. Fahreddin Ke
rim, Dr. Rüştü ÇaycJ ve Receb 
Fevzinin müşahedeye müstenid 
raporlarile İstanbul Tıbbı Adli 
müşahede müdürünün mahallin 
de yaptığı muayene raporlan 
rnünderecauna ve dinlenilen hu 
kuku amme ve müdafaa şahid
lerine nazaran Receb Zühtünün 
suçu işlediği anda ceza kanunu
nun 46 mcı maddesinde zikre -
dilen akli halette bulunduğu ve 
bu itibarla cezai ehliyeti olma
dığı tesbit edildiğinden men'i 
muhakemesi-,-: karar verildiği,,_ 
yazılıyordu. 

TOrkiyat EnstitUsU 
Edebiyat fakültesine bağlı 

Türkiyat enstitüsünün Ankara
ya nakli takarrür etmiştir. Ens
titü bugünlerde taşınacaktır. 
Enst'tü ile beraber, profesör 
Köprü1ü Fuat ve asistanlar da 
Ankaraya giderek orada çalış • 
mağa başlayacaklardır. 

~öprülü Fuadın Ankarada 
Y.enı kuru~acak edebiyat fakülte 
sı dekanhgına tayini ve aynı za
man~a saylavlığa seçilmesi ta
karrur etmiş gibidir. Bu takdir
de, lstanbuJ edebiyat fakiiltesi 
d~kanl~ğına prof csör Şckip ta .. 
yın edılecektir. "' 

, 
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"TAN" m tefrikası : 1 S. Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 

İngilizlerin Meşhur Entellicens Servisleri 
Ü s t Ü s t e, B o y u n a At 1 a y ı p D u r u y o r d u ! 
General Dusmanis'in tenkit- evvela Birüsseb'i almak lazıın

lerinde ve Miralay Lufas'ın ki- dı. Orada su menbaları ele geç
t.:bında "Türk istihbaratı bizi tikten sonra Harire ve Şeria ü
aldatmak hususunda büyük mu- zerine yürümek kolay olacaktı. 
vaffakıyetler gösterdi" şeklinde Az telefat vermek için Birrüsse
itiraflar bulunduğunu da o eser- bi' bir baskınla ele geçirilecek
leri okuyanlardan işitmiştim. ti. Bu hareketler ve bunun icin 

Sakaryada da böyle oldu: He- de her şeyden evvel "gizlilik,:in 
nüz toplanamadığı ve düzele- korunması gerekti. Muvaffakı -
mediği için sıkıştıkça geri çeki- yet "gizlilik,, te idi ve işin ça
len Tünk ordusunu artık bitkin kılması pahalı bir mağlubiyet 
ve karşılarında duramıyacak demekti. 

gördüm. Balık ve sinek nazari
yesinden ilham alarak o da 
Türkleri sahte bir çanta ile yem
lemeği kurdu. Takılacak yem 
Türklerin ve Almanların ağzını 
sulandıracak bir mahiyette ol
malıydı. 

KE Di 

Var mı, 
Yok mu? 

KE 

Yumurtanın tanesi, 50 para
dır. Toptan belki 40 paraya bile 
alınabilir. Fakat piyazcı dükka
nında bir tek yumurta için siz
den en aşağı 100 para isterler. 
Bazan beş kuruş aradıkları da 
olur. Kaynağından yeni doldu· 
rulmuş küçük bir şişe iyi su için 
satıcılar 60 para üzerinden he
sap görürler ve 60 paraya mal 
ettikleri bu bir şişe suyu halka 
beş kuruşa satarlar. 

En iyi pirincin kilosu 30 ku
ruştur. Fakat temizce bir lokan· 
tc.da, taneleri sayılacak kadar 
az bir avuç pirinç pilavı için 1$ 
kuruşunuzu alırlar. 

Kesim vergisi ödenmiş dağ
lıç etinin kilosu kasapta 45 - 50 
kuruştur. 

Ayni etin 50 gramı, içinde bi
raz tuz, biraz biber, biraz iç ya
ğı ve biraz da pişirme hakkı ol
duğu için lokantalarda 20 • 25 
kuruşa satılır. 

iZE ÇAllYORUZ 

DEVEMİ, 
İki gün evvel gazetelerde şu 

haberi okuduk: 
"Bayındırlık Bakanlığı ls

tanbuldaki lmtiyazlı Şirketler 
Müfettişliğine bir buy r u 1 t u 
göndererek D a m g a Kanunu
nun bir maddesine göre Elek
trik, H avagazı ve Su şirketleri 
gibi imtiyaz}ı şirketlerin halka 
verdikleri makbuzlarına yapış
tırdı/darı p u J 1 arın parasını 
müşterilerinden almamaları Jfı
zrmgeldiğini bUdirmiştir.,, 

Güzel emir. Allah razı olsun! 
Lakin? 
Bu emri okuyan arkadaşla

rımızdan birinin evine ertesi 
günü Terkos suyu tahsildarı 
gelmiş, para almış ve makbuza 
yapıştırdığı beş kuruşluk pul 
parasını da beraber ... 
Beş kuruş para, para değil

dir. Satınalma kabiliyeti pek 
azdır . Hatta sadakada vahidi 
kıyasidir. Ö arkadaşımız işi 
v erd i ği beş kuruşun değerin
den değil de hak üzerinden dü
şünmüş ve tahsildara bu para
vı kendisinden almaması icab 

KUŞMU? 
ettiğini söylemiş. 

Tahsildarlar radyo gibidir 
ler. Yalnız söyler, fakat dinle 
mezler. Bu da dinlememiş. Ar 
kadaşımız işini gücünü bırakır 
Terkos idaresine gitmiş. öra 
da bu bahsi açmış ... 

- Biz İmtiyazlı Şirket değ: 
liz. Resmi daireyiz ... demişler 

Güzel. Ama buna da ceva 1 

var: 
Resmi daireler verdikleri 

makbuzlara yalnız iki kuruşlu! 
pul yapıştırırlar. İstanbul Su 
lar İdaresi ise hususi müesse 
seler gibi makbuzlarına bes ku 
ruşluk pul yapıştırıyor. Dev< 
mi, kuş mu? Baymdırltk Ba 
kanlığının şu yukarıda özüni" 
yazdığımız buyruğundan mak 
sad imtiyazlı şirketleri masra· 
fa sokmak değil, halkı fazla p~ 
ra vermetken kurtarmaktır 
Buna göre bu hmmsi şirket 
bu resmi şirket diye ayırt et· 
menin acaba kanunda yeri var 
mıdrr?. 

Siz ne dersiniz? 

zannederek kollarım sallıya sal- ·'işte bu sıradadır ki İngiliz 
hya Ankaraya girmek üzere istihbarat servisinden Manne
Haymana kerbetasına düşen Yu ring ile buluşuyoruz. Türkleri 
nan orduları açlık ve susuzluk- aldatmak için verilen güç but
la beraber kuvvetli ve düzgün maca karşısında düşünüyor. Ör
bir Tül'k ordusuna çarpmışlar mek istediği çorap 31 ilkteşrin
ve yoklu:;tan cıkarılmış 55.000 de biçimini _almağa başladı. Bu 
tüfek, 7 .416 makinalı tüft:k ve tarih Birrüsseb'in baskınla ah-
164 topun ateş sağnağına tutu- nacağı unutulmaz bir gün ola
lar.:tk dağınık, yürekleri boş ve caktı. Türklere iki yanlış örnek 
yaralı kaçmışlardı. telkin edilecekti: l - ikinci teş

rinden evvel ciddi hiçbir taar
nız yapılmıyacağı, 2 - Taarruz 
yapıldığı takdirde Gazze üzeri
ne, Türklerin s< ;:· cenahına ya
pılacağı. Eylul muhtelif usu1lcr
le zemin hazırlamakla geçti. 
Meseıa birtakım hilelerle Türk
lere verilen şifre anahtarlarile 
onların kolayca açabileceği şif 
reler cckildi. Türkler bu uydur
ma şifreleri o kadar kıymetli bu-
1 uyorlardı ki, telsiz istasyonla
rından birini bu telsizleri dinJe
meğe tahsis ettiler. Telsizlerin 
bazıları resmi makamlara1 çeki
liyor, bazıları da telgraf çılar a
rasında hususi konuşma ardan 
ibaret bulunuyordu. Mesela biri 
soruyordu: "Jeneral ne vakit 
hareket edecek!,. Ö\.c:.\.U '" .... P 

veriyordu: "A11cnby 29 ilkteş
rinde Süveyşe gidip 4 ikinci teş

"İlk iş hiçbir şüphe uyandrr
mamaktı. Ö zamanki Türk, bah
şişine çok düşkündü. inkılaptan 
evvel Türkiyede paranın satın 
almıyacağı bir şey yoktu. Rüş
vet, tabii işler sırasına girmişti .. 
Mannering bir cep def terinin a
rasına 20 lira koyarak yol çan
tasının içine yerleştirdi. Bu def
ter "askeri talimatname şeklin
de., idi. Çantada Allenby erka· 
nıharbiyesine ait daha bir l~Ok 

kağıtlar vardı. Def terde düşman 
için ehemmiyetli b. rtJkım not
lar bulunuyordu. Mannering hn 
de şöyle hususi bir mektup uy
durdu. Mektup dünyaya bir ı:o
cuğu gelmiş olan kadından ko
casına yaz1hyordu: 

Tavuğu, köylü şehire getirir. 
biribiri üstüne 15 • 20 kuruştan, 

Balrkpazarı dükkanlarına btra- j '-----------------------·--~ 
kır. Fakat Karamanlı yahut 

Yersiz bir övünç 
Bu bahsi bitirmezden evvel 

yine Entellicens Servis şefleri
nin büyük bir muvaffakıyet di
ye saydıkları ve örnek göster
di~dcri bir istihbarat oyununu 
da gözden geçirelim : 

Uydurma çantanın hikayesi: 
"Secret Service" den alıyo

rum: 

"Pek değerli eşim, 
"Ah. şimdi yanımda olsaydı· 

mz ! Hasretiniz beni öldürüyor; 
ya minimini bebeğim'zi görst: 
niz!.. Toraman, uslu bir çocuk!. 

"Bizim için üzülmeyiniz. Eeıı 
gittikçe iyileşiyorum. doktor da 
çocuğu çok iyi buluyor. Ona si
zin istediğiniz adr koyduk: Ri
şar .. 

(Arkası var) 

Kayserili tavukçu, bunların en 
yağsız, en çelimsizlerini - o da 
ahbap hatırı - 50 kuruştan aşa
ğı vermez. 

Amasyada elmanın en iyisi 10 
kuruşa alıcı bulamaz. Fakat Is
tanbulun manav dükkanlarında 
45 kuruşa elma alabilmek için 
pazarlıkta gerçekten ustalık is
ter. 

Birinci sınıf memleket unu , 
12,5 kuruşa satılırken yine bu 
undan yapılan içi soğanlı böre-
ğin kilosu neden 100 kuruşa sa-

" ... Bu muharebe Üçüncü Gaz 
zeden önce istihbarat servisinin 
gördüğü işleri anlatmak miskin 
ve "budala" bir lngilizin - Al
manlar ötedenberi bu tabiri kul
lanırlar - "kurnaz" (1) Türke 
ve onun akıl hocası ve efendisi 

.--..., Şansınızı ... --. tıısm? 
1 Usküdarm biraz ilerisinnıa ~-

Almanlara nasıl üstün cıkt1ğ1-
nı göstermek fırsatını verecek
tir. Burada yine istihbarat zabi
ti Mannering (2) ile buluşaca- rinde dönecek ... ,, 
ğız. ..İş bu kadarla kalsaydı istih-

" ... General Allenby 1917 barat servisinin harpte birtakım 
Temmuzunda garp cephesinden hileler kurmal~tan başka bir şey ı 
Mrsıra geldi (3). Karşılaştığı yapmadığı fikri verilmiş olurdu. 
mesele şu idi :Türkler sahilde Halbuki her şeyde olduğu gibi 
Gazze'den içeriye doğru otuz istihbaratta da muvaffakıyet i
mi) mesafe ile Birüsseb 'a kadar natla fiilen ve devamlı çalış· 
kuvvetlice yerleşmişlerdi. Gcız- maktadır. 
ze ile sahil mmtaka, doğru bir 
tabirle, "bol siperler ve bol tel Türklerin 26 Eyliildenberi 
örgülerle donanmış en yeni bir Gazze'nin müdafaası için dur
müstahkem mevki idi" ki, uzun madan çalıştıkları öğrenildi. 
bir müdafaa için. her türlü ko- Mannering düşmanı yanıltmak 
}aylıklar vardı... için son bir iş görmeğ"e karar 

verdi. Bu işin ne olduğunu an-

1'.\p,_n~n'lotı._ i1in-------.ıı ,.ı t..cı.n .ı.-ıt§ueıen suyu, niçin Bağ-
dattan gelmiş hurma, yahut 
Şamdan getirilmiş muz kadar 
pahalı olsun? 

Pahalılık var mıdır, yok mu
dur, münakaşaları sürüp gider
ken, malı elden ele devreden 
madrabazlar, belediyenin de, 
halkın da bumuna gülüyorlar. 

Ne zaman ortada bir pahalılık 
olduğunu kabul edeceğiz? Ve 
ne zaman onunla çarpışmağa 
karar vereceğiz? 

Sal8haddin GUngör 

Belediye nerede? 
" Allenby cephesi Gazze kar- lamak için Mannering'in inine, 

şısında sahilden içeriye doğru "Yemleme çanta,, hikayesine ı Ben Pangaltıda otururum.Bu 
22 mil uzuyordu. En büyük der- geçeceğiz. ! semt, lstanbulun yeni binaları i-
dimiz su idi. Su. Mısırdan cep- S h b" • kl b 1 - 1 ' [ tibarilc en yeni bir yeri sayılır·. heye kadar döşenmiş bir boru a te ır sme e a ıgı o ta- Kaldı acele ediniz. 1 

ile geliyordu. Arapların eski hir ya takmak istiyenler bu san 'at- T İ ( 1 ı fakat sokaklar bozuk olduğu gi-
kehaneti vardır: Bir gün Nil su- ta çok ilerlemişlerdir. Gerçek • • • • bi, bilhassa kanalizasyon olma-
ları Filistinden akacak derler. anlaşılmıştır ki iş oltanın ucun- Et g a p ,. gang osu dığından bir çok lağımlar da a-
Bu söz adeta tahakkuk etmişti. da görünen balığın şekline de- Y çıkta akmaktadır. 
U k k . ğil, balığın sineği görüş tarzın- Bil ti h · d 

za ıt'alara su yetiştirmek t· dadır. ihtimal ki su içinde ışck- e er er gışe e ve Hele bu semtin Kurtuluş cad 
şindeki zorlukları çölde muha- .. 1 . k k ld Ziraat bankalarında desinin iki tarafındaki apart-
rebe tecrübeleri yapmış olanlar tan goz en ·amaşara a an- 1 k d 
bilirler. Bir neferin yalnız içme- maktadır. Ben de Mannering'i 1 liraya Satl ma fa lr. man ve evlerin Iağımlan hemen 
si ve yemeğinin pişirilmesi için böyle usta bir balıkçı olarak hemen tamamen açıktır. Bu la-
günde bir gallon ( 4) su tazım- ~~~~ • ğımlar. ekseriyetle kuyu sulan-

.~~~~.., Yaran matinelerden itibaren •~ k dır. Bir gallonun ağırlığı ise ya- na arıştığmdan tifo tehlikesi 
rım kilodur. Temizlenme suyu S Ü M E R S İ " E M A S 1 " D A her zaman vardır. Bana inan-
bu hesaptan hariçtir.. Hayvan- Haftanın en zengin programı, 2 franııı filmi birden başlıyor mazsanız, bir fotoğrafçı ve ya-
lara gelince. verilebilirse günde Birinci defa olarak 1 Mevsimin en sevimli zıcınızı oralara bir gönderin. O 
altı gallon su içerler. Kuru ve sı-
cak iklimde suyun buğulanıp da KANUN =.- komedisi vakit bu semtte oturanlara çok 
uçması caba ı . . _ V acırsınız ve sorarsınız: 

Allenby'nin günlük su tayını- Mu HAFIZI i Yatakh agon - Belediye nerede? 
ni bilmiyorum. Fakat (3,000) Cı· lveler·ı Pangaltı: M. Çetin 
deve ve daha başka vasıtalan Hareket ve maceralarla dolu : 

film. Oynayan ı GEORGES 1 1 1 
suya tahsis etmişti .. Bu güçlük- O'BRIEN Oynıyan: FLORELL K A R 1 Ş 1 KAY ET LE R 1 
lerdcn kurtulmak için Allenby -
taarruza karar verdi. Türklerin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lii"iii!i~~~~!!-. • 
sol cenahını çevirmek mümkün • 

Uzun yıllardanberi oturdu· 

1
• t t .• h a d 1 M ,· 11 Al ğum Esirci Kemal mahallesinin olursa Gazze istihkamları ister 

istemez boşaltılacaktı. Fakat 
Cami sokağının bazı uygunsuz-
luğundan bahsedeceğim. Bura-

( l) t~rctli kelimeler aslında ay- Türk Sigorta Şirketi Sl çok sıklıktır. Eski ahşap • ev-
nen böyle yazılıdır. terden müteşekkildir. Sokakla-

(2) Mr. Aston'un lngilb zabitine Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. n dardır. Ur yüz haneden iba· 
verdiği rohte bir isimdir. Bunun bir k • • .. • t ' · h 'd' ., 
ba .. ka hikayesini casuslar bahsinde Sigortaları hal ıçın musaı şeraıtı avı ır. ret olan bu yerde yalnız bir a· 
göreceğiz. Merkezi idaresi : Galatado Onyon Hanında det çeşme vardır. ö çeşme de 

(3) Lloyd Georgers'un Harp Hatı· 
ra!armda bu gelişin ve bu tayinin se· Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. hergün akmaz. Terkos yoktur. 
~bi anlatılm·ştır. Telefon : 4.4887. 3221 Yangın telefonu da mevcut de-

<4> Dört buçuk liretlik bir ölçü- .iiiiıiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii~~~~~!!!i!iiiiiiimmi!i!~. 1 ğildir. SuY.U bol değildir. Yan-
dür1 • 

Bu sucu, sank' su deftll zemzem sabyor 

Bu manav sanki yemiş 

gm muslukları yoktur. Bu yok· 
luk içinde yüzüyoruz. Tanrı sak 
lasın kaza neticesi yangın olur
sa halimiz neye varacaktır. Bü
tün mahalle varunaktan kurtu· 

deOil mücevher sahyor 

lamayacaktır. Bu noksanla~~ 
tamamlanması mümkün degı 
midir? 

bs· . . Cami sokak 12 numaralı 
nede A. Ertürk, 
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Yugoslavyada 

Y evf iç Ezici 
Bir Ekseriyet 
Kazandı 

Belgrad, 6 (A.A.) - Ba~a -
kan Y evtiç'in listesi bütün mem 
lekette ezici bir çoğunluk (ekse 
riyet) kazanmıştır. Seçim işleri 
gaat 18 de kapanmıştır. Seçim 
bütün memlekette tam bir dil -
Zen içinde geçmiştir. Yevtiç'~ 
!kazancı her türlü ihtimallerın 
Üstüne çrkmıştır. Ayrış (muha
lefet) kendi listelerinin böyle 
bir mağlUbiyete uğrayaca~ı~ı 
katiyen beklemiyordu. Y evtıçın 
kazanışı halk arasında büyük 
bir kıvanç uyandırmış ve Yu -
foslavyanın her tarafında alay
lar yapılarak Y evtiç alkışlan -
rnıştır. Hükumet listesindeki 
Hırvat adaylar (nnmzedler) de 
ıkazanmıştır. Ayrış liderlerin -
den eski demo!~rat başkanı D3-
vidoviç, eski Sırp ekinc~ler~. b~.ş 
ıkanı Yovanoviç ve eski muslu-
nıanlar baş!canı Spaha kaybet -
ınişlerdir. 

Belgradda 
Bela-rad 6 (A.A.) - Delgrad b , • 

§ehrinde yc:.pı.an seçim, şu netı-
c.eyi venniştir: Ba~akan Yev -
tiç'in listesi 32,0CO M: çe!c'in f s 
tesi 9,700, diğer listeler de bin 
6c!dz yüz rey tcıplamışlardrr. 

Sırbistanm diğer yerlerinden 
şimdiye kadar h"ber alman ne-
ticeler muhaliflerin altoldukla-

' rını göstermektedir. 
Belgrad, 6 (A.A.) - Yevtiç 

hükUıneti taraftarları, saylav se 
çiminde 3GO yerden, 300 ünü te
ınin edecek gibi görünüyor. Ma 
Çek'in taraf tan olan muhalifle -
- : - - -- •- en t ..... .;:a __ ....... 1~ ... r"lr::.-
rabilec~ tabwi.a e<m-.·~ 
dir. 

Muhalifler 
Belcı-ad, 6 (A.A.) - Saat 9 

da belli olan neticelere göre 
Harb ve Sloven eyaletlerinde hü 
kfunct kahhar bir o:~seriyet ka
zanmış, muhalifler ise Dalmaç
Ya ve Bosnada daha müsaid bir 
vaziyet elde etmişlerdir. Hırvat 
nazırlardan Kojulaner ile Vir -
baniç'in muvaffak olmadıkları 
anlaşılıyor. Zağreb'deki netice 
henüz belli değildir. 

Atatürkün 
Teryazısı 
~ rıkara, 6. A.A. - AV'.~t·1r

Ya t11usal bayramı münasebetile 
Atatürk ile Avusturya Cümhur
rcisj Miklas arasında teati olu
nan telyazılan aş.ığıdadır : 

Son Ekselans Bay M:kl:ıs 
Avusturya Re:sicumhuru 

Avusturya ulusal bayram' 
1llünasebctile, en hararetli t eb
riklerimi ve şahsi saadetini7.le 
dost Avusturya ulusunun refa
hı için olan samimi temennileri
mi ekselanslarına arzederim. 

Kamil Atatürk 
Son Ekselans Reisicumhur 

Kamal Atatürk 
Nazik tebriklerinden dolayı 

~ksclanslarma hararetle teşek-
k?r ve şahsi saadetlerile Tür
~1:Yenin refahı için olan hararet· 
1i te11tennilerimi arzederim. 

M;klas 

YunaAistanda 
Yeni mahkOmlar 

.Atina, 6 (Hususi mtı!1abiri: 
~ız bildiriyor) - Selaruk polı: 
tıkacıiarıru muhakeme eden La 
risa divanıharbi N eokasmos, 
Grı· · · · se gorıadis ve Lenantısı on -
~:Ye, Alfazanayı beş sen~ye, 
S anususu, Pipson, Spanapı ve 
~P?lonu üç seneye mahkfun 

~ştır. Dingos ve Mavrokar • 
tos beract etmişlerdir. 

FRANSADA BELEDiYE SEÇiMi 

Seçim Sakin Geçti, Birçok 
Yerlerde Reyler Dağıldı 

Par:ste çıkan P:re gazetesinin 

[Yukarıda sira ile Sosyalist .. l!deri Lcon Blumu, Rad~k~I So.~>:~list Iiderı 
Herriot, onun yanında komunıstlerden Marcel Cachın ı goruyo:sunuT. 
Aşağıdaki Hitler'dir.] 

Fransada belediye seçiminin 
ilk neticeleri anlaşıı'maktadır. 
/{omünistlerle sosyalistlerin bir 
/eşik cephesi 135 sandalye al
mıstır. Ôb!ir fırkaların ka::an
dil;larr sandalyelerin yel:unu 
266 d11. Fuı.nsada belediye se
cimi saylav ve ayan seçimleri -
~in müjdecisi olduğu için Fran
sanın iç sryasasının aynası sayı. 
J;ıbilir. Bu defa sosyalistler ye
ni bir muvaffakıyet .kazanm ... i 
değillerdir. Fransada lfiiklil: ve 
saire gibi ıslahatı vücude gctir
mclde köklü ve §ercf li bir geç
mişi o!:ın Radikal partisi her za
mandan daha kuvvetli görünü -
yor. Bütün patırdı/arcı rcığmcn 
Fransa.da iç rejim sağlam mcv
kiini muhal aza ediyor. 

Paris, 6 (A.A.) - Belediye 
seçiminde birçok yerlerde rey -
lcr dağılmıştır. Laval, büyük bir 
ekseriyetle Obervil-
••c ı.,..,.11..uıy" uc.:iı~ .... ··~·s-~-, T '3 ;,. 

L ... 'Ra!rnm Renye, Billy beledi
~ ~:ışka.nb2ma tekrar seç:·ı
mişlerdir. Liyon'da Herriyonun 
namzed lfatesi üzerinde reyler 
dağılmıştır. Marsilyada, 36 üye
den 9 u, birinci seçimde ekseri
yet kazanmışlardır. Bunlardan 
7 si scsyalist, 2 si mutedil cüm
huriyetçidir. 

Pariste 37 üye üzerinde ekse
riyet olmuş, 53 kişi hakkında 
reyler dağılımıtşır. Seçilenler -

den ikisi, komünist, ikisi cüm -
huriyetçi sosyalist, biri Radi · 
hal, üçü müstakiJ radikal, onbe
~1 sol yan cümhuriyctçi, on üçü 
mutedil cümhuriyetçi, biri de 
müstakildir. Paris dışında . 327 
nahiyenin netice'eri alrmıçtır. 
!Seçimi sona eren belediye mec
lislerinde e!:seriyet şöyle tak -
s im olunm::ktadır : 

35 Kcmünist, 72 sosyalist, 
9 yeni sosyalist, 19 sosyali-:;t 
cümhuriyetçi , 90 radikd,22 r. Ü'3 
t:ı':il radikal, 68 sol yan cümht.ı· 
riyctçi, 5 Hıristiyan - haE•çr de· 
mo~crat, 68 mutedil cümhuriyct
ci, 6 Kral taraf ~arı mul afaza -
k5r, 6 ne oldurru belli değil, 1 
mi.istakil sosyalist ... 

Müfritlerin bazı yerlerde faz
la üyelik kazandıkları görülmek 
tedir. Komünistler 5 fazla üye
lik temin etmişlerdir. 

Cümhuriyetçilerdcn en muha 
ç~7~kar olan mutediller, 7 üye -
lik temin etmışlcr ve !> uyenK 
t-a k;ıybetınişJerdir. So~yalist -
ler de 10 yeni üyeliğe karc:ıhk 
ezki yerlerinden yalnız bir t.:ı~c 
kaybetmişlerdir. 

Paris, 6 (AA.) - Belediye se 
çimi, sül:unetlc geçmi'!tir. Şim -
diye kadar haber alınan netice
Jere göre, altıncı daire üyelerin
den Chi:ı.c-nme ile Domecy bele
diye başkam olan başbakan 
Flandın yeniden seçilmişlerdir. 

VENEDIK KONFERANSINDA 

Macaristanın Vaziyeti 
Uzun Boylu Görüşüldü 
Paris 6.A.A. - Macar dış ' . bakanı De Kanya, Matın gaze-

tesinin Venedik'te hususi mu
habirine, konu~malarm gidiı;;in
dcn memnun o'duğunu ve kü
çük itilaf d:vletlerinin anlayış'ı 

' l • • d hareket edcce.:.erını um u~u u 
EÖylemi~tir. 

Dünkü konuşma1a·m 3 mem· 
leket tarafından onaylanab le
cek bir metnin yazılması üzerin· 
de yürüdüğü s~ylenmektedir. 

yeniden silahlanma prensi pi 
ile azlıklara ait hakların da 
konuşulduğu bildirihnektedir. 

De Kanya telefonla Gömböş 
ile görüştükten sonra Macaris
tan'm tutumu daha müsaid ol
muştur. 

Ekonomik yalnızlıktan kor
kan Macaristan, bazı ekonomik 
müsavilikler temini için Fransa
ya bildirdiği dileklerin~ İtalya 
tarafından korunmasını ıstemek 

tedir. 
Le Jour g.::zetesinde Mersö-

ne, diyor ki : . . . 
u Mussoı:nı, Budape~te yı, 

bcl:lcmeğe, küçük andala ,ma i
le beraber çalışmaya ve andlaş
maların değiştirilmesi h...,km
daki tek yöneyli tutumu bll'ak
maya çağırmaktadır. 

De Kanya, Petit Parisicn mu
habirine demiştir ki : . 

" işler yürüyecektir. İtalya, 
iyi dilekler göstermektedir • ., 

Fransız ga.zetderinin Vene· 

dik'teki mümessilleri, cumartesi 
akşamı Macaristan'ın Rcma kon 
fcra!hJna gelmesini çok iht:n:a~i 
olduE;unu yazıyorlardı. 

M~tin gazetesi rr.u'•ab"rine 
gG:-e, prensip ba~·ımmdan, ft J
y::ırı teklifi ü-erinde nyt şuınıt?ş
t· ·r Bn tl"'Jdife göre, ftalvctn 1-:ti· 
l:umeti, Roma konferanı;mdan 
~onra top1anacak bir ko .... fer ... ns
t J sil~'ibnrr.a'ıa hukult b"rl=ö-j i
c:n \•a-<iımda bulunmayı vadet
m<"l: tedir. 

Teblig 
Venedik, 6 (A.A.) - Maca -

ristamn yapmış olduğu özve -
renliklerden sonra durum yine 
henüz çetindir. Çünkü Macaris
tan toprak meselesinin bir daha 
gözden geçirilmesi istec7inde a
yak diremektedir. Uçün~ü gö -
rüşme, saat 10,30 dan 13 e ka -
dar sürmüş ve bu görüşmede 
sabahleyin gelmiş olan A vus -
turya hukuk müşaviri de bulun
muştur. 

Re~mi bir tebliğ, tetkik edil -
miş olan meselelerde üç hüku -
metin görüşleri ve amaçları ara
sında benzerlik bulunduğunu 
bildirmektedir . 

Yunan gazeteciıeri memnun 
Atina, 6 (Hususi muhabiri -

miz bildiriyor) - Yugoslavya
daki intiha batta Y evtiçin kazan 
dığı zaferi buraga.zetelcri alkış
lamaktadırlar. 

Gazetecilerle 50 " DAKtKA 

Hitler Başbaşa Bakanlar Heyeti loplandı 
[Başı 1 incide] 

formalı zatın, Alman lideri ol -
duğunu tanımakta gecikmedik, 
Yanındaki küçük boylu zat da 
propaganda nazırı Göbels idi. 
Uçüncü şahsın kim olduğunu ta 
myamadım. Hitler bize doğru 
bir kaç adım yürüdü ve heyet 
ile karşılaşınca Alman askerle -
rine mahsus dik tavır ile karşı· 
mızda durdu. Hitler resimlerin
de kendisini tanıdığımdan da
ha iri bir adamdı Siyah panta -
ıon ve sarı üniforma givmiş ko 
luna Nazi işaretli bandı takmış
tı. Mütebessim, beşuş bir tavır
la karşımızda durdu. Heyet aza 
sı kendisine birer birer takdim 
edildi. Hitler karşısına gelen ga 
zetecinin elini elleri içine alıyor 
ve adı, hangi gazeteye mensup 
olduğu söyleninceye kadar elini 
sımsıkı tutuyor ve dik dik gözle 
rinin icine bakıyordu. 

Bir kac dakika içinde kendi -
mi lideri~ karşısında buldum. 
Sıcak ve azıcık nasırlı olduğunu 

· hissettiğim bir el, elimi sıkıyor 
iki mavi göz de d im dik gözleri
m·n içine bakıyordu. 

Takdim merasiminden sonra 
H itler seyahatimizle alakasını 
aösteren sualler sordu. 
b 

- Almanyaya ne zaman gel -
diniz, dedi. 

Sonra : 
- Yazık ki, dedi. Almanyayı 

daha iyi hava içinde seyahat 
edemediniz. 

Daha sonra nereleri gez
diğ:mızi, gördüğümüzü ve daha 
nereleri göreceğimizi sordu. Bu 
sualin cevabını propaganda na -
zın verdi. Göbels'in izahatından 
analdık ki, nazır bizim seyahat 
programımız ile çok yakından 
a·akadar olmuştur. Bundan son 
ra ilitlcr matbuat hakkındaki fj . 
ı~irlcrini söyledi: 

- Hakikat budur, dedi, Al
manya aleyhinde yazı yazan 
çok gazeteler olmuştur. Fakat 
hadiseler bunları tekzip etmiş -
tir. Her şeye rağmen, kuvvetl: 
\,~, Alıııany c i~tc bure.da duru ~ 
yor. Bu gazeteler benim hak -
kımda da bir çok yalan uydurdu 
lar. Mesela hasta olduğumu 
a!:abi hastalığa müpteıa olarak 
sanatoryomda olduğumu .. 

Bu aralık Göbels karışarak: 
- Kaza gecirdiğinizi, dedi . 
Hitler güldü. 
- Evet bir çok yalanlar. Fa

kat görüyorsunuz ki, karşınızda 
yun ve vazifemin başındayım. 

Göbels bir defa daha söze ka
rıştı: 

- Bazı matbuat A l m a n y a 
hakkında yalan yazmamıştır ve 
Türk matbuatı da bunlar ata -
smdadır. 

Hitler memnuniyetle: 
- Oyledir biliyordum dedi. 

Çok müteşekkirim doğruyu ya
zan matbuat memlekete çok hiz 
met edebilir. 

Bundan sonra m a t b u a t 1 n 
mem1eketteki rolüne geçti ve 
dedi ki: 

- Ben m tburtm hiirr -
yetine asla m:.ida!1a!e etmedim. 
Bir takım gazeteler yalan yan -
lış şeyler yazdılar. H:.dıseler 
kendilerini tekzip etti ve gıttik
leri yolun hatasını anladılar ve 
vaziyet kendiliğinden düzeldi. 

Bundan sonra disiplinli bir 
memleketin disiplinli matbua -
tından bahsetti. Hitler siyasi 
meselelere dokunmadı. Esasen 
kendisinden bunu bekliyorduk. 
On beş, yirmi dakika süren bu 
mülakat ayakta yapılmıştır. Bi. 
zi gördüğünden dolayı tekrar 
memnuniyetini beyan ettikten 
sonra ellerimizi sıkmak için bi
ze doğru bir kaç adım attı. Bu 
sırada heyet namına Bay Bür -
han Belge Almanca söyliyerek, 
hakkımızda gösterilen yüksek 
iltifattan dolayı cok mütehassıs 
olduğumuzu ve Almanyayı zi . 
yarct' mizin istifadeli oldu.Yunu 
bildirdi. Hi tler bu sözlerde; çok 
memnun göründü. Birer bireı 
ellerimizi sıkarak bize veda et
ti. Bitlerden ayrıldıktan sonra 
kapıya kadar gelişimiz, kapıdan 
Hitlere doğru yürüyüşümüz ka 
dar uzun görünmedi. Kapıdan 
dışan çıkarken bir defa da arka 
ya baktım: Altmıf altı milyon 

Ankara 6 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bakanlar Heye
ti bu akşa

1

m saat 17 de toplandı. Vekaletlere ait muhtelif iş ler 
üzerinde konuşuldu. ••• 
Kamutay Tatil Kararı Verdi, 
18 Mayısta toplanacak 

Ankara, 6 (Hususi muhabin· 1 bütün ~ony~ ovasın.ın sulanma 
miz bildıriyor) - Bugün kamu- sun temın ıçın tet akat yaptır
tayda ölen Reşidin hatırasına mıştır .,, 
hürmeten bır dakika susuldu. Bakan, bundan sonra ge ~en 

Falıh Rıfkı Atay,Denızli Hay sene sulanan 50000 donume mu 
dar Hiıştu, Muğ-la Yunus Nadı, kabıl bu. sene ş ımdıJe kadar 
S ı vas Necmettın Sadığın masu- 7 5000 donum ~u~andı0ını, ba:.ı:ı 
nıyetı teşrıiyelerının refi tezke- kanalların tamırıle de 1ska sa -
releri okundu. Nizamname mu- hasında daha esaslı ıstıfade er 
cibıncc devre sonuna bırakıldı. temın cdıld ı ğinı söyledı . Ve, bu 

Konya ovas\ sulama idaresı rn meselesinin bir zi!~at ~ ... se
bütçesi müzakeresındc Hiısniı lesi olduğunu, ıda:enı~ . mum • 
(Muğla) söz alarak; sulak ida . kün mertebe ken?ı yagılc ka_v -
resının geçirdiği safahatı anlat- rulmasının temınıne çalışıldı~ı -
tı: n:, bu işin daha esa~lı n~t e 

"Bugün bu işi kati olarak vermesi için 700000 lırar.a ıhtı
kesmek lazımdır. Aksı takdırde yaç olduğunu anlattı . Butçe ka 
id:uenin hikmeti vü~udü ka'mı- bul edildi. 
yor.,, dedi. Ve sulama işlerıle Bundan sonra ruznamedeki 
Bayındırlık Bakanlığı mesgul hudutta çıkacak ihtilaflara daır 
olduğundan idarenin nafıaya Türkiye . Rusya, Türkiye Bul 
devrini istedi: garistan arasında 23 eylül 933 

"6 bin kişinin istifade ettiği tarihli protokol ile Türkiye -
bu idarenin memur maaşlarım Yunanistan arasında imzalanan 
fazla buluyorum.,, dedi. sarih Evros itilafnamelerinın 

Ziraat Bakam verdiği cevap- tadili layiha lan kabul edildi.· 
ta, Hüsnüye teşekkür ederek de Kamutay, parti kongresın -
di ki: den sonra toplanmak üzere. da-

" 1932 de idareyi devir alan ğıldı. Kamutay 18 mayısta top 
bakanlık bir çok mütehassıslar lanacak 935 bütçesini görüşme
tarafından Yenişehir gölünden ae başlayacaktır. 

... o 
Parlemento ar Birliği Grupu 
Ankara 6 (Hususi muh:ıbirimiz bildiriyor) - Kamutayın ye

ui cnmesi 'münascbetile Parlementolar birliği Türk grupu umu
mi heyeti bugün saat ikide Kamutay ~~tüphanesiı:dc t~plandı, 
nizamname mucibince yeni heyet, yem ıdare heyet! scçtı. Grub 
reislia ine Necib Ali reis vekilliklerine General Nacı, Ahmed lh-
an T~c öz, umumi' katipliğe Zeki Mesud, muhasebeciliğe Maz

:•ar Mü"id, komite azalıklarına da Mustafa Şeref, Nazım İzzet, 
Fazıl Ahmed, Celal Sahir secilıı:ıislerdir. 

• a tt 
Yeni Maliye Teşkilatı 

· An!cd'f-a, 6 (HU6usi muhabiri- ı şefleri ünvanına çevrilmektc
miz bildiriyor) - Maıiye Veka- dir. Defterdarların isim1 erinın 
leti Teşkilat kanunu layihasını de değişmesi muhtemeldir. Bi • 
bitirmiştir. Yarın Başve'cSJete rinci katib ikinci k5tib gibi i
verecel:tir. Büt; e encümeni } cm simler kalkmakta mümeyyize 
teşkilatın tatbiı~ı için istenııen kadar olan bütün rrem· ır'ara 
600 bin liralık tahsisatı kabul doğrudan doğruya memur d·en
ctmiştir. Yeni Teşkilat l~yihasi- mektedir. Yeni teşkilfıtta bilhas 
le Maliye Bakanlığında işlerin sa kontrola büyük ehemmiyet 
daha çabuk görülmesi için bir- verilmektedir. Bundan ba~ka 
ço~< yenilikler vücude getiril· memur alırken aranacak vasıf • 
mektedir. Mevcud müsteşarlığa lar da tesbit edilmi~. orta tah
ilavcten biı müsteşarlık daha ih 
das edilmektedir. Müsteşarlar _ sili bitirmemiş olan'arm me· 
dan biri varidat işlerine, birisi mur istih :lamı usuliı kaldırılmış 
de masraf işlerine bakacaktır. tır.Merkezde en az maaş 20 lira, 
lşleri çok olan dairelerin me· ucuz vilayetlerde 10 liradır. Is
murları takviye edilmektedir. tanbul Maliye teşkilatı olduğu 
Mümeyyizlerin isimleri büro gibi bırakılmıştır. 

lngiliz kralıntn 
25 ınci cülus 
Ylldönümü 

Londra, 6. (A.A.) - Eugün 
kr .... lın tah ta çıkışının 25 incı yıı 
donümüdür. Saint Paul kilisesin 
cie büyük bir ayin yapılmış ve 
ayinde kral ile kraliçe, impara
torluğun mümessilleri ve yaban 
cı devlet adamları bulunmuştur. 
Kral ve Kraliçe ayinden sonra 
arabada yavaş yavaş Londranın 
başlıca sokaklarından geçmiş -
lerdir. Bütün sokaklar donan -
mıştır. Kalabalıktan geçilmiyor. 

Londra, 6 (A.A.) - Büking
ham sarayından Sen Pol kilisesi 
ne giden Kral ailesini selamla 
mak için büyük bir halk kütle· 
si sokakları doldurmuştu. Kan· 
terburi Arşidükü, radyo vasıta
s ile bütün Londra mahaJlclerin 
de ve yakın şehirlerde duyula 
hilen bir söylev sövlemiştir. 

in!::anın mukadderatını idare 
eden adam, arkasındaki pence -
reden giren ziya karşısında bır 
silueti hakiki olmaktan ziyade 
perde üzerine aksettirilen bir 
hayali gibi görünüyordu ... 

A. SUkrU ESMER 

irtica Şebekesi 
[Başı 1 incide] 

/er ondan faz adır. Tahkika de-
"am ediyor.,, Derviş 

lspartadaki hususi muhabiri
mizden dü i gece şu telgrafı al
dık: 

1 sparta, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Milas ve Antalya
da yakalanan 13 kişi buraya geti 
cildi. Cümhuriyet Müddeiumu • 
mi/iği, bunların sorgularını .v~ 
müvacehelerini yapıyor. Getırı
lenler şunlardır: Mü!tü Ahm~d, 
Hamdi Hasan, Halı/, lbrahım, 
ince M eh m e d, saatçi Hafız 
Mehmed. Halil lbrahim, Hadb 
Hüsevin. Molla Hfüeyin, Mus
•afa Milaslı Şelil:. talıôldar Ali 
Riza ... 

Bunlardan b3'i·'•a dala birl::ıç 
'dc;i nezaret altındadır. Ara a 

ne ic ~c;indc meydana çıkarılan 
mektunlar v e di ;;er ve 1:: · · n ·ıı 

4 dliyenin e I inde bulunuyor. 
')uclıılardan bir kısmı, hadiseyi 
ramamile inkara sapmı~Jardır. 

Cümhuriyet Müddeiumwnisi 
Mustafayı gördüm: "Tahkikatı 
bitirmek üzereyiz.,, dedi. Milis 
ve Antelyada da ayrıca tabki· 
kat derinleştiriliyor. 
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Yeni Çin elçisi "MEIN KAMPFn 

KAVGAM 
H itlerin yazdı~ı kitab 

[BU ESERDE ILERT 
SURÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BiR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRiKAYI 
BUTON DÜNYADA DE
DiKODU UYANDIR -
MIŞ SlYASI BJR V ESI
KA OLARAK NEŞRE
DiYORUZ.] 

"Ferdin hürriyet hakkı, ırkın 
muhafazası vazifesinden sonra 
gelir.,, Hitler'in prensibi budur. 
Bu prensip en esaslı akidelerin
den biridir. Eski Alatan İmpa -
ratorluğunun mevcudiyetine ni
hayet veren felaketin en derin 
ve son sebebi, milletlerin inki -
şafı tarihinde ırka düşen hisse
nin unutulmuş olmasıdır. Mil -
!etlerin hayatlarındaki hadise -
ler öyle kendiliklerinden olmus 
şeyler değildir. Tabiatin bu ha: 
<liseleri tanzim eden kanunları 
vardır. Nesli muhafaza etmek, 
ayni ırktan ferdi çoğaltmak his
si, hatta bunun derin sebepleri -
ni anlayamasalar bile insanlar -
da hakim olan bir histir. 

Tabiat: muhtelif cinsten 
hayvanlar arasında tesalübü 
kabul etmez. Bunun böyle ol -
duğu, böyle bir çiftleşmeden ha
srı olan mahlfikun kısır kalması 
ile s:ıbittir. Dem~k ki tabiat 
kendi yarattığı mahlUk tiplerin
den dışarıya çıkılmasına razı ol
muyor. Hitler hayvanlar hak -
kında bahsettiği bu prensibi in
EO.nlara da tc~mil ederek, muh -
telif ır~.:~ar arasındaki çiftleime
lcri de tabiatin rızası haricinde 
b:Jluyor. !/Ielcz daima geri bir 
t iptir. Tabiat i::e daima en iyisi
ni, da:ma en kuvvetlisini ister. 
En kuvvetli olan hakim olmağa 
Ç'.lrşır, kendi büyüklüğü aleyhi
ne zayıflar!a birleşmek istemez. 
A:ıca~~ l:afosı s:ığlam olmayan
brdır ld, bunu bir türlü havsala
larına aldıramazlar. Eğer tabi -
a t m böyle bir kanunu olmasay. 
d r, dirilcrde uzvi bir inkişaf, ted 
r · d bir yükseliş görfücmezdi. 
E zı ır' :l~r vardır ki hükmet -
m e': ic ·n , bazı ırl:lar d a vardır 
ki e :r y am:ı.k icin y:ı.ratıtnr:--
larc rr. J ~ ., 

Hıtlcr b~:eriyet t arihi üzerin
de t5 b~~langıçtan bugüne ka -
dar geçen hadiselerden şöyle 
b:r kanaat htsıl etmiştir: İnsan 
ır~:ları içinde daima yükselmek 
istidadında bir medeniyet yara
tacak bir tek ırk vardır: O da 
Arilerdir. H itler'e göre bu ırkın 
bu kabiliyeti ideafü:.t oluşundan 
ileri geliyor. Bu kelimeye verdi
ği manayı da tavzih etmek la -
zımdır. Der ki: 

"Idealizm, hodbinliğin tama
m:.ıe zıddıdır. Alman kamusun -
da mes'ut bir tesadüf eseri ola
rak. idealizmin ilhnm ettiği işle
ri tarif edebilecek bir kelime var 
<lır: Pcflichterfüllung. 

Bu kelime başka dillere vazi
fenin yapı'mı §Olması şeklinde 
t ercüme eı1 ilebilir. Fakat ayrıca 
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Turgut müteessir olmuştu: 
- Muhtarla niçin kalkmıyor

sunuz? 
Nadya'nm alevli dudakları 

gene büküldü: 
- Bir kadının kocası ile dan

setmesi hiç beğenilmemesi de -
mektir. 

Bu düşünce Turguda garip 
gelmişti. 

Muhtar güldü: 
- Bu d:ı Nadya'nın uydur -

ması, dedi. Vakıa karı koca üst 
üste dansetmez ama ... O kadar 
da değil. 

Evlilik hayatının bu ters iti -
katlarına Turgudun aklı yatmı
yordu. 

O, Uidyat'taki garnizonla -
rmda bir çok ecnebi kan koca i
le beraber yaşıyordu. Ve pekala 
dans ta biliyordu. Fakat Nad -
ya ile dansetrneyi, arkadaşını 
a:ıasada yalnız bırakmaY.I doğru 

manevi bir manası da vardır ki, 
başka milletler kolayca anlaya
mazlar. Mesela temiz ruhlu bir 
Alman gencinin idealizmi, hat
ta kendi hayatını tehlikeye ata
rak, mümkün olduğu kadar faz. 
la Alman düşmanım öldürmek, 
başkalarının haksız olarak iş -
gal ettikleri topraklan almak -
tır. Mademki Almanya'run bü
yüklüğü için bunlar lazımdır, i
dealist Alman genci bu lüzumu 
yerine getirir. Gene bu Alman 
genci, beşeriyetin şiddetsiz, 
harpslz mes'ut bir istikbale ka
vuşacağını söyliyen adamların 
bu çeşitten nağmelerine güler. 
Dünyayı idare etmek için o 

kadar batiz vasıflar gösteren 
Ari ırkı, Yahudi ırkının tamami 
le zıddıdır. Yahudiler hiç bir za
man ekmeklerini çıkardıkları 
bir toprak sahibi olamamışlar
dır. Buna rağmen göçebe de de
ğildirler. Halbuki göçebeler ma 
nen onlara çok faiktirler. Gerçi 
oradan oraya göçerler, toprak 
işletmezler, müstakar bir impa
ratorlukları yoktur, fakat hiç ol 
mazsa yaşamalarını temin et -
mek için beraberlerinde hayvan 
sürüleri taşırlar, otlaklara salı
vererek, onların sütünden, sü -
tün teferrüatından ,etinden, de
risinden istifade ederek, yaşa -
yışlarım yoluna koyarlar. Hal
buki Yahudiler, ancaık başka 
insanların sırtmdan geçinen tu-
f eylılerdir. Hitler bunların hika· 
yesini de kısaca anlatır. Yahudi
ler kafile kafile dünyanın bütün 
memleketlerine dağılmışlardır. 
Evvela gayet miskin ve aciz gö-
rünmüşlerdir. O görünüşle kü -
etik eu.aflığa başlamışlardır. 
Faizle para vererek zengin ol -
muşlardır. Ellerinde para olun
ca da hükümdarlara kadar ik -
razlarda bulunarak, memleket 
büyüklerini avuçlarının içlerine 
almışlardır. Kendilerini kabul 
etmek budalahğında bulunan 
milletlere gtlya \n~\'bım. ·~a.nü~ 6 1 

bi görünerek, yavaş yavaş orta
lı~ı tef essüha sürükleyen haki -
miyetlerini gcni:Ictmişlerd~r. 
F akat o milletlere karşı daima 
her ihaneti yzıpmafta muktedir 
yabancı insanlar olarak kalmrs
lard1r. Fakir sınıfların sefaleti~i 
teskin etmek istediklerini söy -
liycrek, bu sahteliklerile bir ta
kım akideler meydana getimıiş
lcr ve en sonunda kendi galebe
lerini temin için el altından is -
yanlar, iğtişaşlar çıkarmışlar -
dır. Yahudilerin kendilerine has 
hiç bir kültürü yoktur. Tufeyli 
oldukları i~in başkalarının ihti
ralannı kendilerine malederler. 
Bütün sanat sJ.halannda, mima
ride, musikide hi~ bir zaman hiç 
bir Yahudi yaratıcı bir deha 
gösterememtştir. Bir parça mu
vaf fakiyet gösterebildikleri sa
ha tiyatrodur. Aktör ve aktris 
olarak bazı Yahudi isimleri işi
tebilirdniz. Fakat bunlar sahne
de de en mükemmel mukallit -

bulmuyordu. Yıllarca içlerinde 
yaşadığı her milletten ecnebi a
ileleri arasında böyle bir kanaat 
yoktu. Kan koca srk sık danse
derlerdi. Hatta içlerinde kansı· 
nı herkesle dansettinneyen, ya· 
hut pek samimi dostları için 
müsaade edenler de vardı. 

Istanbulda evlilik, kibarlık, 
eğlence hayatları ne kadar baş
ka idi! Fakat o inanmıştı ki bu 
değişiklik, bu sakatlık yalnız bu 
türedi ve kozmopolit a.Iemlerde
dir. Ve arkada mütevazı ömür 
süren Türk ailelerinde o sıkı 
bağlar gene eski temizliğini mu
hafaza ediyor. 

Nadya yoruluncaya kadar 
dansetti ve iki arkadaş doya do
ya dertleştiler. 

Geceyarısma doğru Syana Si
uza karı kocayı evlerine götü -
riirken Turgut ta ağır adımlar
la gecenin serinliğini içine sin -
direrek oteline döndü. 

Bu yeni kibar atemi onu her 
adımda şaşırtıyordu. Mantar gi
bi biten ve bir zaman mağrur, 
küstah boy gösterdikten sonra 
gene oldukları Y.Crde çürüyüp 

MAHKEMELER 

Katillerin kim 
Oldukları 

Anlaşılamadı 
Sarıyerde Elmasyan cinayeti 

tahkikatı, henüz olduğu yerde -
dir. Bahçıvan Mehmetle Enve
rin hakiki katiller olmadığı an -
!aşılmaktadır. 

Cinayet çok mahir eller tara
fından, hiç bir iz bırakmaksızın 
yapılmıştır. Katillerin, Karade
niz yolile lstanbuldan başka bir 
yere kaçmış olmalarından kor -
kuluyor. 

* Eski adliye müsteşarı Feri
din temyiz mahkemesi ceza dai 
resi azalığına tayin edileceği 
söylenmektedir. 

* Tütün kaçakçılığından suç
lu Fehim ve lsmailin durusmala 
n dün 9 uncu ihtisas mah ... keme 
sinde bitirildi. Fehim 2 ay 15 
gün ha pise ve 7 5 lira para cezası 
ödemeğe mahkfun edildi. İsmail 
beraet etti. 

Abdullah,. o akşam fena hal
hoş olup sokaklarda nara at
mak, kendisini karakola götü -
ren polis Hamdiye hakaret et
mek, nezaret altına alındığı ye
rin kapısını tekmelemek suçlari 
le Adliyeye verilmiş ve dün ü -
çüncü cezada duruşması yapıl -
mıştır. 

* Abdullah isminde biri, sar
de sarhoş olduğunu, ne yaptığı
nı bilmediğini söylemiştir. Du
ruşma, şahid çağırılması için 
başka güne kalmıştır. 

* İclal adında bir kadını oto
büs altına alarak ölümüne se
beb olan şoför Yunusun üçüncü 
cezada duruşması yapıldı. Dün 
kü celsede, şahid olarak Sahur 
Saminin oğlu Mühendis Tarık 
dinlenildi. 

Tank, val:'a yerinde ilk kesfi 
yaptığını, otobüsün tertibatın. -
da bir hata görmediğini, kaza
nın süratli yürümekt:m ve şöfö
rün dikkatsizliğ'nden ileri gel
diğini söyledi. 
Duruşma. suçlunun sabrkası 

sorulmak üzere başka güne kal
dı. 

Kaptanların tekaUtlük'erl 
Denizyolları idaresi müdürü 

Sadettin dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. Müdür, denizyolları 
i~letmesinin umumi toplantısın
da bulunmakla beraber Ankara 
da bulunan Akay idaresi müdü 
rü Cemille birlikte her iki ida -
redeki kaptan ve memurların 
tekaütlükleri meselesi ile de 
meşgul olacaklardır. Bu iş için 
Ankaraya gönderilen heyet, 
kaptan ve memurların sınıfları 
na göre bir tekaütlük esası tes
bit edilmesini istemektedirler. 

lerd~n başka bir şey değildirler. 
Yahu diler bilhassa idealizmden 
mahrum oldukları içindir ki, bir 
memleketin müşterek davasın -
da hiç bir i~e yaramazlar. Bir 
tehlike sezdikleri zaman hemen 
elcle verirler, zavallı Artleri soy 
mak icin hemen anlasrrlar. Ke -
limcnfn yüksek man~sı ile ya -
hudilerin d ini de yoktur. 

f Arkası va~ 1 

giden bu yeni zenginlerin hayatı 
ibret alınacak bir alemdi. 

Paranın şişirip yaldızladığı 

bu insanlar arasında hiç bir can
dan kaynayış yoktu. Dostlar de
ğil, kan kocalar bile biribirleri
ne para kuvvetiyle bağlanmış -
!ardı. itibar, şeref, saygı, sevgi 
peynir ekmek gibi para ile ah ~ 
nıp veriliyordu. Bu akşam ye -
mek yedikleri kulübün nizam -
namesinde aza olacaklar için bir 
çok kayıtlar vardı. Hepsinin ba
şında haysiyetli, şerefli olmak 
ve bu hali daha önce giren aza
dan iki kişi tarafından tastik e
dilmek şartı geliyordu. 

Halbuki kulübe vaktile polis
te parmakizi olanların bile de -
vam ettikleri söyleniyordu. 

Mühendis Turgut iğreti ve 
misafir gibi girip çıktığı bu mu
hitlerde pek tanınmak bile is -
temiyordu. Hele kadınlarla dü
şüp kalkmak hiç işine gelmi -
yordu. Bu yüksek alemin kadın
ları düşkünlük itibarile kaldı -
rım yosmalarmdan çok aşağı 
görünüyorlardı. 

.Yurdun hiç bir yerinde bağ • 

Ekmek 
Gunun MESE\.ESI 

Ucuzlayabilir 
Fırıncılar Yeryer Tröst mü 
Yapıyor, Ortaya Atllan iddialar 

Ucuz ekmekçi vitr:nini dUzeftiyor 
Ekmekciler ile fırıncıların 

t<endi aralarında halkın zararı -
na olarak semt semt tröst yap
tıkları anlaşılmıştır. 

Bundan bir ay evvel Kadı -
köy, Bostancı civarındaki fırın
cılar un ve odunları müştere -
ken almak, bu suretle maliyet 
fiatını ucuza temin etmek mak
sadı ile aralarında bir şirket kur 
muşlardır. Kollektif mahiyette 
olan bu şirketi de resmen tescil 
ettirmişlerdir. 

Şirkete bir semttteki bütün 
ekmekçiler ve fırıncılar girdiği 
için belediyenin kontroluna rağ 
men ekmek narhının indirilme -
sine lüzum görülmemiştir . 

Bununla şirket ekmeğin mali 
yet fiatını ucuzlatmış buna mu
kabil narhın fazlalaşması için 
mütemadiyen belediyeye, tica -
ret odasına müracaat etmiştir. 

Narhın arttırılmasına imkan 
elde edilememişse de kazanç 
mikdan, hem maliyet fiatmdan 
istifan,. c::nrPtil .. ho-. ;ı .. ,. !--1!ı..: 
narhta dolayı mühim mikdar -
da artmıştır. 

Nitekim bu semtte şirkete da 
hil olmayan ekmekçiler fırınlar 
da el·meği 7,5 kuruşa sattıkları 
halde şirkete dahil ekmekçiler 
9 kuruştan aşağı satmamrşlar -
dır. 

Bu kazanç f ırmcılann yüzü · 
nü güldürmüş, şirket kurulur -
ken borçlan bulunan bir çok fı -
nncılar şirketin faaliyetinden 
sonra borçlarını ödemişlerdir. 

Bunu gören İstanbul tarafla
rındaki ekmekçiler de yavaş ya
vaş şirket kurmağa başlamışlar 
ve ilk şirket Tünelden Harbiye
ye kadar olan Beyoğlu ekmekçi 
!erinin çoğunun ortaklığile te
şekkül etmiş, bunlar dün ilk top 
lantılarmı yapmışlardır. 

Ş rkettekif er söylUyor 
Dün bu hususta İstanbul ek • 

mekçiler cemiyeti reisi ile görüş 
tük. Reis diyor ki: 

- U sküdar cihetinde ekmek 

daşamayan ırk ve düşünüş fark
lı insanlar bu muhitlerde adeta 
dünyada yeni peyda olmuş bir 
cemaat gibi kaynaşıyorlardı. 
Fakat bütün bu parlak bağların 
ve sıcak görünen kaynayışların 
tılısımı parada idi. Burada ne 
şekilde ve ne vasıtalarla olursa 
olsun yalnız para kazanmak la
zımdı. 

Vaziyeti biraz gevşeyen, eli 
biraz darlaşan, zenginlik şöhre
ti kararan insanlara karşı bu 
muhit o kadar nankördü ki cok 
defa kuru bir selamı bile esi;gi
yordu. 

Ve mühendis Turgut bunu ar 
kadaşı Muhtarın üzerinde tec -
rübe ediyordu. 

Istanbula geldiği günden be
ri onun hakkındaki rivayetler o 
kadar dalgalanmıştı ki önce ma
li mehafilde başlayan . dedikodu
lar kulüp garsonlarına kadar 
yayılmış ve bu meşhur zenginin 
gezdiği yerde toprağa eğilen 
başlar dikleşmeğe başlamışlar -
dı. 

Bugün A vramaçi'nin çayında 
kulakmisafiri olduğu bir muha-

çiler arasında bir teşekkül vcı.ı 
dır. Bu bir tröst değildir.Kolle. 
tif şirket olarak bütün elanekçi 
ler birleşmiştir. Bunun hedefi 
maliyet fiatmı ucuzlatmaktır. 
Bir fırıncı on çeki odun alıyor. 
Buna mukabil 50 fırıncı 500 çe
kiyi birden alırsa tabii daha 
ucuza mal eder. Un da öyle .. 

Ancak ekmekçilerin şirket ha 
linde narhı kabul etmesine iti -
raz ediyorlar. Bunu daha ucuza 
temin edip etmemek meselesi -
ni ileriye sürüyorlar ve bir çok 
yerlerde ufak esnafın ekmeği 
ucuza mal ederek ucuza sattığı
m söylüyorlar. Bu doğru fakat, 
ekmekçilerin birleşerek aldık -
ları unlar, yaptıkları ekmekler 
belediyenin emrettiği esaslar 
dairesindedir. 

Buna mukabil diğer ekmekçı
lerin yaptığı böyle değildir. Bu 
neden böyle? 

Bunu biz bilmiyoruz Beledi
yenin memurları bu ~kmP-kı:;ileri 
•ııı.m\.a:l:aman ırnntroı ettikleri 
için bir şey diyemeyiz t,, 

Ekmek1$iler cemiyetı azasın ~ 
dan bir başkası da demiştir ki: 

- lstanbulda 200 e yakın fı
rın var. Fakat bu fırınlardan mü 
him bir kısmı bozuk ekmek çı -
karıyorlar. 

Şirket yapılınca kontrol ko -
laylaştı. Buna mukabil semtler
de ayrı ayrı bulunan ekmekçiler 
ise istedikleri gibi hareket edi -
yorlar. Kontrolları güçtür.,, 

Ucuz ekmek çıkaran!ar 

Bundan sonra ucuz ekmek sa 
tan bir fırıncı ile görüştük. 

Fırıncı dedi ki : 
- Ben işte gördüğünüz gibi 

kendi sermayemle keneli işimin 
başında çalışıyorum. Tabii fiatı 
ucuza mal ediyorum. Ucuza da 
satıyorum. Para da kazanıyo -
rum. 

Şirkettekiler ise çok serma -
ye ile çok para kazanmak isti -
yorlar. Bizim kontrolsuz ekmek 
sattığımız, karışık ekmek yaptı-

vere bu vaziyetin geri tarafını 
ona anlatmıştı. 

Bir Ermeni tüccar yanındaki 
zengin bir müteahhide mühen • 
dis Muhtarı göstermiş: 

- Bakalım ne yapacak? de -
mişti. Eğer Brüksel'de bir şey 
yapamazlarsa hiç kurtuluşları 
yoktur. 

Turgudun işittiği cevap şu ol
muştu: 

- Nadya oldukça onun sırtı 
yere gelmez. 

Ve devam eden bu muhave -
reden öğrenmişti ki Nadya, mü
hendis Muhtarın ortağı olan 
banker Alyon'un metresidir. 

Bu dedikodu onu tiksindir . 
raişti. O hızla oradan kaçıp git
mek isterken Muhtarla karşılaş 
nuş, salonda kendine karşı her 
kesin eski aiakasım bulamıyaı 
Muhtar da onunla beraber gel
m"k istemişti. 

Turgudun bu gece N ad ya ile 
dansetmek istemeyişi de bu de
dikodudan ileri geliyordu. Bu 
kadın tehlikeli bir mahJUktu. E
vindeki hizmetçilere varıncaya 
kadar herkes ondan çekiniyor 

Çinin Ankara sefirliğine ta • 
yin edilen General Ho bu~ln 
heyeti ile beraber Loit triyesti
no kumpanyasının Pilsna vapl
rile şehrimize gelec<. ·r. Sefir 
bir iki gün burada ka; tan son 
ra itimatnamesini cümhur baş -
kanma ta~dim etmek üzere An
~araya gidecektir . 

Evvelce de şehrimize gelip 
An.karaya gitmiş olan sefaret 
başkatibi ve müsteşarı Wang ve 
~efaret ateşelerinden N:metul -
1ah ve diğer memurlar dün An -
'taradan lstanbula gelmişlerdir. 

Asliye mahkemel~ri v.enileme bü
rosundan : İstanbul Evk ıf id:ıresile 
dava olunan Vanikövünde Mahmud· 
paşa zade Ziyaettin aras ndaki dava
nın venitenme muan el0 si ::ı:ası dı: 
halen ikametgdhr met hul bi.lluran Zi
vaettine bir ay müddetle l!a - en tebli
gat icrasına karar verilmiş bulundu
ğundan tetkikatının yapılacağ\ 12 
haziran 935 saat 10 da Büroda hazır 
bulunması liizumu tebli ğ m· kamna 
kaiın olmak üzere ilan olunur. 

(11233) 

ğnmz iddiaları doğru değildir. 
Ekmeklerimiz meydandadır. 

Son sözüm: bugünkü narh 
fazladır. Şirkettekiler de bizim 
~ibi az kazanmak suretile daha 
ı.ıcuza ekmeği satabilirler. Be • 
lediye bunu yapmalıdır., , 

lktasad mUdürU ne diyor ? 
Bu mesele hakkında belediye 

iktisat işleri müdürü de şunları 
söylüyor: 

- Belediye muayyen şartlar 
dahilinde, her zaman yeni fırm 
açılması için müsaade edebilir. 
Bu itibarla kimsenin, piyasada 
bir inhisar vaziyeti ihdas etmesi 
ne maddeten imkan yoktur. Ni
tekim, görülen bazı ihtiyaçlar 
üzerine, bundan bir kaç gün ev
veJ Cadde Bostanında ve U skü· 
darda birer fırın açılmasına mü
saade edilmiştir. Belediyenin 
elinde bu hak oldukça, piyasaya 
tesir yapabilecek bir tröst mev
zu bahsolamaz. Ekmek satışı be 
lediyenin kontrolu altındadır. 
Fiatları belediye tayin eder. Bu 
günden itibaren yeni narh tes -
bit edilmiştir. Ekmek 9 kuruş ... 
tur. 

• 
ihtiyaçtan fazladır. 

Bu yüzden, fırıncılar arasın ~ 
da muzir bir rekabet başlayor. 
Rekabet, bizim tesbit ettiğ"miz 
şartlar haricinde ekmek çıkarıl 
masmı intaç ediyor. Belediye, 
bu gibi fırınları daima kontrol 
ediyor. Fakat, bazı uzak mahal 
lelerde ucuz fiatla ekmek satıh -
yor. Bunlar tesbit edilen şeraiti 
haiz değildir. 

Tesbit edilen azami fiat, ince 
hesaplara istinat eder. Bu fiat
tan aşağı satılan ekmeklerin 
maliyet fiatı azdır. Yani matlllp 
kalitede değ-ildir. İstanbulda 
200 kadar fırın vardır. 

Fırıncılar, şimdi, tablakarla • 
ra ekmek başına evvelce ver· 
mekte oldukları 40, 50 para far
kı, 20 paraya indirmek istiyor -
lar. Şikayetler bundan ileri ge -
Jiyor. Esasen, ekmeğin ka1itesi
ni bozarak, ucuz mal çıkartmak 
isteyen fırınların vaziyetini hoş 
görmeğe imkan yoktur. 

ve her şeyi ondan bekliyorlardı. 
Muhtar onun elinde bir oyun -
caktı. 

Ve arkadaşım bugünkü sıkın
tılı durumunda bırakıp bu kirli 
ve iğrenç salonlardan uzaklaş -
nı.:ıyı doğru bulmadığı içm bu 
kadının ve onun tanıttığı insan
ların elini sıkmağa razı oluyor
du. 

Fakat bugünkü hadiseler onu 
çok kızdırmıştı. Muhtar gibi ki
bar doğuşlu, centilmen bir koca
ya karşı bu ne olduğu belirsiz 
yabancı kadının yaptığı saygı ~ 
sızlıklar mühendisi ona düşman 
etmişti. 

Acaba Muhtarı bu kadının 
pençesinden kurtarmalc kabil 
değil miydi? 

Geceyi bu düşüncelerle pek 
fena geciren mühendis Turgut 
ert,...si gün pek geç uyanmıştı. 

Kahvaltı zamanı çoktan geç
mişti. 

Banyodan sonra aşağıya ta -
raçaya indi. Arkasından gelen 
garson şu emri aldı: 

[Arkası var] 
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LEKETTE TAN 
lKÜÇÜK TELGRAF 
IHABERLERI 

Jt. Adana 5. (A. A.) - Adana
nın ulusal savaştaki kahraman
lıklarını filme almak üzere harp 
akademisi film merkezi gru
pundan üç k~şi~ik bir heyet şeh
rimize gelmıştır. Üç aya ya~m 
bir zamandanben hazırlıklarıle 
u<Trasılan Mete piyesi önümüz
d~ki 9 Mayıs perşembe günü oy
nanacaktır. 

idare Meclisi Üyelerinin 
Ha , kı Huzurları Azaltıldı 

lzmir, 6 

· · · ) Otomatik Telefon Türk 
(Hususi muhabirimiz hılclırıyor - t r Simdiye kadar 

A.ı~onim Şirketi yılhk toplantısını I'y.apm~~:ı~m- huzur hakları 
~llı_ lira üzerinden verilen ıdar~ m:c ı:ı azalar on beser lira ala-
1ndırilmiştir. Bundan sonra reıs yırm;, a~a aması f~vkalade iç-
cakiardır Ayda üç defadan fazla top anı m 

1 
' 

t' · sı da karar aşmıştır. tmalar için huzur hakkı alınmama 

o g 

er ürpertici Cinayet! 
lzmir, 6 

Tü 
. (H .. h b" . . b'lcliriyor) _ Bugün burada tüyler ür-

us~sı ı:nu a ırımız ı ocuklu bir ana, para için kocası ta-
Perten hır cınayet oldu. Beş ç .. 1d .. ··ıdü Hadise şöyle ol-
rafından başına keserle vurularak 0 uru · 

ınuHştu~·f. d d-'-· b kadın bir tütün mağazasmdacalısıyordu. 
anı e a ın i:li.Kl u . . · .. 

l!aftada eline geçen para da 360 kuruştan ıbarettı. Son zaman-
larda işsiz kcılan kocası ösman, kadına musall~t. olmuş, çoc~k: 
lann ekmeğine bile yetmiyen bu paradan kendısıne haftada ıkı 
lira vermesini istemiştir. Kadının: 

"- Artık sana kumar parası veremem." yolundaki .~ev~?ı, 
Osmanı kızdırmış, Hanifeyi altına alarak adamakıllı dovmuş
tür. Fakat, hiddetini yenemiyen koca .. bununla da kalmamış, 
eline geçirdiği keseri kadının başma dort defa kuvvetle vur
nıuş ve yere sermiştir. 

Kaçmak istiyen Osman, odadan çıkarken ayaklarına sa~ılıp 
feryat eden cocuklarmı tekme ile iki yana .savurmuş.' y~tı~en 
Polis memurları tarafından yakalanarak adlıyeye verılmıştır. 

e • e 
40 Bin Lirahk Borç ,Ahndı 

Jlt • lzmir, 6 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Söke bele<li~esi~ S.ökeye 
su getirtmek için Belediyeler Bankası:ıdan 40.000 lıra ıst:kra~a 
karar verdi. Bugün Ankaradan gelen bır tel yazısmda. bu ıstege 
muvafakat edildiği bildiriliyor. 

•• 9 

Bir Ana Çocuğunu Boğdu ! 
., -.. Kandıra, 4 

(ıJ #>. ,,ı, ı.-; • • • d' ·yor) _Bergamalı ~öyünden ~a-
~u a:-l

1

föfi\dU:v;.fi~aHlH-fiı 1 ul1Jv uuu LJ<Lgar-:..k öldürdüğü yolunda 
~andarn1aya ır ı ıbar yapı mıştrr. Sorguya 1;$C~llcıı t...co,.ı. ... , <io\::U-

gu ölü olarak doğurduğunu iddia etmiştir. Mezardan çıkarılan 
ceset, ezilmiş bir haldedir. Netice mütehassıs raporile aydınla
nacaktır. 

Soviyet Artistlerinin izmirdeki 
Temsilleri Ve Gezintileri 

Soviyet Arf stferin lzmir stadında ve Bel~diye. tarafmdan 
. k'len reeımlermden •• verıien ziyafetten sonra çe 1 •• • • 

1 . . . . I Misafirlerimiz, dun valımızlc 
biid~~ır 6, (Hususi muhabırı?,11~ beraber Bergamaya giderek ha-

ırıl.or) - Perşembe gunu . · ı · 
§_~hrimize gelen Sovyet san'at- rabeleri ge~ §le:dır. ~ı: as_a 
karlan cuma günü belediye ta- rı atika muhıplerı cemıyetı mı
~afından verilen öğle ziyafetin- safiri ere hediye edilmek üzere 

e bulunmuslar ö iYleden sonra nefis albümler hazırlamıştır. 
atı t• .. ' b 

rı le ızın şenliklerini ve at ya. Albümlerin baş sayfalarını lz-
ş ann1 • ı d' Vah · · G ı Ge seyretmış er ır. mirin fahri hemşerısı enera 

h neraı Kazım Dirik koşu sa- .. f" • .. ı 
ctsına . f f e bir Voroşilof'un fotogra ısı sus e-

Çay zi a ;nı.sa ırle~ ş_ere:safir- mektedir. Albümlerin misafir-
lerin za etı venmıştır. 1

• k terin ziyaretlerine ait intibalar-
.ı.-ı.alke · d diklen on . 

se ı vın ever a bac;.ka Bergama lzmır ve r er b"' "k d' lkışlarr an -s , 
t0pıa~ı uyu . ta~ ır ,a karlar bu civarındaki tarihi eserlere a-
hu ak Ştır Sevırnlı sana~ t it fotoğrafilerde bulunmaktadır. 

Şam da Elhamra tıya ro- ı h 
~Unda ·· .. .. ·ıı i- Artistler, yarın stanbula are-n· uçuncu ve son temsı er ed kl rd' 

ı ve~: 1 . ket ece e ır. 
·•.ı.ı.ış erdır. 

Merzifon da .. 
Talebe 
Müsameresi 

Merzifon, (Tan) - Spor ı 
leri günden güne ilerliyor. Vak
tile yağmur duasına çıkılan Na
mazgah yerinde şimdi mükem
mel bir spor sahası meydana ge
tirilmiştir. Merzifondaki ilk
mektep talebeleri arasında bir 
voleybol müsabakası tertip e
dildi. Müsabaka, Mayısın 9 un
da yapılacaktır. 
Gönderdiğim res.im, Merzifon 

İstiklal Mektebi talebesinin ver 
diği müsamereden bir görünüş
tür. 

Halkevi Temsil Kolu bu pi
yese çok özen vermiş ve mü
kemmel hazırlanmıştır. 

~ Adana, (Tan) - Belediye 
meclisine verilen 1935 şar büt
cesi gideri ve gelir kısmı yapıl
-r:nıstır. Düsünülen borçtan baş
ka J438.022 liradır. 

:f. Adana, (Tan) - Havalar 
birdenbire ısındı. Dün sıcaklık 
37 dereceye fırlamıştır. Şehir 
halkı bağ ve yaylalara göç et
meö-e başlamıştır . 

:t.b Çankırı, (Tan) - Hayvan 
'') orsası geçen yıla göre bu yıl 
altmış bin faz~adır. Bu. hesapla 
vilayet bütçesmde 20 lıra fazla 
bir gelir olacaktır. 

~ Adana, (Tan) - Atatürk 
heykelinin yerine konulması 
dü~ bitirilmistir. Başka eksik
lerin de bitirilmesine gece gün
düz calısılmaktc..dır. 

:t. i~ir, (Tan) - Menemen 
Kaymakamı Nihat, üçüncü sı
nıf mülkiye müfettişliğine tayin 
edilmiştir. Yerine henüz kimse 
tayin edilmemiştir. 

Jt. Antalya, (Tan) - Yaz a
dam akıllı kendini gösterdi. Sı
caklar dayanılmıyacak derece
dedir. Kon yada 

At Yarışları 
;/. Denizli, (Tan) - Yeni ev

kaf binasile evkaf otelinin te
melleri dün atıldı. Her iki me

Birinciler kimler? rasimde de Vali Fuat Tuksal 

Konya, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) -At yarışları büyük 
bir alaka içinde yapıldı. Birinci 
koşuda birinciliği Susığırlıklı 
Haıkkınm (Kader) ismindeki 
kızıl tayı, ikinciliği Lutfinin 
(Muzaffer) adlı kır tayı, üçü?
cülüğü Eskişehirli Mehmedın 
(Sakarya) ismindeki doru tayı 
t.1o wl...""-..d• 

Dört ve dah a ~ıukaı ıki yaşta
Kı füç koşu kazanmamış hay
vanlara mahsus olan ikinci ko
şuda, birinciliği Trabluslu İbra
l:imin (Yılmaz) kır atı, ikinci
liği Hüseyinin (Önal) ı, üçün
çülüğü Yüzbaşı Ösman Nurinin 
(Hırçın) ı aldı. Üçüncü koşu 
çok hararetli oldu. Mesafe 2200 
metre idi. Dört yaşından yuka
rı Arap yarım kan ve halis Arap 
kan kısraklar girdiler. Birincili
ği Konyalı Ahmedin (Sakarya) 
sı, ikinciliği Ösmanın (Sevim) i 
üçüncülüğü de Yusufun (Kiitey
le) ismindeki kızıl kın kazandı
lar. 
Dördüncü koşunun galipleri şun 
tardır: 

Adanalı Hüseyinin (Yıldı
rnn) ı birinciliği, Mustafanm 
(Sevine) i ikinciliği. Akşehirli 
Mevh1t ve İzzetin (Seyyat Ya
vuz) adındaki kır atı da üçüncü· 
lüğü almışlardır. Koşu eğlence
li ve neş'eli geçmiştir. 

Kandıra' da 
Kaçakçılar 
Kandıra, (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Burada üç ka
çakçılık hadisesi meydana çıka
rılmış ve bir miktar kaçak tü
tün yakalanmıştır. Suçlular ih
tisas mahkemesine verilmişler
dir. 

Suçlu köylülerden birisi hey
besinde bulunan tütünleri ilaç 
yapmak için götürdüğünü iddi
a etmiş, yanında beraber yakJ
lanan kadının karısı olmadığr
nı söylemiştir. Kaçakçılığa yar
dım ettiğini gizlemek maksadi
le uydurulan bu yalan kadınca
ğızı telaşa düşürmüş: "Utanma· 
dan kırk yıllık karısını inkar 
ediyor" diyen kocasının üzerine 
hücuma kalkışmıştır. Köylü bu 
vaziyet karşısında her şeyi iti
raf etmiştir. Tahkikat devam 
ediyor. 

bir nutuk söyledi. 
:f. Kandıra, (Tan) - Kaza

mız kaymakam vekilliğine Ka
rasu Kaymakamı Şekip Yurda
kul tayin edildi. Vazifesine baş
ladı. 

:f. Adana, (Tan) - Belediye 
şehrimizde bir sebze hali inşa
sına başlamıştır. Halde 46 dük
kan bulunacak. açılma resm i 1 
l:ıaziranda 'at>ılacaktır. 

~ onya. Tan) - Konya 
kasaplarını bir araya toplıyacak 
bir hal yaptırılacaktır. Halde 
32 dükkan olacaktır. lçinde bü
tün sıhhi şartlar bulunacaktır. 

:t- Konya, (Tan) - Valimiz, 
Konyanın sulama işlerini tetkik 
etmek üzere gelen mütehassıs
larla beraber teftişe çrkmıştır. 
Teftişler üç gün sürmüştür. 

Jt. Bayburt, (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Belediye 
meclisi toplantısını bitirdi. Ye
ni yıl bütsesi 24.900 lira olarak 
tesbit edildi. 

:t. Ödemiş, (Tan) - Yemen 
kooperatifinin idare heyeti se
çimi yenilenmiştir. Yeni heyet
ten ivi isler bekleniyor. 

* Antalya (Tan) - Parasını 
calmak icin kardeşini öldüren 
Manavgatın Karabuk köyünden 
Hacı Öğullarmdan Ahmed oğ
lu Mehmed idam edilmi§tir. 

lngiliz gazeteci
sinin takdirleri 
İzmir, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - İngiliz kadın ga
zeteci~i Leylalinke Ankara ve 
Eskişehirden şehrimize gelmiş 

ve .tetkikleri~e ~~şla~ıştır. in- 1 

gilız gazetecı. dun zıraat mek-
tebini, emraz ve haşerat ensti
tüsünü gezmiş ve intibalarını 
şöyle anlatmıştır: 

·- Bu enstitüler, Avrupamn 
en mütekamil enstitüleri d!re
cesindedir. Türkiyenin kültür 
ve sağlık işlerine verdiği yük
sek değerle beraber Türk kadı
nının tekamülünü de hayranlık
la karşılamamak mümkün de
ğildir. 

Bir şer.r asıldı 
Antalya, (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Akseki kö
yünden Ösmam parasına tama
an öldüren ve sonra da boğazı
na ip takıp sürükliyen Kara
büklü Ahmet oğlu Mehmet hak
kında idam karan verilmişti. Bu 
karar sabah saat 4 te yerine ge
tirilmiştir. 

• 

1 

Mendereste Cilmhuriyet Hüktimeti büyük bir iş başarıyor. Milyo.~la~~a 
vatandaşın hayatını ve bir vatan parçasını kurtararak bu te§ebbu~ ır 
yıl içinde aonuna varacaktır. Bu resimde İzmir Valisi General Kaznn 
Dirik'i Su İşleri Müdüsü Asaf'la birlikte Kilçük Mendereste çalışan 

makineler üzerinde gösteriyor. 

MEKTUPLAR 

Mektepliler idman Bayramı 
izmirdede Yapıldı 

Mektepliler Atletizm birincisi oldular 

KızJar arasmda 4 X 100 bayrak yarışı başlayor 

lzmir, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Uzun zamandan
beri Halkevi Spor Kolunun ha
zırlamakta olduğu mektepliler 
atletizm bayramı Alsancak stad 
vomunda on binlerce seyircinin 
Önünde yapılmıştır. Müsabaka
lara on bir mektep iştirak et -
miştir. Seyirciler, stadyomu a
ğız ağıza doldurmuşlardır. 

Saat 14 te küçük kızlar ara
sında 50 metre koşusu ile mü
sabakalara başlandı. Bundan 
sonra sıra ile erkekler arasında 
tek adnn, 800 metre, 100 metre, 

Loşularr, kızlar arasında l 00 
metre sür'at, 100 X 4 bayrak, 
üç adım müsabakaları yapıldı. 

Onde mızıka ve onun arkasın
dan hakem ve tertip heyetleri 
ile mektepliler olduğu halde ge
çit resmi başladı. Davetliler, 
tek bir kişi yürüyormuş gibi bü
yük intizamla geçen talebeleri 
candan ve uzun alkışladılar. Bu 
müsabakalarda, kız ve erkek li
seleri talebeleri kazandıkları 

muvaf fakıyetlerle 935 yıh İzmir 

mektepleri atletizm birincisi 014 

dular. 

Tire, Kendir Fabrikası istiyor 

Tire, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Burada kendir sa· 
nayii günden güne inkişaf edi_vor. Kendir ekimine elverişli sa~ 
ha 16 bin hektara yakmdrr. 1934 te 550 bin kilo kendir istihsal 
edilmiş, kilosu vasati 25 kuruştan satılmıştır. Burada 780 ur
gan çarkı vardır. Bu İ§İn iabrikalaşmasmı istiyenler de çoktur. 
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Türk hauları 

Bayındırın 
Bayındır 5 (Hususi muhabiri

mizden) - Bayındır, küçük 
Menderes havzasında pamuk ve 
z~ytinciliğile meşhur bir. şehir
dır. Yılda, orta hesapla, 3 mil
yon kilo zeytinyağı, bir milyon 
~iloya yakın safi pamuk istih
sal eder. Bayındırda ayrıca kırk 
kaleme yakın başka başka mah
sul de elde edilir. Kaza dahilin
de 15 tane buharla işleyen zey
tinyağı, pamuk, un , prina fab
rikası ile, yirmi beş el tazyikli 
yağhane vardrr. Merkezi kazada 
bir, (Çırpı), (Hamidiye) (Fa
laka) köylerinde birer tane ol
mak üzere dört ziraat kredi ko
operatifi mevcuddur. Bu sene 
pamuk mahsulünün geçen sene
ki fiyatlara ·nazaran yüzde 80 
fazla satılması yüzünden, çiftçi 
hemen hemen borçtan kurtul -
muş gibicir. Kredi kooperatifle
rindeki ortaklar, kendi paralari
le iş yapacak bir (durum) a gir
mişlerdir. 

1 s ti r d a d d a n önce (Ba
yındır pazan) pazar günü top
landığı halde, Rumlara karşı 
bir cemile olmak üzere sonra 
çarşamba günlerine çevrilmiş. 

Esnaf cemiyetleri bunun ye· 
niden pazarlara çevrilmesi için 
Ticaret odası vasıtasile bir di
lekte ıbulunmuşlarsa da, bu ar
zulan, henüz, kaza idare mecli-
5ince yerine getirilememiştir. 
Yılın altı ayını ovada geçiren 
rençber pazartesi günleri Tire 
pazan~a gidip alacağrm alıyor, 
satacagmı satıyor ve arada ka
lan bir günlük fasıla sebebile 
Bayındır Pazarına gelmek ihti
yacını hissetmiyor. Bu, gün me
selesi bir an evvel halledilirse 
herhalde tüccar için çok iyi ola
caktır. 

Bayındır, Küçük ve Büyük 
Menderes havzasında, gayet ne
fis, bol, turfanda karpuz yetiş -
tirmckle ünlüdür. Mikdar. sene
de beş milyon kiloyu bulur. Mev 
siminde, iki kiloluk karpuzların 
bir ıkuruşa satıldığı vakidir. 
Müstahsil bu malı doğrudan 
doğruya İzınire götürür. Satış, 
lzınirde komisyoncuların insa -
f ına kaldığmdan,zürraın ekseri
ya, verdiği şimendifer navlunu 
da üste gider. 

Bu gibi vaziyetlerin önüne 
geç.m\k için her mevsimde ayrı 
ayn bir satış yerinin tesisi Ba -
ymdırda bundan başka (ôva
crk) (Hasarlık) ve (Kızılova). 
yaylalarında çok dayamktr, kış 
<>rtalanna kadar turfanda çrka
bilen. sofra üzümleri yetişmek
tedir. Evvelce bu üzümler, İs -
kenderiye ve Rusyaya ihraç e
ciliyordu. Fakat sonradan ihra
cat durdu. Şimdi eğer bunların 
tekrar ir ... acı çareleri aranırsa 
buradaki baf'cılar çok fayda gö
receklerdir. 

Ayrıca Bayındırdan sekiz ki
lometre uzakta, sağlrk verici kü 
kürdlü ve çelik kaplıcaları var-

No. 15. 

Ekonomisi 
dır. Fakat bunlar bakımsızlık -
tan ötürü layık oldukları ehem
miyeti bulamamaktadırlar. Isla
hı halinde, bu kaplıcalara rağ -
bet artacak, kazaya bir gelir te
min edebilecektir. Yakın köy ve 
kasabalardan bu kaplıcalara gel 
mek mecburiyetinde kalanlar 
pisliğinden ve iptidailiğinden 
dolayı şikayet etmektedirler. 
Küçük bir masrafla bu kaplıca 
ışi pekala yoluna girebilir. 

E. Hamdi U stel 

BORSADA 
Devlet istikrazlarının 

bugUnkU f .yatları 
Borsada kote edilmiş, Devlet 

istikrazlarınm bugünkü fiyatla
rı ve bu fiyatlara göre yıllık yüz 
de hesabile gelirleri şunlardır: 

1918 yüzde 5 faizli istikrazı 
dahili tahvilatı: 

İtibari kıymeti 100 T. L. olan 
bu tahvilin yıllık geliri 5 lira
dır. Bugünkü fiyatı 96 lira oldu
ğuna göre yılda yüzde 5 1-4 ge
lir temin etmektedir. 

1933 ikramiyeli Ergani istik
razı tahvilatı: 

1 ti bari kıymeti 100 T. L. olan 
bu tahvilin yıllık geliri 5 lira
dır. Bugünkü fiyatı 94 1-4 lira ol 
duğuna göre yılda yüzde 5 1..ı 
gelir getirmektedir. Aynca yıl
da iki defa ikramiyeli keşideleri 
vardır. 

Erzurum - Sivas istikrazı tah
vilatı: 

İtibari kıymeti 100 T. L. olan 
bu tahvilin yıllrk geliri 7 lira
dır. Bugünkü fiyatı 95 lira ol
duğuna göre yılda yüzde 7 1-2 
gelir getiriyor. 

1933 yüzde 7 buçuk Türk bor
cu tahvilatı ı inci tertib: 

1 ti bari kıymeti 500 Fransız 
frangı yani 4150 T. L. olan bu 
tahvilin yıllık szeliri .31.50 Fran
sız frangı karşılığı 3,10 T.L. dır. 
3065 lira olan bugünkü fiyatına 
göre yılda yüzde 10 buçuk gelir 
getirmektedir. 

1933 yüzde 7 buçuk Türk bor
cu tahvilatı 2 inci tertib: 

İtibari kıymeti 500 Fransız 
frangı yani 41,50 T.L. olan bu 
tahvilin yıllrk geliri 37,50 Fran
sız frangı karşılığı 3,10 T .L. dır. 
2890 lira olan bugünkü fiyatına 
göre yılda yüzde 11 1-4 gelir ge
tinnektedir. 

1933 yüzde 7 buçuk Türk bor
cu tahvilatı 3 üncü tertib: 

İtibari kıymeti 500 Fransız 
frangı yani 41,50 T. L. olan bu 
tahvilin yıllık geliri 37,50 Fran
sız frangı karşılığı 3,19 T. L. 
dır. 2955 T. L. olan bugünkü fi
yatına göre yılda yüzde 11 gelir 
getirmektedir. 

Anadolu Demiryolları Talı · 
vilatı 1 ve 2 inci tertib: 

İtibari kıymeti 250 İsviçre 
frangı yani 102 T. L. olan bu 

KIRMIZI VE SiYAH 
rılarına örnek diye gösterirler
di, M. de Renal'in koltukları 
kabarırdı); fakat ruhunun bu 
her zamanki hali yine de miza
cının son derece gururlu olma
sından ilerigelirdi. Kibri ile dil
lere destan bir sultan hanım bi
le sarayı halkının yaptıklarına, 
ibu halim selim kadıncağızın 
kocasının yapıp söylediklerine 
gösterdiği dikkatten bir kat faz 
lasmı gösterir. Julien o eve ge
linciye kadar madame de Re
nal ancak çocuklarına gerçek
ten ehemmiyet vermişti. Onla
rın rahatsızlıkları, ıstırabları. 
neşeleri, bütün ömründe, o da 
Besançon'da Sacre • Coeur ma
nastnnda iken, Tanrı'dan baş
ıka hiç bir şeye gönül vermemiş 
olan bu kadının hassasiyetini 
işgale yetiyordu. 

Öğullarından birinin bir ateş 
nöbeti geçirmesi onu, sanki ço-

STENDHAL 

cuk ölmüş gibi, üzüntülere dü
şürürdü; ancak bunu kimseye 
söylemeğe tenezzül etmezdi; 
Evlendiğinin ilk yıllarında, 
derd dökmek ihtiyacı ile, bu gi
bi kederlerini kocasına açtığı 
olmuştu; fakat her seferinde 
kaba bir kahkaha, bir omuz silk 
mesi ile karşılaşmış, üstelik ka
dınların delilikleri üzerine de 
en bayağısından bir vecize din
lemişti. Bu gibi şakalar, hele 
çocuklarının hastalığı üzerine 
olunca, kalbine batırılıp çeviri
len bir hançer tesiri bırakırdı. 

Manastırdaki dalkavukça say 
gılara karşı kocasının evinde 
bunları buldu. Ônu elem pişirdi. 
Bu gibi kederlerini hiç kimse
ye, en çok sevdiği ahbabı ma
dame Derville'e bile söyliyemi
yecek akdar gururlu olduğun
dan, bütün erkeklerin kocası 
gibi, M. Valenod ve ilçe bay 

BORSA 

6 MAYIS Pazartesi 

PARALAR 

A111 Sat11 

Sterlin 605.- 609.-
Dolar 122.- 126.-
20 Franıtı Franıı 165.- 168.-
20 Liret 203.- 206.-
20 Belçika Franıı 80.- 83.-
20 Drahmi 22.50 24.-
20 İsviçre fr. 810.- · 814.-
20 LCYa 22.- 24.-
Florin 82.50 84.-
20 Çek Kuron 98 - 102.-
Avusturya ıilin 22.- 24.-
M.ıırk 43.- 45.-
Zloti !2.- 24.-
Kro1 Z3.- 25.-
20 Le,. ıs.- 16.-
20 Dinar 52.- 54.-
Yen 33.- 34,-
lıveç Kuron 30.- 32.-
Altm 038,- 939.-
Mecidiye 43.50 44.50 
Banknot 238.- 240.-

ÇEKLER 

Fransız Franp 
İngıhı; lirası 
Dolar 
L iret 
Belga 
Dranml 
İsviçre Franrı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronQ 
Avusturya Ş. 
Pueta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
DinaJ' 
Yen 
Çervonetı 
İsveç kurona 

ESHAM 
Iı Bankası Mil-
" " N. 
" " H 

Anadolu Sm. % 60 

Şirk;tihari',e 
Tramvay 

100 % 

Bomonti - Nektar 
Terkoı 
Balya 
Reji 
Aılan Çimento 
Merkez Banka" 
Osmanlı Banka11 
Telefon 
ittihat detirmencilik T.A.S., 
Sark Defirmenleri 
Sark merke.ı eczanesi 

Kapanıı 

12,06 
608,75 
0,79,50 

9.64 
4,69,75 

83,75 
2,45,50 

64,04,50 
1,17,70 

19,03,50 
4.23 

5,82,13 
1,97,40 
4.21,38 
4,51,75 

78.61 
54,97,82 

2,78,43 
10.97 

3,18,63 

90.-
9.50 
9 50 

25,20 
42.50 
16.-
30.SO 
10.-
17,25 

2.30 
10,80 
58,50 

24 
13 

9,50 
0,90 
4.80 

SAGLIK SOZLERI 

Mide neden 
Sık bozulur? 

ilkin belki inarumyacaksınız 
ama, doğrusu budur: İnsan me
deni bir hayvan olduğu için mi
desi sık sık bozulur! 

Vakıa, herkes bilir ki insan -
dan başka hayvanJarm hemen 
hepsi ya yalnız ot yer, yahut 
yalnız et yer. Mide de ya eti, ya 
otu hazmedeceğine göre işler 
ve öyle alışır. Bu gene] tab:at 
kaidesinin dışarısında yalnız İn· 
sanla, onun kendisine ahştırdlğı 
ev hayvanları kalır. 

insan - şüphesiz medeniye . 
tin tesirile - yemek keyfini ar
tırmak için eti sebzeyle karıştı
rır, yahut karıştırmasa da heı i
kisini ayni öğünde yer, hatta ü
zerine tatlı ve yemiş te katar. 

Halbuki et yemekleri, sebze 
yemekleri, tatlılar, yemişleı 
kimya bakımından başka başk:.ı 
şeylerdir. Onların midede haz
medilmesi, eritilmesi başka baş
ka türlü olur. Mesela et yemek
lerini hazmetmek için mide ı,a,. 
mız yani ekşimtrak bir muhite 
lüzum vardır. Sebze yemekleri. 
nin hazmı ise ne hamız, ne de o
nun aksi olan kalevi muhitte o
lamaz. Sebzelerin hazmı için 
kimyacıların bitaraf yani ne ek
şi, ne de kalevi olmayan bir mı..· 
bit gerektir. 

Bundan dolayı insan eti ve 
sebzeyi ayni öğünde yiyince mı
desi ne yapacağını ~aşınr S:ıl · i
bine sadık olduğu için heps~m 
eri tmeğe çalışırsa da yemekleri 
daha uzun zaman tutmaga mec 
bur olur. Sebze yalnız yenildiği 
zaman onun midede hazmı icın 
ne kadar zaman lazım ise, sebze 
etle birlikte yeniJdiği zaman ön
cekinin dörtte biri derecesinde 
fazla lazım olur. 

Her yemek öğününde mideyi 
böyle lüzumundan fazla işlet . 
m~k sonunda onu bozar. Onun 
için insanın midesi sık sık bozu
lur. 

Mide yorulmasın, bozulmasın 
diye eti, sebzeyi ve ekme2"i ayn 
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tahvilin yıllık geliri 11,25 İsviç
re frangı karşılığı 4,60 T. L. dır. 
Bugünkü fiyatı 44 olduğuna gö
re yılda yüzde 10, 1-2 gelir ge
tirmektedir. 

Yüzde 60 tediyeli Anadolu 
Demiryolu hisse senedi: 

I ti bari kıymeti 150 İsviçre 
trangı ya.1i 61,20 T. L. olan bu 
hissenin yıllık geliri 6,75 Isviçre 
frangı karşılığı 2, 70 T .L. dır. Bu 
günkü fiyatı 2520 T. L. olduğu
na göre yılda yüzde 11 1-4 gelir 
getirmektedir. 

Charcot de Maugiron gibi ol· 
duklarmı zannetmeğe başladı . 
Kabalığı; para, teşrifat ve ni· 
şan işlerinden başka her şeyi 
hayvanca bir hissizlikle karşı
lamağı; işlerine gelmiyen her 
türlü muhakemeye karşı körü 
körüne kin beslemeği erkekle· 
rin, çizme ve fötr şapka giymek 
gibi tabii hallerinden sayardı. 

Yıllar geçtiği halde madame 
de Renal, aralarında yaşadığı 
bu paragöz adamlara bir türlü 
alışamamıştı. 

Küçük köylü Julien işte bu· 
nun için kendisini beğendirdi. 
Madame de Renal. Julien'in a
sil ve mağrur ruhunu kendisi -
ninkine uygun bulmakla çok 
tc.tlı bir zevk duydu; buna bir 
yandan da böyle bir şeyi ilk de
fa olarak görmesinin verdiği 
füsun karışıyordu. Madame de 
Renal Julien'in son derecede 
olan teşrifat bilmezliğini bağış
ladı, bunu da aynca bir güzel
lik diye karşıladı; tavır ve ha
reketlerindeki sertliği bile hoş 
görüp gidermeğe muvaffak ol
du. En ehcmmi1-etsiz §eyler-

da hayvanlığa dönünüz demek 
gibi olur. Mide düzgün gittikçe 
onu biraz fazla işleterek yormak 
medeniyetin neticesi bir zaru -
rettir. 

Ancak mide bozulduğu vakit 
- her hastalıkta olduğu gibi 
- medeniyeti bir zaman için u-
nutarak tabiatin hakkını düşün
mek Iazımgelir. 

O vakit ete, sebzeye ve ekme· 
ğe, tatlılar~a meyvelere ayrı ay
rı öğünler tahsis etmelidir. 

Sabah kahvaltısında: Yalnız 
komposto, reçel, yemiş. Bun -
lardan önce bir tabak sebze çor
bası. 

Oğle yemeğinde: Ekmeksiz 
olarak et ve balık. Alışıklık ha
tırı için etin ve balığın yüzde O· 

nu derecesinde haşlanmış pata
tes yahut salata. 
Akşam yemeğinde: Ekmek. 

pirinç, sebze yemekleri, hamur 
işleri. 

Böyle ayrı ayrı zamanlarda 

den, mesela tam sokağı geçece· 
ği sırada, hızlıca giden bir köy· 
lü arabası altında ezilen bir kö 
pekten bahsedilirken bile juli· 
en'in sözlerini dinlenmeğe de· 
ğer buldu. Ö kötJeğin çektiği 
ıstırab anlatılırken M. de Re· 
nal yine kaba kaba gülüyor: Ju· 
lien ise kara. güzel. keman gi
bi kaşlarını acı ile çatıyordu . 
Madame de Renal yavaş yava~. 
civanmerdlik, ruh asilliği ve 
merhamet gibi hislerin yalnız 
ve yalnız bu gene rahibde bu· 
lunduğuna inanmağa başladı 
Julien'e karşı içinde. bu gibi 
meziyetlerin kibar tabiatli in· 
sanlarda uyandırdığı muhabbe· 
ti. hatta hayranlığı duvdu. 

Paris'te olsa. madame de Re· 
nal Julien'e ne gözle baktığını 
çabucak anlıyı verirdi: çünkü 
Paris'te aşk, romanlardan do
ğar. Örada olsalardı üç dört ro
man, belki de sade bir iki ope
ret havası, gene mürebbi ile çe 
kingen hanımına, vaziyetlerin"n 
ne olduğunu belli ediverirdi 
Romanlar onlara oymyacakları 
rolü çizer, taklid edecekleri ör-

Dünya Sıyasası 

lnglliz 
imparatorluğu 
Yirmı beş yıllık bir saltanatın 

yıl dönümünü kutlulamak için 
Londra şaşılacak şenlikler ya -
pıyor: lngiliz kralı ve Hindis · 
tan imparatoru beşinci George, 
Ingiliz tahtına yirmi beş yıl ön
ce çıkmıştı. (1910). Bu şenlikle 
re, rlominyonların başvekilleri, 
Hint Maharacaları, sayısız me . 
raklrlar iştirak ;diyor. 

En ihtişamlı bir imparatorlu
ğun şaşaası gözleri kama~tı
rıyor !.. 
Kral George. aynı zamanda Hin 
distan imparatorudur .. Dömin . 
yonlarm da tabii başıdır. lngi . 
liz imparatorluğu, 35,000,000 
murabba kilometre mesahası ve 
480,000,000 nüfusu olan emsal 
siz bir camiadır. 

Eski Roma imparatorluğun -
dan yedi defa daha geniştir. Bu 
günkü Rus imparatorluğunun 
iki mislidir.Yalmz Hindistanm 
mesahası bütün Avrupanm ya -
rısma muadildir. Kanada Avru. 
pa kadar büyüktür. A vu~tral· 
ya kıt'ası da hemen Avrupa bü
yüklüğündedir. İngiliz impera
torluğu bütün A vrupadan üç de 
fa geniştir. Bütün dünya nüfu 
sunun dörtte biri İngiliz bayra
ğı altındadır. Bu imperiitorluk
ta her dil, her ırk, her meı:hep 
mevcuttur. Avrupcılaşmış ve ge 
niş bir muhtariyete varmış olan 
dört Dominiondan başka çeşı t 
çeşit müstemleke ve himaye 
tarzları var. Akdenİ7.İn geçitle
ri ve Hint Okyanosunun kapıla 
n İngilizlerin elindedir. Koca
man imperatorluğun merkezi, 
sisli Londra şehridir. 

İngiltere 1889 dan 1900 yTlı
na kadar 5 milyon murabba kı
lometre ve 1914 den 1918 ka -
dar 2,570,000 murabba kilomet 
re arazi kazandı • 

İşte, George V, yirmi beş y1l 
danberi, bu şaşılacak imperator 
litğu idare ediyor .. 

Kral George, Londrada 1865 
de doğdu. VII. Edouard'ın oğ -
l ııri.u- 1 o• ... ....... vunu:ycyc ~111..ll, 

Kontr - amiral rütbesine )1-...,,.ıft_ 
çıktı. 1 R02 de büyük ltard~şinin 
ölümü üzerine veliaht oldu.1893 
de prenses Mary de Tock ile ev
lendi. Hindistanı iki defa gez -
di. 191 O da kra1 oldu. Babası, 
devletin sıyasasmı bizzat idare 
eder, Bakanlara fazla istiklaJ 
._,ermezdi. Halbuki, Kral Geor
ge devlet idaresini tamamile ka
bi::ıeye bıraktı. 

Yalnız büyük merasime baş -
kanlık etmekle iktifa etti. Zama 
nmda İngiltere iki büyük badire 
atlattı : 

1 ·- İrlanda kıyamı. 
2 - Büyük eavaş .. 
İrlanda kıyamı 1913 de patla 

dt. 1r18ndanın muhtariyeti ile 
neticelendi. Büyük harpten en 
karlı lngilizler çıktı. Alman 
müstemlekelerini, Palestin'i al
dılar. Buna karşı Mısıra muhta 

yenilen yemeklerin hazmı daha 
çabuk olur ve mide de rahat e
der. 

Lokman Hekim 

negı gösterirdi: julien de ~ı 
geç, hem de hiç bir zevk d.ı ı· 
mamasına rağmen ve belki d-e 
içinden homurdanarak, kendin\ 
göstermek, parlamak isteği yü
zünden bu örneğe uymağa mec· 
bur olurdu. 

A veyron veya Pyrcnees ille
rinin bir kasabasında olsa en 
kuçük hadise, iklimin sıcaklığı 
ile, neticenin belirmesine yete
bilirdi. Bizim göğü kapalı mem· 
leketimizde ise, paranın temin 
ettiği bazı zevklere kalbinin in
celiği yüzünden ihtiyac duyup 
gözü yukarda olan. ancak bun
dan başka bir ihtirası bulunmı
van fakir bir delikanlı; çocuk· 
ları ile meşgul, romanlarda ken· 
dine bir yaşama örneği bulma 
ğa hiç de kalkışmıyan gerçek· 
ten namuslu otuz yaşında bir 
kadını görür de hatırına bir şey 
gelmez. Taşra şehirlerinde her 
şey yavaş yavaş: azar azar olur, 
daha çok tabiilik vardır. 

Madame de Renal gene mü
rebbinin fakirliğini düşündük"çe 
ağlamaklı olurdu. Göz yaşlarını 
tutamadığı bir gün Julien bir-

Berlindeki Türk Ticaret Oda• 
sı, bir hah meşheri kurarak 
Türk halılarının ,; lmanyada re
vacmı temin etmek için Türko
fise müracaatta bulunmuştu. 
Öğrendiğimize göre, daimi halı 
mesherinin acıtması kabul edil· 
miŞ ve hazırl;klara geçilmi!'.tir. 
Berline gönderilmek Ü z e re 
Türk halılarından muhtelif nil
muneler ayrılmaktadır. Meşhe
re, hah tacirlerimiz de yardım· 
da bulunacaklardı~ 

Türkofis, Sivastaki Sanatlar
evine, bu sergi için birkaç hah 
ve seccade dokunn.asmı bildir
miştir. Serginin iki aya kadar 
açılm"'"' muhtemeldir. 

* Türkofis İstanbul şubesi, 
hu ay başımla Dördüncü Vakıf 
Hanmın altındaki daireye taşın
mış bulunacaktır. 

. Çimento şirketinde 

Bakırköy Çimento şirketinin 
evvelki gün yapılan umumi he
yet toplanttsnda, hissedarların 
lÇtimaa alınıp alınmaması mese 
lesinden çıkan gürültülü hadise, 
Ekonomi Bakanlığına bildiri} -
mistir. Toplantıda bulunan Ba
kanlık komiseri de raporunu 
göndermiştir. 

Sigortacılık için 

Sigortacılrk tahsili için milli 
reasürans tarafından Avrupaya 
gönderilecek talebelerin imti -
han kağıtları gfü~den geçiriliyor. 
Kazananlardan beş genç bu ay 
sonlarma doğru bildikleri lisana 
görf" Almanya, Fransa ve lsviç
reye göndrrileceklerdir. 

Tapu idareleri 
kazalara bağlamyor 

Usküdar. Kadıköy, Sarıyer, 
Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Emi
nönü tapu idareleri hazirandan 
itibaren bulundukları kazalara 
bağlanacaklardır. 

Sultanahmetteki tapu müdür 
lüğünde bulunan bu semtlere 
ait defter ve dosyalar da gelcce:< 
ay başmda kazalara verilmiş bu 
lunacaktır. 

Halic toolanıvor 
Haliç irKe umum heyeti 

23 mayısta fevkalade bir toplan
tı yapacaktır. Bu toplantıda şır
ketin her sene hesaplarını zarar 
la kapatması görüşülecek, kat'i 
bir netice alınacaktır. 

Haliç şirketinin feshedilerek 
idarenin belediyeye geçmesi ih
timalleri bugünlerde kuvvetlen
mektedir . 

riyet verdiler. 
Kral Gcorge'un dördü erkek; 

ikisi kız, altı çocuğu vardır. Ken 
disi 1929 da fena hastalandı. O 
zamandanberi koşulara, ava gi· 
demiyor, meraklısı olduğu yat -
çılığa devam edemiyor. 

Bu sayısız kuvvet, İngilizlere 
dünya sıyasasında hakim bir 
mevki temin etmiştir, hele Av
rupada. sıyasal cereyanları ida
re eden bir hakem vaziyetinde 
bulunuyorlar. Fransızlarla İtal
yanlar, !ngilterenin itaatli birer 
peykidir. 

Yusuf Osman Bükülmez 

denbire içerı gıriverdi. 
- Ne var, madaıne, sızı ke· 

derlendiren bir şey mi oldu? 
- Bir şey yok, dostum: hadi 

çocukları çağırın da gezmeğe 
gidelim. 

Julien'in koluna girdi ve de
likanlıya bir tuhaf gelen bir 
tarzda dayandı. Ona ilk defa o-
tarak "dostum'' demişti. 

Gezmenin sonuna doğru Juli
en onun pek kızardığım farket
ti. Madame de Renal yavaşladı 
ve Julicn'e bakmadan: 

- Elbette size de anlatmış
lardır . dedi benim Besançon\ 1a 
çok zengin bir halam var. biri· 
cik mirascısı da ben olacaıt1m. 
Bana daima lıedive yollar. pa· 
ra yollar ... Cocuktar cok ilerle
di ... doğrusu bu karlar ummuyor 
dum ... bunun icin sizden rica 
edeceğim. min~ettarlığımın ni
şanesi olarak kücük bir hediye
mi kabul edin. Kendinize çama
şır almanız için birkaç lira. Fa
kat ... 

[Arkası var 1 
N. AT p.t:; 
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EFES 
tiahallebiye sarımsak koy -

~ak ne ise eski eserleri badana
danıak ta odur. Bazı işgüzar ~ • 
.aınıar guya güzelleştirmek ı -

Çın antikaları kirece bulamak 
Cehaletinde bulunurlar. 

1 Geçen gün bize haber verdi • 
er ki Beyazıt camiinin dıvarta
~nı badana etmişler, dün d7 
lJ nadolu muhabirimiz Hamdı 
d stel'den bir mektup aldık. O 
~ hundan şikayet ediyor. Mek-

hu aynen koyuyoruz: 
''S d .elçuk istasyonunda, tren -

den ıncr inmez, Kuşadasına gı 
f en.,§oscnin başlangıcında, E -
cs1ı lcrden kalına, kadim su ke
~erlerinin yanında manasız ve 
~rkin bir park göze çarpar. 
d U!1dan başka, gözü korkutan, 
k egerine paha biçilemiyen bu 
d eınerlerin, bol bol bir kireç ba-
atıası ile badanalanmış olma-

8~dır. Bu cirkinlik nazarı clikka
t~i celbetti. Eski bir ~sere el 
llUrülmesini bir zuli.ım ve cina -
}>et telakki ettim. Hayretle öğ
hendim ki Atatürk, geçen yıl 
~ civardan geçecekleri sırada, 
b· Ynıakam tarafından verilen 
ır emir üzerine badanalattlmış

~r. Ve filhakika Atatürk Selçu
'a. vardıklarında bu çirkin man 
h~radan mütee~sir o}mu~lar, 

0Yle kıymetli bır esenn kirece 
~Ulaştırılması manasızlığından 
0 türü kaymakama gereği olan 
dersi vermişlerdir. Anlaşılan, 
hu ihtar üzerine badanayı çıkar
~ağa çalışmışlar ve becereme -
d~~leri için kemerler yol yol 
gordüğüm halde kalmış. 

Arzu edilir ki, bu gibi kıy -
illetli abideler üzerinde, düşü -
~~lmeden yapılmak istenilen 

1 
°Yle sağlam ve esaslı boyama-

1 arı gibi köylerin i-;-bri de sağ-
aın esaslara dayansın. 

yan Efes hakkında şöyle kısa yüksekliğindedir. Gayet güzel 
bir fikir vermek her h< ~de fayda nakışlarla süsülenmiştir. 
sız olmasa gerek. Daha ötede Agora çarşısı. 

istasyon tarafından Efes ha- 11 O metre uzunluğunda sütun
rabeierini gezmeğe başlarsanız, tarla. kemerlerle süslü bir çarşı. 
evvela karşınıza Bizans devrin- Selçukilerin kalesi, Aydın o -
den kalma bir kemer gelir. Son- ğullarından kalma birinci sul -
ra 6 ıncı asırdan kalma bir kapı, tan ı~abey camii, kütüphane, 
ki üzerinde Aşil'in Hektor'u ta- 1400 seyirciyi alabilen Odeon 
kip edişini gösterir bir k~~art - tiyatrosu, Kızlar sarayı, ashabı 
ma vardır. Zaten bunun ıçın bu kehfın kabirleri. 
kapının adına da "takip kapısı,, Ashabı kehfin mezarlarını bi-
denrniştir. lir misiniz. Bunlar Panayır da-

Mesela Sen Jan mabedi ki, ğmın şimali garbisine tesadüf 
110 metre uzunluğundadır. Ve eden yamaçtadırlar. 
altı tane kubbesi vardır. Bunu 
Imparator Jüstinyen yaptırmış. lmparator Desiüs zaman.mda 

Sonra 260 metre yüksekliğin- hıristiyanlar müthiş zulüm gö • 
de "Konsiller kilisesi,, var. rüyorlardı. Guya bu zulümden 

Daha sonra tiyatrodan Iima· kurtulmak için yedi genç hıris
na giden bir yol, Arkadiyana tiyan bu mezarların olduğu ye
caddesi denen geniş bir cadde ki re kaçmışlar, sığınmışlar ve 200 
tekmil etrafı sütunlarla süslü - sene uyuduktan sonra hıristi -
dür. Yerde mermer döşelidir. yan imparatorlarından Teodos 
Vaktile kim bilir bu cadde ne zamanında uyanmışlar ve öl -
kadar güzelmiş. Ya tiyatro!.. dükleri zaman imparator Teo -
Iyi muhafaza edilmiş. Tekrar, dos bunları ayni yere gömmüş 
tekrar her devirde tamir gör - ve mezarları üstüne bir de kilise 
müş bir yer olduğu için bugün yaptı:-mış. 
bile seyri güzel bir manazara Velhasıl bütün bu güzel eser
gösterir. Burası, 42 bin seyirci lerin karargahı sayılabilen Efes 
y:i içine ferah ferah alabilen bil- canlı bir tarih halindedir. 
yük bir binadır. 12 büyük mer - Eski eserlere karşı daima hür 
divenle çıkılan tiyatro 18 metre metkar olmalıyız . 
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Muradiye 
Camii 

Manisada Muradiye Camii 
vardır. Camiin güzelliği hak
kında bir fikir verebilmek için 
sadece şu kadarını söylemek 
kafi gelebilir ki, bu cami Sina
nındır. Burası nedense seneler
denberi tamir görmemiş, harap 
perişan bir halde kalmış. Evkaf 
Umum MüdürW .Yü bu değerli 
eserin esaslı suı ı-e bir tamir 
görmesini ve tamİl .n üç senede 
bitirilmesini istemişti. Geçen 
sene tamir işine başlandı. Iş 
epeyce de ilerledi. Bu sene ye· 
niden tamire başlanması lazım 
geliyordu. Haber aldık ki, he
nüz anlaşılmıyan bir sebepten 
dolayı, bu tamirden vazgeçil
miş ve cami, bu sene öyle ya
rım bir halde, yüz üstü bırakıl-
mış. Halbuki Evkaf Umum Mü
dürlüğü bu mesel için lazım 
gelen tahsisatı ayırmış bulunu
yordu. Yarıda kalan bir işi bi
tirmek ve Sinamn bir şaheseri
ni korumak için camiin tamiri
nin bu sene bitirilmesini temen 
'1 i etmek isteriz. 

TiYATRO 
TiYATRO MEKTEBi 
Sanılır ki bizim bir tek tiyat

romuz vardır o da şehir tiyatro
su. Hayır. İstanbul halkevinin 
de bir tiyatrosu olduğunu bil· 
mem bilir miydiniz? Bu tiyatro, 
üç senedenberi muntazaman 
temsiller vermekte, çalışmakta 
ve genç neslin kabiliyetlerini ye
tiştirmektedir. 

Halkevi tiyatrosu, senenin 
her ayında çalışır. Bu sene de 
otuz kişilik kadrosu ile bütün 
'uş çalıştı. 

Bir defa burası bir mekteptir. 
3ir tiyatro mektebi. 
Buranın tiyatro dershanele

inde tiyatro dersleri alan genç
ere Seniha Bedri Alman tiyat · 
:o metinlerini, aktör küçük Ke
nal, Diksiyon, kostüm tarihi, 
nakiyaj ve tiyatro tekniği, 
\iehmet Şükrü, Shakespeare'in 

, :serlerinin metinleri, Celal Tah
ıin de tiyatro tarihi, edebiyat ve 
·stetik dersleri veriyor. 

Mektepte her gün ders var • 
lır. Dersler 6,30 da başlar. Bu 
1ersler, halkevinin güzel sanat· 
'ar şubesi olan Alayköşkünde 
ıerilir. 

Mektep hakkında biraz daha 
.nalUmat verelim. Mektebin üç 
kursu vardır. Üçüncü kurstan 
yedi genç bu sene teşrinisanide 

Tiyatro mektebinde 
Diksiyon dersi 

"Olgunluk kağıdı,, alacaklardır 
ki, yedi san,atkat üç senedenbe· 
ri muntazaman mektepte çah
şıyorlar. İkinci kursta on kişi, 
birinci kursta da 12 kişi var. Sı
rası geldikçe tiyatronun bu genç 
yolcularını birer birer tanıtaca • 
ğız. 

.. Avrupadan ve Amerikadan, 
~Uyük masraflara katlanarak, 
~adim Ef es harabelerini görmef e gelen gezginlerden insan u -

1 
anır. Etrafı zaten tabii park -

1 s Ü L E ~ __ M ___ A _____ ~-~----..;....;._.~\ , ~AN'~: ::;LE:~ERI 1 
Soı · ·mlarda Güzel San-

\HEYKEL TRAŞ ZÜHTÜl 

arla bezenmiş bu şirin köyde 
"":"' bir şehre benzetmek vahirne
SUe - park karikatürlerini ya -
Parak tabiiliklerini bozacakları
~~' köylerin daha esaslı işlerile 
€"raşsın lar ... 

Selçuk harabelerini görmek 
kastile, Aydın demiryolundan 
hususi katarlar tutmak külfeti
lle giren seyyahlar düzeni bir 
~olla karşılaşmak şöyle dursun, 
harabele.rin dört yanını otla, yo
sunıa, dikenle örtülü bir halde 
görürler... Sözlerimiz tesirini 
&"Österirse ne ala!,, 

E. Hamdi USTEL 
ke Efes eski tarihin büyük mer
tti zlerinden biridir. lzmirin dizi 

n dibinde bugüne bugün dün
~aıun en mühim harabelerin -
tıen sayılır. Akın aıkm seyyahla
lll n büyük yorgunluklarla tır -
~ andıkları bu harabelerde, Di
.. ana mabedi vardır ki "Acayibi 
.. eh' . "'l 
11 

aı a emden" biri olarak ta-
a:lltnıştır. Efes, lsa doğmazdan 
te t~ ~z sene evvel başlayan şöh 
llı~ını 1421 senesine kadar ehem 
h.~Yetini kaybetmeden yaşat -
·•qştır. 

ı Bu uzun zaman içinde devir -
~~l gelmiş geçmiş, başka başka 
t·{ letlerin medeniyet örnekle .. 
1~ e ~u. ehemmiyeti ~iyadeleş .. 
tl~ıştır. Mesela Lıdyalıların 
d~e. geçmiş, İranlılar tarafın .. 
de . ışgal edilmiş, Büyük 1sken-
31~n halefi Leizimak'ın hirna • 
k ınc girmiş, Romalılara mer-
t:~ ~lmuş, sonra Hıristiyanl~ 
ha llıış. telçukilcr oturmuş, nı .. 
lt ~~t Osmanlı Türklerinin ma
lta~ nıuş. Bütün bu devirlerden 
~a eserleri koynunda taşı:_ 

AKADEMiDE 
C" .. 

tes· Uzel San'atlar Akadem!sı 
tdi ını Şubesi konkurları devat? 
lta:or. Bu hafta içinde eskıs 
'tara ku~ yapılacaktır. Ko~ktır
konı gı~en talebeye (Atolye) 
tıınJ>°zısyonu mevzu olarak ve · 
lıiQı ş, talebe bu kompozisyonu 
~rlatnakla meşguldür. Kon-

·tir, on beş gün d~vam edecek-

Süleymaniye camiinin bir 
şaheser olduğunu bilmiyen yok
tur. Yoktur ama camiin nasıl 
yapıldığını, ne kadar masrafla, 
nasıl bir emekle meydana gel
diğini de bilen her halde azdır. 
Halbuki hergün önünden geçti
ö-imiz güzelliklerle biraz yakın
dan tanışmak gerektir. Zaten 
bu sütunların kasti de budur. Bi 
!enlere tekrar etmek, bilmiyen
lere de öğretmek. Kısaca anla
talım: 

Kanuni Süleyman bir gün 
Mimar Sinam karşısına çağırt-

m.ış • • • • 
- Ben öyle hır camı ısterım 

ki benden evvel gelmiş padi· 
şa'hlann hepsinin yaptırdığı c~
:nilerden güzel olsun: ô~le .hı~ 
cami ki, senin ve benım ısmımı 
ebedileştirsin. 

Kanuni'nin istediği oldu. Ha
kikaten Süleymaniye hem is
mini alam, hem temelini atanı 
ebedilestirdi. 

Sina~ camiin planlarını ya-
' • v. 

pıp ta padişaha ar~ettıg~ za~an 
Kanuni bu neticeyı kestırmış o
lacak ki, gülümsiyerek: 

- Güzel güzel.. demiş. Sinan 
ise 0 sıral;rda dehşetli meşgul. 
tJ zerine aldıiYı mühim bir işi 
başarmakla u{raşıyor. K~ğıtha
nedeki membalardan şehıre su 
getirmek için gen~ padvişahm is 
teğini yerine getırmege çalışı
yor. Su yolları yapıyor. Bürü~, 
çok eziyetli, çok masraflı .. bır ış 
bu. Bir taraftan da camım te
meli atılmış, bina yükseliyor. 

Her şöhretin etrafında bir ta
kım kıskançlar türer. Hele Si
nan gibi o kadar ün sal~ış.' iti
bar ve itimat kazanmış bır ınsa
nm arkasında kuyusunu kaz
mak için binlerce ihtiras bulun
ması gayet tabii. 

Camiin inşasına başlanalı 6 
sene olmuştu. Hala bina bir tür
lü bitemiyordu. Kanuni Süley
man sabırsızlanıyordu. Bir ta· 
raftan "camiin tetümmatmdan
dır" diye camiin yanına kendi
sine bir de türbe yapması için 
Sinanı kışkırtıyorlar. Bir taraf
tan da padişaha giderek "Sinan 

üzumsuz işlerle uğraşıyor da 
camii ihmal ediyor" diyorlardı. 
Kimisi: "Kubbeyi oturtamıya
cak, şüphelidir" dedi. Padişa
hın da bu dedikodulardan sabrı 
son dereceyi bulmuştu. Bir gün 
Sinan; mihrabın ve mim berin 
süslerile uğraşıyordu. Camie 
padişah geldi. 

"- Niçin benim camiimle 
mukayyet olmayıp mühim oltru 
yan nesnelerle tatili evkat ey
lersin? Ceddim Sultan Mehmet 
Hanın mimarı Ayas sana nümu
ne yetmez mi? Bana bu bina 
ne zaman tamama erişir? Tez 
haber ver. Yoksa sen bilirsin. 
diye Sinanı azarladı. Sinan, pa~ 
dişahtan hiç böyle bir muamele 
görmeğe alışık değildi. Şaşırdı. 

- İki ay sonra tamamdır pa
dişahım, dedi. 

Bu inanılacak şey değildi. Zi
ra camiin eksiği öyle iki ayda 
pek t~mam olac~ğa benzemiyor 
du. Suleyman, Sınan aleyhinde 
söylenenlere daha çok inanma· 
ğa başladı, N yese iki ay sabret· 
ti. 

Sinan. söz verdiğinden ta
mam iki ay sonra hakikaten Ka
nuni Süleymanın karşısına çık
tı ve tamam olmuş camiin analı 
tarlannı teslim etti. 

Güzel bir açılma merasimi ya 
~ıldı. Açış hakkııu Sinana ver-

diler (1556). 
Süleymaniye camii sekiz se

nede tamamlandı. 
Camiin inşasında kullanılan 

dört büyük mermer direk vardır 
ki bunlardan biri Iskenderiye
d;n biri Balebek harabelerin
den: bir tanesi de Amire Sarayı 
civarından, dör<lüncüsü de Kız
taşmdan getirildi. Bu taşların 
camie ırgatlarla, dolaplarla ge
tirilmesi uzun bir uğraşma ile 
mümkün olmuştur. Aylarca ça
lışılmıştır. 

Nihayet kubbesi kapandı. Du
varlara çiniler kaplandı. Hattat 
Karahisarlı meşhur Hasan E
fendi yazılarını yazdı. Dünyanın 
hiçbir tarafında eşi bulunmıyan 
renkli camlar takıldı. Cami bit
ti. 

Camie giden masraf :53 7 yük, 
82.900 akçedir. Süleymaniyc 
için derler ki, kürei arzı sarsan 
müthiş bir zelzele olsa da, ar
zın üstündeki binalar tekmil yı
kılsa, hak ile yeksan olsa Sü
leymaniye gene yıkılmaz. Koca 
Sinan gerçi "Ben Süleymani
yeyi kalfalığımda yaptım'' di
yor amma, Süleymaniyenin eş
siz bir mabet olduğunu da bil
miyen yoktur. Bugün bütün 
dünya bu bina karşısında Sina
mn büyüklüğünü söz birliğile 
tekrarlayıp duruyorlar. ı-. . 

atlar r. nisi m · mari şubesi-
nin kaldın1aı-.:ık Mühendis Mek
tebindeki inşaat kısmına ilave 
edileceği söyleniyordu. Bunu 
gazeteler de yazdılar. Evvela 
haber verelim ki, bu bir dediko
dudan ibarettir, asıl ve esası 
yoktur. 

Hatta Mühendis mektebin
deki "inşaat ve mimari şubesi,, 
ismini taşıyan bu kısmını ismi 
sadece "inşaat,, şubesi olarak 
kalmış. Akademideki mimari 
şubesinin genişlemesine çalışıl
mış. Bunu sevinerek yazıyoruz. 
Zira mimarların Güzel San'atlar 
Akademisinden Mühendis mek
tebine geçmeelri onların çok za
rarına idi. Değil böyle bir deği
şikJik hatta akademideki mima
ri şubesinin kuvvetlenmesi için 
Kültür Bakanlığı bu sene üç bin 
liradan .fazla tahsisat koymuş, 
ayni zamanda uzun zamandan· 
beri bir türlü alınamıyan tazvik 
ve cer makinesinin alınmasına 
karar vermiş. Sevinilmiyecek 
şey değil. Zira her memlekette 
mimar, Güzel San'atlar akade -
misinden yetişir. 
DEN iZLi ABiDESi 

Denizli'de dikilecek "Ata
türkn abidesinin şartnamesi Gü
zel San'atlar Akademisine gön
derilmişti. Akademi bunun üze
rinde bazı değişiklikler yapıl
masına lüzum görmüş ve şart
nameyi tekrar DeniZ'li valiliğine 
göndermiştir. 

Sovyet San'atkflrları 

Yann Sovyet san'atkarlan İs
tanbula geliyor. Kendileri hal
kevi, fırka, şehir tiyatrosu, gü
zel san'atlar akademisi ve kon
servatuvar tarafından karşıla
nacaklar. Temsillerini Fransı7. 
tiyatrosunda halka bedava ve
receklerdir. Halkevi taraf rndan 
bütün teşekküllere davetiyeler 
gönderilecek ve İstanbulda bu
lundukları esnada Güzel San'at
lar birlikleri tarafından ağırla
nacaklardır. Sovyet san'atkarla
n mayısın 14 üne kadar Park 
Otelinde misafir kaldıktan son
ra memleketlerine dönecekler. 

Heykeltraş ZUhtU 

Bir kafa 

Eskişehirde dikilecek "A t:ı
türk,, abidesini yapmakta o'an 
"D,. grupu azasından heykel
traş Zühdü yakında Eskişeh ire 
gidecektir. Türkiyede ilk hey
kel ~~r~isini açan Zühtü. ''D,, 
sergılerınde eserlerini gören -
ler bilir ve tanırlar. Bu haf ta 
Zühtü,nün en yeni çahşmalann
dan bir "Kafa,, etüdünü koyu· 
yoruz. .. 
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HiKAYE 

Bir Boşnak 
Hikayesi 

- Fransızcadan -

" Midilli'nin Eski Kralı Doren dı 
Kantıloziyo'nun Kızı Katerin ... ,, 

lsmetHacic'in kansı Aniça, 
kocasının ihtiyar Mehmed Ali • 
ce Bilic ile görüştüğü odaya gir 
diği zaman, birdenf ire girişinin 
iki adamı rahatsız ttiğini anla

iki Çocuk Sahibi Bir Dul 

"... MldiHlnJn bu g8rUlmemlt gUzellnl, gUzel kadmları seçmekteki maharetini 
bin kere ishal etmlt olan eski imparator lyovcAınis Paleologos ketletml9tl.,. 

dı. 
lsmet pencereden gelen ışığa 

karşı mimar masasının önüne 
oturmuştu. lhtiyar Mehmed de, 
kadın içeri girdiği zaman yaka
ladığı bir cetvel ve bir pergelle 
oynayarak patronunun karşısın 
da ayakta duruyordu. 

- Rahatsız mı ettim? dedi 
Aniça. 

ismet cevab verdi: - Bilir • 
sin ki, daima başımızın üstünde 
yerin vat. 

Mehmed Alice Bilic, bu söz
ler üzerine, dudağını ısırarak 
başını çevirdi. Asri düşüncele -
rin arsızlaştırdığı bu çok genç 
kadına karşı patronunun zaif 
davranmasını affedemiyordu. 
Mimarın, bu mahliikun sokak 
ve ÇaFşıda, cami civarında ser
best, açık saçık dolaşmasına 
müsaadesini aklı almıyordu. 

Mimann karısı devam etti: 
- Bira zevvel Narenta nhtı • 

mında Yusuf Sero'ya rastla -
dmı. Sözleştiğiniz gibi, yarın sa 
bah buluşmanıza imkan olamı • 
yacağını sana bildirmemi söy -
ledi. Bir iki gün için Saraybos -
naya çağıran bir telefon almış .•. 

- Pek ali, döndüğü zaman 
görürüm kendisini... 

Aniça çıktıktan sonra iki 
adam tekrar başbaşa kalınca ih
tiyar Mehmed patronuna sor -
du: 

- Yusufun bu ani hareketi 
size bir şey demiyor mu? 

Mimar cevap olarak omuzla 
"Bir gün Bizans tahtına çı - luğunun vaziyetinden daha düz· güzelini ve İtalyanın en atefll nm silkti. Başındaki kırmızı fes 

kacağıru düşünmüştü o gece... gün değildir. Zira üç defa ev- kadınını, ve sayısız dilberleri, olmasa, iyi biçilmiş kurşuni ce
Ve yanıb,şında bu saltanata lendiği halde kendisinin bir ço· sağlam güzelleri, ateşli kadmla- ketinin içinde Belgrad veya Zağ 
Magdalena'nın ortaklık edece - cuğu olmamıştır.,, rı Viiahema salonlarında dolaş- rep sokaklarında rastlanan ka • 
ğini tahayyül etmişti. Aah ... O 2- "Silivri despotluğunu ya- tırmış olan o tvannis, kardeşine tolik veya ortodokslardan fark
Magdalena, hiç şüphesiz şu Bi- pan Demetriyüs'ten gelecek bir evlenmesini beyhude yere ihtar sızdı. 

zans'm on asirdan~;HiiitiA .. aiiofiii-iJ:\)P-alİieoNliol-joaİılılP-rleİnİsli,_.iPmaİllemomlo~ğ~o;s~e~t~m~e;m;,;i~tl~.!ftl~MtmTn-'lftnllfft"'"rr-;rr~~~~~""'~ ya'd~lu g , 
arasıqda fsanın sevgıti kullan • il' bir leke tqkil eaehilae bile saltanat sürmüş olan Kral Bi- -~·----·~-----

Evlenmekte yaı meselesi ... 
"Benden on iki. yaş küçük biı 
kadınla evlenirsem abe~ olur 
mu?" 

Cihangirden K. P. imzasile 
gelen bir mektup bunu soruyor. 

Yirmi sekiz yaşında bir adam, 
kendisinden on iki yaş küçük 
bir kızla evlenemez, kanun ma·· 
ni olur, abestir de ... Ama kırk 
yaşında bir adam, yirmi sekiz 
yaşında, bahusus dul bir kadın
la neden evlenemesin! .. 

K. P. mektubunda diyor ki: 
"Ben 40 yaşındayım. 28 yaşında 
bil kadın seviyorum. Bu kadın 
duldur; iki çocuk sahibidir. Bir 
senedenberi sözleşmiştik, evle-.. . ,, 
necegız .. 

Seviştikten, sözleştikten son
ra, vaziyet iyi bir aile kurmağa 
mani değıldir. Ancak K. P. nin 
başka bir endişesi var: 

"Ölünciye kadar benden ay
rılmayacağım söylüyor ama bi
raz hoppa ... Gençlerle lazla laü
bali ... Bulunduğumuz meclisler
de çok lakırdı eder, her söze ka-,, 
rışır... . . 

Ölabilir, bazı kadınlar için bu 
bir kusursa da tashihi imkinı 
vardır ve bu, evlenmeğe mini 
kusurlardan değildir. "Yoksa 
benimle evlendikt~n sonra ba
na ihanet mi edecek?" 

Bunu siz nereden çıkanyor
sunuz? Bir kadının biraz serbest 
konuşması, biraz veya fazlaca 
laübali olması ahlaki zaaflara 
düşeceğine delil değildir. Ba
husus K. P. tahkikatını da yap
miş. Diyor ki: 

"Onun daha evvel. sekiz se-
1?elik evlilik hayatında hiçbiı 
falsosu olmadığını, kocasına sa· 
dık kaldığını herkes söylüyor .. " 

ö .hAld~:>ir.i u:reddüdc dü· 
şii,r~n aranızdaki y~ farkı ım
dır? Eğer kendinizt iyi muhafa-

na birer Santa Mariye gibi gö- buna dahi tahammü1 etmek az- rinci Doren di Kantiloziyo'nun - Israr edişimi af buyuru -
rünerek tatlı heyecanlar vermiş minde iken o sefil kardeşin da- kızıydı. Babası ölünce yerine nuz, üstat. Babanızın idaresi al- yürüdü • 
olan Teodora adlı imparatori - hi bir evladı olmamaktadır . ., geçen yeğeni Fransesko di Kan- tında otuz yıl çalıştım. Onun Ufak odanın kapısını iter it -
çelerin en güzeli olacaktı. 3 - "Halbuki, Paleolog-os tlloziyo onu çıldırasıya sevmiş ölümünden sonra, şantiyelerini mez müstehzi bir sesle karşılaş-

zin umumi kontrolunu bana tev- tı: 
Ne yazık ki bu hulya çok ,..._ hanedanının Bizans tahtında de- ve hatta bu yüzden öz kardeşi- d' . . p ,. 1 d' 

""' . . · ld . il F ka ı ettınız. lan annı ıkkatle - Ya öyle mi Mehmetcig .. im? zun sürmemi•ti. Tali, onun tat· vamı için mutlaka ve az değil, nı zehırletıp ö ürtmi.ışt . a t k d .. b' 1 . 
"" ı, l"tl · · k k K · F k k ur ugunuz ına ann ınşaatma Hep kendi kafana mı iş görecek blıklarma kanmasına meydan ço~ ev a ar yetıştınne artı · atenn ranses onun af ma b" 

b. b 1 ırer birer taşlanna vanncaya sin? 
vermemişti. Tam bir sene sonra ır zaruret olmuştur. Y aşıyan hiçbir zaman muka e e etme- kad . V h" b 

P 1 1 - 1 ·h · 1 k · · y · h"k"" d b ü" ar nezaret ettım. e ıç ir Yeni doğan gu'"ne•in yandan bir gün, öl""" Mag .. dalenaVT al- a eo ogos ar ı tıyar ama ·ta - mıştı. enı u um ar unun • . 1 'S 
-·-. .T - d ı d · ğ · · b d k b" zaman cın ere, bildiğiniz kurba vuran ışıg-ı, ucu yaldızlı bir si -

mış, en güzel Mistra delikanlı- ır ve saray ar a meme emen zenne ye enını ce re ere ır nı vermemezlı'k etmedı'm • 
tek P 1 l .. ·· ··1 ı· l"k d km k · t gara tüttürerek adamını istih -tarının taşıdıklan gümüş bir ta- a eo ogos y~vrusu goru - ge ın ı o asma so a ıs e-

but irinde kimsenin amma ere- memektedir. Bu vazifenin en mişti: ismet Hacic güldü: fafla seyreden ismet Hacic'in 
'S ...... 1 p l 1 - k kl"k M"d"ll"l'l · yüzünü aydınlatıyordu. mediği 0 bilinmezler ve yokluk- --gam a eo ogosun er e ı ı ı ı ı er o geceyı, o gece - Bu batıl itikatlar, Mehmet 

tarla dolu diyanna götürmüştü. kab"liyetlerine yükleflmesinden bütün Midilliyi allakbultak eden ciğim, zamanımıza yakqmaz. ihtiyar adam ses çıkarmayın 
Hatırlıyordu: daha tabii ne olabilir? Magdale- gürültüyü bir türlü unutama- ihtiyarın elmacık kemiklerini ca_mi~~r ffc~r;nd:!~!ı kapata _ 

nanın ölümü nihayet hatıralar- mışJardı. kan bürüdü: 
Çantan matemli uğultular çı- da matemli bir iz halinde yaşa- Latin hükümdarlan hakim • caksm ! 

karan büyük kiliseden yüksek tılmah ve artık bu ortada kal- -Rahim olan Allah kendisine - Yalvanrım üstat ... 
b. · ··k k · d bir mevki kurduktan şatonun H d' di ır tepenın en yu se yenn e- mıyan Magdalenadan vazger- . d . küfreden ağzı cezalandırmasın, - ay ı, ne yorsam onu 
k . k" k d ·· 'S ay ışığı vurmuş hır enıze ha- d d' 1 ı es ı manastıra a ar o gu- melidir. Zira Paleoloi?"os ailesi- e ı ve bir elile de boynuna ası- yap 

.. b wl k · , kan geniş yatak odasında o ge- 1 k" d F k 'h · · t · muşten ta utu ag ama tan şış- nin sonsuzlug .. a mahkum olması . ı a ık muskayı okşa ı. a at ı tıyar ısyan e tı: 
· ·· 1 1 k' · · A ce soyunup yatağına gırmeğe M d . U b"' ·· · 1 · mış goz er e ta ıp etmıştı. cı- onun genr yaşta ölmesinden da- K . e enıyetlerin ve itikatların - stat, utun yenı ev er gı 

·· 1 b k b" 'S hazırlandıg-ı zaman aterın bir k 1 b' . · b' b d d f ı~k t Do suu oy e ça u yayan ır mate- ha büyük bir matem yaratacak- 1 arşı aştığı ve ırıbırine zıt ce- ı u ev e e e a e var... ı 
mi olmuştu ki, bir sene evvel o- tır. • perdenin hafifçe sa )andığını reyanlannr bağladığı Hersekde tunuz Yusufu himaye etmek is-
nu kıskananlar o MkÜ kıs- görmüş ve evvela bunu esen ılık batıl bir itikat dıvarcıya, bir terseniz onun yerine cinlere bir 
kançbklanndan bin ı.t daha 4- "Binaenaleyh Kostantin rüzgar yapıyor sanmıştı. Fakat evin yapısını bitirmeden evvel, gölge kurban ediniz. 
şiddetle bu matemi de kıskan- l)ragazes evlenmelidir. göğsünü ve ince belli endamını bir yolcunun gölgesini yakala- - Kabul! .•. Fakat senin hak 
mışlardı. Zira o Mistra'nm nıa- Hem imparator sıfatiyle, hem açığa vuran bir serpitişle yata- yarak cinlere kurban etmesini lı olduğunu kabul etsem bile ru 
vi gözlü gençleri, Magdalenantn bir ailenin sonunu düşünen bir ğına uzandığı zaman ° perdenin emreder. Dıvarcı, evin cephe . çin mas11m bir yolcuyu felikete 

ka arkasından Kral Franseskonun ·· '"kl ı·? H k d ar smdan öyle ağlamışlar, o hanedan reisi sıfatiyle verilen sinde açtığı deliğin arkasında suru eme ı ... em, te rar e ı 
kadar göz yaşı dökmüşlerdi ve bu emre benzer ihtarı M'stra çıktığını görünce bir çılgına ve malası elinde bekler. Geçen yorum, bunlar eski zamanların 
onların uykusuz geçirdikleri ge- dönmüş, tarasaya kaçarak avaz bir yolcunun gölgesi bu deliğe medeni insanlara yakışmayan 
celer öyle sayısız olmu'tu ki... Prensi kıramamıştı. 1441 sene- avaz haykırmıştı. tesadüf eder etmez deliğe taşı itikatlarıdır. 
Kendisi Magdalenayı sevenlerin sinde otuz altıncı yaşını doldur- Midillililer uyanarak koşuş· yerleştirir, sıvayı vurur ve gfıya ... Bu sırada evin dışında bir 

za edemediniz de vücudunuı, 
yaşınızı daha büyük gösteriyor• 
sa düşününüz. Yoksa kırk ya· 
şındaki bir adam yaşlı bile sa· 
yılmadığı halde iki çocuk sahi
bi bir ka<lın otuzuna yaklaşınca 
yaşını, başını almış demektir. 

• Kadının çalışması, eve yar• 
dım etmesi aile geçimincf e za· 
rarh olur mu? Yanı kadın bU 
suretle evdeki hakimiyetini art· 
tırarak ahengi, muvazeneyi boz· 
maz mı? 

Bunu soran Kadıköylü Cihat, 
vaziyetini şöyle anlatıyor: 

"Evlendiğimiz zaman bunu 
düşünmüyordum. Fakat bugün 
mesele değişti. Bir çocuğumu• 
oldu. Belfim maaşım azaldı, büt 
çemiz sarsıldı. Karım evlenme
den evvel muallimdi, şimdi ge• 
ne muallim olacaktır. Ancak o
nun alacağı para, bütçemizin 
küçük açıklarını kapamağa de
ğil, esasmı teşkil etmeğe yarı• 
yacak. Onu muallimlikten ay1t• 
mağa sebep olan endişem bu• 
gün büsbütün arttl: Ya bu vazi• 
yet onun bana tahakkümüne se
bep olursa?! .• '' 

Bu, sizin karınızla olan müna· 
sebetinize bağlıdır. Birçok aile
lerde böyle bir iktısadi mesele 
mevzuubahs olmadığı halde hii· 
küm, kadındadır. Parayı kaza· 
nan, eve bakan erkek olduğu 
halde söz kadmındır. Birçok ai· 
lelerde ise erkek, nüfuzunu o 
kadar sağlam tesis etmiştir ki, 
ev, kadının parasile çevrildiği 
halde hüküm gene erkektedir. 

Zaten inaanlann tarihinde bu 
iki türlü aile teşekkillü vardır: 
Kadmtn veya erkeğin idaresi 

attmdakt atteter... Bugün hala 
birçok ıpttl'tar ~erlerde kadmm 
nüfuzu kabul edilmiştir. Fakat 
medeniyet babanm '1ükmü cari 
~lan ailelerin göğsünde dog
muştur. Bugünkü hayat şartla· 
nna göre, ne olursa olsun, evde 
babanın hillanü cari olmak icap 
eder. Para meselesi, bu hükmü 
asla değiştirmemelidir. Bize 
mektup yazan zat evinde bu o
toritei tesis edemiyecekse za· 
rureti, parasızlığı göze alınalı• 
dır. Çünkü refaha koşarken aile 
direğini sarsmış ola~aktır. 

Hıdırellez el)lenceıeri 

Dün Htdırellezdi. Havanm se 
nnliğine rağmen bir çok kimse
ler kırlara, mesire yerlerine dö
külerek bütün gün eğlenmişler
dir. Haliç firketi düne!en itiba • 
ren Kiğıthaneye vapur işletme 
ğe ba,ladığı için bu civara giden 
Jer de olmuttur. 

Edime ve havalisi çeriba,ıh • 
ğı bir beyanname neşrederek 
gün doğuşundan bir saat sonrı 
başlamak üzere herkesi bayral11 
yapmağa davet etmiştir. Beyan 
namenin altında çingenece bazı 
yazılar da bulunmaktadır. Edir 
nekapı dışında ve Sulukulede 
toplanan çingeneler bir çok eğ • 
lentiler tertip etmişlerdir. 

en katı yüreklisi gibi kalmıştı muş bulunuyordu. Ama bu yaş- muşlardı .. Velhasıl görülmemiş gölgeyi hapseder. fısıltı oldu ve dar delikten geçen 
aralarında. taki erkekler kendilerinde hala bir rezalet olmuştu, Krallığm ihtiyar Mehmet Alice Bilic, bir gölge dıvara vurdu. Ayasofyada yeni 

yirminci yaşın isteklerini ve a- ihtişamını, bir gecelik erkeklik gölgesi böyle hapsedilenin. az lsmet hayretle : eserler çıkıyor 
Sonra. tam on iki yıl kadm- teşlerini küllenmemiş zannet- zevkine feda edemi yen Franses- çok kısa bir zamanda kuvvetten - Yusuf! diye mınldandı... Ayasofyada hafriyat iti de • 

SIZ yaşamıştı: ve ölümünün her mezler mi? Eh işte .. Kostantin ko güzel kızın odasından uzak- düşerek ölmeğe mahkum oldu. Ben onu Saraybosnada sanıyor vam edıyor. Bir kaç gün öne• 
yıl dönümünde yüksek tepedeki de ağabeysinden gelen ikinci b'r laşmıya mecbur olmuştu. ğu kanaatindedir. Fakat yalnız dum! topraktan çıkarılan büyük sü .. 
manastıra gidip gümü, tabutu iradeye itaat ederek Prenses Ka Katerin, biraz da bu kötü ha- bu kurbanın, tahtalan gıcırdat- Hemen arkasından ikinci bir tun meydanın bir köşesine taşdl 
saklıyan kızıl porfir lihdm ö- terini ziyaret ettiği zaman da- tıralı yerden kurtulmak için mak suretilc mevcudivetlerini gölge birinci gölgeye sokuldu mıştır. Eski Ayasofya kilisesi • 
nünde istavroz çıkanrken o gü- marlarında 1428 senesi temmu- Kostantine meyletmişti. Yoksa gösteren cinlerin reni .e~lere mu ve bir kadın sesi duyuldu: nin temel tatlan ve mermer b•"' 
zeller güzelinin hatırasına her zunun kızgın gene; kanmı yeni- Fransesko hem daha genç, hem sallat olmalarına mini olacağı- - Kocam şantiyelere gitti. samaklan kısmen meydana çık• 
zaman sadık kalmıya yemin e- den bulur gibi olmu,tu. de güzel adamdı. Midilliye uğ· na da inanır. lki saat rahat vaktimiz var! mıştır. 
derek ağlamıştı. Fakat bu ye- rayıp bir ay misafir kaldtktan Patronunun imansızlığı ihti • Mimar kalbinin burkulduğu • Hafriyat işile meşgul bulu • 
min ve o hatıra nihayet on iki Sekizinci İyovannisin evlatla- sonra Konstantiniyeye gitmi~ a- van hem korkutuvor, hem kız- nn duydu ve ihtiyar Mehmed, nan doktor Şnayder bugünlerde 
yıl sürebilmişti işte. Zira ı 44 t n olmamıştı ama. tarih impara- ğabeysinc Prenses Katerinle ev- dınyordu. Ve Mehmet venı ev - patronunun kansının sesini ta· Iznike gidecek, aaanatika araY• 
senesinde büyük a~abevsi tyo- toriçe yapılacak güzel kadın~a- lenmeği kabul ettirdiğini bildir- terde bu gölge hapsetme işim nıyarak başını eğdi. caktır. 
vanniı'den. yani Kostantiniye- n seçmekte onun kadar yüksek mişti. yaparken patronundan gizli dav Fakat lsmet derhal kendine Gene Ayasofyanm mozavik-
nin bir sene evvel ölen impara- meharet göstermiş pek az hü- Nihayet bir aiustos günU, ranırdı. geldi : terini meydana çıkarmağa çalı~ 
torundan bir emir almı,tı. kümdar sayabiliyor değil miydi? Kostantiniye ufuklannr güne- O sabah, Mehmet Alice Bilic - Haydi, çabuk. çabuk t Ma- ıan profesör Vitmor dünden id-

Evet.. imparator Seki%inci Ve "Allahm eline emanet edil- şin pembeleştirdiği bir sabah ye- gizlice, avukat Yusuf Seronun layı ve sıvayı veri haren tekrar müzede çalıtınai• 
f yovannis kilçük kardeşi Kos- mi,,, mukaddes ortodoks belde- di büyük kadirgadan mürekkep yük istasyonu arkasında yap - Ve hain dostile kendisine iha- başlaınıttır. Aya sof yanın yukr 
tantin Dragazese bildirtni,ti ki; ıinin çok dindar bir hıristiyan hir Bizans donanmasiyle tekrar tınnakta olduğu yeni köşke gir- net eden kansının birlepni' göl n tabakalarındaki mozayikJerl 

1 - "Bizans imparatorluğu- türbedarı andıran o imparatoru, Marmarayı geçmiş, boğazdan di. Düşünmeden, binanın cephe gelerini kendi elile cinlere kur • gözden geçirdikten sonra, ıod' 
nu ellerinde tutan hanedanın Moskovanın en gUzel dilberini, sıkmış ve Midilliye ula'"1ıştı. sinde iki taş arasında gölge hap- ban eden gene kendisi oldu. cemaat yerindeki ikinci kapınıA 

[_ ____ v~az~iy~e-ti----dc~B~i-z_an_s~İ-m~par~a-to_r_·~Kar-----a-de_nız_· __ kı)'Wı_:.~rmm ___ e_n_sa_:ğ~lam~__:-------~~----__:[~Ar~k-aı_ı_va_:_r]:__~'-etm~e-k_üz_' _e_rc~-bır~aktı__;ğ~ı----d_e_li~ğe~~~-------~~---~~;S~E=-=M=--~mo==z~a__.,,ern·m_·ıaıDJZ.1.Uu~IWl~ 
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Kontrakt sayıları 

,, l<ontrakt briçte sayılar şöyle 
.razıırr: 

?ı.f 1 - Envülnerabl (yani ilk 
anşı Yapmadan) iken: 

h 1'a~hhüt edilip tam yapılan 
k~r bır trik: trefl ve karo (20); 
/~ve pik (30); sanzatu (birin-
3~1 3_~. ikincisi 40, üçüncüsü 

• dordüncüsü 40 .ve ilah ..• ) 
b' 1'a~hhütten fazla yapılan her 
kır trık için de onör kısmına yu
ti arıda gösterilen trik kıymetle-

Yazılır. ( 
y 'l'aahhütten noksan olara~ 
ı:Pılan her bir trik i~in mukabı1 

rafa elli savı vazılır. 
Şı küçük Şlem beş yüz, büyük 
cnı binbeş yüz alır. 

\ı 2 - Envülnerabl iken kontr 
arsa: 

h 1'a3.hhüt edilip tam yapılan 
er bir trik yukanda gösterilen 

~~as trik kıymetlerinin iki misli 
arak yazılır. 

b· 'I'&ahhütteri fazla yapılan her 
ır trik için onör kısınma yüzer 

&ayı kaydedilir. 

t .Taahhütten noksan yapılan 
t tıklerin birincisi için mukabi1 
harafa yüz, ikinciden •, baren b.e 

1.er noksan için ellişer sayı verı
;~· Küçük Şlem gene 500. bü • 

Uk Şlem b:n beş yüz alır. 
k 3 - Envülnerabl iken sür -

C' .. tr varsa: 
h Ta~hhüt edilip tam yapılan 
~.r hır trik için. başlangıçta 

g~::terilen trik kıymetleri dört 
rn 11j olarak yazılır. 
b: 'I'a~hhütten fazla yapılan her 

:~ trık için onör kısmına ikişer 
l1u ısayı ka vdedilir. 
t .!aahhütten noksan yapılan 
t tı.:lerin birincisi için mukabil 
tQrafa iki yüz, ikinciden itiba -
,,, en. ~eher noksan için yüzer sayı 
Crıhr~ 

.. Rüçük Şlem gene 500 ve bü
l'tık Şlem bin beş yüz sayı alır. 
l1 4 - Vülneraıbl (yani ilk manş 

<ı. nlmış olursa) iken: 
h Tarıhhüt edilip tam yapılan 
er trik ic! ıı envülnerabl iken 

Y~zılan tr~ik sayıları aynen ya -
ıı ır. 

b' Ta~hh_ü~ten fazla yapılan her 
.r trık ıcın onör kısmına gene 

e~ ~ 
"'as trik sayıları yazılır • 

t .Taahhütten noksan yaprlan 
t rtklerin birincisi için mukabil 
barafa yüz, ikinciden itibaren 

eher noksan için ellişer sayı 
\lerilir 

~ .. Küçük Şlem yedi yüz elli, bü
,,llk ~.em iki bin iki yü..; elli sa
.rt ahr. 

5 - Vülnerabl iken kontr 
'-'.:ırsa: 

h 'I'a?hhüt edilip tam yapılan 
tıer hır trik için esas trik sayıla-
nın iki misli yazılır. 

b= 1'a~hhütten fazla yapdan her 
)./ trık için onör kısınma ikı 
Uzer sayı kaydedilir. 

hi ~aahhütten noksan triklerin 
il·:ın~isi icin mukabil tarafa 200 
~~ıncıden itibaren beheri için yü 

r sayı verilir. 
221{

5 
iiçük ~'":em 7 50, büyük Şlem 

O sayı alır. 
va

6 
- Vülnerabl iken sürkontr 

rsa · 

lıe 'I'a~hhüt edilip tam yapılan tt; hır .~rik i~in esas trik sayıla
..[!1 dort mısli yazılır. 

bit a~hhütten fazla yapılan her 
~y~rık .. için dörder yüz sayı 

l' edı}ir. 
bi . aahfıütten noksan triklerin 

tınci . . . f 400 ikin . sı ıçın mukabil tara a 
Çin ~1

1~en itibaren her noksan i
'l{.:1~.er yüz sayı verilir. 

225 l\çuk Şlem 750, büyük Şlem 
'7 O~lzr. . .. 

tabı Envtilnerabl veya vulne
!!Utk olsun olmasın; kontr veya 
o'"' .. 0ntr bulunsun bulunmasın; 

"Ot . K 
deıtı sayılan değışmez. ..oz 
on" arasyonunda bir elde dort 
l!a~r 100, bir elde beş onör 150, 
de ~~tu deklarasyonunda bir el-

8 art as ı so sayı alır. 
~:-- Rabır sayıları: 

da11
1~. ~araf hiç manş yapma ~ 
ıger taraftan Rabır yapar· 

Amerikanın Dillerde Destan (8iR-SALTAN"ATIN ~SiNCi YILDONü~üJ 
Kaçakçı Gangsterleri Ner~de? w---~·-------M·-- . ·-·---·- -·-· - - -----" 
Alkol yasağının kalkması ü -

zerine Amerika'daki içki kaç::ık
çıları (Gangster) ler ne ile geçi
niyorlar? Zahirde namuslu bir 
hayat süren bu haydutlar haki
katen ıslahı nefs ettiler mi? 

Can çıkmadan huyun çı!.;.rnı -
yacaiYını iddia eden bir d3.rbı • 
mes:ı vardır: Bilhassa kaç akçı 
haydutlar için bu sözler bir ha
kikati ifade eder. Bunlardan yüz 
Iercesi Amerika'run her tarafma 
yayılmı~ bi~ _ha~?~.dirler J s1a!.1t 
nefsetmış gıbı gorunen (Gaııgs
ter) Ierden birinin ana vatanı O· 
lan Yugoslavya'da Şabatz ka-
sabasına dönerek neler yaptığı· 
nı okuyunca canilerin, cinayet 
hayatında devamdan başk:ı bir 
şey yapamıyacaklarma inan · 
mak lazımgeliyor. 

Esrarengiz hırsızhk'ar 
· Esrarengiz hırsızlıklar 

İçki yasağı kalktrktan sonra 
Giga Petrovitch ismindeki hay
dut. Amerikadan kalkarak doğ
duğu Şabatz kasabasına dön 
müştür. Cebinde bol para ile do
nen Giga'yi bütün arkadaşları 

meteliksiz olarak senelerce f'\' • 

vel Amerikaya giden kıhlrsız, kı 
yafctsiz külhanbeyi olarak tel -
nırlar. Fakat Giga onlara nrttk 
uslandığını ve olanca parasım 
kasabadaki işlerde kullarıa,ak 
vatana faydalı bir adam olaca -
ğım an1atır. 

Bir müddet sonra G'g.a bir 
meyhane açtığı zaman ona ina
nan bütün kasaba halkı rr:eyha
nesine devama başlamışt~r 

Meyhaneye kardeşini ~c alan 
Giga hoşmeşrep. eli açık. biıtün 
müşterilerini memnun eJivor. 
Bilhassa. son zamanlarda kasa
bada bazı esrarengiz hırs17.hk 
vakaJan hakkında Amerı~•arlan 
dönen sabık (Gangster) in mü
taleaları o kadar alaka ile din -
leniyor ki müşteriler günden gü 
ne artıyor. 

(Gangster) fer 
Giga $ikago'daki Gangster 

hayatının her akşam b'.r başka 

sa 700, her iki taraf birer manş 
yaptıktan sonra Rabırı yapan 
taraf yalnız 500 sayı kazanır. 

Bir taraf birinci manşı yaptık 
tan sonra iki tarafın nzasiyle o
yun Rabır ikma] edilmeden ya
nda bırakılırsa o manşı yapan 
taraf 300 sayı ahr • 

Şikarı için sayı yoktur. 
Bilenler için 
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Kağıdı (S) verıniş~.ir. . 
(S) dört kör taahhut etmış -

ti:(O) oyuna trefl ikilisini o~ -
namakla başlamıştır. (E) as ıle 
alır ve trefl yedilisini oynar. 

(S) ikinci trefli alır ve h~snn
larda olan üç ~~ı 1 kaybettik_ten 
sonra bütün kagıt arının sag . 
Jamlaşacağmı görür. Fakat (0) 

yuna tref1 ikilisi ile başlaması. 0 
sonra trefl üçlüsünü vermesı 

ve d - b. elinde dört trefl ol ugunu, ı -
aenaleyh (E) nin üçüncü trefli 

~esmeğe çalıştığı anlaşılır. . 
Diğer taraftan (S) kozun ılk 

elini kaybedece~_tir. Bu ?1uh.~k 
kak tehlike önunde, bır Love 
fazla kaybetmeyi _göze alarak 
taahhüdünü yapmaga çalışma • 
Irdrr. Bunun için derhal pik oy
nar, empas yar ve trefl ruasmı 
üçüncü pik üzerine kaçar. 

Prensip: Taahhüdü yapan o
yuncu, elinde bir veya iki sağ • 
lam kağıt varsa ve kozdan ha • 
sımlara el verdiği zaman bu 
sa<Tlam kağıtların kesileceğini 
biliyorsa, eli kozdan hasımlara 
vermeden evvel bu kağıtları Mo 
nın sağlam kağıtlan üzerine 
kaçmağa bakmalıdır. 

safhasını anlattıkça s~fdil köy
lülerin büsbütüu ağzı açık kalı
yor Hatta tecrübe gr'rmüş Gi
ga bu esrarengiz hrrs1zhkları A
mer"ka usulü takibat yapılsa 
bir haftada meydana çıkaraca
ğını o kadar kuvvetle iddia edi
ror 7.j hi~ kimse onun bJıntarla 
allk3s1 olduğundan ş;iphelen -
mıyor. Fakat bir giın: 

ilk yanhş 
Hareketi ile bütt:.n şüpheleri 

üzerine davet etmiş oluyor. 
Çunkü bir gün polise ıniişteri -
ledeu birinin ona kalp kağıt 
pa.·a sürdüğliııü iddia etmek 
ga~etinde bulunuycr. Kalp pa
ra meselesi Şahatz kasabasında 
ilkönce Giga 'nm Amerika 'd.ın 
avdetinden iki ay sonra meyda
na çıkmış bir iş olduğundan po
lis bundan şüphe!en•y'lr. Fakat 
elde delfüJ olmadığ111dan iş bir 
vakit sürüncemede kahıor. Bir 
kaç ay sonra zengince l.ıiı köy .. 
lünün hendek içine a tı1ınış bir 
cesedi gene bütün kasaba nal . 
kmı heyecana veriyor AeHlstıJ 
dedikodusu gene akşamları Gi • 
ga'nın meyhanesinde du-nan,ı 
kafalardan binbir mütatea 3ra -
smda uzun uzun münakaşa nıev 
zuu oluyor. 

Pa1avracı Giga gene Yugos -
lavya polisinin hiç bir işe yara -
maz, budala herifler olduğu~m 
bağıra bağıra söylüyor ve "ben 
olsam~ cinayeti iki günde mev • 
dana çıkannm; öldürülen ada -
mı hiç görmediğim halde bu işi 
üzerime alının,, diyor. 

Fakat müşteriler arasında bi
ri var ki öJdürüJen köylünün 
daha üç akşam evvel Giga 'nm 
meyhanesinde içtiğini görmüş
tür. Bunu birden bire "Nasıl o
lur Giga, onu tanımıyorsun? 
Daha üç akşam evve] seninle 
konuşurken gözümle gördüm" 
diye yalanım yüzüne vuruyor. 

Bunun üzerine binbir varta 
atlatmış olan Giga'nm rengi kül 
gibi oluyor. Ne söyliyeceğini şa 
şırmış bir halde, herkese bedava 
içki ısmarlıyorsa da, işin pol'~e 
aksetmesine mini olamıyor. 

Amerika'daki müstantikler -
den daha dirayetli bir haklın Gi
ga 'ya cinayetini o kadar kolay
lıkla itiraf ettiriyor ki tecrübeli 
haydut; ''Onu niçin ben öldüre
yim? Uzerinde on altın bile çık
madı. Halbuki meyhanemin ar
kasmdaki odada ben istediğim 
kadar sahte banknot kesip du -
ruyorum.,, sözlerini ağzından 
kaçırıyor. 

Belgrad'da ipe çekilen Ame
ri~a terbiyesi almış Gangster 
Gıga da anlamış olsa gerektir 
ki evdeki pazar çarşıya uymadı
ğı gibi, Amerika polisi ile Yu • 
goslav polisi arasında bir hayli 
fark vardır. 

• 
Şöförlere yeni usul ceza 
Zagre_b b.eldiyesindeki seyrü

sefer daıresı, hızlı giden şoförle
ri cezalandırmak için yeni bir 
usul bulmuştur. Belediye şoför-
lerden para cezası alacak yer
de sadece otomobilin dört te-

kerlek lastiklerini boşaltmakta
dır. Keza ihtiyat lastikleri de .. 
Bu tedbirin çok iyi faydası do
kunuyormuş. Bilhassa şoförün 
yanında pompası yoksa .• 

• Acayip vasiyetler 
Birkaç sene evvel Amerikada 

Kaliforniyada bir kadın vasiyet~ 
namesi ile kedisine iki milyon 
dolar ve bizim paramızla ~lli 
bin lira kıymetinde bir ev bı. 
rakmıştI. Geçenlerde de bir A
vusturyalı, hiçbir gazete oku
mamak şartiyle yeğenine yüz 
elli bin franklık bir gelir bırak· 
mıştır. Adatncağız yeğeninin 
kat'iyyen gazete okumadığnı 
kontro1 etmek üzere aynca ay
lıklı olarak üç mubassır tayin et
miştir. Yeğen şayet bir gün ka· 
zara gazete okursa bu gelirden 
mahrum kalacaktır. 

HAKIKT INGILİZ HALK 
Yalnız Londra değil, bütün 

İngiltere, · bütün dominyonlar, 
bütün İngiliz müstemlekeleri 
Kral George'un tahta çıkışmm 
bu ay yirmi beşinci yılını kutlu
luyorlar. 

ı 9 ı O da bir mayıs akşamı 

kral ölmüştü. Ertesi gün veliaht 
ve şimdiki kral Saint James sa
rayındaki taht salonunda nazır
ların ve asilzadelerin önünde 
memlekete sadakat yemini edi
yordu. 

Kral yedinci Edouard'm oğlu 
olan yeni hükümdar, arzusu ü
zerine on iki yaşında iken bir 
mektep gemisine binerek deniz
ciliğin sert terbiyesini almış ve 
bütün dominyonları dolaşmıştı. 
1892 de kardeşi ölünce hükilm· 
darlığa hazırlanmak üzere o ka
dar sevdiği denizciliği bırakmalı: 
mecburiyetinde kalmıştı. Fakat 
bu ilk yıllardan disiplin zevkini 
almış. birçok meseleler etra fın
da malumat sahibi olmuştu. 
Amcasının kızı Prenses Mary 
ile evlendikten sonra Hindista
na, Yeni Zelandaya, Avustural
yaya gitmiş, Avusturalyada Av
rupa kadar büyük olan bu mem· 
leketin parlamentosunu açmış
tı. Kraliçe Victoria öldükten 
sonra "Prens dö Ga1,, unvanmt 
aldı. Büyük bir diplomat olan 

babasının idaresi al tında harici 
meselelerle istinas peyda etme
ğe başladı. 

Halbuki tahta çıktıktan son
ra ilk evvel bilhassa dahili bir 
çok müşkülleri halletmek mec
buriyetinde kalmıştır. Asquith 
Avam Kamarasından üç defa 
gelen kanun layihalarının Lord
lar kamarası tarafından redde·· 
dilmesine muanzdı. Bir sene i
çinde yapılan iki umumi intiha
bat hükfunetle lordlar arasında 
bir anlaşmayı mümkün kılama
m1ştı. Efkar endişeye düşmüş
tü. O zaman Kral şahsi müda
halesiyle bu işi halletti. Bu şah
si müdahale hem kralı milletin 
gözünde büyüttü. hem de harp 
arifesinde milli birliği kuvvet
lendirdi. 

Ertesi sene İzlandamn istik
lali meselesi bir kere daha can
lanmıştı. İrlanda kendi parla
mentosunu istiyordu. K r a 1 
George bu meselenin muhalifleri 
ile taraftarlarını topladı. Her i
ki tarafı dinledi, fakat birdenbi
re kararım vermedi. 

3 ı temmuz 1914 te gece yan
sı Rus]arın seferberlik ilan et
tiklerini öğrenince, derhal Wil 
tiam T yrrel ile Edouard Grey'i 
çağırdı. Barış düzeninin bozul
maması için hususi surette ça
ra müracaa t etti. Ertesi gün ay
ni saatte cevap gelmişti. Çar bu 

TİPLERi 
cevabında diyordu ki: "Eğer At .. 
man sefiri bugün öğleden son
ra hükfunetime bir ilam harp 
notası vermemiş olsaydı, tekli· 
finizi memnuniyetle kabul eder· 
dim.,, 

4 ağustosta ·Londra'dan Ber· 
lin'e bir ültimatom gönderildi.. 
Belçika istila edilmişti. Londra
da halk Bukingham sarayının 

parmaklıkları önüne yığılmış. 

bekleşiyordu. Kral, kraliçe, 
Prens dö Gal balkona çıktılar. 

Halk Fransız ve İngiliz marşla .. 
rını söyledi. 

Kral yüksek erkanıharbiyesi· 
nin işlerine o kadar karışma• 
makla beraber, dört defa cephe .. 
ye gitti, bir defasında attan dü
şerek yaralandı. Askerin ve has
tanın manevi kuvvetlerini yük
seltecek sözler söylemesini iyi 
bilirdi. l 91 7 kıyamında Lancas
hire' a gitti. amele ile, Trade-U .. 
nion şeflerile g-örüştü,' grevin ve 
kıyamın önüne geçti. 

Harpten sonra en büyük eme· 
ti milli vahdeti takviye etmek 
ve parlamentonun iradesini ye
rine getirmekti. Amele partisini 
dah; t:ı1e:haretlP. bu anlaşmanın 
içine soktu. 192t> ve 1931 grev
lerinde de nüfuzu çc-k büyük iş 
görmüştür. 

• 
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Ciar olması pek tabii idi. Şöyle 
yukardan bakınca dans eden 
kızların umumi heyetini canlı 
bir demete benzetmez misiniz? 
Fakat bana öyle geliyor ki, şim
di filmde de barlar numarala
rında olduğu gibi yahut bir iki 
kişinin oynadıkları, yahut mün· 
f erit danslar da gösterilecektir, 
hatta gösterilmektedir de ... 

• 
MAE WEST 
Sinema yıldızları içinde en 

çok beğenilenlerden birisi de 
hiç şüphesiz Mae West'tir. Mac 

( J O Z E F I• B E ll( E R J ~~e~~'is=~~;~:iz~~~=:~~~ ~~rü~~~: 
r di fasıl rembolü sayarlar. Ü -

,-~---------------·-------- çüncü on senenin müverrihleri 
Dansı niçin mi severim? Uk

raynalı bir kıza gündüzleri ça
lışırken, hatta mahzun zaman
larında bile niçin şarkı söyledi
ğini sorsanız, size ne cevap ve
rir? Şarkı onun hayatıdır. Dans 
ta beni1n hayatım. Ben daha yü
rümesini öğrenmeden dansı öğ
renmiştim. Şimdi de tiyatrodan 
sonra sırf kendi z~vkim için 
dans ediyorum. Evimde bütün 
memleketlerin dilinden gramo
fon plakları var. En barbar mu
sikiden, milli danslara, hiç an
layamadığımız Hint orkestrası
aa kadar birçok plaklar ... 

Klasik balele.ri de severim, 
çok güzeldir, fakat bana ağır 

görünüyor. Lakin bir rumbanın 
nağmelerine uyarak kıvranan 
güzel çıplak bir vücudu claha 
çok seviyorum. Bu kızın bir dü
süncesi yoktur, h:ıreketleri da
ha evvelden tanzim edilmiş de
ğildir. Kendini musikinin nağ
melerine kaptırmıştır. 

Ben bircok dansinglcrde isim 
!erini bilmediğimiz öyle çiftler 
gördüm ki, bu çiftlere dansın 
sembolü diyebiliriz. Eircok kim 
seler dansı müskül adımları be
cermekten ibaret sayarlar, hal
buki dans hareketin vücuda 
\'erdiği ahenk ve mevzunluk
tur. 

Sinemanın da dansla alaka-

..... 
Yandc:ki iki res m meşhur 
dansözlerden ve Varşova
c c ki opera batetinin Primo 
ba larina'sı Bayan Loda 
l 'al~ma .. Valpurgirgecesi,, 
( nretinde dans ederken 
• .• mıştar Bu san' at kar 
Layan Mari W i g m an 'i n 
ta 1 ebesi idi ve ecnebi 
memleketierde çok muvaf· 
fak iye t ! e r kazanmışhr. 
Yakında Amerikaya gidip 
bir füm çevireceği söy
lenmektedir. 

/ 
/ 

I 
zular bulur. 

Mae West Hollywood'da on" 
beşinci Louis üslubunda döşen" 
miş, beş odalı apartnnanında 
kardeşi Jack West ile beraber O: 
turur. Babası ölmüştür. Annesı 
de bir kac sene evvel öldü. HU" 
susi hayatı gayet sakindir. Si"' 
gara içmez, içki kullanmaz. Ba" 
bası İrlandalı bir pehlivandı. Aıı 
nesi de yarı Fransız, yarı Al -
man kanmdandır. 18 ağustosta 

de eğer Kendisinden bahseder .. doğmuştur ama, hangi yılın a "' 
!erse, onun bütün dünya kadın- . ğustosudur, malum değildir. 
lan üzerinde ne derin tesirler bı- ilk muvaffakiyeti 1920 de 
raktığım elbette yazacaklardır. başlar. O zamana kadar alelade 

Bir elbise modası mı değişi - bir figürandı. 192 5 te kendi yaı 
yor? Bunda mutlaka onun tesi- dığı "Cins,, adlı piyesini oyna"' 
ri vardır. Evvelce zayıflık moda kadınlarına mUstakil olmak zev- mıştı. Müddeiumumilik hareke" 
iken, şimdi dolgunluk moda ise kini aşılıyor. Korkusu yoktur. te geldi, hapsedildi. Ağlamadı. 
bunda da onun işaretini sezeriz. Ne düşünüyorsa, söylüyor. Mac Hapishanede gardiyanlaıın ço
Hatta Mac West Amerikan leh- West hem artist, hem müellif, cuklanna dans öğretmekle va• 
çesi üzerinde bile tesir yapmış hem senarist, hem de film ima- kit geçirdi. 
bir kadındır. Bir Amerikalı kıza latının başında tam anlayışlı bir !kinci yazdığı piyes Nevyor1' 
sorsanız Mae West hakkındaki rııiidürdür. Halkın zevkini her- sahnelerinde iki sene müddetle 
fikrini şöyle hülasa eder: kesten evvel o sezer ve filmle • oynandı. lki sene de San Fran "' 

- Mac West bütün dünya rinde bu zevki tatmin edici mev sisko'da ve diğer yerlerde... I 

c~ M E R 1 KAYA DAVET E D 1 LEN MEŞHUR LEH L 1 B A LE T A R T ISTI 
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Dundan biPl<aç ay evvel, Ro
ftıQıl1ya kırahnın ka1emi matısus 
nıemurlan kıralm mektuplannı 
açaııken. eski Romanyanın u· 
fak bir köyünden gelen bir mek
tubun altında memleketin en 
!lleşhur haydudu Karoyu'nun 
ltnzasını gördükleri zaman hy
l'etten hayrete düşmüşlercfır. 
Su Karoyu çok garip bir adam
d~r( Bu yol kesen haydut, zen
t.•nlerin otomobillerine, büyük 
Çıf tçilcrin arabalarına, hayvan 
tacirlerinin kamyonlarınf saldı
rır, bir güzel soyduktan sonra 
lldıklarmı serserilere, çobanla
rc., dilencilere, dullara ve yetim
lere dağıtır. Maalesef bu hay
dUdun fenahklarma birkaç katil 
'7ak'ası da ilave olmuştur. Çok 
~zun zamandanıberi polis ve 
Jandarmanın birlikte tazyikine 
rağmen, Karoyu, mirastan mah 
rurn kalmış bazı gençl«in hi
nıa yesile daima yauyı kurtar-
1llaktadır. Bir türlü yakalana· 
mıyan bu haydut hazan bir çe
tenin başında, bazan da tek ba
§ına ortalığı kasup kavurmakta
dır. Romanyada bir numaralı 
h&lk düşmanı ilin edilen Karo
yu günün adamı olmuştur. 

Karoyu'nun kırala yazdığı 
ltıektup şudur: 
"HaşmetlQ, senelerdenberi 

•~e konuşabilmek fırsatı pe
lindeyim. Son zamanlarda Be
lenyes taraflarında ava çıktığı-
1Uz1 öğrenince, bu eğlenceye da
~ edilniek ''" efitıe mu:lftlt ol
Zlladığım halde, yüzlerce kilo-
~etre mesafe alarak oraya gel
dırn. Size tesadüf edebilmek 
için gece gündüz yürüyerek yor
gunluktan yılmadım. Ne çare 
ki, size yaklaşmağa muvaffak 
olduğum her defasında son da
~ikada öyle bir sürü polis ve 
Jandarma ile karşılaştım ki, bu 
adamlara karşı olan nefretimi 
Yendiğim halde, yanınıza yak
laşmak kabil olmadL Bununla 
beraber feliketimi arz ve af fini
zi istirham etmek için zatı şa
~enizin ayaklarına kapanmak 
ıste.ğile Y!lfiıp tutuşuyormn. Ah, 
ıevimli efendimiz, bütün jandar 
lnalannızın fazla kıymeti olma
dı~ı b~ zamanda, iyiliğe dön
ltıll§ hır haydudun size ne fay
dalan dokunabilecei7ini tasav-o 
,,Ur buyurunuz. J andannalannı-
~ fazla kıymeti olmadığı, şim· 
dıye kadar beni yakalıyamamış 
0lınalarile sabittir. Size fayda
b .olmak içindir ki, hizmetleri· 
~ arz ve merhametinizi istir-

arn ediyorum. Haşmetpenah. 
~eç te olsa, bana ölünciye kadar 
•ıze aadakatle hizmet edebile· 
tetim ıerefli bir vazife veriniz· 
::er, merhametli efendimiz, iş
ta akını duyduğum sakin haya-

tekrar girmemi kabul buyu
l'llraanız, biliniz ki, çok minnt:t
~l'llıız olan milli haydut J ozef 

aroyu'dan daha sadık bir hiz
lnetkan dünyada bulaınus1• 
ııız-

b• Tabiatile haydut mektubuna 
ıçbw zaman cevap alamadı. 
Birkaç hafta sonra Kırat Ka

'u01 Bükreş so~{aklanndan araba 
e · 1" ,.. geçıyordu. Birdenbire po ıs 

·ın · · b" cırınin gerisinde elinde ır 
~ZUhal tut::ın bir adamın çırpın
lt ~ğı ve polis zincirini knınağa 
graştıgwı ·· ··ı..J·• Bu adamı PU .• goru uu. 

s.kurttüler. Çok geçmeden, ar 
:ı•lli ad<:.mm, bütün memleket ra!:1ta kuvvetleri tarafından a
~ ~haydut Karoyu'dan baş
da kınıae olmadığı halk arasın
»orlÖylenmeğe başladı. Fakat 
llıt ıalerıe jandarmalar bu ada-
leriYakalamak hevesine düştük· 
~ Karoyu çoktan 111" 

KRALA MEKTUB 
GÖNDEREN,RO

MANYANIN 

Son günlerde bu müthiş hay
dut Botoşani barosu avukatla
nndan Monastiryano'nun yazı· 
hanesine geldi. Sırlarını söyle· 
di ve bilhassa haydutluktan bık
uğını anlattı. Mazisi cinayetler
le dolu olduğu için zabıta kuv
vetlerine teslim olmaktan baş· 
ka çare görmüyordu Fakat bu
nu yapmadan evvel kendisini 
müdafaa edecek birisini bulmak 
istiyordu. Bu vazifeye de A vu
kat Monastiryano'yu liyık gör
müştü. Avukat kabul etti ve Ka
royu ile mutabrk kalarak müc
rim müşterisinin iyi niyetlerini 
müdediumumiye bildirdi. Bu
nun üzerine harekete geçen, 
takviye edilen zabıta kuvvetle
ri, pişman olmuş Karoyu,yu 
beklediler. Fakat, bu bekleme 
boşa çıktı. 

Nihayet, gec;en hafta, Boto
şari civannda kamp kurmuş 
jandannalann kumandanı, hay
dudun Sulita köyünden Adela 
Y onesko ismindeki genç metre
sinin evine sığınmış olduğunu 
haber aldı. Derhal Sulita'ya sev 
kedilen jandarmalar haydudun 
ahkikatcn Adela'nın evinde ol
duğunu öğrendiler. Bir tuzak
tan korktuğu kadar kan dökül
mesine meydan vermemek isti
yen kumandan evi muhasara et
meğe ve icap ederse Karoyu aç 
bırakarak yakalamağa karar 
verdi; bir gün bekledikten 80D
ra kumandan evin kapısına git
ti ve yiüc-.k ... ıe haydudu ta
lim olmağa davet etti... Birkaç 
saniye sonra kapı açıldı ve ara
lıkta Karoyu göründü. Her e
linde birer tabanca tutan hay
dut bunlan kumandana doğrul· 
tarak bağırdı: 

- Bana dokunanı yakanın! 
Eninde sonunda kabahatlerimi 
hayatımla ödiyeceğimi biliyo· 
rum. Fakat beni diri yakalıya· 
mazımız. Çünkü daima eliniz
den kaçtığım için bana karşı 
beslediğiniz nefret ve intikam 
hislerinizden korkuyorum. Müd 
deimnumiyi ve avukatımı çağı
rınız. Ancak oniarm önünde 
teslim olaıbilirim. 

Haydudu mutlaka diri yaka
lamak emrini alan jandannalar 
silahlarını kullamnadılar ve ku
mandan geri geri çekilerek a
damlarının yanına geldi. Biraz 
sonra iki jandarma bisikletleri
ne atladılar ve müddeiumh-ni 
ile avukatı bulmak üzere Boto
şani'ye gittiler. 

Karoyu tabancalan jandar
malara doğru ve arkası kapıya 
dayalı olarak, sabırla bekledi. 
Bütün bir jandarma bölüğünü 
iki saatten fazla bir zaman kar
şısında bekletti Arasıra metre
sinin ağlıyarak çıktığı ve ona 
ya içeri girmesi, yahut ta tes
lim olması için ona yalvardığı 
görülüyordu. Ö nefr~tle: 

- J Jandarmalara mı, asla! 
diye bağınyordu. 
Yağmur bardaktan boşanır

casına bir hal alınca Karoyu 
nihayet evin içine çekildi, fakat 
kapıyı açık bıraku. Bir masanın 
gerisine oturdu. Oradan jandar
malann her hareketini takip e· 
diyor, jandarmalar o:ıu gözden 
kacırmıyorlardı. 

Karoyu metresine emretti: 
- Sigara ve rom getir! Gene; 

kadın bu emri yerine getirdi. 
Kadın bardağını doldurdu ve 
Aşıkının dudaklarına götürdü. 
Haydut jandarmaları doğrul
muş tabancalannı indinned.en 
içkiyi son damlasına kadar yu
varladı. 

Haydut için vakit çok ağıt' 
geçiyordu. Canı sıkılmağa baş
ladı. Adeta Y onesko'ya -Qra· 

ULUSAL 
HAYDUDU 

mofonu getir!" emrini verdi. 
"Canım öyle srkıhyor ki, şen 
~arkılar dinlemek istiyorum" ... 
Adeta gramofonunu getirdi ve 
çaldı. 

Böylece saatler geçti, arada 
yüzlerce meraklı kadın ve er
kek köylüler koşuşup toplandı· 
lar. 

Nihayet, Müddeiumumi Spi
nı'nun yanında Avukat Monaı
tiryano olduğu halde geldiği 
görüldü. Arabalan halkı yarıp 
geçmek için epeyi zorluk çekti 
Müddeiumumi kapıyı geçti ve 
elini lakayt duran Karoyu'nun 
omuzuna koydu: 

- Ben müddeiumumiyim se
ni tevkife geldim, teslim oı ı' 

Karoyu kalktı ve iki taban
casını müddeiumumiye doğrul· 
tarak: 

"Seni tanıyorum, teslim o1 
mağı kabul ediyorum, fakat şu 
şartla ki, beni janrlarmalara 
vermemeği vadedeceksin." 

Bu sırada avukat müdahale 
etti: "Haydi teslim ol. Bir şey· 
den korkma! lstıraplannın so
nuna geldin!" 

Bunun üzerine Karoyu taban
calarını müddeiumumiye vere
rek üstünü aramalarını istedi. 
U stünde bir deste halinde yib 
bin ley (1200 Türk lirası kadar) 
ile büyük bir kıymette birkaç 
mücevher çıktL 

Haydudun yanında bir düzü
ye ağlıyan metresi duruyordu. 
Karoyu saçlarını okşıyarak onu 
teskine çalışıyordu. Nihayet: 
.. Ağlama. Adela. biliyorsun ki. 
sıkılıyorum, zaten çok sıkılan 
kalbimi bir de sen gözyaşların
la üzme r· dedi. 

Bu sözlerden sonra mukave
met göstermeden, ellerini bağ
lattı. Müddeiumuminin emrile 
Adeta da tevkif edildi. Ev baş· 
tan aşağı aranddı. ehemmiyet
li bir şey bulunamadL Evin et
rafında birikmiı halkm heyeca
nı gittikçe artıyordu. Köylü ka
dın ve erkekler bir düzüye haç 
çrkanyorlardı, bazılan da ağlı
yordu. 

Nihayet haydut bir tarafında 
müddeiumumi, bir tarafında a
vukatı olduğu halde müddeiu
muminin arabuına yerleştirildi 

Karoyu büyük bir rahathkfa. 
- Ne kadar memnunı.;ın de

di. Uzun zamandır hayd~thıı!< 
hayatım beni üzüntüden kemir
diği halde jandarmalardan kor
kuyordum. Seneler var ki bu 
hayattan kurtulmak istiyor
dum.! ~u ebedi saklambaç, ıstı
rap ı~ınde sabahlamalar, sonu 
ge~ıyen .kaçmalar, mütemadi 
a~ıyet, ınamnız bana, yaşayış 
degd bu .•• 

Müddeiumumi sordu: 
- Cürüm ortaklann var mıy

dı? 

Haydu~ gül~~k cevap verdi: 
~ Öh, ıstedığın kadar .. Gece

lenn karanlığı, yıldızların pırıl
tısL .• örmanlann dibindeki kay· 
naklann taze sulan Bı"nd•w• h .•• ıgım 
ayvanların seri ve sağlam ba-

~lan..: Bazılannm sefaleti ve 
dığerl~.".?in küstah zenginliği ... 
lşte curum ortaklarımdan baş
lıca bazılan. Fakat ba .. d 
deium .. b ' Y mu · 

umı, unlara karşı hare 
kete geçebilir misiniz? 

Güldü. Sonra bitkin. biraz da 
bıtkin. biraz da otomobilin yü
v~şünden beşiklenerek gözleri
m yumdu, müddeiumumi ile a· 
vukatı arasında uykuya daldı. 
Bu iki iyilik adamı uzun uzun 
ona baktılar ve yavaş yavaş onu 
taklit ettiler. Otomobilin motö
rt honılduyordu. Arabanm için
de de, bu yorgun üç adam ho-
ruldamağa bqL.dılar. 

SAÇ 
MODALARI 
[ 1 ] Arkada toplanan ıaçlar; en
sede bir topuz ıibi ıarılır. Bu 
aade ıaç tuvaleti için ondü!U. 
yonlar lüzumıuzdur. 

(3) Conchita•nın ,anduzleri ter 
cib ettiii tuvalet o kadar ıade 
ve rahattır ki fapkalar kadınla· 
ra hiç rahatıızldc vermeden p 
yip çıkanlabilmekteclir. Saçlar 
8 rakama reameder ıibi bir ' 
pus halinde arkada toplanır. 

[2) Conchita Montenelfl'O gece. 
feri bile çift örgü ıaçla aiyafetle
re gidiyor. 

Yüzü Boyamak San'atı 
Bugün eskisi gibi alabildiği -

ne boyanan kadınlara Allah;ı 
çok şükür, çok az raıtgeliyo -
ruz. Boyanmakta esas olarak 
kabul edilen şey de bam başka 
bir kadından daha ziyade ken -
dine benzemek meselesidir . 

Şu halde tabii olmak her za. 
mankinden ziyade modadır. dı· 
yebiliri2.. Kullanılan losyon, pud 
ra, göz ve yüz krerr.ı. dudak bo
yası vesaire tabii rengınize en 
uygun gelenlerden intihap olun
malıdır. Bu hususta da her ka . 
dm çok titiz davranmalı. güzel
liğine ait bu ince ışlerin en kü
~ük teferruatını bile ihmal etme 
melidir. Aşağıdaki tavsiyeler . 
den bütün kadınlarımızın çok 
istifade edeceklerine inanıyo • 
ruz: 

Pudralar: Derinizin tabii ren· 
ginin meyli, pudra intihabında 
esas meseleyi teşkil eder. Bil . 
hassa önümüzdeki yaz. yüzü ve 
vücudu güneşle fazla yakmak 
moda olmayacağından pudra . 
nın deriyi güneşe karşı muha 
faza da büyük rol oyna ya cağı 
m~hakkak.tır. Bunun için Coty 
mu~ssesesı koyu, donuk pudra 
tar ımal etmektedir Gene bu 
vaz için kadınlan mümkün 01 
duğu kadar az pudralanmış ~Ös· 
terecek renklerin. moda olacagı 
m zannediyoruz. 

Helena Rubinstein gecelen 
yalnız iki renk pudra kullanıl 
masmı ileri sürmektedir. Biri 
şeftali çiçeği, diğeri de yeşıl 
renktedir. Diyeceksiniz ki bu 
sözlerle yukanda tavsiye edi -
len "tabii., olmaktan uzaklaı -

. 
maz mıyız? Haklwnu, fakat dü 
ıünmelisitıİ% ki gecelen ya e 
lektrik ziyası, yahut daha ta -
lihli iseniz ay ışığı altında bulu
nacaksınız. Madame Rubinste:n, 
in tavsiyeleri bu ince nokta na 
zarı itibara alınırsa doğrudur. 
Gündüzleri kullanılacak pudra· 
tara gelince; Coty tarafından ı
leri sürülen iki rengi aşağıda ta· 
rif ediyoruz: 

GUnet yenıaı deOI,, 
gUnet ös;.mllt g b 

Güneşte kavrulmuş, Arap gı· 
bi yanmötk bu sene moda olma 
yacağma göre Coty, bunun yerı· 
~e .~afif .. b~ .. gü~eş yanığına 
Guneş opuşu,, dıye yenı bir i 

sim vermiştir Tabıi olmak içın 
yüz çok parlak ve yanık olma 
malıdır. Yüze sürülmüş ruj yal 
ruz yanaklara değil, alın, burun 
kulak memelerine, yanaklara ve 
çeneye de sürülür. Y clllaklara 
diğ~ı kısımlardan daha fazla c;ü 
rüH.ir Bundan r.onra sıra pudra 
va gelir. iki renk pudra kullan 
mak lazımdır (Hakiki mana 
sın da) Kadınlar burunlanna 
VÜ?.lerin~ sürdilklerindPn naha 
koyu renkte bir pudra !Ürmelı 
'rrler Eğer :eneniz fazla rekik 
ve kür-ilkse biraı daha göster 
m"?lr için acıkca renkte bir nud 
ra ile pudralamahsmız iyi bir 
teknik ile boyanan yüz ka<lar 
mucize yaratan bir şey olamaz. 

Dudak boyaları sarıya 
bakar kırmızıdır 

Mavi, kmnm ve mor renkte
ki dudak boyalan artık ortadan 

kalkmıı gibidir. Helena Rubin
stein'in yanık toprak renginde
ki boyalan gıt gide çok aran -
maktadır. Şimdilik en çok ara
nılan Coty'nin çıkardığı mar • 
kalardır. 

Gerlen ve Hubigan fabrikala
rı da son moda renkleri lanse et
mişlerdir. Yalnız ilk sürüş e t u 
dudak boyalarından biraz bolca 
sürmeli, fazla gelen kısDll da 
tülbent ile silmclıdir. Bundan 
bir kaç dakıka sonra ıkinci bir 
tabaka daha sürerken dudağın 
orta kısmına d ğer kısım lardan 
daha fazlaca tatbik etmeli ve ta 
şan kısunlan gena tü bent le 
si melidir. 

Kat iare ehem· 
mıyet vermendir 

Bu sene kaşları hıç şüphe 
yok ki daha tabu göreceğiz. Şa· 
yet yolarsanız bile çok az kıl bı
rakarak ıncecık, hilal gıbr var 
nu, vok mu belli olmıvacak gibi 
votmamalıamız. JC 11 ı1 .. cak 
cımbız çok h-ıssas olmalı. b"r tu
tuşta volacak kad::ıı keskın ol 
nahaır 

En moda olrluğu Z "'mcındc> hi-
c ··ok mce kas aı eı ha e 

cima f azlcl b 1 ş n avr t -

1 mı~tı. Llunun •c 1 b t en~ <l· 

ıa k~ıın ve tabii ka ·l aı rııoda o
nr ktır. Buna sebep •se tahıi 
·~c; l c.rın .. bilhassa gözlen datıa 

1 ~nc~t rmcsı dir 
Kirpiklere gelince, en şık ka

dmlann bu sene yalnız üst kir -
piklerini boyadıktan ve alt kir .. 
piklerine bir ~ey stirmedikleri 
riSrülmektedir. 
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Dul, yetim 
Mütekaitlerin 
Yoklaması 

Dul, yetim ve mütekaitlerin 
alu aylık maaş yoklamaları ı ı 
mayıs cumartesi günü başlaya
caktır. 

Kadıköy Malmüdürlüğünde: 
11 mayıs cumartesi 300 l - 3150 
numara askeri yetimleri, 1 - 150 
mülkiye yetimleri, pazar 3151 -
3 300 askeri 151 - 300 mülkiye 
yetimleri. Pazartesi, sah çar -
şamba, perşembe,cumartesi gün 
leri de sırasile bu kısımların yok 
lamaları yapılacaktır. 19 mayıs 
pazardan 30 mayıs perşembe 
gününe kadar da askeri, mülki
ye, ilmiye mütekaitlerinin yok
lamalarına bakılacaktır • 

Usküdar malmüdürlüğünde: 
Askeri, mülkiye yetimlerinin 
yoklamaları 1 1 mayıs da başla
yacak. sıra numarasile 16 mayı 
sa kadar sürecektir. Ayın 18 in 
den sonuna kadar da mütekait
lerin yoklamaları yapılacaktır. 
Beyoğlu malmüdürlüğünde : 

Kasrmpaşa ve Beyoğlu şubele
rinde yetimlerin yoklamalarına 
11 mayısta başlanacak, 16 ma
yısa kadar bakılacaktır. 18 ma
yıstan ayın sonuna kadar müte 
kaitlerin yoklamaları görülecek 
tir. 

Eminönü malmüdürlüğünde: 
l 1 mayıstan 15 mayısa kadar 
vetimlerin yoklaması 16 mayıs 
tan 30 mayısa kadar mütekaitle 
rin yoklamaları yapılacaktır. 

Beşiktaş malmüdürlüğünde : 
11 mayısta yetimlerin yoklama 
Iarına başlanacak, 14 mayısa ka 
dar bakılacak, 15 mayıstan son 
ra mütekaitlerin yoklamaları 
görülecektir • 

Fatih malmüdürlüğünde: Fa 
tih. Samatya, Eyüp şubelerinde 
11 mayısta yetimlerin yoklama 
larına ve 14, 15 mayıs günlerin 
de de mütekaitlerin yoklamala 
nna başlanacaktır. 

Yoklama saatleri 1 O - 12 ve 
14 - 16 ya kadardır. gününde 
yoklamasını yaptırmayanların 
yoklamaları ücer aylık maaştan 
sonra yapılacaktır. 

Yoklamalar üzerine yapıştın 
lacak resimler kopyalı olmaya -
caktır. 

fstan'JuJ 4 cü icra memurluğundan: 
Ar rnay·s Bel!rn ve S~ i reye vck-Je
tcn Yctv. r t B b an v kili av ..: ' at 
J k ~ ~i · r~ i •ar~fmd n Galat.: E c •a
zı• m h ·1 .. i rrncni kli esi sokağı 

5 . ,.,. d ı m :.ı•:·m An lon ve Di"l'li~· i 

D m r 1: u1o b·r d rler Şi. k eti a
le h n :: ne~ ğt 1 '"O Türk i as nın ma 
faiz ve mas:ırif ve ücreti vekaletin 

tahsilile borçlar kanununun 260 inci 

mad •e .. i mucibince mezkur parayı o
tuz gün zarfında vermed ği t · kdirde 
aktın fe:ıhi d:ı\•a ed.lece: i ih•armı 

h vi taı~·p üzer ine bo· çlu n mı~a rch 
nin p~ r:ıya çevril"Ilcsi y.:>l'le ~önd r i-

len öd m e riıı de y z lı m h l bı· 

rak rnk g·tfği ve ha' en "kııme';"' mı 

m çlhul bulundu· u anl"Ş lmakla irtek 
üz rine ve yir i g ün fas·la ile il n n 

t ebl t?at icr s r.a karar ver l i1 ve bir 

itir u olJui:-u takdirde 10 giın z r
fında ya•ı ile veya ş" f h n bil i ı mcsi 

lüzumu öJcme emri makamına kaim 

olmak üzere ilan olunur. ( 1 l..?'9) 

.. TAN " m tcfrıkası : ıs. 

Edgar 'Nallece 

çağırdı, terzisinin adresini ~az
dırdı ve emniyet müfettişıne 
verdi. 

Parr özür dileyordu: 
- Sizi rahatsız ettiğim için 

beni affediniz. Siz de höyir. bi .. • 
cinayetten evvel geçen harlisele· 
rin tahkikatı tenvir etme" n'"ık
ta~ından ne kadar eherr.:ni) etli 
olduğunu takdir edersın:z Çün
kü ortada Kızıl çenber denilen 
öyle çözülmez bir düğüm var 
ki ... 

- Kızıl çenber mi? 
Marl bu suali sorarken, em -

niyet müfettişi dik Jik yüzüne 
lılakıyordu : 

·- Siz bu cinayeti işleyenle -
rin Kızıl çenber mensupları ol -

·- -

istanbul gayrimübadiller komisyonundan: 
O. No Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No Cinsi ve hissesi HiHeye göre 

muhammen K. 
2597 Oıküdar Selamsız. 

Murat Re·a 
Çıkmaz E. ve Y. 7 

Binbaşı Mehmet 
86 metre arsa 86 açık 

arttırma 

2708 Büyükada Karanfil Çarkıfelek 7 Mü. 4456 metre arsa 2228 kapalı ıarf 
3149/1 .. " 

E. Refetpaşa E. 13 2333 metre bağçe 4664 ,, 
Y. Nevzat Bey 

3847 Üıkvdar Murat reis Çudu oğlu 6 70 metre arsa 112 açık arttırma 
3869 ~eyoğlu Hüaeyinağa Küçük Şişhane E. 32-34 55 metre arsa 110 
4006 Iatanbul Eminönü E. Balık pazarı 

Çelebt otlu Ali.eddin caddesi 
E. 77 
Y. 12 

Altında 57 parsel 1400 kapalı z:arf 
No. lu dükkanın 

Y. Eminönü meydanı havasını müştemil 

üstünde odaları olan 
kagir dükkanın 
9934/333504 hissesi 

4942 Beyotlu Yeni,ehir E. Kilise 28 128 metre arsa 516 açık arthrma 
Y. hacı el bey 

5081 lstanbul Edirnekapı E. Çakırağa E. 26 Nü. Ahşap hanenin 380 
" Kariyei atik Alipaşa yoku,u Y. 4 1/3 hissesi 

Y. Hançerli kilise 
5093 Kadıköy OamanaA'• Söğütlü çeşme E.122-122Mü. Ahşap dükkan 400 u 

caddesi Y. 222 ve bağçe 

Yukarda evıafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 18-5-935 
tarihine teaacüf eden Cumarteıi rünü ıaat on dörttedir. Satış munhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

Beyoğlu birinci aulh hukuk ha- !il 1111111111111111111111111111111111111 ~ 

kimrğinden : İzzet H~sanın Beyoğ- i VAPURCULUK S - -lu Yeniçarıı Linardi ıokak hacı.Ah· E Türk Anonirr .. Şirketi § 
met apartıman 5 numarada Eaadullah ! lstanbul Acentalığı : 
aJeyhine ikame eylediği alacak dava- : Liman Han, Telefon: 22925. : 
sında borclunun ikametgahı meçhul ! E 
olduğu müba§tn tarafından verilen ! TRABZOrt YOLU E 
meşrubattan anlaşılarak- iki ey müd - -i TARİ vapuru 7 Mayıa SALI : 
detle ilanen tebliğat icra edildiği hal· 

de mahkemeye gelmediğinden gıya· 

b·nda ( 178) lira, (20) kuru:un tah
siline 24-4-935 tarihinde kabili tem-
\'it olmak üzre karar verilmekle baş 
yazğı:ın ihbarı makamına kaim olmak 
üzre ilan olunur. (11222) 

İ!itanbul üçüncü icra memurluğun
d.ır. : Bir borçtan dolayi merhun olup 
kı) m~tini bulamamasından dolavı ıa· 
tılmayan ve beher hissesi 100 lira iti· 
bari kıymetinde ve 10 hisseyi ihtiv.ı 
eden 100 adet ve yine beher hissesi 
100 lira ifbari k•ymetinde ve 5 his
seyi ihtiva eden 100 adetki cem'an 
200 adet ve 150.000 lira itibari kıy
metli ve bcıher 100 liralık hissenin i
t ibari kıymeti!) den 51 lira 3 7 kuruşu 
itfa ediJmiş İzmir rmzbaha hisse ıe· 
netlerinin 9.5.935 günlemecine ge
len perşembe günü saat 1 O dan 11 e 
kadar d5rdUncU Vak f hanında latan 

bul esham borsasında açık arttırma 

suretiyle ikinci satışı yapılacağınd :ın 

i tey n'e in memur una mUracaıtl:ır. 

il"n olunur. (11221) 

n Y-"LU DÖ!"'DÜNCÜ NOTCR· 
LİC İUE: 

T si ıe hı.'i d l:u'un·n 'Y k e', 
Be ezza ve k mpanvası,. Şirketin n 
mua:nelat ve hesab ·tı hakkında mu· 
h::sip tarafın ·an tanz·m kılınan bir 

ta rapor. bir kıta pilSnco ve dör
kıta hesap var.ıkas.nm üç nı• e.ha su
retlerini mezkiır şirketin Korr.andi· 
ter ısürrkasından oluo vefat eylediğ" 

anla• ılan L. Profete mirasc 1 rına v: 
i am ~ tg· 1 rı rr.e b •1 olan iğC"r ko· 
m di er sü e'·"da • R a el Barn t n 
ve Fani Bam atana verilmek üzere dai 
ren"ze tevdi eyliyorum. İşbu sur tle 
·kadarların cl i eniz n alması ç n 

keyfiyetin Ak am ve Tan gaze telcrile 
ncşrli ita mı talep eylerim. 

İstcnbul birinci hukuk mahkeme-

! günü saat 20 de Rizeye kadar. : - -- -. . -i lzmir sürat yolu ~ 
S SAKARYA vapuru ber ha~a E 
E PERŞEMBE günleri saat 16 da i 
c latanbuldan İ:ımıre ve PAZAR : 
;: günleri de lZMiROEN latanbula : - -: kalkar. : 
• Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

AsJiye mahkemeleri yenileme bü
rosundan : İstanbul Evkaf idaresile 
dava olunan Gala tada Cami Ced· d 
mahallesinde Çeşme sokağında 3 No. 
lu hanede Anastas Anastasyadis ara· 
sında mütehaddis davamn yenilenme 
muamelesi s·rasında halen ikamet
gahı meç!1ul bulunan müddeialeyhe 
bir av müddetle ilanen tebligat icra
sına karar verilm:ş olduğundan tet
kikatın yapılacağı 8-5·935 saat 10 da 
Büroda hazır bulunması lüzumu teb 
1'i malcanuna ka>- ol ...... lc JÜ.se.-e ilan 

olunur. (11235) 

Asl'ye mahkC"ır.et~ ri yeni'em'! lıil
rosundan : İstanbul evkaf idaresite 
Ed:rne ka ıs nda Ayayorgı sokag n· 
da 48 No. lu hanede Arhi\marı ile 
Kum1·ap d:t Muhs·ne h"'tun nıalı2 l"'· 
~inde Ö rclck'i B.,kkal cC! d 1°sindc: "e 
k rci <lükk5.nr i;s •ün e 4 No. dı A· 
nas tas a ral .. rın laki d:ıva ... ın re:ıilcn
mesi sırarın-'a : miid1eialeyhlerin 
ikametgahlarının meçhul bu-
lunduğu mübaş"rin v~rd"ğ" meş-
ruhattan anlasılmakla ilanen teL 
ligat icrasına k arar verilmiş hulundu
ğı.:nd~n tetk' kat•nın yaptl -ıc~ğı 

12·6-935 carşamba s ~ 10 da Bürt>· 
da h-.ız·r b •lunmalan lüzumu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olu 
nur. (11232) 

Gaip aranıyor 
Y ngından evci LSleli Kmlta~ mn

hall si 1 No. lu ev e giimrük m mur 
!ar nc'an merhum Bav Ahme Fev7İ 
oV,h• kard i'll H ydnr'ı bilr n v r
sa Gal t a İnhisar ar Umum Hid •r
'üs ü eYrak memuru B::ı y Ah e:i ad-

si ce tasrvc me:nucu tilv·n ed len r· ·ne ins ni ·et ıııı,,..ına ma!ümat ver · 
G 1 t d a Ahi h n da 3 34 No. lar· melcrini .. ica ed rim. 
da mukim avukat Fe} zi. H ?.lide 

dnk1 ctrını zann~tmiycı musu -
nuz? 

Doğrusunu söylemek lazım -
gelirse Marl hakikaten bu C'ina
yetin iç ve dış yüzünü hilmi -
yordu. Gazeteleri okumuş ".le o
radan bu esrarengiz te ;l<Hatm 
cinayet silsilelerinden lıir tane· 
sini daha öğrenmişti. 

Koltuğa oturdu: 
- Kızıl çenber ha'··· dedi. 

Hiç böyle bir şey aklıma gel • 
mezdi. 

Parr sordu: 
- Aklınıza gelmeyen nedir? 
Marl sarartısı üstüne bir da -

ha sarardı: 
- Kızıl çenber? Olur şey dc

«i l ! 
b Emniyet müfettişi gittikten 
sonra bir saat geçmişti kı, Marl 
hala başını avuçlarının arasına 
almış, düşünüyordu. Kızıl çen -
bert 

Uzak, karanlık ve hatta unut
tuğu bir maziden şimdi bir ha -
tıra zihninde canlanıyordu • 
Ayağa kalktı, elektriği yaktı, 

def terlerini açıp hesaplarına 
baktı. 

- 8 -
Mart işine t:akıyor 

Thalia Drummond otomobil
deki şoförün gösterdiği Braba
zon Bankasına müracaat ettiği 
zaman, kendisini müşkülatsız 
kabul ettiler. Fakat bankada ça
lışmağa başlayalı bir ay geçtiği 
halde, otomobildeki görüşt~;ğü 
meçhul adamdan yeni hiçbir ta
limat almamıştı. Nihayet tali
matı aldı. Önu da sabahleyin 
çekmecesinde bulmuştu. Kağıt· 
ta şöyle yazılıyordu: 

"Marl ile tanışınız. Neden 
Brabazon ile bu kadar alfıkadnr 
olduğunu anlamağa çalışımz. 

Bankadaki hesabı carisinin mik
tarını bildiriniz. Parasını kaldıı· 
dığı zaman hemen bana haber 
veriniz. Parr ve Derrick Ya!e 
bankaya geliyorlar mı, onu da 
söyleyiniz.. Telgraf adresimiz 
§Udur: /ohson 23 Mildred 
Street." 

Thalia aldığı talimatı harfi
yen icra etti. Fakat, Marl'i an
cak birkaç gün sonra görebil· 
mişti. 

İstanbul ikinci icra memurluğun· 
dan : İpotek cihetinden parava çev
rilmesine karar ver len ve tamctmına 

(2739) iki bin vedi vüz otuz dokuz 
lira 7 S kuruş kıymet takdir olunan 
Tophanede Cihangir mahallesinc'le Ci
hangir caddcs.nde eski ve yeni 22 
numara ile murakkam ve bermucihi 
çap 182.65 metre murabbaından iba· 
ret ve etrafı kısmen dıvar ve kısmen 
demir parmaklıklı ve içinde kahve o
cağı ve birkaç ağacı ihtiva eden kay
den kahve ocağı, elyevm tesvivc edil· 
miş olan bir kct'a arsanın tamamı a
çık arttmnaya konmuş 10-6-935 pa· 
zartesi günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairemizde açık arttırma ile sattlacak 
dır. Arttırma bedeli ktymeti muham· 
minenin yüzde vetmis beşini bulduğu 
takdirde mezkur gaynmcnkul alıcı
sı üstünde bırakılacakdır. Aksi halde 
son arttıranın anti yerinde kalmak Ü· 
zere arttırma on beş gün müddetle 
uzatılarak 25-6-935 salı günü saat 
14 den 16 ya kadar yine dairemizde 
yapılacak olan açık arttırmasında 

mezkür gayri menkul en çok arttıran 
uhdesine ihale olunacaktır. Arttır
maya girmek isteyenlerin takdir e-
dilmiş olan kıymetin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçesi veya ulu· 
sal bir bankan•n teminat mektubunu 
vermeleri lazcmdır. Haklan tapuya 
kayıtlı olmayan ipotek'i alacaklılarla 
dieer alakadarların v• irt""lc hakk'.r 
sah .plerinin bu haklarım ve h ususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren yjrmı gün· 
içinde evrakı müsbiteler'le birlikte dai 
reye bildirmelidirler. Aksi halde hal< 
lan tapuya kavıt1 ı olrrava.,ıar satış 

b ~ d .. linin oada~m~sına girr mezler. 
M zk(ır gayrı menkulü:-. nefsin 1(n do 
~;ın b· ı ~ü..,le vergi mü1•el1efiyetlcri 
borcluya aitfr. Daha çok malQmat 
a lma'< is•evcnlerin ll-ı;.935 cumarte· 
si gününd n i•ibaren dairemizde açık 
ve asılı bulu ... duruhc"k obn arttır· 
ma sartnamesile 934-8253 No. lu dos 
yasında mevcut ve mezkilr gaynmen
kulün evsaf mes?ha. ves:tiresini gÖ'!· 

tcrir vazivet ve tak1iri kıymet rapo
rile bu hus•ıstaki çapı okuvup anlay-ı 
bilecekleri ilan olunur.(11226) 

Asl"yc mahkemesi yenileme !.•i.iro

sundan : Yangından evvel ikinci t •ca

ret mahkemesinden iflasına karar ve
ri' en Fo k )}onun iflas na mütt dair 

evr kı y ng nda yanını olduğu d n 
mezkur evrakın yenilenmes·ni m asa 

~·nd kl"ri ta'ep etmekle alak ·i.ırın 6 
Haziran 935 saat 14 de yenileme bü
rosuna gelme' e·i ilan olunur. (11228) 

Derrick Yale ancak bir defa 
bankaya gelmişti. Genç kız bu 
adamı Beardmore'un köşkünde 
birkaç gün kaldığı zamandan· 
beri tanıyordu. Hatta orada gör
memiş olsaydı bile, gene tanır
dı. Ciinkü gazeteler maruf po· 
lis hafiyesinin bircok defalar 
resimlerini basmıslardı. Fakat 
bankaya niçin geldiğini öğrene
medi. Yalnız hususi k5tip sıfa
tile oturduı{u kücük odanm ara
lık kapısından Yale'in kiminle 
konustuğunu görnıüc;tü. Bütün 
bunları olduğu aibi KızıJ Cem-
11er teskiHitma haber verdi. 

Parr bir daha görünmemisti. 
Jack•ı da görmemisti. Bu deli· 
kanlıyı unutmağa karar verdiği 
icin onu da görmemesini yerin
de buluyordu. 

• *. 
Eski Seller Bankasının Mü· 

dürü Brabazon cam sıkıldığı za 
manlar, gayri ihtiyari sacmm 
bir kısmını şehadet parmağma 
dolar, çıplak kafasının tepesine 
götürürdü. Bunu yaparken de 
elleri kısmen gözlerini kapatır
dı. Bu vaziyeti ile sanki bir rna-

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 
ilanları 

işletme 

Birinci rnünakasasr feshedilen ve muhammen bede
lile mıktan aşağıda yazılı karpit 20-5-935 pazartesi gü
nü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1040,62 5 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
kanunun Dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe ma
nii kanuni bulunmadığına dair Beyanname ve teklifler 
ile aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk Müdürlüğünde ve An
karada Malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. ( 23 6 2) 

Cinsi Miktan Muhammen bedeli 
Lira 

Karpit 75 Ton 13875 
3385 

Beher tonunun FOB fabrika teslim muhammen bede· 
li 22,50 lira olan 3.500 ton sun'i Portland çimentosu 
22 Mayıs 1935 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada İdare binasında satın alınacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5187 ,50 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 cü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe aid şartnameler 390 kuruş mukabilinde An
kara ve Haydarpaşa Veznelerinde satılmak dadır. ( 2 4 3 5) 

D. D./9 numaralı zahire tarifesinin elli bin tondan 
fazla nakliyata ve ecnebi memleketlere ihraç edilen ~a
hirelere ikramiye verilmesi hakkındaki 6, 7 ve 8 inci 
maddeleri 1 Haziran 935 tarihinden itibaren lağvedil
miştir. Bu tarihten itibaren Haydarpaşa, Derince, İz
mit. Samsun, İzmir, Bandırma ve Mersin istasyonlariy le 
cenup Demiryollan veya bunun ilerisindeki diğer ec
nebi memleket demiryollan istasyonlarına mürettep 
arpa, yulaf ve çavdar nakliyatına F baremi üzerinden 
şu suretle tenzilat yapılacaktır. 200 Km. dahilindeki 
nakliyata <}"o 20, 201 den 400 Km. dahilindeki nakliyata 
ton başına en aşağı 4 4 4 kuruş ücret alınmak şartiy le 
o/o 25, 401 den 600 Km. ye kadar nakliyata ton başı· 
na en aşağı 726 kuruş ücret alınmak şartiyle o/o 30 ve 
600 Km. den fazla mesafelerde yapılacak nakliyata da 
ton başına en aşağı 9 O 9 kuruş alınmak şartiy le Cf<, 4 O 
tenzilat yapılacaktır. Fazla tafsilat için istasyonlara mü
!'ncaat edtımelid1r. ( 2392) 

Hayvan yemi olan Fi adındaki hububat 5-5-935 tari· 
hinden itibaren D. D./ 9 numaralı zahire tarifesine ithal 
edilmiştir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(2391) 

Açık eksiltme \ilam 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Sekiz beygir kuvvetinde iki aded deniz ham yağı mo

törü açık eksiltme ile almacakdır. 
A - Açık eksiltme, 12 Haziran tarihine rastlayan 

çarşamba günü saat 1 S de Galata Çinili Rıhtım hanının 
2 inci katında Tahlisiye Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonunda yaprlacakdır. 

B - Tahmin bedeli 2 14 5 lira ve muvakkat teminat 
mikdan 161 liradır. 

C - Şartnameler Tahlisiye Umum Müdürlüğünde 
bedelsiz o!arak alınır. 

D - Eksiltmeye girecek olanların peyleri sürülmeğe 
başladığı dakikaya kadar muvakkat teminatların İdare 
Veznesine yatırılmı~ olmaları şarttır. ( 21 70) 

bette dua ediyormuş gibi, zihni 
meşgu1iyetlerine dalardı. 

Fakat bu sefer elini gözleri
nin önünden çekti, karşısında 
oturan kibar kıyafetli zata bak
tı. Uzunca boylu olan bu ziya
retçi geniş geniş nefes alıyordu. 
Banker dedi ki: 

- Azizim Marl, doğrusunu 
isterseniz, siz bir parca suiisti
mal ediyorsunuz. Bana öyle çıl
gınca isler teklif ediyorsunuz 
ki, artık bunlara bir nihayet 
versek. Paranız var, yalnız bura 
daki hesabı cariniz yüz bin lira
yı geçer. 

Mar1 kapının iyi kapalı olup 
olmadığına baktı, sonra banke· 
re doö-ru eğilerek yavaş sesle 
dedi ki: 

- Size küçük bir mesele an
latacağım .. Meteliksiz gene bir 
banka memurunun Banker Sel 
ler'in dul karısı ile evlenmesi 
hikayesi.. Bu kadın delikanlı
nın anası yaşında bir seydi. La· 
kin lsviçrede bir dağ· kazasında 
uçuruma yuvarlanarak feci su
rette öldü. Bu hadiseyi ben de 
bilirim. Çünkü o sırada kazanın 

vukua geldiği yerin civarında 
fotoğraf almakla meşguldi"m. 
Size ben bu fotoğraflardan bir 
tanesini hiç göstermemiş mi 
idim? Kaza esnasında siz de o
rada idiniz. Gerçi istintak haki
mine o sırada dağın karşı yama
cında bulunduğunuzu söylemiş
tiniz. 

Brabazon gözlerini dahi ka 1-
dırmadı. Yüzünün bir kılı dahi 
oynamıyordu. Marl gayet tabii 
bir tavırla dedi ki: 

- Şimdi de yeni bir izdiva
cın pesindcsiniz zannederim. 

Bu sefer banker birdeıı doğ
ruldu: 

- Ne dem ek istiyorsunuz? 
Marl onun bu hayreti ile alay 

ediy or gibiydi. 
- O halde Stoyne bahçesinin 

köşesinde kapalı bir otomobilin 
içinde görüşti.iğünüz kadın kim
di? İnkar etmeyiniz. Ben hep
sini gördüm. 

Brabazon o zaman telaslan
mağa başladı. Benzi sararmış, 
gözleri sanki hadekalardan içe
ri girmişti: 

[Arkası var J 
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ECZANELER 
HASTANELER 
1 T F A 1 Y E V. S. 

BugUnk U 8 
program 

Nöbetçi 
Eczaneler 

lstanbul 
•i 1~'.30 Unıvcrıiteden naklen inkillp der· 
~. uıop saylavı Yusuf Kemal, 18,30 Jim
liın tık~ Bayan Adde Ta re.an, 18,50 Muhte· 
Go Plülar, 19.30 Haberler, 19,40 Tenor 
~caıın tan piyano ile, 20 Maliye B~· 
4:a% liı namına konferanı, 20,30 Demır 
~d 21,lS Son haberler, borsalar, 21,30 
orJr. Yo orkestrası, 22 Radyo caz ve ungo 

C&traJarL 

Moskova 
175 Khz. 1724 m. 

ı .17·30: Parti ya,.mıı. 18.30: Kızıl ordu 
"'t;llı Yayun, 19.30: Kolkhozlar için koro 
2~. Orkestra konseri. 22: Almanca yayan. 

• Fransızca. 

Bük re f 
823 Khz. 364 m. 

BahçekapHfa ( Beıir Kemal) ; 

p1
13 Duyumlar, 13,0S Orkestra, 13.45 

p1~· 14 15: Duyumlar. 14.40: Pllk. 18: • 
l{ ak. 19: Duyumlar. 19.16: Pllk. 20: 

21°nf~ranı. 2~.20: Plak. 20.45: ~onf~rana. 
f .os. Senfomk orkestra konsen. 22. kon· 
~~s. 22 15: Konserin devamL 23: Du· 
.... "'ar. 23.25: Konser nakli. 

Çemberlit ... ta (Sırrı Rasim), Cedik
patada (Asadoryan), Cibaıic:le ( Neca
ti Ahmet), Şehzadebaımd. (lbrahim 
Halil), Cen-ahpatada (Şeref Celil), 
Samatyada ( Erofiloı), Şehremininde 
(Nizım), Kll1"agürnrükte (Kemal), 
Büyükadada (Meh .... et), Heybelide 
(Tanaş), Bakniı:öyünde (Hilal), Def
terdarda (Arif), Hasköyde (Halk), 
Ka11mpaşada (Merkez), Kac:hköyün
de Muvakkithane caddesinde ( Saa. 
det), Söğütlüçetrnede (Oıman Hu
lusi), O ıküdarda (Selimi ye), Gala ta
da (Hidayet), Talcıimde (Kanzuk), 
p_,.aJbda ( Karekin Kürkçü yan), 
Taksimde (Güneş), Eyüpte (Hile· 
met) eczanelen. -----Yolcu müracaat 

yerleri 

Prag 
638 Khz. 437 m. 

it 19.10: 'Musikili almanca yayım. 19.45: 
. 1 ıtıanc::.a duyumlar. Pllk. 20.10: Şarkılı 

~zler. 21 :Hafif orkc:stra konseri. 2130: 
ıa'lr.eri yayım, (musikili). 23: Duyumlar. 

.ıs: Plak. 23.30: 1nıilizce duyumlar. 

Budape9te 
545 Khz. 550 m. 

Deniz Yollan acenteıi T e
lefon 
Akay (Kadıköy iskelesi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şark Demiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan mÜTa• 
caat kalemi. HaydarpafL 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 ti 19.40: Mııcar şarkıları. 20.40: Stüdyo 
Yatrosu. 22.05: Budapeşte konser orlı:cs

~·•L 22.45: Duyumlar. 23 25: Duyumlar. 

1~~0 Salon orkestra, 24,30 Çinıene mı- 8 
-SL 

L 1 m an 
hareketleri 

Beri in 
841 Khz. 357 m. 

\ 20.40: Duyumlar. 21.15: Milll halk tar-
2 ılarL 22: Muııkili skeç. 23: Duyumlar. 
3~o Dış ıiyaıayı kritik, 23.40 Bach kon

lcfL 24.10: Gece konseri. 

Belgrad 
686 Khz. 437 m. 

t 18 20 Plak, 18.55 Sözler, 19 Oniversi-
2eııJe.n konser nakli. 20.30: Uluaal yayım. J: Konferans. Radyo piyesi. 22: Sözler. 
l3 20: Radyo orkestrası 23: Duyumlar. 

.ıs: Orkestra. 
Varşova 

Dün limanımıza §U vapurlar\el-
miıtir: 
Bandırmadan: (Saadet) 
Mersinden: (Cümhuriyet) 
Mudanyadan: (Tayyar) 
lzmitten: (Güzel Bandırma) 
Karadeniz den: ( Göneyıu) 
lzmirden: (Sakarya) 

Diln limanımızdan giden vapurlar 
~unlardır: 

Band·rmaya: (Antalya) 
Mudanyaya: (Asya) 

223 Khz. 1345 m. Bugün limanımıza ıu ftpurlar ge
bt 19.: Koro koft~eri, Sozler, 20.35: Piyano lecektir: 
~ıkısi. 20.50: Sôzıer. 21: Lt!mberg'den Ayvalıktan: (Bartın) 
:fil.......! ft~~ mosiki•i .21.45: Duyamlar. 22: Karabigadan: (Bandırma) 
v:---* wıuı.u.48-r&.o' ,..aa,,~-...,,...-1-~ Bartmdur: (Kemal) 
n'Yolonscl ıcren3dlarL Sozler. 23.45: Mudanuı:ııdan: (Aaya) 
anı Plikl:ın. ı-

V i yana 
592 Kh.ı. 507 m. 

t 21: Hallr şarkılarL 21.45: ltalyan orkea
J)! rnuııkısi. 22.30: Hafta duyumları. 23: 
~ YUınlar. 23.10: Soor. 23.15: Marş ve 
.!isler. 24.15: Tamimler. 24.30: Dans 
... usiklıi. 

Par is 

Bugün fU vapurlar limanımızdan 
gidecektir: 

lzmite: (Kocaeli) 
Mudanyayı: (Saadet) 
Iskenderiyeye: (Ankara) 
Bandırmaya: (Gülnihal) 
Karadcnize : (Tarı) 

180 Khz. 1648 m. • itfaiye 
Ta te fon la rı ~: 'Edebiyat. 21.30: Komedi Framıcz

laal).nakil "Natolcon Unique., (Paul RaJ'· 

• Sinemalar, 
Tiyatrolar 

• •Saray : (Unutulmuş Senlo
'1ı) ve ( Libelay) 
~ • Türk: (Patron olsaydım) 
e (Gizlenen ıztıraplRr ). 

r stanltul itfaiyesi 24222 
Beyoilu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi ~ 
Oıküdar itfaiyeel -

Yetilköy, Baktrköy, BG,.Gkclen, 
Pa .. bahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyükacla, HeybeU, Bursu, Kı
nalı mmtakaları için telefon aantn
lrndald memura (yansın) kelimeani 
söylemek kilidir. ----(B~ Sümer: (Cenub Kızı) ve 

ıtmemiş Senfoni) • 
•O• Melek: (Güzellik Enstitü· 

' ve (Sevgilinin Son Sesi) 
!~ İpek: (David Golder) ve 

ll§ayan Olüler) 

Hastane adresleri 
ve Telefonları 

: Tan: (Çardaş). 
'2J Hale: (Aysel - Bataklı Da· 

11J Kızı) 
(; Elhamra: (Benli Kadın) ve 

,..Olyalı Dudaklar) 
• Süreyya: (Savaş Şarkısı) 

~ Alemdar: (Işıklar Sönünce) 
e (Canlı getir) 

1: •·Milli: (Casus Katil), (Çin 
•tarı) 

CernhPAfA hutaaeti. c.... 
rahpa .. 
Zeynep Klam1 b.,tanesi. 
O•üclar, Nuh lnaJUIU, Gün 
dotuma caddni ........ --: 
Haseki kadmlar ~ 
Aksaray Haaeki cad. 32 
Beyotlu Züldlr hastane& 
FiruuP 
Cilh .... haltane.L Gllhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Eınraz1 akliye n uabi)'e 
battanesi. BaıarkiJ R•ta· 
diye in..... . 
Etfal hastanesı. 'itlf 
Haydarpaf8 Nümune has-

ıaneai -------------

21893 

60179 

24153 

43341 
20510 
22142 

18..80 
42426 

60107 
: liilAI: (ltto) ve (Kazaklar) 

~) Şrk: (Leblebici Horhor A
'• (Malek Milyoner). 
• Asya: (Ekmekçi kadın) • 

>a). Alkazar: (Hortlayan Mum• 
Çabuk eıhhT 
yardım tetkillb 

Bu numaradan imdat oto
mobili istenilir. 44998 (; Yı1dız (Tangolita), rumca 

ele/oncu Kız). 

'---~-========~==========:~ 
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lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
Dosya No. Merhu

natın cinsi 
Hesap 
No. 

934/322 Bir çift roza 30981 
küpe, beş roza 
yüzük, bir altın 

bilezik. 
1170 iki zift roza 54989 

küpe. 

1178 iki roza yüzük. 55078 

1268 Bir pırlanta 'J.7627 
madalyon, ( or-
tası zümrüt) 

1280 Bir pırlanta 46359 
yüzük, bir çift 
pırlanta küpe. 

1801 Bir roza iğne 42012 

1803 Bir pırlantalı 46360 
oantantif 

1807 (84) gıram 49!jl7 
ıncı. 

1812 (57,6) gıram 45404 
inci, bir pırlan-
talı ağraf bir 
pırlantalı bile-
zik, bir çift 
pırlantalı kü -
pe, bir pırlan-
talı madalyon. 

1814 Bir pırlantalı 43298 
gerdanlık. 

934/1818 Bir pırlantalı 39201 
küpe, bir pırlan-
ta hurda bile-
zik (3 taş nok-
san) 9280 
gıram gümüş. 

2337 3 pırlanta 39030 
yüzük, ( 3 taş 
noksan) bir 
pırlantalı iğne. 

2354 (72) gıram 49054 
inci, bir çift 

roza küpe, bir 
roza yüzük. 

2701 Bir çift roza 55919 
küpe, bir roza 
yüzük, bir inci 
nazarlık 

2704 Bir altın saat 56025 
maaküstek. 

2809 Bir roza gül 42507 
• yüzük. 

2810 Bir roza çıp- 42676 
ıak taş 

281 S Bir roza iğ- 48212 
ne, bir çift ro-
za küpe, bir pır
lantalı bir roza 
yüzük, 24 gı-
ram inci. 

3190 1280 gıram 28652 
gümüş. 

3200 Bir pırlantalı 43482 
pantantif. bir 
altın gerdanlık. 

Borçlunun ismi ve adresi 

Evvelce: Narlıkuyuda istasyon 
caddesinde 1 1 N o. lu evde mu
kim iken halen oturduğu yer 
bilinemiyen, Tobak Nikoya. 
Evveke: Zeyrekte, Çinili oda
lar sokağında 2 N o. da mükim 
iken halen oturduğu yer bili
nemiyen, Osman karısı Zehra 
Evvelce: Sultanselim Mimar 
Hayrettin mahallesinde Doğ
ramacı sokak 1 No. da muk:m 
iken halen oturduğu yer biline
miyen. Setahattine. 
E\>velce Şişli Osmanbey Cabi 
sokak Pelegırina apartımam 5 
No da mukim iken halen otur
duğu yer bilinemiycn. Ekrem 
karısı Haticeye. 
Evvelce: Kadıköy Moda Sarra
fali sokak 1 No. da mukinı iken 
ha1en oturduğu yer bilineıniyen 
Rıza paşa kızı ikbale. 
E\.'Ve1ce: Kadıköy Talimhane 
meydanı 32 No. lu Mazhar pa
sa konağında mukim iken halen 
ikametgahı bilinemiyen Ayşe 
Mihriye. 
Evvelce; Kadıköy Moda· Sar
raflı sok•k ( 1) No. da mukim 
:ken halen ikametgahı b:Iine
miven. Riza Paşa kızı İkbale. 
E,;velce : Davutpaşa isekele 
caddesi yalı boyu 3 No. da mu
kim iken halen ikametgahı bili
nemiyen Kemal karısı Tevhide
ye. 
Evvelce : Şişli Bomonti, Dere 
soki:lk 34 No. da mukim iken ha
len ikametgahı bilinemiyen Yu
suf kansı Zeynebe. 

E\-ve1ce: Beyazit Katipsinan 
mahallesi, Elmaspaşa sokak 9 
No. da mukim iken halen ika
metgahı bilinemiyen Doktor 
Ahmede. 
Evve1ce: Divanyolu, Kuyulu so
kak 7 No. da mukim iken halen 
ikametgahı bilinen Ridvan pa
şa kızı Haticeye. 

Ewelce: Sultanahmet, Kuyulu 
sokak 7 No. da mukim iken ha
len ikametgahı biJinemiyen Rid
var paşa kızı Haticeye. 
Evvelce: Hahcıoğlu, Akaretler 
sokak 3 No. da mukim iken ha
len ikametgahı bilinemiyen Ka
znn oğlu kaymakamı Refete . 
Evvelce: Kadıköy Osnıanağa 

mahallesi Bekçi sokak 4 No. da 
mukim iken halen ikametgahı 
bilinemiyen Nazmiye. 
Evvelce Cihangir Güneşli Sllka k 
10 No. da mukim iken haleni
k~metgihı bilinemiyen Komis
yoncu Moris. 
Evvelce: Haydarpaşa Maltepe· 
ai Gülsuyu caddesi 15 No. lu 
Rasimbey köşkünde mukim i-
ken halen ikametgahı bilinemi
yen komiser muavini Macide. 
Evvelce Cağaloğlu Şeref Sokak 
5 No. da mukim iken halen ika
metgahı bilinemiyen ölil Hlisa
mettin kamı Zibaya. 
E"·veke Eyüp Nişanca mahalle
ıi Arpaemini caddesi 31 No.da 
rr:ukim iken halen ikametgahı 
bilinemiyen Halit karısı Fatma 
S&briyeye. 

Evvelce: Beyoğlu Kumbaracı 
yokuşu 107 No. da mukim iken 
•halen ikametg~ıı bilinemiyen 
irenevitaliye. 
Evvelce : Beşiktaş Sinanpaşa 
mahallesi Tekke sckak 6 No. da 
mukim iken halen ikametgahı 
bilinemiyen mütekait Seyfetti-
ne. 

Yukarda dosya ve hesap numarasile cins ve evsafı gösterilen 
ve Emniyet Sandığma merhun bulunan emvalinizin müttehaz 
karara tevfikan J 5 Mayıs 935 tarihine müsadif çarşamba günü 
Sandal bed~steni mezat dairesinde saat 14 ten itibaren birinci 
açık antınna suretile satılacağı malumunuz olmak ve tarafınıza 
tebliği muktazi ilan varakası tebliği makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilin olunur. (242J) 

11 NEOTROPiN-Schering içi;'Ji 
S. 'H 1. M. Bakanlıtınu ihtiyaca kifi jtbaJ müaaadui •eriJdi

tinden her eczaneden arandabileceti MUHTEREM DOKTORLARIN 
naun dikkatine araedUir. ıı 

Scherlng • Kahlbaum A. G. Berlln 
Tlrlıiye mGmeuilJifi: i.tanbuJ Yeni po•tane arkul ı....,. Han kat 2 

3358 

§ istanbul Liman işleri § 
§ Umum MUdUrlUgU levazım şefliğinden: ~ 
E İstanbul fühtım hanı merdıveni altındaki kahve ocağı açık E 
E artırma ile kiraya ver1lecektir. İsteklilerin artırma gününden E - -S evvel Lıman ışleri umum rnüdürJük veznesine on beş lira E 
: muvakkat kefalet akçesi yatırmaları lazımdır. Artırma 15 mayıs E 
~ 935 Çarşamba ırünü saat onda levazım şetli~inde vapılıır.aktır § 
i111111111111111111111ı1111111111ı11111111ıı11111111111111111111111111111111111111111ii 
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Gedikpaşada İstanbul Jandar
ma satınalma komisyonundan: 

1 - Yeıli m.ımfı!fıı1n• an yüz elli kilosu s:ln ve yiiz 
elli siyah olmak üzere üç yüz kilo birinci nev'i sa bunlu 
kösele eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 14-5-935 
sah günü saat on b,·~tf. Gedikpaşada jandarma Dık-m 
evi binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Bu malzeme için tasarlanan baha 600 lira ve ilk 
teminatı da 45 liradır. İsteklilerin 45 liralık malsandığı 
makbuzu veya banka kefalet mektubu ve hüviyet cüz
danı ile beraber belli gün ve saatte komisyonumuza 
gelmeleri. (2227) 3246 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

l - Evsaf ve ıartnamelen dahilinde aıağıda cins ve 
mikdarları yazılı iiıe maddeleri münakasaya konulmut· 
tur. 

2 - Şartnameleri Ankara ve lıtanbul Levazım amir
likleri Satmalma komisyonlarında ve T ekirdağmda Aa
keri Satmalma Komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf uaulile olacaktır. 
4 - Eksiltmeye girecekler Ticaret odaamda kayıtlı 

olduklarına ve ehliyeti ticariyelerini aöaterir ihale tari • 
hinden bir hafta evvel Ticaret odaamdan aldıkları vesika
yı ve vekil gönderenler vekaletnamelerini ve ıirket na
mına girecekleri ıirgüler komisyona göstermiye mec
burdurlar. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evvel Tekir-
dağmda Komisyon Reisliğine verilecektir. (2062) 

Cinai Tealim yeri Mikdarı Beh. kiloau nun Mu11Glekat ihale tarihi gün ve 
Kilo Tahmin be deli Teminatı aaa•i 

K.rı. San. Lr. Kr. 
Sığl1' Telcirdağı 
Eti 

150,000 23 50 2643 75 8-5-935 Çarıamba Sa. 
15 

1197 00 9-5-935 Perıembe Sa. 
15 

693 00 9-5-935 Perıembe Sa. 
16 

1237 50 12-5-935 Pazar Sa. 15 

Sade Tekirdaiı 21,000 76 00 
Yatı 
Sade Malkara 12,000 77 00 
Yağı 
El-.mek-Malkara 150,000 11 00 
lik un 
Odun T ekirdajı 800,000 1 25 
Odun Malkara 800,000 1 00 

750 00 14-5-935 Salı Sa. 15 
600 00 14-5-935 Salı Sa. 16 

3248 
••• 

200 ton sığır eti kapalı 148000 kilo un kapalı zarfla 
zarfla satın almacakdır. 1- eksiltmeye konmuşdur.Şart 
halesi 20 Mayıs 935 pazar- name bedelsiz olarak Ma· 
tesi günü saat 16 da yapı- nisa As. ST. AL. KO. da 
lacakdır. Tahmin edilen be- alabilirler. İhal~si ı 8-5-935 
del 40 bin liradır. Eksiltme- cumartesi günü saat 16 da 
dır. İsteklilerin belli saat- kapalı zarfla Manisadaki 
ve airme parası 3000 lira- AS s 
t-'!n bir saat evvel Lülebur- · T. AL. KO. da yapı-

lacakdır. Muvakkat teminagazda Satınalma Komis-
yonuna tekliflerini vermele tı 888 liradır. İsteklilerin 
ri. ( 224 7) teklif mektublarını 18-5-

Kıtaat 
*. * 

ihtiyacı 

3258 

.. 
ıçın 

935 cumartesi günü saat 1 S 
de Manisada Ko. na verme
leri. ( 2429) 

1 EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 

lstanbul Tapu idaresinden: 
Hırkai Serifde muhtesib lskender mahallesinin Çu

kur Çeşme sokağında Molla Aheveyin camii İmamına 
meşruta 13-24 numaralı hane arsası Evkaf İdaresince 
a~ı~ arttırma ile 311 76 kuruşa Meliha'ya ihale ve müş
ten namına tescili İcab eden bu arsanın tasarruf kaydı 
bulunamamasından dolayı senedsiz tasarruf muaınele
sine tab'an tahkikatı mahalliye icrası suretile tasarruf 
tesbit edilmek üzere mahalline memur gönderileceğin
den bu yere başka tasarruf iddia edenler var ise vesaiki 
tasarrufiyelerile birlikde İstanbul Tapu İdaresine mü
r"caatları ilan olunur. (2419) 

·osmanh Bankası 
T O r k Anını m ş ı r t ı t ı,. Ta ıı ı Tarı h i : 1863 

Sermayesi: 1.000.000 lnglllz Lirası 
TUrklrenln ba9hca t•hlrlerlle 

Parl8, M•rally-, nıa, Londra ve Man~esterde 

Mııır, Kıbna, Irak, Iran, Filistin ve. Yunaniıtan'da 
ıubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyallerl vardır. :ı221 

Her tQrHi Banka muameleleri yapar. 



• 
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SiNEKLER; Sıtma, Tifo, Tifüs, Verem gib ı ha1tahklar ve 
ölüm getirir. TAHTA KURUSU; uykunuzu kaçırır. Sizi 
iğrendirir. HAMAM BÖCEKLERi; yemeklerinizi, erz.akı
nızı, eşyanızı telvis eder. GÜVELER; halılarınızı, elbise
lerinizi parçalar. 

-
-

~er 
kadının 

.J 

ha~a\i ... 

Nihayet evinizde bir 

ihtira ilanı 
c Humbaralarda ıslahat> hakkında 

is.tihsal olunan 24 Ağustos 1931 ta· 

rih ve 1254 sayılı ve «Yelekli mermi

lerde isUihat> hakkında istihsal olu-

nan 14 T. aani 1931 tarih ve 1273 

sayılı ihtira beratları bu defa mevkii 

fiile konmak üzre ahere devrüferağ 

veya icar edileceğinden talip olanla· 

nn Galata'da, İktisat hanında Robert 

Ferri'ye müracaatları ilan olunur. 
3239 

iHTiRA iLANI 
" Kabili nesç kaytanlann çekme 

makanizmasınrn silindirleri için taz
yik tertibatı,. hakkında istihsal olu
nan 6 Haziran 1933 tarih ve 1565 sa· 
yılı ihtira beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzre ahere devrüferağ vey:ı 
icar edilt-ceğinden talip olanla~1n 

Galata'da İktisat hanında, Robert 
Ferriye müracaatları ilan olunur. 

3240 

'. bulundurmak hayalini hakikate çevirmek elinizdedir. · 

Bakırköy sulh hukuk hakimliğin· 
den: Baktrköyünde Yeni mahallede 

1 O temmuz caddeı;.inde 36-38 No. lu 
hanf'de mukim iken 22-4-935 tarihin

de ölen Ali kın Vclivede alac:1ğı ve 

bnrcu olanların tarih i1;1ndan itiba· 

ren kanun medenin 561 inci maddesi 

mucibince bir ay zarfında mahkeme
ye müracaatla alacak ve borçlarını 

rtcfteri diyuna kayt f'ttirmcleri ve Ö· 

FiYAT: 180 liradan itibaren 

TEDiYAT: 18 ay vade 

size uygun geldiği şekilde 
tediyatta kolayhk 

iS TiF ADE:I ~iZ: 
en iyi markaya sahip 
olmakla beraber fazla · 

Satış yerleri: 
1 

para vermemek. 

Nureddin ve şeriki, Ankara 
A. Vetter, İzmir 
Sahibinin Sesi Merkezi, Beyoğlu - Galatasaray 

tuye varis olduklarını iddea edenlerin 

de tarih ilandan itibııren liç av zar 

zarfında veraset ilamile müracaatları 

ve ıık!;i taktirde verasetin hazineye 

intikal edeceği kanun medenin .'i34 

iincU maddesine tevfikan all\kadarla

rın ma10mu olmak üzere ilan olu· 

ı nur. (11231) 

İstanbul ikinci icra dairesinden: 

Mahcuz olup parava çevrilmc:si ka 

rar verilen bir adet üç beygir kuvve 

tinde ve teferrüatile beraber A. E. G. 

markah su motoru ve otomatik tesi

satı ve bir adet iiç beygir kuvvetinde 
ve teferrüati1c birlikte Jeneral mar

kalı motör ve otoma tik tesisatı 

12-5-235 ta 'binde Jjüyü1' adada Nl• 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!l!!!!!ill!!!l._ __ ~l!!i!!!!!!!!~!!!!!!'~~~~'!'i!ıii'!"iil~--~ııl!fillıılllıiıı!!ı!~!!tııi~i!ı!!ii!!İi!!~~~~~~~~r~z~am:lkk;a rakolıı ön ün de saat ı ı , 30 ile 

Kuleli Askeri Lisesi Satınalma komisyonundan: 
AJrnarak 
Cfyanın cin-

Miktarı B~hl"'rinf' tah 
adet min f'dilen 

ai 
Yatak örtüsü 250 

Hamama air-
me peştemalı 170 
Hamamma çık-
ma peştemalı 120 
Omuz hulusu 150 
Roğan bel ke-

meri 335 
Yatak kılıfı 

metre 1000 
Yüz havluau 1400 

Madde 

fiat kuruş 
210 

60) 

50) 
210) 

150 

55 
36 

Eksiltmenin ya
pılaca~ı mahal 

Kuleli aakui 
liıeıi 

" 
" 
it 

" 
il 

Eksiltml"nİn ıünü ıaati Ekailtmenin 
tarihi tekli 

9-5-933 Pertembe 14 

.... " " 

""" .. 
" " ., .. 
" ., tt " 

14,50 

ıs 

15,50 
16 

pa&arlık 

Teminatın 

miktarı 

kuru• 
3750 

3750 

3750 

3750 
3750 

1 Banka mektubundan gayri t~minat pazarhk saatinden ewel ya latanbul 
Levazım Amirliği Muhasebeclliğine ve yahutta <lski.idar mal mUdurlü§üne 
verilerek münakasaya vezne makbuzlyle gelecektir. 

2 - MUhUrlU nümuneleri görmek isteyenler Kuleli Askert Lisesi Satlnalma 
komisyonunda her gün görebilirler. (2400) 3405 

VE ADEMİ İKTİDARI 
giderir. Eczanelerde bulunur. 
Fiati Istanbulda 150 kuruştur. 

Adres Galata posta kutusu 1255 
3236 

Dr. A. KUTiEL 
Xarakaz Topçular caddesi N .33 

3257 

J(artal Malmüdürlüğünden: 
Sahibinin ismi Hisse mikdarı 
Virjini Tamamı 
Ahmed Fehmi " Hacı Besim Paşa tt 

Zaralaramiy "n " Mihran Un değirmeni 
Azaryar. Tamamı 
Viktorya ,, 
Halide ve Halil " Derviş Paşa 

" Avram Y ordan 
" Kahrıman ,, 

Cemal 
tt 

Salih Rauf K adile 12-7 hiueıi 
Feyzullah vakfı. 

" 
,, 12-7 hissesi 

Cinsi Köyü 
Bina Kartal 

Arazi " Arazi 
" Arazi ,, 

Tamamı Pendik 
Bina 

" Bina 
" Arazi Maltepe 

Bina " Bina 
" Arazi 
" Arazi 
" Arazi Maltepe 

Hamam ve 
ahırlar 

Yukarıda cins ve hisse mikdan yazılı emlik ve arazi 
vergi borcundan dolayı açık arttırma ıuretile satılığa çı
karılmıştır. Birinci ihale 7 -5-935 Salı günü, kat'i ihale de 
18-5-935 Cumartesi giinleri saat 15 de Kartal Malmüdür
lüğünde yapılacağından müracaatları ilin olunur. (2068) 

' 3242 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü Mümtaz FAiK 
Gazetecilik ve matbaaçıhk T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaası" --

1 e kadar açık artırma ile satılacağın

dan talip olanlarm mahallinde hazır 
bulunacak memura müracaat etmeleri 
ilan olunur. (11230) 

OPERATÖR 

Doktor nimet 
Ankara caddesi Zorlu 

apartmanı No. 21. 
Cumadan maada hergün 
saat ?-6 hastalarım kabul 

• -- •eder. 3232 ~ -- • 

!:!111111111111111111111111111111111111111~ -
~ Deniz yolları § 
- -S iŞLETMESi : 
: Acenteleri: Karaköy Köprübaşı : = Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· : - -~ 111111 r.ade Han. Tel. 22740. 111111: 

E AYVALIK YOLU E .. ! BANDIRMA vapuru 8 Mayıc E 
:= ÇARŞAMBA ıünü saat 19 d ' : 
E Avvalığa kadar. (2426) : 
;:;ııııııııııırıııırrıııııııııııııııııııııi; 

Asliye mahkemeleri yenileme bü· 
rosundan : t stanbul e\•kaf irlaresile 
dava olunan Balatta Eğrikapı civa· 
nnda hacı flvas mahallesinde 4 No. 
da Hasan arasında mütehaddis dava-

nın venileme muamelesi sırasında: 

halen ikametgahı meçhul bulunan 
Hasana bir ay müddetle ilanen teb· 

liğat icrasına karar verilmiş bulun-
duğundan tetkikatın vapılacağı 

8-6-93~ saat J O da Büroda hazır bu 
lunması lüzumu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilSn olunur. 
(112~6' 

Astive mahkemeleri ikinci Y~nilemr 
• bürosundan : 

İstanbul E,·kaf idare~il~ ..fava (l)U · 

na11 Sultarıahmt-ttt Feoruı ağ .ı ma· 
halleıinde II No.da Ziraat bankası sa 
bık memuru Sülevman Rfü~tü arasın· 
daki davanın veniknrnt' mua....,e1t-si 11 

rasında ~n ikametcahı mf ı;l ı ul .,u. 
lunan Süleyman Rüştüve bir "'" müd 
detle ilSnen tt'bliğat icras• ., a karar 
verilmit bulunduğun ian tetkika t ın 

yapılacağı 5-6-935 sat 10 da bilroda 
buır bulunmaıı lüzumu tel,liğ maka· 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(11234) 

• 
ıze 

ti A STALI K 

Getiri70V'uz. 

Karıncalar, Arılar, pire, bit, gene, kırkayak, akreh. 
örümcek, tırtıllar ve her nevi böcf'kler, çiçı-kler, ağaç
lar vf' hayvanlar üz.erindeki tekmil tufeylatı 

FAYDA· 
Kökünden öldürür 

Leke yapmaz. 

FAYDA diğf'r ıruırkalara nnaran iki misli kuvvetli ve yan 
yarıya daha ucuz. olup ecnebi yalanlarına aldanarak fazla 
para vermf'yiniz. Hasan dt"posu: istanbul, Beyoğlu kutusu 
30 orta 50, büyük 80, bir kiloluk 3SO kuruştur. 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Çamaltı tuzlasından Karadeniz Anbarlarında 

,, ,, Akdeniz ,, 
" ,, Adalar Denizi ,, 
,, ,, l\ılcu 111ac a v~ İstanbul 

An barlarına 

\ 

15000 ton 
10000 ,, 

ı 000 ,, 
. 

4000 " 

30000 
.Yukarda mahal ve mıktan yazılı tuzların şartname .. 

sinde yazılı şeraiti dairesınde ndk1iyesi pazarhkJa eksilt· 
nı. .. ye konulmuştur. Pazarlık 16-5-935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 de icra kılınacağından talip o
lan1arm şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlık 
!çin de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 güvenme 
parasiyle birlikte Cibalide alım, satım komisyonumu%a,. 
müracatları. (2244 ) .. 


