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lık oiutlen - Kendi ken
dımize çatıyoruL 
Son haberler - Dunya ca
zetelerine core hldı11eler -
lcınal. 
Memlekette TAN - Seviı
meler, evlenmeler. 
Balık Pazarı eınafL 
Kazan Hanlıimm son riın
lerı - Orhan Selimin Hi
klyesi. 
Spor - Sinema. 

HUSUS{ 

Prens Pol'ün 
Bükreş seyahati 

Önemlileşiyor 
[Biıkreı hususi muhabiri
mizden dün gece aldıgı· 

mız mühim telgraf] 

Bükreı, 10 - Saat 2,30 

Habsburglann Avustur -
yaya dönmeleri ihtimali ü: 
zerine Orta Avrupanın yenı 
durumunu tetkik etmek i
çin küçük andlaşmanın f ev
kalade bir toplantı yapacağı 
hakkında verilen haberlerin 
neticesi şudur: 

Yugoslavya Naibi krali
si Prens Paul cuma günü 
Bükreşe geliyor. Bükreşte 
kalmayıp Romanya kralının 

ICral Karol • Pren& Pol 

yazın oturduğu Sinayaya 
gidecektir. Prens Paul'a 
Yugoslav Başvekilinin ref a
kat etmesi muhtemeldir. 

Prens Paul'ün geldiği 
gün Londradan avdetini ta
cil eden Titülesko, İngiliz 
mahafilinden topladığı inti
balarla Romanya kabinesi 
erkanı da hazır bulunduğu 
halde Sinaya' da yapılacak 
büyük müzakerelerde A vru
pa büyük devletlerinin Orta 
:Avrupa durumu hakkında
ki noktai nazalannı anlata
cak ve üç gün zarfında da 
toplantılann neticesini res
mi bir tebliğ ile bildirerek 
küçük andlaşmanm Habs
burg meselesi hakkındaki 
hattı hareketinin anlaşdaca
ğı bura mahafili siyasiye
sinde söyleniyor. 

Bükref, 10 A.A. - Yqoela.,a 
nasbi prens Pol'ün hafta eonuada Si
nayaya geleceği haberi reamii ola· 
rak teyit edilmektedir. Prens Pol 
Sinayada üç gün kral Karolun mi· 
aafıri olacaktır. Şerefine verilecek 
öğle ıolenine bütün hWcamet üyele
a çağrılacaktır. 

Yarı remıiğ ÇevrenJerin (l!Yhfel) 
fikirlerine ore P~• Pol Rc..nan -
yaya yapacağı bu ıöretıe enelce kral 
Alebandr tarafından bilhuu koyu 
dıplomatik faaliyetlerın cer an et· 
tığı devirlerde takıp edilmıt olan a
naneyı yeniden dınltecektır. 

Sıyasal çevrenler TıtWeakontın it
tırak edecegi bu goriipneaın, Yev -
tıç kabıneainın çekılm ünde 
gerı bırakılmış olan küçük andla 
•onıeyının toJ)l1&1t11mı ~,ıu:~:uı 
f ıkrindedil\ı 
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Celil Bavar Diin Rusyaya Gitti 
RUSYAYA GiDEN HEYETiMiZ • v . ]Mareşal Pilsudskinin 

Celal Bayar Ve Başkanhk Ettlgı eşi Köstenceye gitti 
Heyet Dün Hareket Etti 

Heyet, Sovyetlerin 
başardığı birçok 

sanayi 
eseri eri 

alanında 
yakından 

son zamanlarda 
tetkik edecektir 

Celal Bayar rıhtımı dolduran halkın uğurlamaları arasında Çi,erin vapuruna ~ıkıyor. 
,. .... .. • • .! •• ~ı: 

ilzerıne, S vy t Ru yayı zıyar t 
decek •1aıft Ekonomi Babnı Celtt 
Bayar dün refakatinde bulunan ze-a 
vat ile birlikte, saat 10 da Çiçerin va 
purile Odeaaya hareket etmiılerdir. 

Cumur Başkanımız Atatürk nam .. 
na seryaverleri Celal, hususi kalem 
müdürleri Haaan Rıza vapura gele· 
rek Celil Bayara iyi seyahatlar te
menni etmişlerdir. Celal Bayar, Bıi· 
yük Önderin hakkında gösterdiği 
yüksek tevcecühe karşı şükran ve 
minnetlerini ve Atatürkün ellerin • 
den öptüğünün arzını rica etmiştir. 

Celil Ba7arı rıhtımda ilbay ve !'lr• 

,ı:Arkaıı 3 üncüde] 

Celal Bayar vapurda, Muhiddın J 
U tu da Mua mer Eri, Nu

rullah E a 1 gorüşuyor 

Celal Bayar Atatürk namına lcendilerini uğurlayan seryaver 
Celal ve Çorum saylavı Fuat Bulca ile beraber 

Dün Romnyadan Nazım vapurile gelen göçmenler Kavakta 
~urun güvertesinde l 

[Yazı ... vfamı.zdal ~ 

Müteveffa Mareşahn eşi, şehrimizde bulun
duğu müddetçe hiç kimse ile görüştürülmedi 

Madam Mar~pl Pilsudskiy~ vıputtl• 
kahve ikram ~iliyor 

Bir kaç gündenberi tchrimizdt 
bulunmakta olan Marepl Pileudaki· 
nin e§i Bayan Pilıud•ki dün öğledeıı 
sonra Recele Carol vapurile Varıo
vaya gitmek üzere Köatenceye hare-
ket et.mittir. • .. 

Bayan Pilwdskı İ•tanbulda dod 
gün kalmit ve bu müddet .zarf ın<f:a 
Yeniköyde Lehistan aefiritıin yu ı
çin kiralamıı olduğu yalıda miafir 
edilmittir. 
Mareıalm 81Umftndın IOftra çok 

mUteessir ve biraz da hasta olan tıf, 
lstanbuldı yabancı hiç kimse ile gö
rlipek i•tememit ve bilhaua &ue
tecilerle karııbıpıtmuı için sefaret 
memudan tarafından her türlü tec1-
birler abnımıtır. 

Bayan PiJ.udaki dün Rıhtımda w 
vapurda sefaret ve komoloüaane er· 
kinı tarafından teıyi edilmittir. Ba

[ Arb11 6 mcıda) Mm. Pilsuaslci vapura giriyor 

TAYY ARECi OLA CAK GENÇLER 

Türk kuşu talebesi 
dün Rusyaya gitti 

Türk kutu tarafından tayyarecilı1' 
tahsili için Sovyet Rusya~ Ko~te• 
bele stinderilecek genç.ter dun Çıç~ 
rin vapurile Odeuya hareket etmı 

Jerdir. . af·ı 
Gen9ler Bayan Sabıha ve k ı e 

bqbnı Muamınerdm başka Saıt. 
Tevfik, Ali, Nurettin, Mustafa ve 
Feridundan ibarettir. BunlardalL 
Tevfik, Muammer ve Sait esasen pı 
lotturlar ve bir tayyareyi idare ed 
bilecek kabiliyettedirler. Diğerleri 
Türk kuıuna yeni girmişler ve tay• 
yarecilikte kabiliyet göstermi,lerdı 
Türk hava kurumu başkanı Fuat Bul 
ca vapurda gençleri uğurlamıt k 
dilerine sellmetler ve muvaffakiy t
ler dilemi,tir. Fuat, gençleri Ce 
Bayara takdim etmiştir. Tayyare 
gençler Odeaada bir iki gün kaldı 
tan sonra Koktebele gideceklerdir. 

Fuat Bulcanm beyanatı 
Türk Hava Kurumu baıkaru 

Çorum .. ,ıavı Fuad Bultanın So ' 
{Arkası 6 •ııcıda 

.)abıha, aşağıda: Sabiha ve arkadaşları Çiçerın vapu· 
runda Fuat Bulca taralından ulur/anıyorlar 
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DUŞUNDUKÇE 

GÜRÜLTÜDEN 
SIZLANANLAR 

Le journal gazetesinde bir 
başmakale, geçen gün, medeni
yetin gürültüsüz hiç bir köşesi, 
bucağı kalmamış olmasından şi
kayet ediyordu. Eskiden şehirle 
rin beyninize doldurduğu uğul
tuları boşaltmak için, yazın, bir 
dağ eteğine, bir dere kenarına, 
bir deniz kıyısına gitmeniz elve
rirdi; bugünün medeni insanla -
rı, şehirlerde içine battıkları ses 
camun.ınu en ıssız tabiat köşele
rine sıçratmak için beraberlerin
de bir makine götürüyorlar. Ar
tık yıldızlı bir gecede, Erenköy 
b a h ç e l e r i n d e , uzun, dev
şınne is k em 1 en i z e arka 
üstü yatarak gök kubbesi
nin laciverıd billuru arkasındaki 
alemleri seyre dalarken Ağus -
tos ve cırcır böceklerinin dinlen
dirici ve uyuşturucu ninnilerini 
duyamazsınız: her köşkün açık 
penceresinden bir radyo ve bir 
gramofon makinesi çığlığı ba • 
sar. 8 • 10 aletin sekiz on istas
yondan alarak biribirlerine karış 
tırdığı bu vıcık vıcık ve bulaşık 
ses çirkefi kulak zarınıza yapı
şır; size şehirde bırakıp kaçtığı
nız gürültüleri zorla dinletir. 
Erenköyünde, Boğaziçinde, A -
dada, Çamhcada, heryer:de böy-

. le. 
Yaşamak mı istiyorsunuz? 

Buna alışacaksınız; yani beyni
nizin içindeki işitme merkezini 
canınız istedikce bir müddet için 
kötürüm etmeğe muvaffak ola
caksınız: tıpkı gözlerinizi 
açıp kapar gibi, işitme duy
gunuzu da yumup açabi -
lirseniz medeniyete intiba
kımz tamamlanmış demektir. E. 
min olunuz ki insanın istemedi
ği sesi hiç duymamak elindedir, 
hatta gözlerimiz açık olduğu 
halde, bazı dalgın anlanımzcla 
hiç birşey görmediğimiz olur. 

Tam sessizliğin ve tam karan 
Jığın inhisarını toprak altında • 
kilere veren medeniyet, IŞlğa 
ışık, sese ses, tada tad katarak 
hayatı koyulaştırıyor. Ne sızla -
nryonfz? 

Fransız muharririnin bu sika
yeti, artık A vflıP'ida bUe, calı -
şan kafaların yorulup yıprandı
ğını haber veren şuursuz bir ö
lüm özleyişinden başka birşey 
değildir. Korkulur ki yakında 
ışiktan da yorulanlar .olacaktır. 

Peyami SAFA 

Tapu, işin 
Kolaylaştırılmasını 
istiyor 

Ankara, 10 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Ziraat bankasının ipo
tekli ve mütesel.ail zirai alacakları
nın takaitlcndirilmesi hakkındaki ka 
.nunun tatbikatı, Tapu idarelerindeki 
muameleleri güçleştirmiştir. Banka
nın tapu idarelerine kanun mucibin
oee verdiği listelerin idare tarafından 
her muamele için ayn ayn tetkikine 
mecburiyet hasıl olması, son zaman· 
larda basitl .. şen tapu muamelelerini 
işkal etmiye başlamıştır. Tapu ida
resi, kanun çerçevesi içerisinde işin 
dapa pratik ve sade bir formülle yo· 
Juna gidilmesi hususunda karar alın
ması için Ziraat bankasına müraca
atta bulunmuştur. 

No. 80 

Erik Çiçekleri 
Mahmud Y ESARI 

Onun yeni sevgilisi yabancı bir 
kadın mıydı? Yoksa Avrupada ge
zen bir Türk ailesinden miydi? Işi. 
yabancı kadınlarla evlenmeğe müsaa
de etmiyecekti. Ben, yabancı bir ka
dını sevmiş olmasını daha çok isti
yorum. 

O, bana, ne açıkça itiraf etmiş; ne 
de küçük bir imada bulunmuştu. Fa
kat ben, onun yazdığT. ateşi sönmüş, 
duygu tarafı silik, sönük satırların 
arkasında ve arasında, bütün bunları 
- hem de pertevsiz tutulmuş gibi -
teker teker, tane tane okuyorum. 

Fazla özlediğimi, kendimi kadınca 
çocukluklara fazla kaptırdığımı zan
netme, çocuğum 1 O zaman, ben, bir 
tıbbiye talebesi seviyordum. 

Sevgilim, tıbbiyenin son sınıfında 
idi. Asker doktoru çıkacaktı. Oylc 
ateş gibi zekası vardı ki şaşınrdın. 

Bazı ilim, fen, sanat, daha etraflı 
ıöyliyeyim, ideal adamları vardır. 
Bunlar, ilimde, fende, san'atta, inkı
lap yaparlar; dünyayı biribirine ka
tar, dünyanın nizamlannı bozarlar 
ve kurarlar. Fakat bunların dehala
rr, zekaları, yalnu: idealleri için, bu
nun dı§ına sıkınca çocuklaşır, hatta 

Halkevi, Güzel Sanatlar tiyatro şuoesindeki taleoc imtihan edildi - Yerlimallar sergisi liazırlanıyor - Gayrimübadiller 
dün de toplandılar 

Gayri mübadilleri 
Memnun etmek 
Kolay olmuyor 

Gayrimübadiller Cemiyeti ge 
nel toplantısı dün Halkevinde 
yapılmıştır. Toplantıyı Cemiyet 
Başkanı General Hüsnü açmış, 
kongre başkanlrğrna General Ha 
lil seçildikten sonra idare heye
tinin altı aylık çalışma raporu 
okunmuştur. Raporda Finans 
Bakanlığına yapılan son müra
caat ve alınan rcd cevabı hak
kında etraflı izahat veriliyordu. 
Bu haber, oradaki gayrimübadil 
/eri çok müteessir etmiş, hakla
rının aranması için yeniden te
şebbüslerde bulunulması karar
/aşmıştır. Eski idare heyeti üye
lerinin sıhhi vaziyetlerini öne 
sürerek çekilmeleri üzerine ye
ni seçim yapılmıştır. Neticede, 
Şahab, Kadri, Hüsnü, Osman 
Faiz, Nüzhet, Cemal, Celal Ga
lip, Sadi Galip, Rauf, M u.stala 
Arif, General Esat ve Saader 
seçilmişlerdir. 

Bu netice belli olunca salonda 
bir karışıklık başgöstermiş, in
tihaptan memnun olmadıkları 
anlaşılan birçok kimseler salonu 
terketmişlerdir. Fakat, ruzna -
me tamamlandığı için toplantı
ya nihayet verilmiştir. Salonu 
terkede.n gayrimübadiJl~rden ba 
zıları isteklermi, bir muharriri
mize şöyle anlatmı.~lardır: 

"- Biz daha başka bir idare 
heyeti istiyorduk. Büyük istih
kak sahipleri işi glirültüye geti
rerek buna mani oldular. Nam
zetlerin isimleri okunurken el 
kaldıran olmadığı halde, ekseri
yet tarafrndan kabul edilmiş gi
bi bu heyeti seçiverdiler. Bu se
çim, gayrimübadillerin değil, 
idare heyetinin kendi kendisini 
intihabıdır.,, 

Haklarrnın ziyaa uğratıldığı· 
nr öne süren gayrimübadiller, 
bu hususta alakadarlara müra • 
caat ederek toplantının hüküm
süz sayılmasrnı isteyeceklerdir. 

Ekmek işini Bele· 
diye izah ediyor 
Buğday ve un fiyatları dün yeni -

den düşmüş, yumuşak buğdaylar Bor 
sada 5 kuruş 25 paraya, yumuşak 
buğday unları da 545 kuruşa satıl -

alıklaşırlar. En basit hayat kanunla· 
rı, onların meçıbulüdür; öğretilmek 
istenilse bile kavnyamazlar. Dostluk· 
ları gayet kuvvvetlidir; öyle candan 
bağlanırlar ki, onlara ihanet edilse 
bile birden kavrıyamazlar ve uzun 
zaman, akılları almaz. Lakin bir kere 
düşman oldular mı, pençelerinden 
kurtulmak çok güçtür. 

Çünkü onlar, dostluğa ihaneti, ide
ale ihanetle bir tuttukları için affet
mezler. 

Onun adını "doktor,, koymuştum. 
Henüz mektebini bitirmemiş olması
na rağmen, mektebi bitirmiş birçok 
doktorlardan, değerde daha aşağı 
değildi. 

Tecrübesi çok azdı, belki de yok
tu. Fakat görüşü ve anlayışı o kadar 
kuvvetli idi ki arkadaşları da, hoca
ları da, mütehassıs doktorlar da hay
ret ve takdirden kendilerini alamı
yorlardı. 

Genç "doktor,, umu bir hasta dos
tumun evinde tanımıştım. Hasta 
aramağı, hatır sormağı pek sevmem. 
Ağır ilaç kokulu odalar, göğsümü 
tıkar, sinirlerimi bozar. 

Hele hasta ile, kendi çıkarlarından 
başka ilişiği olmıyan yabancılann, 
yapmacık üz\ilüşleri, yapmacık göz 
yaşlan. beni, ögürtüden hasta ede
cek kadar iğrendirir. 

Gel gelelim, hasta dostum, benim 
ço

0

k kahrımı çekmiş bir ~rkadaşım-

mrştır. Piyasadaki genel düşüklük 
yalnız bir kısım buğday ve unlar da 
değil her çeşit mallar üzerinde de 
görülmüştür. Belediye evvelki gün
kü komisyon toplantısında narhı in
dirmediğin in sebeplerini dün ga
zetemize gönderdiği bir mektupla a
tideki şekilde izah etmektedir: 

İstanbul belediyesinden: 
Belediyece tayin edilmekte bulu -

nan ekmek fiyatı hakkında son gün
lerde bazı gazetelerde hakikate uy
mıyan neşriyata tesadüf edilmekte -
dir. Doğru vaziyet şu suretle izah o
lunur: 

1 - Belediye ekmek fiyatını he
sap ederken un fiyatını esas olarak 
alır, buna imal masrafını ilave ede
rek ekmek fiyatını bulur. 

2 - Un fiyatları zahire ve ticaret 
borsasında serbeat satışlar neitccsin
de takarrur eder, ve belediyece reı;. 
men Zahire ve ticaret borsasından 
alınır. Un fiyatlarında son ay zar -
fında ekmek fiyatını bugünkü had
dinden aş:ığı indirecek bir tenezzül 
görülmemiştir. 

3 - lmal maarafı, adetleri iki yü
zü aşan ve muhtelif büyüklükte bu
lunan fınnların vasati i letme kabi
liyetlerine göre ve bugünün şartla
nna uygun olarak hesap edilmiştir. 

4 - Belediye ekmeğe azami fiyat 
tayin eder. Fırıncılar daha aşağı fi
yat üzerinden satış yapmakta ser • 
besttirler. Netekim bazı fırıncılar 
muayyen bir dereceye kadar istihsail 
arttırmak, imal masraflarından ta -
sarruflar temin etmek ve un piyasa
sının müsait bulunduğu zamanlarda 
un stoku yapmak suretile belediye -
nin tayin ettiği azami fiyattan daha 
ucuz ekmek t bilirler, .Bunul'\ hari
cinde çeşniye uygun olmıyarak ya
pıhp ucuz fiyatla satılan elaneklc
rin amilleri takip ve tecziye edilmek 
tedir. 

Bizans saraylarını 
Meydana ~ıkarmak 
Teşebbüsleri 

Eski Bizans saraylarını meydana 
çıkarmakla meşgul olan İngiliz asarı 
atika mütehassısı Baxter, Sultanah -
mette Arasta sokağındaki hafriyata 
devam etmektedir. Baxter şimdiye 
kadar elde ettiği neticeler hakkında 
demiştir ki: 

- Şimdiye kadar beyaz menncrJi 
bir yol bulduk. Bu yolun eski Bizans 
imparatorlarının saraylarına ait ol -
duğunu zannediyorum. Bundan baş
ka kıymetli bazı mozayıklar da bul
dum. 

Bize gösterilen kolaylıklara rağ
m.en çalışmalarımızda istediğimiz gi
gı devam edemiyoruz. Çünkü tahki
katımız yetişmiyor, bu aebeple Bi -
zans saraylarının bulunduğu sahayı 
~l~üst etmek kabil olamıyor. Etrafı 
ıyıce araştırmak için bu sahada eski 
evleri, binaları yıkmak icap ediyorsa 

dı. Hastalığına üzülüyordum. Bun
dan başka, hasta, paraca çok sıkıntı
da idi. İstediği yerden borç para bu
labilirdi. Lakin, onun hasta halinde, 
bir de böyle hasis düşüncelerle uy
kusunun kaçmasına gönlüm razı ol
muyordu. Sık sık, ona uğruyor, hem 
hastalığını, hem de eviq vaziyetini, 
halini anlıyordum. 

Neye şüpheli şüpheli bakıyorsun? 
Hayır, çocuğum, hiç de aklına gel
diği gibi değil... Bu hasta arkada
şım, kadındı, anlıyor musun? 

Kocası da vardı. Evet, zavallı, alık 
bir kocası da vardı. Kocasına alık, 
zavallı demekliğime rağmen, kadın
cağız:, daha zavallı mevkide idi. 
Çünkü, zeki, şık ve hakikaten aklı 
başında bir kadın için, böyle alık 
bir kocası olmak, bir zavaltilıktır. 
Evi çekip çeviren, para işlerine ba
kan, hepsi, hepsi o kadıncağızdı. 

Şık bir salon kadınının, eteği be
linde bir ev hanımı olaQi.lmesine şa
şarsın, çocuğum 1 

Kocasının alıklığınr, üç beş keli
me ile anlatayım: 

MeseHi, biz odada otururken omuz
larını kaldırarak, gelir, kansına so
rar: 

- Hanım, benim ceketim nerede? 
Ceket, sırtındadır. Kadıncağız, 

alay mı ediyorsun? gibi bakmaz; 
çünkü alışmıştır, hafifçe dişlerini gı
cırdatır: 

1 

da şimdilik buna imkan bulamıyo -
ruz. Halbuki bu saraylar meydana 
çıkarılacak olursa hem tarihe, hem 
te Türk hazinesine büyük hizmetler 
edilmiş olacaktır. İstanbuldaki ecne
bi asarı atika mütehassıslarına müra
caat edildiği takdirdo bunların araş
tırmalara devam için ]uzumu olan pa 
rayı bulacaklarına eminim. Ben şim
diye kadar Ingiliz, Amerikan, Fran
sız mütehassıalanndan biraz tahsi -
sat alabildim. Hafriyata devam et -
mekle beraber deniz ile demir yolu 
arasında bulunan Jüstinyenin evini 
olduğu gibi muhafaza etmeğe çah§ı
yorum. Yıkılmak üzere bulunan bu 
kıymetli mimari eserini yıkılmaktan 
kurtarmak için yakında tamirine baş 
Iıyacağım.,. 

lstanbulda bir 
Gazeteciler kulübü 
A~ılıyor 
lstanbuldaki yerli ve yabancı gazete 

mümessilleri ve gazetecilerden bir 
kısmı dün Basın kurumunda Tür
kiye Basın birliği başkanı Ankara 
saylavı Falih Rıfkı Atayın başkan
lığında toplanmışlar, ve lstanbul ga
zeteciler kulübünün kurulmasına ka
rar verdikten sonra kulübün onur 
başkanını, onur komitesini ve yöne
tim kurulunu seçmişlerdir. Kulübün 
onur başkanı İç İşler Bakanı Şükrü 
Kayadır. 

Onur komitesinde gazetemiz ba -
yazıcısı Mahmut Soydan. Ulus baş
yazıcısı Falih Rıfkı Atay, Cumhuri
yet başyazıcısı Yunus Nadi, Kurun 
basvazı~ı r M. Asım Us. fstaııbul 
Basın Kurumu başkanı Hak.ICı ·ı arııc 
Ua, Zaman gazetCiii sahibi Velit E
büzziya, ve fransızca İstanbul sahibi 
Piycr Lugof vardır. 

Kulübün yönetim kurumu şöyle
dir: 
Başkan: Akşanı gazetesi sahibi 

Neanettin Sadık, 
Başkan vekilleri: Abidin Davcr, 

Valcry. 

Genel sekreter: Neşet Halil Atay. 
Üyeliklere: Ahmet Şükrü Esmer, 

Ali Naci Karacan, Breli, Refik Ah
met, Ercüment Ekrem Talu, Rasim 
Us, Kanuti, Peyami Safa, Collim, 
Sedat Simavi, Selim Ragıp, Muvaf
fak seçilmişlerdir. 

İdare heyeti en kısa zamanda ku
lübü açmak i~in r"1ı.martesi tekrar 
toplanacaktır. ,, 

Sazlı, sazsız tarifesi 
Gazino, _?tel pHij ve saire gibi yer

lere ait fıyat listelerinin tasdikine 
devam edilmektedir. Tasdik müdde
ti bu ay sonuna kadar uzatılacaktır. 
Sayfiye yerlerinde sazlı ve sazsız ol
mak üzere iki türlü tarife yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

- İşte sırtında ya? , 
O, de.~in bir hayretle ellerini ce

keti üstunde gezdirir : 
- Oyleyı;e, ben, neden üşüyorum? 
Buna, verilecek cevap yoktur, ve 

hangi cevap verilse, o, ayni alaka ile 
dinler. 

Bu kadarı yetişir değil mi? Artık 
fazla söylemeğe değmez, sanırım. 

Kadıncağız, hastalanınca, evin ida
resi bozuldu ve borµ battılar. Eğer 
ben de arayıp sormasam, büsbütün 
batağa gömüleceklerdi. Ve bu, has
tanın iyileşmesine engel oluyordu; 
işte onu~ için sık sık yokluyordum. 

Son ugradığım gün, hizmetçi ku-
lağıma fısıldadı: 

- Yeni bir doktor geldi. 
Kocası, alık alık sırıtıyordu: 
- Meşhur bir mütehassısmış ... 

Yanında asistanı da var. 
Hastanın odasıı:ıa girdim. Bu 

meştiur mütehassısı tanıyordum, se
lamlaştık. O, bana asistanını takdim 
etti: ,. 

- En sevdiğim, en güvendiğim ta
lebem, Ali Remzi l 

Ali Remzinin dalgın bakışlı gözle
rinde olgun bir zekanın panltısı 
vardı. Elimi sıktı, bana baktı, sonra, 
hocasının yüzüne gözlerini dikti. 

O dakikada kızmıştım. Fakat bana 
aldırış etmemişti; batta, o dakikada 
beni gördüğünden bile şüpheliydim. 
Hep hocasını dinliyor, onun emiıle-

$ Şehrimizde bulunan evkaf genel 
direktörü Fahri, dün sabah, evkaf 
emlak direktörü Ra it ve İstanbul 
evkaf direktörü Niyazi ile Alem da
ğına giderek evkafın malı olan Ta:.: 
delen suyunu ve yeni yapılan tesisatı 
tetkik etmişlerdir. 

* Ankara tavukçuluk enstitüsü 
için Tarım Bakanlığınca Almanya -
dan satın alman 14 tavşan bugünler 
de şehrimize getirilecektir. 

* Safra yolunda taş olduğu için 
kendisine amelikat yapılan Sıhhat 
Bakanlığı içtimai muavenet genel di 
rektörü Faruk tamamen iyileşmiş • 
tir. Faruk, dün sıhhat direktörlüğü
ne gitmiş ve Ali Rıza Bayaunu ziya
ret etmiştir. * Çocuk Esirgeme kurumu vilayet 
merkezinde fakir ilk mektep çocuk 
larmın muayene ve tedavisi için ya -
~ı!1da .. bir klinik açılacaktır. Klinik 
ıçın luzumu olan tesisatın tedariki -n: ve h~zırlıklara başlanmıştır. Kli -
n!kte, ~ı hekimleri kurumundan se 
çılen dış hekimleri, her gün saat 8 
den 10 a kadar çocukların diş muaye 
nelerile meşgul olacaklardır. 

* BelediyC1lin büyük masraflarla 
yaptırdığı Galata kulesindeki vakit 
küresi aaatile Fatih, Beyazıt tren . , 
ve vapur ıskelelerindeki saatlerin 
her biri ayrı ayrı ayardadır. 

.Bel~djye, şehrin umumi günlük fa 
alıyetını karıştıracak olan bu vaziye 
ti ıslah etmek için esaslı çareler ara 
maktadır. 

~ Bundan .iki ar. evv~l aşı için 
durak yerlerıne gonderılen vilayet 

~tfl1ruıMffıfflı~un~f:}'./lır frrı\'i!Bml'ır. 
~yg_ırların geri gönderilmesi işi i
çın ıcap eden talimat, vilayet baytar 
direktörlüğü tarafından durak yer -
lerine bildirilmiştir. 

.\': Çocuk Esirgeme kurumu anne -
ler birliği, dün Fatma Atıfın Baş -
kanlığında Esirgeme kurumu vila -
yet merkezinde toplanmıştır. Toplan 
tıda birlik bazı idari kararlar verdik 
ten sonra 60 fakir hamile kadına kun 
dak takımı dağıtmış, annelerin ya • 
P~~a~.ları ~ır b~l_?_su. üzerinde görüş 
muşt~r. Ögrend.ıgımıze göre, balo, 
mevsım dolayısıle Florya plajların • 
da yapılacaktır. 

.~ Tüze Bakanı Şükrü Saracoğlu, 
dun Tıbbı Adliye giderek bazı tet
kiklerde bulunmuştur. 

• Kızılaym gençlik kolları içinde 
k~ruma ve Kızılay ülküsüne en ~ok 
hızmet eden Galatasaray gençlik Kı
zılay. derneğinin ıo A şubesi ü
yel~rınc gençlik Kızılay genel mer
kezınce teşekkür edilmektedir. 

• Üniversitede imtihanlar bitmiş
tir. Fakülte doçentlerinden bazdan 
tetkikatta bulunmak üzere Avrupaya 
gitmişlerdir. 

•Hava kurumu Eminönü kaza ko
lu, nahiye kollan başkanlarının işti
rakile dün toplanmıştır. Toplantıda 

rini yerine getiriyor, ve hocasının 
hasta muayene ederken söylediği 
sözlerin, aldığı tavırların birini ka
çırmamağa çalışıyor, bütün gözü ve 
kulağı onda, bir makine gibi hare
ket ediyordu. 

Bazan, hocasının gözünden ka
çan; yahut kendisinin tamamen kav
rıyamadığı bir noktayı, öyle terbiye 
ile, nezaketle bir hatırlatışı var ki, 
onun, kurulu bir makine değil, kafa
sı işliyen bir insan olduğunu gösteri
yordu. 

Onun, bu genç çağda, mesleğine 
kendini verişi, hoşuma gitmişti. ve 
ben, bu ilim, fen, fikir adamının, ka
fasının ve sinirlerinin duygu tarafını 
eşelemeği, içimden kurdum. 

Hayır! Ona fenalık etmiyecektim. 
Yeni bir dünya keşfediyormuşum 
gibi, bence meçhul olan bu cins ka
falarının içini öğrenecektim. 

Ve seni böyle sinsi sinsi gülmek
ten menederim, yavrum, anlıyor mu
sun? 

Sen, böyle manalı manalı gülmez. 
sen, ben, söylemiyecek miyim sanı
yorsun? Elbette söyliyeceğim. 

Ben. yalnız bu keşif gezintisi için 
kendimi sıkıntıya sokmıyacaktım. 
Onun yüzü, biçimi, hali de hoşuma 
gitmişti. 
Okumuş ve düşünen insanların, 

guzelliği, büsbütün başka oluyor. 
Onlar, bir nisan güneşi gibi insanı 

11 • 

BU DA BENDEN 

AYNALAR 
Adam oğlunun en üzene beze

ne icat ettiği, icat ettik-ten sonra 
da en çok beğendiği nesne ay
nadır gibi geliyor bana. 

İlk aynanın cilalı parlaklığın· 
da kendini boydan boya seyre
den ilk insanı düşünüyorum. 
Belki ondan önce durgun bir su
da kendi yüzlerinin gölgesini 
görenler olmu tur. Fakat en dur 
gununda bile bir kımıldanış, bir 
ürperiş olan canlı bir tabiat un
surunun içinde kendini görmek· 
le, ölü, ve esir bir aynanın için
de insanın kendini gururla sey
retmesi arasında derin bir ayrı
lrk vardır. 

llk aynada kendini seyreden 
ilk insanın duyduğu ilk his mut· 
laka gurur, böbürlenme olmuş· 
tur. Ve sanırsam, "dev aynaları,, 
bu hissin en son ve en gülünç 
ifadesini bulduğu sıralarda icat 
edilmiştir. 

Peki ama, diyeceksiniz, ya in· 
sanı bir karış, ecüç bücüç göste· 
ren aynaları ne yapalım? 

Bunun karşılığını size şöyle 
verebilirim: Eğer dikkat etmiş· 
seniz, görmüşsünüzdür ki, o in • 
sanı eğri, büğrü bir karış göste• 
ren aynalar daima dev aynala· 
nyla beraber, onların yanın la 
ve onlardan önce konulur. İnsan 
kendini ilkönce bir karış, eğri 
büğrii görür; fakat bu bir karış 
insanlar bile kendilerinin bir ka· 
rış, eğri büğrü olmadıklarına 
inandrklan için; bu aynanın gös 
terişine gülerler ve hemen ora· 
dan dev aynasına geçerler ve 
kendilerini oldukları gibi değil, 
düşündükleri gibi görürler. Böy; 
lelikle, o insanı bir karış göste· 
ren aynalar, dev aynalarının dal 
kavuklarından başka birşey de· 
ğildirler. 

Orhan SELiM 

kaza ve nahiyeler içinde yapılacak 
teşkilat görüşülmüştür. 

~ Türkofis şubeleri için yeniden 
14 memur alınacaktır. Bunun için 
de ayın 15 inde İstanbul, İzmir ve 
Ankarada imtihanlar yapılacaktır. 
Bu iş için, yalnız §ehrimizde müra· 
çat,t edenler.in ~rsı 75 i bulmustur. 

· 14 tcm~uz pazar guııa ....... ~ 
uın Milli ba)'tamı olduğundan Fran• .. 
su: sefiri Kammcrer Beyoğlundaki 
aefaret konağında Fransız tebaasını 
kabul edecektir. 

.Y. İ11tanbulda bulunmakta olan Ef· 
gan se!iri Sultani Ahmet Han dün 
Çiçerin vapurile Odesaya oradan 
Moskovaya gitmiştir. 

.Y. ÜnivCl.t'Sitede inkilap dersleri im· 
tihanlan d~vam ediyor. Dün de as• 
keri ve sivil doktor mekteplerile diş· 
çi mektebi ta.\ebesi imtihan edilmiş• 
}erdir. 1mtihaı.ı inkilap kürsüsü do
çentleri taraf mdan yapılmış, 'yüzler
ce talebe iştirak etmiştir. Ayın on 
beşinde de hukuk fakültesi talebesi 
imtihan olacaklardır. 

.Y. Üsküdar tramvayları için yeni· 
den dört araba getirilmiştir. Bunlar 
Üsküdar hattında işletilecektir. Bu 
arabalar, eskilerinden daha müteki· 
mil ve kullanışlıdır. Sosyete bu ara: 
balardan dört tane daha getirtmeyı 
düşünmektedir. 

.Y. Son zamanlarda Borsada meyaıı 
kökü istihsalatı bir hayli artmıştır. 
Yıllık istihsal miktarı 40 - 50 bin ki• 
Io arasındadır. Meyan kökünün ya
bancı piyasalara ihraç edilmesi iıtı" 
kanları gözden geçiriliyor. 

ısıtıyorlar. Onlann dalgın bakışta• 
rında alay yok, iğne yok, zehir yok ... 
O, dalgın bakışlı gözler, iyi biliyor• 
sun ki, hiçbir kavga kıvılcımı ile p~r" 
lamıyacak ... Her şeye müsamaha. ıt.e 
gülümseyen, uclan yorgun büküşli.1 
dudaklan arasından, hiçbir küfot 
çıkmıyacak ..• 

Bu yorgun ve durgun insanlarırı 
acaba heyecanları nasıldır? .. onla' 
da, canlanırlar mı? ı 

O gün, doktora. hastayı tckrat' 
muayene için gelmelrini, kendi ta~•: 
fımdan tenbih ettim ve hocanın g~Z:i 
de talebesini de beraber getirme!iJ1 
söylemeği unutmadım 1 

İkinci tesailfümüzde, ben, gcııY 
''doktorum.. u, onun bir türlü seıÔ· 
mediği bir çember içine almrştıtll· ; 
teneffüs ettiği havada, burnunun dJ~ 
sinirlerinin hiç de alışkan olma i• 
garip kokular sızdığını yarı anlar ı 
bi olmuştum. \lo 

Garip bir §aşkınlık geçiriyord5i• 
Hocası, biraz genç olsaydı, talebe al# 
nin bu şaşkınlığını farkederdi. 11 
nız arasıra hatırlatıyordu: 

- Remzi, ne aranıyorsun? 
- Dereceyi hocam! 

uıc• 
- Bak. konsolun mermeri 

rinde duruyor! 
1'J5' O gün, fazlasına gitmedim. 

bir plan kuru vermiştim. af l 
i:ArkaSJ " 

.. 
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ceğini otörde 
enir Oğrenmez aş ış, e Yapa-

1 uŞiu ! cağını Bilmez 
- .tSogazkesenden... Samatyaya ... 

dedim. f r-.-----~---~~-~-
Motör geriledi ve gene yoluna de
vam etti. 

Samatyaya ... Keldik. Merhabada O• 

llU otomobilden indirdik. 
- Hani paşa ile görüşecektim. 
- Merak etmeyin paşa buraya ge-

lecek! .. dedim. Ve onu kimseye gös -
termeden evime soktum. Aşağıdaki 
kendi odamı actım: 

- Buyurun: .. 
lçeri girince dolaşmaya başladr. 
- İstirahat edin oturun... dedim. 

Masanın başına karşılıklı oturduk. 
- Kahve emreder misiniz? Diyo 

sordum. 
- Fena olmaz ... Sigaramz var mı? 

Ben yanıma sigara almamışım ... de .. 
di. Kahve ve sigara getirttim. 

- Aklım almıyor ... dedi, paşa bu • 
raya mı gelecek ... 

Gürumsedım: 
- Evet aramızda karabet vardır· 

da ... 
Bundan sonra üzerini aradım. Epi

ce parası vardı. Fakat mühim evrak 
bulamadım. Bir müddet sonra anladık 
ki, İngilizler izimizi haber almışlar. 
Sokakta cayır cayır lngiliz otomobil
leri işlemeğe başladı. Fakat ben oda
ııın perdelerini kapattım. Karşılıklı o
turuyoruz. Karanlık bastı. Refikayı 
yukarı gözcü koydum. Mahalle allak 
'bullak oluyor. Düdükler, otomobil seı. 
lcri... Bir aralık bana sordu: 

- Burası Şehremini midir .. 
- Evet. .. diye cevap verdim. 
Şimdi motör bulmak lazımdı. Biı 

mlıddet sonra çamur Ali isimli bir 
komşunun motörünü bulduk. Biz ev
de beklerken yukarıdan refikam aya
grnı vurdu ve hafifçe seslendi: 

- Karanlıkta evin etrafında iki ki
şi dolaşıyor 1 Ben de perdenin arkasın 
dan baktım. Hakikaten iki gölge evin 
etrafında dolaşıyorlar. Tabancamı ala 
rak dışarıya fırladım: 

- Kimsiniz? .. diye sordum. Yaban 
cı degillermiş. Bir müddet sonra Ce
mi diğer memurlar da geldi. Mevkufu 
evden çıkardık, sahile indirdik. 

Bay Mazlumu burada bırakacağız. 
Çünkü Ali Kemali götürenler yalnız 
Cem'i ve Mazlum değil, bir üçüncü 
ve asıl memur daha vardı ki, o da 
Bay Cevdetti. Öykünün alt tarafını 
ondan dinli yelim: yalnız şunu söyle
meliyim ki bay MazlUmun ''bir 
giın,, dediği tarih 5 ikinciteşrin 338 
dir. Cevdet anlatıyor: 

" ... Yanımda iki er ve bir onbaşı 
ile motöre bindik. Samatyada odun 
iskelesine yanaştık. İskelede Bay 
Cem'i ve kayınbiraderi vardı. Biraz 
sonra Mazlum ve Ali Kemal geldi
}er. Ali Kemal motörü görünce: 

- Nereye gidiyoruz, diye sordu. 
İskeleden bir zat: 
- Kadıköyüne, Refet Paşaya gi

'deceğiz, diye cevap verdi. 
Motöre ilkönce Ali Kemal bindi. 
Bay Cem'i ve Mazlumun vazifele

ri buraya kadardı. Fakat bu sırada 
Cem'i dedi ki: 

- Ali Kemali biz tuttuk. İngiliz
ler bizi arıyorlar. Her halde bizi tu
tacaklardır. 

- Hakkınız var. Şu halde siz de 

No.S 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

DÜNKÜ TEFRİKANIN 
HÜ LA SASI 

. [Cephede, zeminlikte dört Fran -
~ız zabiti bir poker partisinden son
ra konuşuyorlar. Genç mülazım So
Jiers anlatıyor: harpten biraz evvel 
aldığı uç aylık mezuniyetini geçir -
mek için Fransanrn cenup sahillerin
de bir köye gitmiş. Orada anası 
Fransız, babası Viyana/ı Maryse is
minde bir genç kızla tanışmış. Kı -
zrn anası ölmüştür, babası bankerdir. 
Bunlar Framond isminde .zengin bir 
Almanın o köyün tepesinde, güzel 
bir sırtta yapılmış köşküne bir kaç 

·ay için misafir gelmişler. 
So/iers kızı seviyor. Fakat bu kı

zı Baden Baden'de görüp tanıyan bir 
Alman süvari zabiti de seviyor. Al
man zabiti, kızrn babası ile birlikte 
Fransanın cenubunda yazı geçirme
ge gittiğini haber alınca, Framond'
un akrabasrndan biri vasıtasile ken
dıni hö§ke davet ettiriyor. 1 ki genç 
?.abit karşı kar§ıya .. Kız, hiçbirine 
kalbini açmış değil.. Köşk sahibi 
Framond'un bir casus olması ihtima
li de wır. 1 ki genç zabit, genç kızm 
J:imc meyli olduğunu anlamağa çalı-

Tuzlayı geçtik.. Artık tehlikenin 
dışında idik. Kamaraya girdim ve 
arkadaşlara müjdeledim: 

- Selametteyiz, rahat edin. 
Yanımdaki deniz onbaşısı benim 

yerime yolumuzu ve etrafı gözetle
mekteydi. 

Buraya kadar motördekiler bir tek 
kelime konuşmadılar. Hepsi ölü veya 
dargın gibiydiler. 

Hereke önlerinde motörümüz ufak 
bir arıza daha geçirdiyse de çok 
sürmedi. Açıktan, korkusuz, gidiyo-

, ruz. Derince önünde makinemiz bir
denbire durdu. İki saat uğraştık, 
makineyi tekrar işletmek mümkün 
olmadı. Dalgaların keyfine uymuş, 
rasgele gidiyor ve hep sallanıyoruz. 

ı Tesadüf yardımımıza yetişti. Yanı
mızdan yelkenli ve motörlü bir mav
na geçiyordu. İşaret verdik, bağır
dık. Aldırış etmedi. Cem'i havaya 
bir el silah attı. Mavna bize doğru 
gelmeğe başladr. Yanaşınca motörü
müzün bozulduğunu anlattık. Bizi 
mavnaya bağbyarak Değirmendere 
açıklarına kadar götürdüler. Yolda 

Ali Kemali Istanbulda tevkil 
eden ve lzmite kadar götüren

lerden Cem'i 
Milli mücadele esnasındaki 

resimlerinden 

motöre bininiz. 
Hava fırtınalı ve motör de kücük 

olduğundan esasen dört kisiden faz
la alamazdık. Ötekiler isk~lede kal
dı. 

Biz, dört kişi, saat 22 de Samat
ya iskelesinden hareket ettik. 

Ay her tarafı aydınlatıyor, deniz 
gündüz gibi ve sert.. Motörün fe
nerlerini t'Öndürttüm. Kıyıdan evle
rin ve ağaçıc>:m denize yaydığı göl
gelerden geçiyoruz. O kadar yakın 
geçiyoruz ki karada konuşanlann 

seslerini işitiyor ve anlıyoruz. 
Fenerbahçe önlerine geldik. Motö

rümüz durdu. Makine bozulmuştu. 
Yirmi dakika kadar uğraştık. Tekrar 
yollandık. Bu aralık Ali Kemal gene 
sordu: 

- Nereye gidiyoruz? 
Mazlum cevap verdi: 
- Ankara ya! .• 
- Ben zaten tahmin etmiştiırı. 
Kıyıdaıy (200) metre açıktayız ve 

İngiliz gemileri arasından geçiyo
ruz. Ali Kemal istese ve, daha doğ
rusu, akıl etseydi, bağırır ve bizi ya
kalatırdr. Anlaşılan korkmuş, ser
semlemişti. Hele bir İngiliz gemisi
nin yakınından geçtik ki, içerdeki 
sesleri duyabiliyorduk. 

Tuzla kıyılarına geldik. Kayalar 
arasında il:rliyoruz. Bir hırıltı oldu. 
Motörümüz bir kayaya çarpmıştı. 
Ben motörün başında, Ali Kemalin 
yapacağı herhangi bir teşebbüse 
karşı tarassut halinde idim. Şimdi 
daha büyük bir tehlike içinde idik. 
Motör delinmiş veya sakatlanmış 
ise bütün işler bozulmuş ol~caktı. 
Bereket versin böyle bir şey olmadı. 

şıyorlar, aralarında ı'çten ve kinli bir 
mücadele başlıyor.] 

Ortalık iyiden iyiye karannıştr. 
Ağaçlardan fırlayan gece kuşları ok 
gibi tepemizden kayıp gidiyorlardı. 
Akşamın bütün bu güzelliğine 

rağmen, ıztırap iç.imi öyle burkuyor
du ki .. 

• 
Kapıdan girdik. Framond: 
- Zwei Kamaradcn, iki arkadaş, 

diye beni davetlisi Alman zabiti ile 
tanıştırdı. 

Ale!Usul biribirimizin ellerimizi 
sıktık. 

Uzun boylu, sarı, matruş bir adam
dı. Duruşunda ve konuşmasında 
son derece mağrurdu. İki eli cebin
de, kainatı üst perdeden seyrediyor· 
du. Bu kadar antipatik oluşuna rağ
men, kibar bir hali de vardı. Dudak
lar ince, gözler mavi, sol gözünde 
ince altın çerçeveli bir monokl .. Saç
ları seyrek, fakat ihtimamla taran • 
mış .. Geyinişine diyecek yok. Yalnız 
burnunda eski bir yara izi var. Her 
halde Bavyera usulü bir düello hatı
rası olacak .. 

İki bacağını açarak, o da beni yu
kardan aşağıya kadar süzdü. Bu ba
kışı ve süzüşü o kadar apaçıktı ki, 
insan hakaret sayabilir. yahut susa -
nık adamın terbiyesizliğine verir, 
geçerdi. Sordu~ 

mavnadan gelen bir makinist motö
rümüzü tamir ettiyse de bu motörle 
tekrar yolda kalmamız lhtimali var-
dı. Kıyıya yanaştık. Arkadaştan ve 
Ali Kemali orada bırakarak telgraf
ıhaneye gittim. İzmit mevki kuman
danlığına şöyle bir telgraf çektim: 

[Arkası var] 

Çay ithalatı azaldı 
Son .zamanlarda memleketimize 

yapılan çay ithalatı azalmış ve dur
muştur. Seylanın, İngiltere ile ara
mızda akdedilen yeni tecim anlaşma
sı dışında kalması, bu ülkeden yapı
lan sevkiyatı da durdurmuştur. Hin
distan ve Çinden, teeimel bir anlaş
ma olmadığı icl~ ın:ıl c"law
mcktedir. lfolandanın klering mllsa
adesine ragmen çııy göndermeyi i, 
bloke paraların tahsilinde güçlük 
çektiği şeklinde izah edilmektedir. 
Bu durum, çay fiyatlarına tesir et
miş, toptan satışlar kiloda 25 - 50 
kuruş kadar yükselmiştir. Aldığı -
mrz malümata göre, piyasada çay 
buhranı yoktur. Eldeki stokların da
ha yedi ay kadar ihtiyacı karşılaya
bileceği anlaşılmıştır. 

Etli lira para cezası almaca)f 
Tecim ve Endüstri odası meclisi 

diin aylık toplantısını yapmıştır. Bu 
toplantıda, parti kurultayı münase -
betile Atatürke çekilen tazim tel .. 
grafma gelen cevap okunmuştur. 

Meclis, odanın kanunu evvel mi -
zanları ile pliinçosunu kabul ve tas
dik etmiş, idare heyetince yapılan 
teklif üzerine yıllık oda aidatının ce 
zasız tahsil müddetini üç ay daha 
uzatmıştır. 

Bundan başka, vesika almadan ten 
zilath satış yapan bir ticarethanenin 
cezalandırılması hakkındaki idare 
heyeti kararı da onaylanmıştır. Bu 
ticarethaneden 50 lira para cezası a
lınacaktır. 

- Misafirimiz de süvC\ti zabiti mi? 
Sanki Fransı'z toprağında 

1
süvari 

yetişmezmiş gibi, müstehziyane gü
lümsedi. 

Ben de ta gözlerinin içine baka .. 
~ak: 

- Evet, dedim, süvat'İ zabitiyim. 
"«Ya, öyle mi h tertibinden, eğilip 

topuğunun üzerinde bir devir yapa
rak: 

- Sooo 1 ! dedi : 
Kendinizi benim yerime koyun. 

Maryse'i beğenen ve onu görmek i
çin ta Bavyeradan kalkıp gelen bu 
adamı bu halde görün de onu beğe
nin ve elinizden geliyorsa sevin .• 

Maryse, kuvvetli bir lambanın al· 
tına pembe ipek berjere uzanmış, o
turuyordu. Açık mavi krep döşin 
abajurdan akan ışığm altın saçlarına 
ne renk verdiğini tasavvur edebilir
siniz. 

Maryse o akşam clekolteydi. İlk 
defa çıplak beyaz omuzlarının te -
devvürlerini ilahi harikuladeliğini 
görüyordum. Boynunun hatları, ne 
bileyim, ne diyeyim, bütün bu kadın 
başı, bu kusursuz, bu pürüzsüz ka -
dm başı .. 

Alman zabiti ile beraber oluşumuz 
hoşuna gidiyordu. Sanki onun için 
bir eğlence mevzuu hazrrlanmıstr. 
Öyle ya .. Böyle bir vaziyet hangi ka
dının hoşuna gitmez. 
Kollarına kenarları gümüş brosa 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

·Sıcakta bira 
İnsan birayr, yazdan başka mev

simlerde, bir aperetif içmek, biraz 
keyif bulmak için içer. Fakat yaz 
gelince, hele pek sıcak günlerde, 
buzlu bira. keyif için değil, hararet 
kesmek için çok aranır. 

Biranın hararet kesmek için bü
yük şöhreti vardır. Bu şöhrete hak
sız da denilemez. Yalnız sudan, li
monatadan, şerbetlerden daha iyi 
hararet keser. Fakat arkasından ter 
başlar. Bira insanı başka içkilerden 
daha ziyade terletir. Onun is;in bira, 
bizim onu en ziyade aradığımız za
manda, bizi aldatır. 

İnsan terlemekten korkmaz da bu 
mahzuru bir tarafa bırakırsa, bira 
- tabiiğ kararında olmak şartiyle -
faydalı bir içkidir, hem de insanı 
besleyici, bir gıdadır. Çünkü bira 
ayni ağırlıkta etin verdiği kalorinin 
yarısını verir. Bundan dolayı devam
lı surette bira içenler çabuk şişman 
olurlar. 

Mide üzerine de iyi tesir yapar . 
İçinde acı maddeler olduğundan ye
mekten önce içildiği vakit iştah ve
rir. Yemekten sonra hazmı kolay
laştırır. Onun için hem yemekten 
önce, hem yemekten sonra içilebilen 
tek bir içki odur. 

Hekim terimiyle, sinirleri tenbih 
etmesi, açık sözle keyif vermesi şa
raba ve ispirtolu başka içkilere nis
petle pek hafiftir. Çünkü her vakit· 
içilen biralarda ispirto ancak yüzde 
üç, nihayet yüzde beştir. En kuvvet
li biralarda yüzde dokuza kadar çı
kar. Zaten biranın verdiği keyif, şa
rabın verdiği keyfin tersine olarak, 
daha ziyade uyuşturucu bir kevif
tir. Bu da biraya konulan şerbetçi 
otupdan ileri gelir. Şerbetçi otu, bı
zim eski ıstılahımızdaki Haşişet - üt
Dinar adının da gösterdiği gibi haş
haş cinsine yakın bir ottur ve insana 
uyku getiren bir keyif verir. Sıcakta 
hararet kesmesi de bundan ileri ge
lir. 

Biranın iyi besleyici bir gıda ol
masından dolayı onu şişmanlamak 
istiyenlere, kansızlıktan, veremden 
hasta olanlara tavsiye ederler. Ço
cuk emziren anneleri de hem besler, 
hem sütlerini arttınr. Şişmanlara, 
şeker hastalığına, albiimin hastalığı
na tutulanlara pek dokunur. 

Az içildiği vakit biranın zararsız 
olmasr, sonunda zararlı olm;ı.sr,,., ..ı.,, 

sebep olur. Çünkü harareti, ilk{n 
teskin ettikten sonra, ter getirerek 
gene hararet vermesi, az keyif getir
mesi üst üste birçok bardak içilmesi
ne mevdan açar. Bu da en sonunda 
uııocyf rcu.-ın ~"'~"=e"' ""'"""--S-
na bir hastalık getirir. Biranın için· 
deki şerbet otu da haşhaş gibi insa
nı nihayet sersem, aptal yapar. 

Sözün kısası, bira kararında içildi
ği vakit hiç zararsız, besleyici oldu
ğu için, faydası bile olan bir içkidir. 
Onun kararı da bir yemekte nihayet 
bir §İşe ile kalmaktır. Halbuki birayı 
~k sevenler günde dört, beş. hatta 
on şi~eye kadar çıkarırlar. Bunlar 
kendilerini midesi şişmiş, şişmanlık
tan koca karınlı, sersem olmıya ha
zırlıyorlar demektir. 

Lokman Hekim 
22!!!! 

Bir garip müracaat daha 
Tecim ve Endüstri odasına za-

man zaman garip müracaatlar yapı
lır. Bunlardan en yenisi şudur: 

Odaya Draçdan bir mektup gel -
miştir. Mektubun sahibi tiyatro ar
tisti olduğunu, çeşitli çalgıya aşina 
bulunduğunu, iyi oyun oynadığını 
bildirerek kendisine münasip bir iş 
a~an:ıaktadır. Bu zat, yalnız yaşını 
bıldırmcmiştir. Tecim ve Endüstri 
odası, kendi mesai sahası haricinde 
gördüğü bu dileği tetkik ettirmekte
dir. 

pembe krepten ince bir eşarp atrnıi)
tı. Yaz akşamına pek yakışan hafif 
tuv~le.ti için<ie vücudunun bütün gü
zellığı ayrı ayrı insanın gözünü alı
yordu. 

Lauffen gelip kızın yanındaki can 
dalyaya şöyle bir ~öktü. İki eski ah
bap gibi konuştular, konuştular. 
Werner Golovine de beni bir kenara 
almış, Viyanadaki binaların mimari 
güzel}ik}erini anlatıyordu. Nezake • 
ten d~nlıyor gibi görünüyordum. Fa
kat hır kelimesi kafama girmiyordu. 

Ortada bir karar verilmişti, Hes
perida'da hep fransızca konuşulacak. 
Bu karar üzerine herkes fransızca 
konuşuyordu. 

Gözlerim ve kafam ikisinde .. Ma
ryse'de ve Alman zabitind;!, onlar 
da f~a?sızca konuşuyorlar. 

İkısı de gülüyorlardı. Biribirlerini 
tekrar gördüklerine pek memnun gö
rünüyorlardı. Maryse harikulade gü
zel parmaklarile, dizindeki sırma la
m.alı _yastığı okşuyordu. Ara sıra eli
nı bırden kaşlarının üstündeki saç
larına götürüyordu. Onun en sevdi
ğim hallerinden biri de buydu. Ya
rabbi, ben bu kadının nesini sevmiyo 
ıum ki.. 

!çimden adeta inliyordum:. 
- Maiyse, Maryse, acı bana .. 
Framond salonun içinde bir aşağı, 

bir yukarı dolaşıyM, ufak bibloları 
düzeltiyordu. 

' [Arkası var] • 

11-7·935 ~ 

KENDi KENDiMiZE ÇATIYORUZ 

ÇöpçUferimiz, Belediyemiz ve halkınııı: 
----------------,.------_.:;,.----------------------

Bu reımı sabahın altısnda alınmrı ıanmayrnız. 
r e s im s a a t 9,5 d a E m i n ö n ü n d e a l ı n m ı ş t ı r • 

FAZLA SÖZE NE HACET? ... .._. ............ ~. 
Ne 

Görünmez Kaza! ... 
Gazetelerde birçok garip haber defterlerini satın almak kaçakçı! 

gördiik. Mahut ve müt~veffa Esnaf olunca, kimbilir kaçakçılık sayı!ıt 
Bankasının terekesi haraç mezat sa- lecek daha ne kadar bilmediğinııt 
tılırken birkaç kişi de bankanın eski timaller ve tehlikeler vardır. 
kopye defterlerini satınalmı§. Bu Bize kalına benim r~mi bir 1JŞ 
defterlerin baştan aşağı dolu veya kanın· eşyası satılırken içinden çı~ 
boş olup olmadığını da bilmiyoruz. bir (kopye defteri) eğer yasak 
Yalnız bu alışverişten birkaç zaman şey idiyse onu sattırmamak, veya l>' 
sonra müddeiumumilik bu defterleri kalara tamim edip böyle defterle 
satınalan ticarethaneyi ve bu alışve· yok ettirmek lazımdı. Böyle açıı.1' 
rişe girmiş olanları (kaçakçılık) su- satılan bir şey satın aldı diye bifl 
çu ile sorguya çekmiye ve işe el at- suçlu hem de kaçakçılık gibi ağır ~ 
mıya koyulmuş.. Çünkiı, kopye def.- amansız bir suçla bulaşık saymak 
terlerinin kağıdr, sigaı;a kağıdına raz zor iştir. Zira, memleket içill 
benzer. Sigara kağıdı da bizde açık açıkta satılan bir defterin alınış şc) 
satılmaz, yasaktır. li ne olursa olsun ona kaçak i 

Bilmiyoruz, iş tıpı tıpına bu yaz- vermek biraz güç olur. lşin daha tr 
dığımız gibi mi olmuştur. Biz bunu hafı bu kaçağı haber verenin defl' 
gazetelerde böyle okuduk. Eğer yan leri o ticarethane adına satm aJatl 
hşlık olsa idi işte ilgili olanlar elbet lar olmasıdır. 
te düzeltirlerdi. Böyle bir düzeltme Madem ki, bu defterler kaçak il 
olmadıkça biz o okuduklarımızı yani lıyor. İnhisarlar idaresi bu husus' 
şu yazdıklarımızı doğru diye kabul gazetelere bir mektup yazarak fi 
edeceğiz.. kaçaktır, ne değildir bildirse de JıC 
Şimdi bu okuduğunuz seye göre kes de günün birinde böyle görürııı" 

herkes az çok bir ihtimal ile ve bil yen bir kazaya uğramasa çok iyi C' 
miyerek kaçakçı olabilecektir. Çiin _ lur biz böyle düşünüyoruz. 
kü bir bankanın kullandığı kopye Siz ne dersiniz 1 - -~ 
Bir Tel~azısının 

Başına ueıenı r ··' "Tan .. da bulunmadığ1m bir sıra -
da lzmirden benim adıma bir tel ya
zısı gelmiş. Arkadaşlardan biri, rcsü 
yü imzalayıp almış. Bu 10abah "tclya 
.zın var,. dediler. Fakat, aramadık 
yer bırakmadığımız halde tel kağıdl
nı bulamadık. 

Ortalığı süpüren hizmetçi kadın, 
gelişi güzel bir yere atmış olacak -
tı. 

Fakat, ne ehemmiyeti vardı? Tel -
graf dairesinde akşam gelen bir tel 
yazısının kopyesini nasıl olsa bulu
rum, diye düşünüyordum. 

Meğerse, yanılmışım. Telyazıları 
dağitma dairesine ba vurduğum za. 
man, nazik b~r me.mur, ellerini uğuş 
turarak sankı bu ışte kendisinin bir 
suçu varmış gibi: 

- Yazık ki, gelen telyazısının kop 
yesini bulamıyacağız dedi. 

Ve anlattı; 
- Yeni makinelerimiz, bir 'tek şe

ritle çalışıyor. Her gün aldığımız 
binlerce tel yazısından hiç birinin 
kopyesi bizde yoktur. içinde ne yaz 

dıklarını da bilmeyiz. Sizin için ) 
nız bir kolaylık yapabiliriz. ı 
TeJyazmızın numarasını vererek 

mirden ikinci bir kopye istetiriz 1 9 
nun için de çekilecek telyazısınıtı 
rasını ödemeniz Jazım ... ,, 
Düşündüm ki, bu telyazısı beI11 

kendimindi. Yalnız gönderen ki~ 
ile gönderilen kimseyi ilgilcyebil1d 
di. Fakat, ya bu tel yazıları içirı. 
devlet işlerine dokunanlardan b~ 
herhangi bir sebeple ortadan ka)' 
lur da, çekildiği merkezden bir 1' 
yesini çıkarmak için aradan geçe'' 
vakit icinde tamir eilcmez bir va'1 

yet meydana gelirse .. Ve söz gel• 
bu telyazılarından biri, bit kaçag 
yakalanması, yahut daha önemlı 

·daha acele bir işi bildiriyorsa, ··J>O~ 
yesi yok!,, sözü bir mazeret ola!' 
öne sürülebilir mi? 

Çekilen tel yazılarının bir ko~> 
si her halde merkezde bulunmalı" , 
Eldeki makinelere bu işi gördür t' 
mek mümkün değilse, başka bir ç• 
düşünmelidir. 

Salahaddin GÜN~ 
OSMANLI BANKASI 

3 1 2 inciKanun 19 3 5 tarihindeki mali vaziyet 
Aktif 

1sterlin Ş. f'• 
, ________ - / 

Hisse senetlerinin tesviyesi talep edilmemi~ olan kısmı 5.000.000 - ~ 
Kasada ve Bankalarda mevcut nııkı.ıt 5.474.487 9 6 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 1.079.456 -
Tahsil olunacak senetler 4.118.474 - / 
Cüzdanda mevcut Kıymetl~ 2.714.470 ıs '6 
Borçlu hesabı cariler 5.298.570 12 3 
Rehin mukabilinde avanslar 2.239.861 1 9 
Kabul tarikile borçlular 680.144 2 J 

Gayri menkul mallar ve mobilya 628.768 3 jO 
Müteferrik 61.689 ıs / 

------ ı 
27.295.922 ~ 

Pasif 
Ş !'· 

!sterlin · / 

Sermaye 
Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat akçesi 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadelı senetler 
Alacaklı hesabı cariler 

-,, 
10.000.000 - / 

1.250.000 - b 
371.761 19 6 
298.377 1~ 5 

ıı.391.836 ı 9 10 
2.104.175 ıı o 

680.144 j 
199.62S ıo / 

Vadeli bonolar ve hesabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

Kqyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas ve 

U~tımi Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

- ,. 

~ 
1i.IJll 

Türkiye Umunı l\ 
PII. GARELLf 



YUNAN PARLAMENTOSUNDA 

Rejim meselesi etrafında 
şiddetli münakaşalar oldu 
Atina, 10 (Özel aytarımızdan) -

J>arlimentonun dünkü celsesinde ge
noy kararname~i için yapılmakta o
aan ayta,malara devam edilmiştir. 
Parlamentonun dün kapanması la -
z~~ __ geldiği halde bu münakaşalar 
yuzunden celse bugüne de kalmış -
tır. 

11~ 11öz alan Baltacis kral Jorj a-
1eyhınde Stratos tarafından söyle • 
ınenleri reddetmi§, bundan sonra söz 
ısöyliyen Kriezis kral taraftarı bulun 
dugunu söyliyerek cumuriyet lehin
de fikirlerini bildirenlere karşı mü-
'tecavizane bir ifade kullanmıstır 1-
ki tarafa ayrılan saylavlar a;ası~da 
heyecanlı gürültüler olmuştur. 

Kriezis, cumuriyetçileri, pis usul
~cr ~llanmakla ittiham etmiştir. Bu 
nun .u~eri.ne ~rakılar kürsüye gele
re~ ıkıncı reıs Mavromatisin ın ı
ıragını almışlar ve çalmağa başfam~ş
~ardır. 

Sükı11leti iade etmek için uğraşıl
lnı§ bundan sonra söze başlayan Go-

los saylavı Apostolidis cumuriyet le
hinde bulunmuştur. Aytaşmalara 
(münakaşalara) bugün de devam e
dilecektir. Ahali partisi saylavları i
le konuşan Başbakan Çaldaris re~~ 
kararnamesi üzerinde çıkarılan gu • 
rültülerden dolayı çok canı sıkıldı
ğını söylemiştir. 

Ahali partisinden ~ir p~ Ça!.d~: 
risi rejim hakkındakı duşunduğu~~ 
söylemek için sıkıştırmaktadır. ~u
kfımet taraftarı gazetelerden. ~ıp~ 
hükümetin ve bilhassa Çaldarısın fı
kirlerini söylemesi elzem. o~du~nu, 
hükumet başkanı ve partı lı?en bu
lunan bir kimsenin ben b!tarafnn 
demesinin doğru olamıy~cagını, ya
zıyor ve sunlarr ilave edıyor: 

«.Çünkü bitaraf demek hem kralcı
yım, hem de cumuriy~!cirim demek
ten başka bir şey degıldır.> 

Yeni bir yayıntı (şayia)ya göre 
de Çaldaris kabinesinde yapılacak 
değişiklikte cumuriyet taraftarı ba
kanların drsarda bırakılacakları söy
lenmektedir. 

Çin de Y ang -T se Nehri Taştı 
Üç Şehir Su Altında Kaldı 

tlankov. ıo (A.A.) _Yedi ilin sü~l. kuvvetleri, Yang • Tse 
nehri bendlerinin sağlamlaştırılması ıçın çalıştınlmaktadır. Bu 
b~ndlerde şimdiden açılan yarıkla:_dan sular f ışkınnaktadır. 
:Sınlerce kişi damlara çıkmak ~e .aga~ıa.~a .. tıı:nanmak sureti le 
kurtulabilmişlerdir. Şaşi bölgesı şım~ı b?yuk bır göl halindedir. 
Gerek bu şehrin, gerek Şangte ve Kıukıang şehirlerinin sokak
ları sular altında kalmıştır. 

Bir Alman Filosu Danzig'te ' 
. ~arşova, .~o (A.A.) .- Altı av~ı g.emisi ve "Tsingto'' uçak gc

:ınısı_.den murekk~p bır Alınan fılotılası Dançig'e gelmiştir. Do
~u Prusyasınd~ Pı~lo'ya giden filotillanın, gemilerin birinde bir 
arıza çıkması uzerıne Dançig'e gelmek zorunda kaldığı söylen
mektedir. 

ogu A rtkasmda ki italyan 
askerleri 200 bini buldu 

ı·· Londra, 10 (A.A.) - Tsana gö • 
bUnde yapılacak bende ait olup, Ha· 

e\hukumctinin de karşı durmama• 
:~a arar verdiği mesele hakkında so• 
ları n .. soruya cevap olarak Eden şun .. 

soylemiştir: 

'erli abeş hükumeti 1 S Mayısta, lngil 
b c, Mısır ve Sudan Hükümetlerini, 

u Jnesel ·· · d · "a . e. uzerın c bır anlaşmaya 
'ko rtnak ıçın Adisababa'da toplanacak 
'\rc~fcranaa delegeler göndermeğe da .. 
:rnc .ctn_ıiıti. Maamafih lngiliz hükQ .. 
1 ~· hılhasaa barışçıl bir kotarma yo 
~ Ulrnak uzere elinden geldigi ka
b r. çalııtığı bir sırada, ltalya ile Ha
d eı;sta~ araıındaki anlaşmazlığı tid
t et en~ır~cck hiç bir tedbir almak is
h ~eınııt_ır. Bundan dolayı 1ngilterc 
r u Unıcti, ilgili hükumetlere konfe -

d~i~n sonraya bırakılması lazım gel
ı ıni ·· 1 S d aoy emekl~ beraber, Mısır ve 

la u ana, yukarı Nil çevresindeki asri· 
'.l1 rı~ı da (menfaatlerini de) gözden 
!A~ tutmamalarını tavsiye etmiıtir. 
hı ~da. bu aıuğl~ (menfaatler) yal
'ta z ahıre ve Adısababa hükumetleri 
aarafıldJm depı. ayni .zamanda Fran
:S v~ talya tarafından da tanınmıştı. p: . dolayı lngüiz hükumeti, bu 

.. ıerı ~eydana getirmek için daha 
:tnusaıt bır zamanı ı.._,_1 ~ 
\'ermi§tİr. ....... emege karar 

Roma, 10 (A.A.) _ I • • 
lan revenlerde ... 1 • Yl malumat a-

:ır .... y endıği ·· 1 giltere hUkametinin H ne gore ~ -
dckı durumunu d . ~bes meselesın
bilir. Yan reımitgı~~rmesi be~len~· 
gazetesi lngiltere hükuoma~e d ltalıa 
lar sosyetesinin pr t .. !11~tıne, ulus -
tellklri etmemeıini es 1Jİnı pek ciddig 
yaçlarmı daha jyj ve talyanın ihti
ınnı tavıiye etmeır::ılaınağa çahşma
~örc. Habe9iıtarun I~ Bu gazeteye 
JŞgalı, bugün Habeş bük~ ~a_fından 
dit ettiğinden fazla In ~etinın teh
( mcnfaatlcrini) tehditg\ız ~aıfla?n~ 
Yazmakta ve lngilterenin !\"yecegını 
}anışmaıını (tesanüdünü) ;:upa da
•ını iatemektedir. rınama -

ltaıya fimdllik suaı harekata 
baflamıyacak 

Paris, 10 (A.A.) Eko de Pari 
zetc.inin Londra aytarının fikri s a
re: İtalyan hükUmeti maddig 
lcrden dolayı bir müddet için Habe 
tan da ıilel hareketlere başlanııyacak 
tır. Sebepler de şunlardır· 

Birçok kuyular açıldrgı hald 1 
lecek au a dır. Bu)"Uk mıkdard a 
•e harp gereçinin Habe ıst 
taımmak ıçın gereken taıııuııa a 

Uluslar Kurumu Genel Sekreteri 
Aveno/ 

rmın sağlanması (temini) aylara müh 
taçtır. 

En az 400 bin kişiye 
ihtiyaç var 

Londra 10 (A.A.) - Deyli Teleg
raf ~~eteıinin Adiaababa aytannın 
verdıgı mal\ımata göre Italyan kur _ 
may~. (erkim harbiyesi) Habeıistan -
da suel hareketlere başlanması için en 
a~ 400_ bin kişiy~ ~tiyaç olduğu fik
rınded~r. Halbukı şımdi Doğu Afrika 
smdakı İtalyan askerlerinin aayı11 200 
bini bulmamıştır. Ayni gazetenin fik
rine göre Mussolini görütmelerden 
kaçmakla beraber bu görüşmelerin U
luslar aosyeteıi dı9ında yapılmôını 
iıtemektedir. ltalyanın amacı Franaa 
nın Fastaki kontrolü gibi Habe9istan 
da da tam bir ıüel kontrol kurmaktır. 

Sınır meselası 
Lahey, 10 (A.A.) - Italyan ve Ha 

bet delegeleri tarafından yapılan di -
yevlerden anlatıldığına cöre Italyan
lar aytışmalarm yalnız hidiıelere haa 
rını istediklerinden ve sınır mesele • 
ınin görüşülmesine yanaşmadıldarm 
an dolayı uzlaşma komisyonunun it

leri akamete ugramıştır. Habeş dele-
geleri Uluslar sosyete · müracaat 
derek komi ona bı ı uye atan 

(tayin d ) ı teyecek -
tal a 1 göre 15·5 

anlaşma ına 
r me lcsını go 

Eski Başbakan Georgieff 

Bulgaristanda 
T evkifat Yapıldı 

Sofya, 10 A.A. - Polis, 19-5-34 
hü~ümet darbesini hazırlayan albay 
Voıçeff, başlıca yardımcısı eski Sof 
ya ilbayı Karalakoff'u yakalamıştır. 

Karalakoloff. geçen ikinci kanun
da, içlerinde eski bakanlardan Tsam
koff ve Georguicff bulunan bazı 
hükümet adamları ile birlikte San -
ta - Anastasia adasında hapsedilmiş-
ti. • 

Polis eski ilbayın evinde araştır -
malar yaparak bazı belgeler (vesika
lar) bulmustur. 

Sofya, 10 A.A. - Bulgar ajansın
dan: Eski Başbakan Georgiefin özel 
kalem direktörü Karakulakof ile es
ki tarım bankası direktörü Kuma -
nof'un siyasal faaliyetleri hakkında 
ileri sürülen suçlar üzerine bunlar 
başlanılan gercini (tahkikat) bitin -
ceye kadar tevkif edilmişlerdir. 

Uzak doğuda 
Bir depreme 
Şanghay. 10 A.A. - Şanghayın 

200 mil doğusunda Yuanling'de vu
kubulan depremede on bin kişinin 
öldügü söylenmektedir. 

Bir Yunan 
u,u$)ı \ICiflW 

Atina, 10 (Husu.si .rm.ıhabirımiz 
bildiriyor) - Bir süet talim tayya
resi, Tatsi alanında düştü. Paraşüt
le atlıyan rasıt paraıüt açılmad~ğın
dan öldü. Tayyareci kurtuldu. Olen 
rasıt Yunan isyanında asilere esir 
olmuş, fakat idama mahkum olduğu 
halde hükfımetin zaferi üzerine kur
tarılmıştı. 

Yunan meclisi 
Atina, 10 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Yunan meclisi yine 
toplandı. Belki yarın yine tatil ya
pacaktır. 

Piredeki grev 
Atina, 10 (Huauai muhabirimiz 

bildiriyor) - Bakır fabrikalarında 
yapılan Jukat devam ediyor. 

Mussollni ile Kondilis 
Atina, 10 (Özel aytarımızdan) -

General Kondili-s, Mussolini ile u.zun 
bir konu§llla yapmıştır. Atina ajansı· 
nın. verdiği _bir telgrafa göre ltaJyan 
eskı muharıpleri Kondilia şerefine 
dün bir resmi kabul yapmıılardır. 

Kralcılar faaliyette 
Atı a, 10 (Özel aytarımızdan) 

Atın ı i mindeki kralcı gazete 
kral hareket taburu,, teşkili ıçin 

bır defter açmıştır. Gazetenin bu ha 
reketı menedilecektir. 

rüşmek hakkına malik değildir. Halbu 
ki Habeşler böyle bir anlaşma olmadı 
ğını söylemektedirler. Italyanlar 15 
günlük bir aradan sonra yeniden top
lanılmasını teklif ettıklerini, fakat Ha 
beş delegelerinin bunu kabul etme -
diklerini bildirmektedirler. 

Genç Fafistlerin dilelli 
Roma, 10 (A.A.) - Littorio'nu~ 

ce~ç Faıiatleri Parti genel aekreten 
Atil Strcsaya yolladıkları bir mektup· 
ta, Doğu AfrikaBina hareket etmek 
dileğinde bulunduktan ıonra ıuniarı 
yazmışlardır : 

. ''Ödevimiz, sile] olduğu kadar tinci 
dır. Agropontino kolonları oğulları
nın damarlarında harbi kazanan baba 
larını? ~anı dolaştığını acuna gö~ter
mek ııtiyoruz. Habeıistanda ıehırler 
kurmak istiyoruz 

Yeni askerler 
Roma, 10 (A.A.) - Bir emirname 

il~ 1909, 191 O 11ruflanna menıup bir 
mıkdar uzman (mütehassıs) ıilih altı 
na çağırılmıştır. 

Avam kamarasında 
Lon r 10 (A.A.) - Eden, Avam 
ma as nda liberal manderin Italyan 

• Habeş anlaşmazlıgı hakkındaki bir 

Dünya Gazetelerine 
Hadiseler 

ORTA AVRUPACA 

Avusturya Ve Habsburglar 
Le Petit Parisien'den 
Avusturya Dış Bakanı Berger • 

Waldenegg Viyanada ecnebi .. g~zetc 
cilere beyanatta bulunarak, hu~u~e
ti, Habsburg ailesine ait emvalın ~~
de ve kendilerinin Avusturyaya don 
meleri için kanun vaz'ına mecbur e
den sebepleri anlatmıştır. Dış Ba - . 
kanına göre, bu yalnız bir namus bor 
cudur. Başka bir şey değil. 

Salahiyettar bir ağız tarafından 
alenen söylenen bu sözlerin ehemmi 
yetine dikkat etmek gerektir. Sakıt 
prensler hakkında Viyana devlet a· 
damları hakkında alınan tedbirler, 
bir heyecan uyandırdıyse, bundan iç
tinap etmek gerektir. 
Avusturyalı Legitimist'ler, krallı 

ğm iadesi için yaptıkları tasavvurlar 
da, son derece cesaret bulmuşlar -
dır. Bundan sonra daha büyük bir 
kuvvetle çalışacaklarına da §Üphe 
yoktur. Eger bu propaganda yapılır, 
ve Avusturya halkının mühim bir kıs 
mı arasında intisar ederse, orta Av -
nıpada tehlikeli ve büyük bir şüphe 
havası uyandıracaktır. 

Küçük andlaşma, devletleri. sakin 
ve va~ur bir tarzda Viyana işine kar 
şı vazıyet almışlardır. Ve eger Habs 
burg'ların tekrar iadei itibar etmesi, 
krallıgın iadesine doğru yol alırsa. 
her türlü faydalı tedbirleri almak 
hakkını da muhafaza etmektedirler. 

Prens Starhemberg şimdiki halde 
İtalyadadır. Onun bu seyahati hiç 
şüphesiz, Habsburglar meselesi ile 
alakadardır. Mösyö Mur.solini ile ko 
nuşacağı söyleniyor. Dorçe. küçük 
andla!}lllanın Tuna anlaşmasına gir • 
mesi için en birinci şartın, Avustur
yanın Viyana tahtına tekrar Habs -

lmparatoriçe Zitta 

burg'ları çağırmamağı taahhüt etme 
Bile tahakkuk edeceğini biliyor. 

Munolini muhakkak Prens Star • 
hemberg'e basiretli davranmağı tav
siye edecektir. 
Franaanın bu nazik mesele üzerin 

deki noktai nazarına gelince, bu ta· 
mamen malfımdur. Ve küçük andlaş 
manın noktai nazarile birdir. Tuna 
ha~zasında barışı tahkim etmek endi 
tesıle hareket eden memleketimiz, 
kıtamızın bu kısmında her türlü ka
rışıklıklar vukua getirecek bir vazi-

YUNANiSTANDA 
--------------------

Vedat Nedim 
Tör Şerefine 
Verilen Ziyafet 
. ~tina, 8 (Hususi muhabirimiz bil 

dırıyor) - Evvelki gün buraya ge -
len _matbuat genel direktörü Vedat 
Nedım Tör serefine akşam, Yunan 
matbuat direktörü Moskopulos tara
fın~an. Kifisya'da bir akşam yemeği 
verılmı§tir. Rotari klübü balarının 
h~ftalık toplantılarına te5adüf etti -
rılen bu yemekte, Moskopuloa, iki 
memleket dostluğuna Türk ve Yu -
nan ınatbuatının yaptıkları ve yapa 
c~k~arı yardımdan bahıetmif, kade
hını Türk ulusu ve matbuat tcrefine 
kaldırmıstır. Vedat Nedim Tör bu 
sözlere ~evap vererek demiştir ki: 

. l_tiraf edeyim ki, her münev -
ver ıçın görülmesi bir .zaruret olan 
şehri.ni.zi düne kadar görmemiştim. 
Şehrınız deyince yalnız onun taşını, 
toprağını havasını ve güneşini eski 
ve Yeni yapılarını kastetmiyorum. 
Onun içinde yaşıyan insanların ka • 
falarını ~ ruhlarını. hayati telikki 
tarzlarını da kastediyorum. itte ba
na bu akşam Yunanlıların enteltektü 
e~. ~~Yesine yükselmiş zümresinin 
kucuk fakat güzide bir sosyete için
de yaşamak fırsatını veren do.tum 
Moakonulos'a teşekkür etmekle bor
cumu kıameTt ol1M1n eda etmit olu -
Y~ruın. Türkler ve Yunanhlar, ta -
rıhin çok kere iki muariz olarak kar.-

sualine cevap vererek demiştir ki: 
İtalyanın harbe başvurmayacağını 

k~vve~le ümit ediyorum. Hükumeti -
mız. dıger hükfimetlerle birlikte, an -
laşmazhğın banşcıl araçlarla kotarıl
masını sağlamak için ugraşlarına de
v~m etmek dölenindedir. (azminde -
dır) 

yeti beğenmiyecektir. 
Başbakan M. Berger • Waldenegg. 

Schuschnigg bunu bilmez değildır -
ler. Geçen şubat ayı zarfında Parisc 
yaptıkları ziyaret esnasında, Flan -
din ve Laval'la münakaşa ettikten 

Ar~idük Otto 

sonra Habsburg meselesinin bugü • 
nün meselesi olmadığını itiraf et -
mişlerdir. 

Matin'den: 
Romadan telefonla bildiriliyor -

Habs.burg'ların emvalinin iade e~ile
cegi, ve memleket dahiline girebıle • 
cekleri hakkında verilen kararla~, 
Arşidük Otto ile, bir Savoil prensı
nin ni§anlanacaklarına dair iki ae -' 
nedenberi deveran eden !18Yiayı kuv 
vetlendirmiştir. 
Sabık imparatoriçe Zita 1932 de 

ltalyada bulunduğu zaman İtalya 
kralı ve kraliçesi tarafından kabul 
edilmiş ve bu esnada oğlu Otto'yu, 
kralrn kızı Mariye takdim etmişti. 
O zaman iki genç arasındı bir roma 
nın başladığı teyit ediliyordu. Fa -
kat söylendiğine nazaran kral Em· 
manuel • Victor İtalyayı arsıulusal 
bir maceraya sürükliyebilecek olan 
böyle bir projeye mini olmu~ ve sa 
bık imparatoriçe Zita ihtiraslarını 

terketmek mecburiyetinde kalmıştı . 
son eenelerde vukua gelen hadiıele -
rin bu kararı ne dereceye kadar ta
dil ettiği mailim değildir. Avusturya 
da Habsburg'ların kraliyeti ele alma· 
tarı, Anşluı'a karşı dahili bir engel 
olduğundan, şimdiki hal~ İtalya ğe 
noy (efkarı umumiyesi) tarafından 

sempati ile karşılanmaktadır. Fakat 
bu fikrin, muvaffak olabilmesi için, 
küçük andla§IDa tarafmdan kabul e-
dilmeai. yalnız, Avuetu.ryaya mün • 
haerr olmaaı, bil' krallık ve batti bir 
Gran • Dü§C,, halitıde teAhilr etme.i 
ve Avusturya - Macariıtan imı>ara -
torluğu ihtimalinin bertaraf edilme -
si lazımdır. 

Prenaes Mari dö Savoie'ye gelin -
ce, onun prenı Napoleon'la nişanlı 
bulunduğu söyleniyor. Fakat he -
nüz evlenmi§ değildir. Diğer ta -
raftan bugünkü vaziyet dahilinde, 
ltalya kral hanedanı ile, sakit Habs
burg'lar arasında birlc§me imkanı ol 
duğu tahmin edilemez. 

Habeş işi etrafında 
Bir profesörün 
if-aatı 

.. Morning Poıt'dan: 
Prof esor Stanley J evonı, Morning 

Post gazetesinde, Eden'in, Romada, 
Habef meselesinin sonuna eri§tirilme
si amacile yapml§ olduğu tekliflerin 
esası hakkında bazı ifpJarda bulunu
y~r. ~a~~ 19~5 yılında, Ingiltere, ma
vı Nıl bolgesınde birtakım imtiyazla
ra karşılık, İngiliz somalisine ait bir 
toprak şeridini Habeşistan• baiıtla· 
mak +eklifinde bulunmu9tu. Jevons 
diyor ki: ''Bu teklifte, Zeyla limanı 
ile yine bu limanla Adisababa araım· 
da bir demiryolu yapmak hakkının da 
Habeşiıtana bağışlanması vardı. Fran 
sa ile Habe§istarun itirazları kartı•ın
da suya düşen bu görüşmelerden İtal
yanın haberi olmamıştı . ., Bu profesö
rün bu ifşalarını tefsir eden ayni ga
zetenin diplomatik yazarı diyor ki: 
"Edenin Romaya gideceği sırada, el-
de, hazırlanmış ba9ka bir planı bulun
mayan Ingiliz hükUıneti Zeyla lima
~n~ Habeşiatana bağlayan bu eski pro 
Jeyı meydana çıkarmı9tır." 

§ılaştırdığı bu iki millet 1imdi tari
he ve insanlığa ıeref vere:ı bf· abi 
de yarattılar. Bu abidenin adı Türk 
-_!.unan dostluğudur. Bu doat\ıJğu 
en küçü kbir mikrobun taunuun • 
dan ve bu asaleti en basit bir bav-lı· 
nız milletlerimize kartı defli. bü • 
tün bir inaanhğa kartı bol'wmusdur. 

Şiddetle alkJ!Janan bu sözlerden 
aonra, Rotari kltip baları birer bi
rer Vedat Nedim TlSr'il tebrik et -
mişJer, tanmmIJ pirlerden Stratifi 
şiirler okumuştur. 

• Vedat Nedim Tör, bu sabah, ıeya-
hatine devam etmek üıere Brendizi
yc hareket etmiıtir. 

--
!TALY A-HABEŞ KOMİS· 

YONU ÇIKMAZDA 
ltalya • Habet davasmı incelemek. 

için Habctistan tarafından yapılan Üç 
tikayetten sonra, nihayet Uluslar 
Derneği konseyi, ikisi Habe§, ikisi de 
1 tal yan olmak üzere dört kitilik bir 
komisyon tetkil ebnitti. Habeıistan 
kendisi için ayrılan iki komisyon üye
liğine biri Fransız, öteki de A"!erika!ı 
olmak üzere iki yabancı tayın ettı. 
ikisi Italyayı, ikisi de Habetistanı 
temsil eden bu dört kişilik komiıyon 
bir müddettenberi Lahi'de Italya • 
Habet davaaını görütmekte idi. 

Telgraf haberlerinin bildir~iğİn6 
göre, komisyonun çalışması bır. çık· 
maza ginnittir. ltalya ile Habeşıatan 
delegeleri araaındaki anlaf&Jllamazlık 
tudur: Habet delegeleri, .k~i~yonun 
sınırlan ela çi:uneie salaluyetı oldu· 
ğunu iddia ebnitler. Yani iki dev)et 
arasındaki ihtilaflann hepıini inceleye 
rek davayı kökünden hal ve fasletme
ğe ça)ıf1Dıtlar. ltalyanlar ise, komu• 
yonun aali.hiyeti, çarpışmalar etrafın
daki meauliyetleri tayin ve tesbitten 
daha ileri gitmediğini ileri aünnüıler. 
Yani 1 tal yanların baklllll kabul edile· 
cek olsaydı, komisyon çarpııması et-
rafındaki me.uliyetleri teıbit ettikten 
sonra da 1 talya • Habet dava11 süriip 
gidecekti. 

Bazı gazeteler komisyonun artık 
dağılacaimdan bahsediyorlar. Buna 
mahal yoktur. Çünkü Uluslar der
neii konseyinin kararma göre, 
eğer komisyon bir karara varsaydı, 
konsey toplanıp bu karan tasdik 
edecekti. Karara vannadığı takdir • 
de de toplanıp komisyona beşinci 
bir üye seçecekti. Komiıyon bir kara· 
ra varmadığına göre timdi Ulu•lar 
Demeği konseyinin toplamp komis • 
yona be§inci bir üyeyi tayin ebnesİ 
iizundır. 

Ancak bu Üye seçilip komisyon gö
riif1!Mlerine devam etae de nihayet 
bir karara vanlabileceği çok fÜpheli
dir. Eaaaen ıimdiki dört üyeli komİs• 
yandaki ltalya delegelerinin çıkardık· 
)an zorluk meselenin herhangi bir ka
rara bağlanmasından kaçınmak için· 
dir. ltalya Habeıistanı yutmaya ka • 
rar vennit bulunuyor. Ve huıün bu
na engel olan Ulualar derneği deiil, 
Jngilteredir. lngiltere ile uyuıabilir • 
ae, Habeıiataru kendi yoluna getir • 
mek için 1 talya aavatı dahi göze al • 
mıftır. Bunun içindir ki bugÜn ltalya 
Uluslar demeği ile değil, lnıiltere ile 
meıguldür. - * * * 

Japon militarizmi 
Pravda' dan: 

Mtınfarİ • Monplütan ..,..,. du
rrımandan 6aueclen Praoda .,. .. • 
t•a. Mon•ol camarlufunan -nırla· 
nnı caa•lıını açmcurnı iateyen Ja• 
pon müitari.minin taleplerini lıüa· 
talaça bulduk.tan aonra diyor lıi; 

Bu hcidi•e, Japon militaıüminin 
•VU•lce Mançurüle Je/aorde .,. ha
len Güney Çinde pddüiü siytUtı;yı 
Mon•oliatancla da ptmekte oldu • 
iımu ,.öateriyor. Japon militariMnİ• 
nin ilhak laır•ı /ıudutmzdar. Bu, laer 
,.ün daha aıilaôr bir •urette görül
melıtedir. Bununla beraber artık 
huJutlu tlf«n uinl.iyenlerin (ilham 
edenlerin) kalalannı ka)'Clyo çarp
malan miimlıiindür. 

Savaş masrafları 
Komisyonu 
Pariı, 10 (A.A.) -Ordu, donanma 

ve hava masraflarından tasarruf tek
lifleri yapmak üzere kurulan komite 
bu uğurda on yıldan beri yapılan tek
liflerin listesini yapmıştır. Bunlar ara 
ımda faydalı görUlen teklifler seçil -
miştir. Komite yakında yegritim hale· 
kındaki projesini hazırlayacaktır. 

Japon imparatorunun 
tefebbUsO 

Tokio, 10 (A.A.) - Royter Ajansr 
aytarı bildiriyor: Burada, Japon im
paratorunun, ltalyan • Habeş anlaş -
mazlığının gelitimi ile çok ilgilendigi 
ve harbin önüne geçmek için gayri 
reımiğ teş .. bbUalerde bulunacagı ıöy
lcnmektedir. 

Tokyo, 10 (A.A,) - Japon İmpa• 
ratorunun, bir Italyan • Habe!I harbi· 
nin önüne ceçmek üzere gayri resmig 
teıebbiialerde bulunacağı hakkındakı 
haberler yalanlanmaktadır. imparato
run arsıulusal aıyaaa meselelerine hıç 
bir zaman karı§madığı hatırlatılmak· 
tadır. 

Astronomi birll§I 
Paria, 10 (A.A.) - 24 ulusun gır

diği arsıuluaal aıtronomi birliğinin ce 
~el k~rultayı bugün açılmqtır Açılma 
törenınde Albcr Löbrön de bulunmuş 
tur. 

TitUlesko dönüyor 
Londra, 10 A.A. - Titulcsko Ro

manyaya dönmek ıçin dun Londra .. 
dan hareket etmittir. 
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Degıldır ! 
Çorum, (Özel aytarımız bildiriyor) - Şiddetli yağmurlardan 

sonra bir fırtına başlamıştır. Bu fırtınada Çöplü mahallesinde
ki cami ile Ulukavak mahallesi camiinin minareleri yıkılmıştır. 
Bu minarelerin devrilmesi yüzünden iki ev de yıkılmış, fakat 
insanca bir kayıp olmamıştır. Ayni gün Çorum paxıkına da bir 
yıldırım düşmüştür. 

Belediyesine Devre
avagazi Fabrikası 

Izmir, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Belediyeye devri 
kararlaştırılan havağazi fabrikasilc di<Tcr tesisatının devri mlla -
melesine yakında başlanacaktır. b 

Belediye ile şirket arasında stok malzemenin devri etrafında 
zuhur eden ufak tefek ihtilafların halli idn Bayındırlık Bakanlı
ğının hakemliği kabul edilmiştir. Bakanİık ilbaylığa verdiği bir 
emirde, devir mukavelenamesinin imzası için belediye ve şirket 
mümessillerinin Ankaraya gelmelerini bildirmiştir. 

Mümessiller yarın Ankaraya gideceklerdir. 

Komünistler Ağırcezaya verildi 
İzmir, (Özel Aytarımız bildiriyor) - l Mayıs gecesi şehrin 

bazı bölgelerinde beyanname dağıtmaktan suçlu 14 kişi hakkın
da üçüncü karar hakimliğince karar verilmiştir. Suçlulardan 
Haznn, Ahmet, lsmail, Ahmet, makineci Muzaffer amele Ha-. ' 
s~~' Yusuf, Ahmet Emi1!, Ha~rı Tekin, şoför Zekeriya, çorapçı 
Sureyya, kunduracı Salahaddın ve bastoncu Hasan Feyzinin 
teşkilatı esasiye kanununun tebdili için halkı teşvik ettikleri sa
bit olmuştur. Suçlular, ağwceza hakyerine sevkedilmiştir. 

Aydında Hava Teşkilatı 
• i\ydm, (Özel aytarrmız bildiriyor) - İlimizin her yönünde 
hava tehlikesinden korunmak için ilgili çalışmalar sürüyor. Son 
yedi gün içinde Aydına bağlı Germencik komununda, 1933 lira 
taahhüt edilmiş, 856 lira teberru de hava kurumu kasasına ya
tırılmıştır. 

Giresun, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Giresunda deniz 
bayramı, çok eğlenceli ve zevkli geçmiştir. Yukardaki resimler~.e 
Giresunda spor kulüpleri arasında yapılan müsabakaları göru
yorsunuz. 

Ayciın hattının devletce satın 
alınmaaı, her taraftan sevi,;çle kar
§ılandı. Ay ba§ından itibaren hü
kumet heaabına işlemeğe başlıyan 
bu hatta görülen eksikliklerin en 
kıaa z.amanda tamamlanaccığı'.na 
§Üphemir. yoktur. Nitekim, Dıwlet 
Demiryolları Genel Direktörünün 
ba§kanlığındaki heyet, ihtiyaçları 
tesbit etmek üzere bu mıntakada 
tetkiklere devam ediyor. 

Bir. bu münasebetle, Tirenin di
leklerini Genel Direktörlüğe du· 
yurmağı faydalı buluyoruz.. Tireli
ler, fİrketin kuruluşundanberi kul
lanılan köhne vagonların en kısa 
bir z;amanda kaldırılmasını istiyor· 
lar. Yolcu ta§ımağa elveri§li olmı
yan bu arabaların yenileri ile de
ği§tirilmeai, hiç değilse, eski Aydın 
arabalarının bu hatta verilmesi ge
ı ekli bir ihtiyaca cevap verecektir. 

KÜÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

ı;: Keçiborlu, (Tan) - Hava tehli
kesi üyeliğine yazılanların sayısı art 
maktadır. Kükürt sosyetesi işyar ve 
işçileri de her ay ücretlerinin yüzde 
sini hava kurumuna vermeği karar -
laştırmışlardır. 

* Çorum, (Tan) - Finans ispek -
törlerinden Sabri ile Ekrem şehrimi 
ze gelmişlerdir. 

* Çorum, (Tan) - Önümüzdeki a
zat günü Çorum alay spor ile Halke 
vi takılJ!Cl karşılaşacak ve ayni gün 
büyük bir spor bayramı yapılacaktır. 

Tayyareci O a
cak Genç er 

[Baş tarafı 1 incide] 

1 

Rusyaya giden gençler hakkında dün 
beyanatını neşretmiştik. Bu beyana
tın bir parçası gazetede yanlış çıkmış
tır. Gençlerin Sovyet Rusyaya niçin 
gittiklerini izah eden bu parçayı bu -
gün tekrar ediyoruz: 

Fuad Bulca ya: 
- Gençleri Koktebele ne maksatla 

gönder.!Yorsunuz?. 
Diye sormuştuk, onun cevaln da a

şagıdaki olmuştu: 

- Planör uçuşları hususi r.eraiti 
haiz arazi ister. A. B. safhalarmdaki 
uçuşlar için Ankarada müna3ip bir 
uçuş yeri bulduk. Lakin tekamül dev
resi olan C safhası için henüz bir mey 
dan bulamadık. Memleketin muhtelif 
kısımlarında tetkikat yaptırıyorum . 
Böyle müsait bir meydan bulunca te
kamül devresi için talebeleri senenin 
muayyen mevsimlerinde oraya gönde
receğim. O zamana kadar yetişmiş o· 
lan talebeden muallim kadrosunu bir 
an evvel elde etmek için bu birind 
kursta yetişmiş olan talebelerden en 
yüksek kabiliyet gösteren Bayan ve 
Baylardan 8 kişiyi ayırdık. Bunları 
yarın (bugün) Sovyetlerin planör 
yüksek mektebinin bulunduğu Kokte 
bele gönderiyoruz. 

Sovyetlerde de A ve B safhaları 
için memleketin muhtelif yerlerinde 
uçuş meydanları ve teşkilat vardır. 
Lakin üçüncü tekamül safhası olan C 

1 için yalnız Koktcbelde uçuşa müsait 
yer bulunmuş ve orada bir yüksek 
mektep açılmıştır. Memleketin diğer 
taraflarında A ve B brevelerini alan 
gençlerden istidadı yüksek olanlar bu 
mektepte toplanarak bilgilerini arttır
maktadırlar.,, 

HAK YERLERi 

u barı cinayeti 
avası bitti 

Kutu barında çalgıcı Samiyi öldü
ren Adilin ağır cezada. duruşması 
bitirilmiş ve suçlu 15 sene hapse 
mahktlm olmuştur. Ancak, Saminin 
kendisini tokatlayışı tahrik sayıla -
rak cezası 7,5 seneye indirilmiştir. 

:ı. Tiırk parasını koruma kanununa 
muhalif olarak buraya gelen seyyah
larla ecn1.:bi ve Türk parası mübade
lesi yapan Hüsrev ve Yakon:ın ~ün 
üçüncü cezada üçer ay . hapıslerıne 
ve kendilerinden (100) Jıra para ce
zası alınmasına ve cezanın teciline 
imkfm olmadığına karar verilmişt~r. 

:t- Geçen nisan ayınd~ ~ızlanış. ıs
minde bir mecmuayı, vılayetten ıl -
mühaber almadan matbaasında bas
tığından dolayı Reklı'.im matbaası sa
hiplerinden Herkoviç aleyhine açı -
lan dava. dün üçüncü cezada netice
lenmiştir. Mahkeme ancak bir nüsha 
neşredilerek Heyeti Vekile kararile 
toplattırılan bu mecmuayı matbaa -
sında bastığı Herkoviçi 100 lira para 
cezasına mahkum etmiş, fakat suçlu
nun eski mahkumiyeti olmadığı için 
cezasını tecil etmiştir. 

:ı. Eczacı Haydarm eski ortağı, 
Hüsnü ve Hüsnünün avukat İsmail 
Münir aleyhine açtıkları davalara 
dün birinci sulh cezada görülmüş, 
her iki dava da şahit çağrılmasına 
kalmıştır. • 

:t- Uyuşturucu maddeler imalinden 
suçlu Haydar ve Ziyanın duruşma
ları dün 8 inci ihtisas hakyerinde 
bitirilmiş ve Haydarm 6 ay hapisile 
553 lira para cezası vermesine, Ziya
nın da 10 ay hapisine ve 921 lira pa
ra cezası ödemesine karar verilmiş
tir. 

Göçmenler Çanakkaleye 
gittiler 

Bu yıl Romanyadan gelecek göç -
menlerin birinci büyük kafilesinin ev
velki akşam geldiğini, dünkü sayımız
da yazmıştık. Göçmenlerin bindiği 
Nazım vapuru Kavak tahaffuzhanesi 
önünde durmuş ve gemide fenni te -
mizlik yapılmış ve bundan sonra Ça
nakkaleye gitmiştir. Göçmenlerin sa
yısı binden fazladır. Kendileri eşyala
rı ve hayvanlarını da getirmişlerdir. 
Köstencede bulunan dört vapur göç
men de bugünlerde gelecektir. Göç -
menler ana yurda kavuştuklaıından 
dolayı büyük bir sevin~ içindedirler. 

Belediye imar programı 
hazırııyor 

Belediyede yeni kurulmuş olan em 
15k J;ubesi dircktörlü17ii .Rarqaxbi!a 
ait emlak ve arazinin bir listesını ha· 
zırlamağa başlamıştır. Belediyenin, 
şehrin muhtelif yerlerinde bir çok 
emlak ve arazisi vardır. Fakat bun -
lardan bir kısmı istifade edilemiye
cek halde, bir kısmı da bakımsızdır. 
Belediye bunları tamamile kabili is
tifade bir şekle sokmak için, bir i
mar programı yapacaktır. Bir kısım 
çok eski binalar da satılarak elden 
çıkarılacaktır. 

Hususi has ane er:n 
kapanması 

Bazı hususi hastanelerin son iktı -
sadi buhran yüzünden kapandığı ga· 
ıetelerde ıazılmıştı. Bu husus•<t Sıh
hat Direktörü Ali Rıya Baysunla gö
rüştük. Bize dedi ki: 
"- Hususi hastaneler sahiplerin-

den hiç biri, zarar ettiklerinden 
bahisle hastanelrini kapattıklarını 
bana resmen bildirmemişlerdir. Şim
diye kadar kapanan hususi hastane
lerin sahipleri de ya şahsi mazeret
leri yüzünden, yahut da müessesele
rin~e bulunan vazifedarların diğer 
vazıfelere tayinleri dolayısiyle dok
torsuz kaldıkları için hastanelerini 
kapatmışlardır., , 

Bir dargınlığın sebebi cesine sevişmekteyim. Orı~~ 
Ankaradan Sermet Erdem im beni sevdiğini her fedak; c 

göze almasrndan ve birÇO 
zasile: rübelerden anlryorum. Barıa 

" Yedi sene evvel bir ecnebi ' 
ve dul madamla tanrştım, seviş- lenmek teklifinde butıırıt 
tim. Yedi senedenberi lstanbul- Ancak hastalrğım düşünerdee 

reddüt ediyorum. Siz ne ' da onunla gezdik, eg~ lendik. 
n~?» ~ 

Hatta evlenecektik; fakat o ai- ··ıu 
lesinin buna manı olduğunu; Bahsettiğiniz hastalık? ed 

ye kadar sürmez. Tedavı 
eğer bir başka memlekete gider- ıı 
sek evlenmeğe hazır olduğunu bilir. Ancak doktorlar1!1.(.'. 
söylüyordu. Derken Ankaraya muayeneleri ve evlenmesın• 1 
Yeni bir vazife ile gelivermiş- sait bulduklarına dair rapor5 lazımdır. Fakat asıl tJ1C 
tim. Fakat iki ayda bir mut- · s 
laka /stanbula gelerek onu gö _ onun sızı hakikaten sevıP t 

medig-indedir. B a h s e ! rüyor, onunla her zaman mek- it 
tuplaşıyorum. Bundan bir ay ğiniz şartlara göre onun ~~c 
evvel keza lstanbulda idim. Onu evlenmesi bir kurtulma o 

tır. Yaptığınız tecrübelere 
l' - 'ı (') c,r·~ lince biz 21 yaşında bir geıı 

r •;.. ,. • ' r !"", \ } •• .;t , ... pek ince tecrübelerine gu_ı_. 
• '- \ ~Y-- meyiz. Bir iki sene daha bcı-

• !J \V ' •y. seniz iyi edersiniz. 

~~ 1 Pilsudski'~ 
bir akşam Modada bir gazinoda 
kardeşleri ve yabancı bir erkek
le başbaşa gördüm. Bu erkekle 
görüşmemesini kendisine birkaç 
kere tenbih etmiştim. Bu hali 
beni sinirlendirdi ve kendisini 
görmeden Ankaraya döndüm. 
~imdi kendimi yokluyorum ve 

anlıyorum ki, onu sevmekteyim. 
Ona gelince, o da A vrupaya git
tikten sonra memleketimize 
dönmesine benim aşkımın sebep 
olduğunu her zaman tekıar 
eder, durur. Fakat bu halin Sl)

nu ne olacak?'' 
Ailesile birlikte otururken ya. 

nmda bulunan adamı - bu si
zin görüşmemesini istediğiniz 
adam bile olsa - bırakıp gide
bilir mi idi? Onu bırakması ken
di kardeşlerinin de yanından 
uzaklaşması olduğuna göre çok 
manasız olmaz mı? Sizin bunu 
bir dargınlık sebebi olarak ileri 
ouı."1•.ı~11..&i&i uv5•" v:S-&• .&.:.1VJ.'"'1a.a.:1.av-

nİze gelince. Bu noktada onun 
ailesinden başka bir düşüncesi 
yoksa sizin sevginiz kafi dere
cede müessir olamıyor, demek
tir. Anlattığınız gibi, dul bir ka
dın artık kardeşlerinin, ailesinin 
sözile mi evlenecektir?. İsrarı
mz fayda vermezse sevildiğiniz
den şüphe etmeğe ha)s:kmız ola
caktır. Kendisini selamı sabahr 
kesmekle tehdit ediniz ve bu 
tehdidi yerine getiriniz. 

• 
Hastalıktan evvel ..• 

Gölcükten M. Olcay imzasile: 
"21 yaşındayım.* * * hastalı-

Eşi Dün Gitti 
[Baş taraf 1 incid 

yan Pilsudski, Galata yolcu sal0 

da salon müdürünün odasında 
müddet dinlenmiş ve burada e~ 
direktörü ile bir müddet görUr 
tür. 

Bu sırada bayan Pilsudski il~ 
rüşmek istedik. Lehistan masla 
güzarı Dubiç buna mani olaralc 
ki: 

- Bayan Pilsudski, zevcin~tl ~ 
münden sonra çok müteessirdır· 
disini yabancı hiç kimse ve gaı'1 
!erle görüştürmemek için emir ' 
Bu sebeple mazur görünüz. 

- Bayan Pilsudski tenezzüh 
sadile mi seyahat ediyor? 

- Hayır, buraya gelişi telle 
için değildir. . 

- O halde resmi veya gayrı 
mi bir vazife ile mi gelmiştir?. 

- Hayır, o da değil... Hek t 
fikrinin biraz dinlenmesi içitl 
dh;ine seyahat tavsiye ettiler. ~ 
manyada bir kaç gün kaldıktar;, 
ce .. y~lu ile Varşôvaya döİıü~ 

Bayan Pilsudskiyi uğurlam~gs 
lenler kendisine çiçekler hedıf 
mişlerdir. 

Mektep ücr etleri datı' 
ınd i rilecek 

Kültür Bakanlığı, bu ders yıl' 
şından itibaren leyli lise ve ort•J'I 
teplerde talebe ücretleri uı:e 
bazı değişiklik yapmağa karat 
miştir. Bakanlık, her lisenin vtt 
mektebin ücretini, umumi haYd 
larına uygun olarak tesbit e 1 
tir .Bir kısım mekteplerin ucr' 
bir miktar daha indirilecektir· 
kanlık, öteden beri şikayet edil' ( 
su si mekteplerin ücretleri uı:e 1Y 
de tetkikat yapmaktadır. BaZ1il~ 
si mekteplerin ücretleri çok :Y 
tir. Bir kısım müesseseler ist• 
beden bazı taksitlerden başk8 dl 
telif isimlerle para almakt11.f' 
Bakanlık bu ücretleri ve rnııb1 

rini tetkik etmektedir. . 1 
Kurs ücreti, kaydiye ve saır5 

terle bazı mekteplerin senede 
kadar fazla bir para aldıklar'"' 
şılmıştır. Bu paraların talebe rı'· ~ 
rinden alınmaması için Bak1l 
saslı kararlar verecektir. 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~~_!!!.~-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
meliğe siyah, katmerli, gölge- nu boş kalan koluna dolamak dalamak istedim. O kada!· 
li, uzun kirpikli gözlerini önü · ve.. Dudaklarını dudaklarına ği~miş hiç bir şey yok ki··gııı 
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YOSMA! 
Etem lzzet BENICE 

Dedi. Nesrin bu karşılığı alınca gü
zel, avuç içine dolan suratını birden 
buru turdu, gücengin bir sesle söy -
ledit 

- lşte görüyorsun ya. Beni sev
miyorsun. İmkanı yok. Ben bu kadar 
özverenlik ediyorum. Bin bir korkuyu 
gözüme alıyorum. Buralara kadar ge
liyorum. Sen benim hislerime karşı o 
kadar ilgisiz kalıyorsun ki, kaç gün
de bir görüştüğümüzü bile bilmiyor
f>un I 

Ferit şaşırdı, bunaldı: 
- Nasıl olur? 
Diye hemen elini cüzdanına götür

dü. İçinden yıllık bir takvim çıkardt. 
Bu takvimin üzerinde birçok çi.ıgiler 
vardı. 

- lşte.. Ben yanlış söylüyorsam, 
een say kaç gün olmuş?. 

Dedi, sözüne ekledi: 
- Bugün tam yirmi birinci gün .. 
Bu kez de Nesrin şaşırdı. Takvimi 

t'line aldı, çizilen günlerin sayısına 
baktı, baktı: 

- Seninle ne vakit buluşsak, de
rnek böyle takvime çiziyorsun? 

Ferit ödevini iyi yapan bir okula 
'ocuğu gibi sevindi, yüzünde gi.ılü .. 

cükler dağıttı: 
- Seni ilk gördüğüm gündenberi 

hergünU çizerim. 
Dedi, izah etti: 
- Bak 14 temmuz 1931 de birinci 

kere konuşmuşuz. Oradan başlıyor .. 
Ve sonra bütün günemeçleri saydı. 
Bu büyük sevda ilgililiği karşısın

da Nesrin söyliyecek lakırdı bula
madı: 

- Okay Ferit .. okay ! Ben yanılmı
şım. Bütiın söylediklerimi geriye alı
yorum. Ben yirmi beş gün biliyordum. 

Dedi, devam etti: 
- Ben de haklıyım. Seni o kadar 

çok, o kadar sık görmek istiyorum ki, 
günleri sayarken atlıyorum ... 

Yürüye yürüye aşağı bahçenin ko
ruluklarına gelmişlerdi. Nesrin saati
ne bir kere daha baktı: 

- Ferit'çiğim. Artık çıkalım. Ben 
geç kalıyorum .• 

Dedi. Ferit sözlerinde israr edi 
yordu: 

- lmkam yok olmaz. Bugün seni 
bırakmıyacağım. Kim ne derse desin. 

Nesrin: 
- Olmaz şekerim olmaz. So 

nu o kadar kötü olur ki, bir da· 
ha biribirimizi hiç göremeyiz. 
Bir şey kaybetmeyiz. Sık ko -
nuşalım, sık buluşalım, yeter 
ki, hiç biribirimizi göremiyecek 
olmıyalım. Böxlcsi daha iyi .. _ 

Ve .. Sözlerini sürdürdü: 
- Eninde de sonunda da biz 

biribirimiziniz. Nasıl olsa bir 
gün bu sıkıntıların acısını en ge· 
niş anlamı ile çıkaracağız. 

Ferit: 
- Öyle ise oturalım ... 
Dedi, kendisi oradaki bir san

dalyeye oturdu. Ona da yer gös 
terdi: 

- Sen de otur .. 
Nesrin onun bu israrına daya 

namadı. Pembe, beyaz yüzünde, 
çukurlu yanaklarında gülücükle 
rini dağıttı: 

- Bes dakika daha .• 
Dedi, oturdu. Ferit: 
- Canrmmm .. 
Diye uzun, içi dış· eden, sızı -

lannı mırıldayan bir inil ti çıkar 
dı, sonra dudaklarını onun mini 
cik, yumuşak, yumuk yumuk el
lerine götürdü, uzun uzun öptü. 

Bu öpüşte bütün bir iç sarsılı
şı, yılın biriktirdiği duyguların 
taşışı, damarları kavuran yıllan 
mış sevginin coşuşu ve bir öpü -
elik halinde dokunduğu yeri tu
tuşturan ateşi vardı. Nesrin bu 
öpüşteki ateşe, hıza, i~ten gel -

ne iğe iğe baktı, o da: çekmek istedi. Nesrinin rengi Nesrin kırgınlığını, 1;1.ı ıı~ 
- Canım.. birden değişti, kıpkırmızı oldu, ğını, gücen!kliğini alıkOtıı : 
Dedi. Onun bu deyişinde de sesi titredi ve .. Serteldi: bakışla Fende baktı, ba 

Feri~in içten gelen ve içi dışa ve - Bırak beni diyorum. - Ben evleneceğinıiZ ,~ 
ren özelliğinin bütün anlamı ve Ve .. Sözlerine ekledi: kadar seninle rte öpÜŞ~ 
inceliği vardı. Ferit alevli avuç - Demek, sen de bütün er - de bu yolda bir laf ettJ1 
larmın içinde tuttuğu bu yumu- kekler gibisin! mem. ııd 
sak, yumuk, minicik elin üstün- Ve silkindi, kolunu Feridin Dedi. Ferit buna katla ~i' 
den dudaklarını bileklere, pem- alevli, güçlü, kıskaç gibi kavra- m, katlanacağını anlata~,: 
bebeyaz teni içinde, bakan gözü yan elinden kurtardı. lamı bakışlarına vere v 0ıı 
bağlayan, kendine tutsak eden Bu ağır karşılama karşısın - - Peki sevgilim, bU 5 

kollara kaydırmak istedi; N er- da Ferit şaşırdı, dil tutukluğu - sun .• 
sin birden kolunu çekit: na uğradı: Dedi ve .. Sordu: ' t e' 

- Olmaz .. Olmaz.. - Bağışla N esrinciğim ! - Peki ama, ne vak1 

Dedi, hemen yerinden kalk - Diyebildi. Suçlu, en ağır suç ceğiz?. 111,ş tı: lu bir adam gibi yüreğinde sızı Nesrin, yine barışına 
- Gidiyorum. duyuyordu. Nesrin, daha artık duruyordu: 
Feridin damarlarındaki kan bir gücenginlikle sözlerini yü - - Bilmem.. . •ti· f 

kayniyordu .Gözleri buğulu bir rüttü: Diye, omuzlarını sıl~ 
iştihamn isteğile kızarmıştı. - Ben yalnız ve sadece seni rit boynunu büke bü~~.iJ11 r 

- Sevgilim, oturalım, sevişe- kalbim, hislerimle seviyorum. - Yapma N esrincıg yP.f' 
lim .. Bırak artık içimizdeki bü - Seni de öyle sanıyordum. Oy - daha ne istersen onu ıactl 
tün bu duyguları dudaklarımı - satı1 ne kadar aldanmışım. ğrm, nasıl istersen o 0 0ı: 
zın ateşinde diriltelim. Ferit kekeler gibi cevap ver- Dedi, yalvarışlarını şlııı11 

Diye Nesrinin kolunu yeni - di: Yeniden yürümeye ba 
den çekti, sıcak, iç alevinden - Yine öyle. Her vakit öyle. dr. Nesrin: 
kavrulan avuçlarında sıktı, çe- Belki sadece. bu duygularımı - Söz mü? .• [Arıcas' '4 

vik bir atılışla Nesrinin boynu - bir öpücükle de koyultmak, ağ-
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BA 1 p ZA 
Bahkpazannda dolaştlm! 

Burası Balıkpazarının kuytu 
bir köşesi idi. Kısa boylu, tık -
naz bir adam, elinde sivri bir bi
çak, her dakikada bir kaç cana 
birden kıyıyordu. Boynuna ge -
çirdiği deri önlük, kanlara bulan 
mış_tı. 

Oldüreceği cam, kıskıvrak ya 
ikalayıp arka üstü yere yatırı -
yor, sonra gözünü bile kırpma
dan, gırtlağına biçağı saplıyor -
du. İşin tuhafı, bizim bu kor
kunç manzarayı, teessür duyma 
dan, seyredişimizde idi. Foto 
Hilmi, bu arada göğsü önlüklü 
adamın "cürmümeşhut,, halin -
de bir fotoğrafını çekmek için 
yanına sokuldu. 

Katil - adam katili değil, ta
vuk katili - gülüyordu: 

- Ne var ki, çekersiniz, re -
sim? 

- Gazeteye koyacağız .•. 
. Bunu duyunca derhal poz al -
dı. Anlasılan, işlediği cinayetin 
herkes tarafından görülmesini 
istiyordu. -

Sordum: 
- Adın ne senin? 
- Koço! 
- Günde kaç tavuk boeazlı • 

yorsun? 
Güldü: 
- İşi bilir .. Yüz, yüz elli, iki 

yüz, çık beş yüze kadar ... Hin -
disi, ördeği, kazı da caba! .. 

- Tavuk alış verişi, iyi gidi
yor mu bari? 

- Eh ... Şükür Allaha .. Ama, 
eskisi gibi değil. "Millet,, tavuk 
yemiyor .. Ne vakit zerzevat ço
ğalır, tavuklar yağsız kalır. Bi .. 
zim işler bozulur. En çok alış 
verişi, kışın yaparız. 

- Tavukları kaça satıyor -
sun? 

- Tavuğuna göre bayım .• 
Var tavuk elli kuruş .. Var ta • 
vuk,, altmış .. Var tavuk yetmiş 
beş .. Şimdiki halde orta tavuk .. 
hır, 50 ile 60 arası ... Ördek, kır.k, 

T ç1 r 30 35 .... Hindi ile ka .. 
zın mevsimi değil. Horozlar var 
ama, güzel horozlar.. Keseyim: 
sana, yap bir patlıcanlı horoz ... 

Biz.' Koço ile konuşurken, u
zun sıyah sakallı bir adam içeri 
girdi. Hemen eline biçağı tutuş 
turdular. Bir de, kara tavuk u
zattılar. Sakallı adam, ilkin ta
vuğun tüylerini üfliyerek ba -
cak aralarım, kanat altlarım mu 
ayeneden geçirdi. Sonra gagası 
nı parmağile yokladı. Daha son 
ra, biçağı elinin üstüne sürerek 
keskinlik derecesini anladı. En 
sonra, kara tavuğun boynunu 
bir elile, )!akaladı, var hızile sık 
tıktan sonra, biçağı vurdu. Ka
nın kolaylıkla akması için boy
nunu elinden bu akmıyordu. 

Tavukçuya sordum: 
- Bu adam da tavukçu mu -

dur? 
- Hayır, dedi, hahamdır! Ya 

hu~iler, hahamın kesmediği ta 
v.ugu yemezler. Yahudi müşte
rılerimiz için mecbur oluruz, ha
ham ~ağ-ırmağa .. 
~ Bu sefer, hahamla konuşma
ga başladım: 
. - Her gün iş çıkıyor mu ba

rı? 

- Allah bereket versin, çı -
kar .. 

- Tavuğun nerelerini mua -
yene ediyorsunuz? 

- Her yerini .. Bakarız. ve -
remli olmasın, sakatlığı olma -
sın, yozü kör olmasın, ayağı to
pal olmasın, ciğerleri bozuk ol -
masın, yağsız da olmasın, eti 
kara olmasın ... Biçağa bakarım 
kırtık olmasın, kirli olmasın, le 
keli olmasın .. Ne vakit tavuk is· 
tediğim yibidir, keserim .Bizde 
kizli iş yok, el alemin önünde ke 
serim tavuğu .. Vururum dam -
gayı... Yahudi müşteri, damga 
yı görünce gayri tiksinmez! alır. 

Bu kadar zahmet çekenz a -
ma, az bir para için: tavuk başı
na 100 para! .. 

Tavukçu düj{anından çıkar -
ken, sepet sepet balıklar arasın 
da bir kaç iri istakoz gözüme iliş 
ti. Belli ki, denizden yeni çıkmış 

- Neden resim aldırmıyor. 
sun? Diye sordum. 

Manalı manalı başını salladı: 
- Aldığınız paradan biz de 

isteriz! Bedava resim yok! 
- Sen, bizim kim olduğumu 

zu biliyor musun? 
- Bilmez miyim ya... Sey • 

yah değil misiniz? 
Kendimi tutamıyarak gülme 

ğe başladım. Öteki balrkçılar. 
da hep birden gülüyorlardı. 

Balıkçı şaşırdı: 
- Affedersiniz, biz böyleleri 

ni çok görürüz de onun için! .• 
Burada bedava resmimizi çe -
ker, Amerikada avuç dolusu pa 
raya satar, on parasını koklat -
mazlar be! .. 

- Korkma, biz Amerikalı de 
ğiliz ! 

- Ha.. başka !.O .• 
Fakat bu sefer de bizim foto 

kızdı: · 

Bunda darılmaca yok ... Istakozun ayağım kırarsan, 
papeli alırım!. 

!ardı. Sağa sola seyriyorlardı. - Vaz geçtim, çekmiyece -
Foto dayanamadı; balıkçıya: ğim .. 
- Şu istakozları indir de bir - Adam, aldırma, çek git -

resmini çekeyim! Dedi. sin ... 
Balıkçı razı oldu, fakat tam Balıkpazarı esnafı, nedense, 

eline alacağı sırada, istakozlarm resim çektirmekten hoşlanmı -
sahibi yetişti: yorlar. 

- Hiş ... Ne yapıyorsun be? Dönüşte sağ kolda bir çaycı -
- (Efendi) Ier, istakozun nın küçük dükkanı içinde, bir 

resmini alacaklar.. fotoğrafını aldırmak istedim. 
Suratı altüst oldu ama, renk Çaycı, makineyi görünce: 

vermedi. Yalnız, bol paçalı pan- - Nedir o? Diye sordu. 
talonile bize doğru iki üç adım - Resmini çekeçeğiz !.. De -
atarak hafifçe beteldi: dim. 

- Bak efendi, bunda darıl - El ile işaret etti: 
maca yok! lstakozun ayağı kı - - Yok! Yok! Ben resim iste 
rılırsa, papeli alırrm !.. mem. 

Hele sükür, ayagını kırma - - Gazetede cıkacak, fena 
dan canlı istakozun resmini çek mı? • 
tik. - Nerede çıkarsa çıksın .. 

Fotomuz, biraz ilerde, bir baş Bu arada kendisile konuşma -
ka balıkcmın resmini almak ic:n ğa başladım: 
makineyi hazırlarken, balıkl~rı - Çayların iyi mi bari? 
m siper alıp adamcağız arkası- - fyi olmaz mı? En kokulu 
nı bize çevirmesin mi? h rman çayları .. Bir tecrübe ..• 

- Bu yana dön! Resim alaca Bak, levhanın üzerinde de yazı-
ğız ! yor. Adım da çaycı Şükrü .. 

Balıkçı, büsbütün balıklarının Fotoğrafçı, makinesini kur -
üstüne kapandı. muştu, şıp diye çekti çaycı Sük 

B I kpa r nd k m pazarı 

1 ESNA Fi 

Balıkpazarı çaycısı köşesinde müşteri bekliyor: Ne ala koliulu harman çayları. 

İşçiler 
Ne Diyor? 
Bahkpazarı işçileri, bana şu 

şikayetlerde bulundular: 
- Dükkanları, sabahın saat 

altı buçuğunda açıyor, ak§amm 
dokuzunda kapatıyoruz. 

Bu kadar erken dükkan aç -
mak, dünyanın başka hiç bir ye 
rinde görülmüş şey değildir. 

Bunun da tek sebebi var: 
dükkancılar arasındaki reka -
bet! 

Herkes, yanındaki komşusun 
dan yarım saat önce dükkanını 
açmağı kar sayıyor. Fakat biz 
de bu yüzden, işimiz iktizası sa
bahın altı buçuğundan akşamın 
dokuzuna kadar ayakta kalıyo -
ruz. En fazla iş saatleri akşam 
sekizle dokuz arasıdır. Müşteri 
bu saatlerde çok aceJeci olduğun 
dan bir kısımları. beklemez gi-, 
der. Bundan dolayı da patronla 
rımız ziyan ediyor. 

Diyeceğimiz şu ki, dükkanlar 
sabahın saat sekizinde açılmalı, 
ve akşam saat ona kadar açık 
kalmak müsaadesi verilmelidir. 

Bu sayede, Balıkpazarında 
hem kalabalık azalmış, bize ça
lışacak saat bırakılmış, hem de 
sabah uykumuzu rahat uyuma
mız imkanı verilmiş olur.,, 

rünün resmini .. O da gördü a -
ma, görmemezliğe geldi. 

Yürüdük ve oradan 22 - 23 nu 
marada yağcı Baklacı oğlu A -
nastaşın dükkanına girdik. 

Baklacıoğlu Anastaş diyor 
ki: 

- Biz Bahkpazarı esnaf mm 
en başta gelen şikayetimiz, kira 
larm yüksekliğidir. 

#,Eni boyu 4 metrelik bir dük
kana ayda 120 lira kira verıyo -
ruz. Vergi de kira nisbetinde ol
?uğu için masraflar ağır, satış 
ıse eskisine nisbetle az, fiatlar 
düşkün, kar azdır, biz burc1da 
toptancı fiatma mal satarız. Me 
~ela, Trabzon yağı 60, Urfa ya -
gı 7 5, zeytin yağı 3 S, sabun 24 
kuruştur. 

Kazancımız, çektiğimiz zıh -
n:ıetin karşılığım tutmuyor. Bi
zım eski dükkanlar, müşteri tut 
tuklan halde yine zar zor tT'as
raflanm çıkarabiliyorlar. Bura
da yeni açılacak bir dükkan, bu 
masrafa dayanamaz. 

Son zamanlarda, boşalan dük 
kanlar da göze çarpmağa başla
dı. Öyle iken ikralar yine düşmii 
yor.,, 

. 12 numarada yag sergisi sahi 
hı Yani de şunları söyledi: 

- Biz, burada 30 - 40 dükka
nız. Perakendeci olduğumuz hal 
de toptan mal satarız. 

Kazanç vergilerimizi, yiizde 
25 Üzerinden hesap etmek lazım 
dı. Halbuki bu sefer yüzde 45 ü
zerinden vergi kestiler. Peraken 
decilerin yüzde (25) vergi ver -
nıe~i dükkanlarımızın gayri safi 
v~rıdatı, fazla olduğu için vergi 
yı de fazla veriyoruz . 

.. Bu hesaba göre, benim, bu 
dukkan için senede bin lira ka • 
zanç vergisi vennem lazım .. 
Itükkanı kapatmak daha iyi...,, 

RÖPORTAJCI 

Ballk Pazarının İçi Dışı ... 
Balıkpazarı. mıntakası, Emi -

nönüne çıkan köşeden Mısır çar 
şısı sokağının başladığı nokta -
ya kadar uzanır. Burada karşı -
lıklı 40 dükkan vardır. 

l{etenc.iler kaoısından Mısır 

Haham tavuk kesiyor. 

çarşısuı.a kadar olan mıntakaya 
da Tahmis sokağı adı verilir. Bu 
rada da 120 -130 dükkan sayıla 
bilir. 

Balıkpazarı dükkanlarında 
yağ, peynir, reçel, zeytinyağı, 

zeytin, konserva çeşi ti eri, tuzlu 
balıklar, pastırma, sucuk, her ne 
vi yemişler, taze balıkların çe ... 
şitleri, çay, şeker, şekerleme, ta 
vuk, balık, bakkaliye eşyası bu
lunur. 

Bahkpazarı esnafı, son za -
manlarda işler azaldığından dük 
kanlarındaki çeşidi artınnağa 
mecbur olarak, şeker, prinç, fa
sulye gibi bakkaliye eşyası da 
bulundurmağa başJamışlardır. 

Hemen bütün memur, esnaf, 
bir kere Bahkpazarına uğradık 
ları için ,işten dönüş saatlerin -
de bu dar cadde, geçilmez dere 
cede kalabalık olur. • 

Halkın buraya rağbeti, top -
t~n fiatına perakende mal ala • 
bılmek ümidinden dolayıdır. 
Son yıllarda, r~kabet yüzünden 

Bahkpazarmda eski satışlar kal 
mamış, müşteriler taksime uğra 
mıştır. 

İçinde bulunduğumuz mev -
sim, balıkçılarla, pastırmacılar 
için en kötü ve kısır mevsimdir. 

Balıkçıların çoğu, bugünler 
yalnız yemiş satıyorlar. Balık -
pazarı dükkanlarinin çoğu hisse 
lidir. Her dükkanın en aşaği 2 -
3 sahibi vardir. Şehrin her han -
gi bir yerinde Bahkpazarı kadar 
kirası yüksek başka bir dükkan 
gösterilemez. Ayda 160 lira kira 
getiren dükkanların içinde se • 
kiz kişi rahatça oturamaz. 

Bundan daha ufak, kutu gibi 
dükkanların bile kirası 70 - 80 
lira arasındadır. Bahkpazarımn 
yolları da çok dardır. Araba -
lar, otomobiller, yük arabaları, 
seyyar satıcılar, sık sık dükkan 
ların önünde durarak bu dar yol 
ları büsbütün kapatırlar. 

Hele o küfecilerin kalabalı -
ğı burasını adeta geçilmez hale 
koyar. 

Bahkpazarı sokaklarından, 

günün bilhassa akşam saatle -

Tavukçu tavuk kesiyor. 

rinde hiç olmazsa yük arabaları
nın geçmesini yasak etmek, kü
fecilere, seyyar satıcılara belli 
yerler göstermek lazımdır. 



Nizamettin NAZiF 

T A N:=======================ı;===================-" 
POLiS · - ---

12 yaşındaki l6~A:J~~I TALEBE 
Bir ~ocuk kayıp 
~ Eyüpte İhsan bey mahallesinde 

oturan Merzuka, dün polise müraca
at ederek 12 yaşındaki çocuğu İ$11le· 
tin altı gündenberi kaybolduğunu 
6Öylemiştir. İfilllet, denize meraklı 
olduğu için çoc.uğun bir kazaya kur
ban gidip gitmediği, ailesi yanında 
haklı bir endişe uyandırmıştır. Ço· 
cuk, henüz bulunmamıştır; aranmak
tadır. 
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Fakat Yarın Kazan'ın Tarihini Okuyan Nesil
lerimize Ne Diyebilirsiniz?" Deliler, Budalalar,, 

* Dün öğleden sonra Sultan Selim 
camii avluaunda fec:i bir düşme ol • 
muştur: Saim isminde 9 yaşında bir 
çocuk cami avluaundaki dut ağacına 
çıkmış, bir aralık müvazenesini kay
bedip yere düşmüştür. Bu düşmede 
Saimin aol kolu kırılmış, yüzü so-

r - Ve hep birden Moakofu tepeli
yecckler ha... Şa .. nm buna inana
caklara. Bu bir hayaldir. Bir hayal 
ki, bize pek pahalıya oturuyor. Eli
mizde, avucumuzda ne kaldıysa ''Sü
yum Bike,, ye veriyorw:. Kazan kim, 
ordu beslemek kim? Zavallı bir §C• 
birden ibaret kalmıt bir hanlığın or
du nesine? Hem farzediniz ki, bu bü
yük fedakarlıklara Kazanlılar isyan 
etmeyip katlanmakta devam ettiler. 
Sonu ne olacak? Diyelim ki İvan bir 
defa celip mailup oldu. Bir daha 
geldi, gene mağlup oldu. Fakat on
dan sonra ne olacak? Kazanı zaptet
mekten vazgeçecek mi? Ne gezer ... 
Beş defa daha Kttecek.. On bet defa 
daha gelecek ve nihayet birinden bi
rinde muvaffak olacak ve o zaman 
Kazanda taı taş üstünde kalmıyacak. 
şehir talan edilecek, hepimiz kılıçtan 
geçirileceğiz. 

Gözlerini havuzun öte tarafında 
oturan adamdan ayırmıyordu. O, ga· 
yet sakindi. Geniş omuzlarından ve 
göğsünü yan yarıya örten uz~!1 ve 
kıllan dağınık ak sakalına ragmen 
dimdik duran göğdesinden, parl~k 
bakı§lı kara gözlerinden ve göbeksız
liginden anlatılıyordu ki, bu yaşa 
kuş tüyü 9iltelere uzanarak ve el~~· 
tarla süslenerek ula,mıtlardan degil
di. Şişkonun aon IÖzünü ifitince gü
lümsedi: 

- Olur a ... - dedi • Belki lvana 
kılıçtan geçirdiğimiz sayısız. Moskof
ların intikamını almak nasıp olur. 
Fakat hiç kim.ae diyemez ki, kalesi
nin kapıları henüz sailamken Kazan 
tehrinde ulular ipekli elbiseler, el
maslar ve inciler içinde düşmana 
uşaklık edip dolattılar. 

Sesinin ahengi her an biraz daha 
toklafıyordu. Ve, 

- Hayır ... Hayır! .. - diye bağıra
rak devam etti - mahvolmamız, mağ· 
lı'.ip olup bire kadar kılıtçan geçiril
memiz mukadder olsa bile gönlüm 
ıstiyor ki, büyük terdlerin mirasını yi 
ye yiye, kendini iaraf ede ede ~üne 
ulaşan ve belki Ç!>k daha kara ıtlnler 
görmeie müstabl ölan .. Xazan,, ın 
üç asır, beı aaır sonra bakacak göz
lere vereceği manzara Türk nesille· 
rinin yüreklerini kabartacak derece
de yüksek kahramanlıklarla dolu ol
sun. Buraya gelecekler aylarca, se· 
nelerce arasınlar da gene Kazandan, 
Kuan kalesinden bir eser bulama· 
aınlar. Göçelim, hep beraber göce
lim. Kazan büyük, büyük bir mezar 
olıun. Bir mezar ki UstUnde ısırgan
dan batka ot ve bu ıurganlık ara11n
da en .ıehirli engereklerle en sevim
siz çiyanlardan bqka yqıyan ve do
laptı olmasm. Hatta.. Ne bileyim 
ben, dahf kötü, aklıma ~elmiyecek 
derecede k&til bir sonumuz olsun. 
Fakat yannm yabancı gözlerine nes· 
limden esir olacakların esir torunla
nnı ıösterm~k.. Hayır .• Asla .• Asla 
buna ruı olamam. 

Şifko dudaklanm ıaınyordu. Öfke
Jenmitti. Sol elinin küçük parmağın
daki koca tatlı bir yü.ıüğü tırnaklıyor 
ve unkl öfkesini onunla bastırmak 
istiyordu. 

Salr.aJlı 18z1erini bitirirıce yanında· 
ki fatfur ldseyi atzına dayadı; bir 
tiryaki edasiyle ve her yudumundan 
lezset alarak çayım içmeğe ba9ladı. 

Odada kısa bir •ükftn oldu. Şitko 

No: 71 

yulmu§tur. Çocuk Etfal hastahanesi-

! 
ne kaldırılmıştır. 

* Dün gece Şehremininde oturan 

1 
Yahya, İsmet, Mustafa adlı üç arka

I daş bir meyhanede içmişler, tramva-
• ya atlayarak Beyoğluna geçmek iı

temislerdir. Fakat bu üç sarhoş tram 
vayda uslu oturmamışlar. yanların -
dakine sataf111ıya, gürültü etmiye 
başlamışlardır. Tramvaydakilerin şi
kayeti üzerine bunlar yakalanmış -
lardır. 

Bu, adadaki beş adamın en genci idi ve dudaklarını bir kapak gibi 
örten kıvırcık telli gür palabıyığım elile burarak sözünü bitirdi. 

gözkrini bir türlü ondan ayıramıyor dir~raman ona derler ki, herke -
du. Belliydi ki, bu adamla aruında 6İn yüzde yüz ölümlü bir uçurum 
ki dü§Ünce ayrılığı onu hiddetinden sandıkları bir tehlikeye saldırırken 
kudurtuyordu. Bir ara, bumundaa yüzünde en tatlı tebessüm dalgalanır 
soluya soluya bir tcyler IÖylemeğe ve içinde engin bir ferahlık vardır. 
hazırlanır gibi oldu. Fakat yanın.da Bir insanın böyle rahat ve neşeli 
oturan kalın katlı ve iri yapılı bir olabilmesi iae tek §Utla mümkün -
adam ondan daha atik davramnııtı; dür: İçine at aürdüğü tehlikeden sa-

- Büyük Pahatur çok güzel ko - pasağlam kurtulacağını bilmiş olma 
nu,tu .. - diye aöze karıştı - ama. ben sı .. 
sanıyorum lıf• kahraman.Irk zamanın Aksakallı o ağır ve vakarlı duruşu 
da yapılma!!..\ ve bilhaMa bilerek ya- na rağmen kendini tutamadı, bir 
pılmalıdır. Dık kafalıhlk ederek "1- kahkaha attı : 
varı,, ı kıtkırtınak. Kazanın Moskof " Civantir Mirza ... Hay sen ölmi· 
kuvvetlerile çarpııınala mecbur ola }'ffin, çok yqıyasın Civanşir Mirza .. 
cağı bir zafere ulıpnamııın yüzde - diye bağırdı - Kahramanlığı öyle 
bir ihtimali var mıdır? bir kılığa soktun ki, ortada kahra • 

- . . .. 
- Zw.etmi;.n1m. ICoüötı. ya-

~llatti'.. ':\~ .... 
büyük P•hat~ efteblhti1>k 
neticeye ulaştıracaktır bizi... Şu zen 
gin Kazan talan edilecek, güzel kale 
mizde taş üstünde taş kalmayacak .. 
Göçüp gideceğiz. 

Bu, odadaki beş adamın en genciy 
di. Ve dudaklarını bir kapak gibi or 
tadan kıvırcık telli, gür, palabıyığını 
sol elile burarak bitirdi: 

- Evet.. Göçlip gideceğiz. Fakat 
yarm, Kazanın tarihini okuyan neail 
ler bize ne diyecekler bilir misiniz? 
'"Şerefle can veren büyük bahadır
lar,, mı diyecekler sanırsınız? Ne ge
zer... "Deliler, budalalar .. .,. diye • 
cekler. 
- . :; ~ 
- Bana kalırsa, böyle demekte 

haklı da olacaklar. Zira dünyanm 
hiç bir devrinde ve hiç bir yerde he 
aap bilmiyen insanlardan kahraman 
yetiştigi görülmemiştir. Bir kahra • 
manın iyi kılıç kullanması. fitilini 
tutuıturduğu ıilihın mermisini İ9te 
diği hedefe ulaıtırmaıı. gözlerini 
daldan budaktan sakınmaması kah -
raman olabilmesi için kifi değildir. 
Heu.p da bilme.i lazımdır. Yoksa bir 
kahramanı bir deliden nMıl ayırt e
debilirl"z. Öleceğini bile bile atetc 
saldırmak akıllı adamın kin değil • 

manlık ka.lınadı. 

Ve birdenbire eıki ciddi~ 
daaerek il&e eıtf. 

[Alikası var] 

TUrk kadınları için 
bir konferans 

Yıldızda toplanan araıulusal kadın 
lar kongresine Danimarka murahha
sı olarak bulunmuş olan Kopenhag
ta çıkan Politiken gazetesi muhar
riri Karen Aabye 12 temmuz akşa
mı Kopenhag saatile saat 19,30 da 
radyoda Türkiye ve TUrk kadınları 
hakkında bir kanferıns verecektir. 

. 
CaGaloOlunda bulunan 

mozayık 
Cağaloğlunda bulunan mozayık, i' 

lenmif kıymetli mermerin etrafı mü
zeler genel direktörlüğü tarafından 
gönderilen ameleler tarafından açıl
maktadır. Mozayıkın parçalanmaması 
için etrafı beton kalıplar i~ine alın
maktadır. Bulunan mozayılnn bir lmı-
mı, toprak altındadır. Bu kısmın da 
meydana çıkarılması için uğrapl
maktadır. Zannedi~diğine göre, bu 
kıymetli eser iki güne kadar müze
ler idaresine gönderilecektir. Dün 
~ü!eler. genel direktörü Azizle mua
vını Araf, mozayık mahalline giderek 
eseri tetkik etmitlerdir. 

geldi, kapıcının yüzü beni ürküt
müştü de ..• 

• Kartalda geçen gün bir kız bo
ğulmuş, iki arkadaıı da muhakkak 
bir ölümden kurtulmuştur. Öğrendi
ğimize göre, Kartalda Nebahat, Be
dia ve Semiha adlarında üç kız (İn
cirlik) denilen yerde sandala bin -
mişler, gezmek istemişlerdir. Bu sıra 
da oldukça şiddetli eacn rüzgarın te
sirile sandal sallanmıya ve çocuklar 
korkmıya başlamııtır. Nihayet, iki 
kız kendilerini denize atmışlar, Be -
dia buna cesaret edememiştir. Deniz
de çabalayan Nebahat yüzme bilme
diğinden boğulmu1 ve diğer çocuk -
lar da oradan geçen bir motor tara
fından kurtarılmııtır. 

• Şimdiye kadar mülk aahiplerin
den itlerine bakmak bahaneıile bir 
çok dolandırıcılıklar yapan İhaan, 
bir çok vakalanndan dolayı, nihayet 
dün yakalanmış ve Emniyet direk -
törlüğü ikinci !Ubesine getirilmiş • 
tir. Para vermek auretile polisin e
linden kurtulacağını zanneden bu 
dolandırıcı, hakkındaki muameleli 
evrak tetkik edilirken zabıta me -
murlarına para vermek istemiş ve iş 
üzerinde yakalanmıttır. İhsan, hak -
kında tutulan zabıt varakaaile adli
yeye tealim olunmuıtur. 

• Methur yankesicilerden baloncu 
Hakkı dUn tramvayda ceket cebini 
jiletle kesmek auretile birisinin 300 
lirasını alırken it üzerinde yakalan-
mıştır. 

Esnafsn tescil mUddefi 
uzatlldı 

Belediyece esnafın tcacili muame
lesinin dün akşam bitme$i lazımdı. 

Halkla daima temas eden garson, o
telci, lokantacı ve aaire gibi esnafın 
ııhhi muayenelerinin belediye sıhhi
ye heyetince yapılması kararlaştml-

, dığmdan tescil müddetinin bu ay ni
hayetine kadar temdidi kap etmiş
tir. Çünkü belediye sıhhiye heyeti 
günde 20 - 25 kişi muayene edebil
mektedir. Belediye bundan sonra 
müddeti uzatmıyacaktır . 

Şimdiye kadar 2000 lokantacı. 600 
ayakkabıcı, 500 sütçü, 600 ekmek ya
pıcısı, 800 fırıncı, 2200 bakkal, 2000 
kahveci, 950 şekerci, 650 garson, 400 
bahçıvan tescil edilmiJtir. 

Kadıköy au ti rketinin 
aldıGı bef lira 

Kadıköy su sirketi, abonelerinden 
senelik ücret olarak 5 lira almakta -
dır. Abonelerin şikiyeti üzerine bu 
hueusta tetkikata başlanmıştır. Sos
yetenin mukavelesinde böyle bir ka
yıaa tesadüf edilmiJse de bu mad -
denin bugUnkü geçinme şartlarına 
uygun olup olmadığının araştırılma
sı lüzumu hasıl olmuştur. 

llkönce hava güzeldi, durgundu. 
Kutlar ötüyor ve bataklığın yakı~l.a -
rında bir yerde bot bir §işenin ıç~e 
üfleniyormut gibi keskin, acıklı ~~r 
ses yükseliyordu. Fakat ormanın ıçı· 
ne karanlık inip te apansız doğudan 
ıoğuk bir rüzgar esmeğe bqlayınca 
her şey susuverdi. Ormanın ıssız sa
ğırlığında sanki kıt kokmağa batla -
mıJtı. 

Ruhiyat fakültesi talebelerinden ve 
bir papas otlu olan Ivan Velikopols
ki dar bir keçi yolundan yüriiyor, ta -
tili geçirmek için evine dönüyordu. 
Parmakları sızlamaktaydı. Rüzgar -
dan yüzü yanmıştı. Ona öyle geliyor
du ki. bu apansız çıkan soğuk herşe -
yin düzenini, biribiriyle anlaımaaını 
bozmug, tabiat kabalaımıt ve bu yüz 
den de alqamın alaca karanlığı gere 
ğinden daha çabuk sönUvermifti. Or
talıkta in cin top oynuyordu. Yalnız 
aşağılarda, derenin kıyısında bir ıpk 
yanıyor. Uzakta, dört vent ötede, kö
yün bulunduğu yerde, her ıey bir ke
derli karanhğm altında ~zilmişti. Ru
~ P"b'Ht:••i tal la•.i.• • 
evden ayrıldıgı vakit, anası yalnayak, 
eşiğe oturmuş semaver temizliyor ve 
babası tandırın üstüne yatmı1 ökaü -
rüyordu. Büyük perhiz içinde oldukta 
rı için evde hiçbir şey _pişirilmemişti. 
ve karnı dehşetli açtı. Şimdi yine ru
hiyat fakültesi talebesi soğuktan titri 
yerek hatırlıyordu ki, Çor RUrik, müt 
hiş lvan ve deli Petro zamanında da 
tıpkı böyle bir ruzgar esmiş, onların 
yaşadıklarr günlerd~ de insanlar böy
le yoksulluk ve açlık içinde kıvranmış 
lardı. 

O zamanlarda da köy damlan böy 
le küçük ve s~andandı, etraf böyle 
ıssız, böyle karanlık, bilgisizlik !e ke· 
der içindeydi. Ruhiyat Fakültesı tale
besi bütün bunları düşünüyor ve e\oe 
dbnmek istemiyordu. 

Derenin kıyısında yanan ateşe iyice 
yaklastı. Burası bir bostandı. !kisi de 
dul olan bir ana kız kiralamı9tı. Açık 
ta çıtırtılarla yanan ateıin ııığı topra 
ğın üstünde yayılarak uzaklara kadar 
gidiyordu. 

Dul Vasilisa, uzun boylu bir kadın, 
sırtına bir erkek kürkü giymiş ateşin 
yanında duruyor ve dalgın. ıJığa ba
kıyordu. Kızı Lukerya yere oturmuş, 
tencereleri, kapkları yıkamaktaydı. 

Ufak tefekti, budalaya yakın bir yüzü 
vardı. Anlaşılan, akıam yemeğini yeni 
yemişlerdi. Dereden erkek sesleri ge
liyor, yanaımalar beygirleri suluyor -
lardı. 

dığını üç defa inkaı· edeceksin .. , 
konu,madan sonra 1.sa, kımıldan 
sızın bahçede oturdu ve dua etti. C. 
ölesiye sıkılıyordu. Zavallı Petro ~ 
ezildi, göz kapakları kuı.·şun gibi a 
ğrrlaştı, kendini bir türlü uykudan kU. 
taramadı. Uyudu .. Sonra, bilirsin 
yine o gece, Yahuda !sayı öptü 
bunun arkasından gidip onu zalimle 
re sattı. lsanm elini kolunu bağladı 
götürüp dövdüler. Petroya gel~ 
ölesiye sevdiği hanın pefinden gı 
ve onu nasıl dövdüklerini uzaktan 
retti. 

Liıkarya kaşıkları yıkamaktan v 
geçmiş, açık gözlerle, ruhiyat fakül 
si talebesini dinlemekteydi. 

- İsayı döve döve hikimin öniin 
çıkardılar, ona sorgular sordular. V 
o zamanın esirleri avluda bir ateş ya 
tılar, çünkü hava çok soğuktu ve 111 

dılar. Onlarla beraber ateıin yanın 
Petro da durmakta ve ısınmaktay 
tıpkı şimdi benim burada ısındığ 
gibi. Birden bir kadın OIJU görd~ • 
dedi ki: ''Bu adam da !sa ile birl 
- ..ıa ~ ..-9uy• ~·1nn .. 1r st"'r"' 
tir.,, Bu sözler üzerine, ateşin etrafı 
dakiler Petroya kutkuyla bakmış ol 
malılar ki, Petro sıkılıp p§ırdı: ''B 
onu tanımam!,, dedi. Bir vakit so 
yine birisi onun Isa müritlerinden 
duğunu anladı: ''Sen de onlar.dan~ınl 
diye haykırdı. Fakat Petro yıne ın 
etti. Uçüncü defa yine birisi onun Y 
züne baktı ve şu sözleri söyledi: ••:e 
gün bahçede, onun yanında gördi1 
ğüm sen değil miydin?., Petro üçün 
defa bunu reddeyledi. Bunun iizerin 
birdenbire, bir horoz öttU. Petro, 
reği burkularak. uzaktan lsaya 
ve onun o gece söylediği sözleri ha 
tadı. Hatırladı, avludan çıktı hem 
ve acı acı ağladı dışarda. Ben ne v• 
kit lneilde bunu okusam gözümün 
nüne, kapkaranlık, nsız bir bahce 
lir ve bu bahçeden sağır hıçkırı 
yükseldiğini ifitir gibi olurum. 

Ruhiyat Fakültesi talebesi ıtif' 
geçirdi ve sustu. Vasilisa birdenb 
bol ve iri damlalı bir göz yaşıyla 
tandı, hüngür hüngür ağlamağa 
tadı, yalnız göz yaşlarını ıöstcrmdt 
ten utanıyormU§ gibi, ate,in 
da kızaran yd.zünü elleriyle kapa 
Lukeryaya gelince, o; kımıldan 
zın talebeye balanaktaydı, kıp 
olmuştu, yüzünden çektiği ku'V"C 
agrıya dayanmak istiyen bir insan 
1i vardı. 

KIRMIZI VE SiY AH . Jullen bu sebebi ilerj sürerken 
bır çocuk gibi kızardı. 

Abbe Pirard adeta gülümsedi : 

Medrese direktörü illı. defa olarak 
gU!ümsedi: 

- Bu sözün burası yeri değ;\dir, 
dedi; o söz kibarlar 5Jemi insanları
nın. kendilerine birçok kabahcst, hat· 
ta cinayet itleten şereflerini fazla 
hatırlatıyor. Siz kutsal babanız 'Be
sinci Pluı'un Umm ecdesiam diye 
başlryan emirnamesinin 2n sekizinci 
böl eğinde ( fıkraunda' IÖylenildiği 
gibi itaate borclusunuz. Ben sizin 
rahiblikte amirinizim. Bu binada 
duymak. aziz evladım, itaat etmek 
demektir. Kaç paranız var? 

Ruhiyat fakültesi talebesi yanan a
teşe yaklaşarak: 

- Kıt geriye celdi, dedi ..• Merba • 
bal ... 

Yanaşmalar dereden dönmü§le 
içlerinden birisi atlardan birinin ·· 
ne binmiıti. ateşin yakınındaydı 
ışık onu atıyla beraber kızıla bo 
tı. Talebe, dul kadınlara hayırlı 
ler diledi ve yUriidU yoluna. Yine 
ğuk, yine elleri sızlıyor. Rüz&ir 
gibi .. Rüzgir biçak eibi kesiyor. 

in, aaint Bonaventure'Bn, saint Ba
aile'in, daha birçoklantun adını bile 
duymanuf. 

Abb6 Pirard içinden : ''İtte Che· 
lan'ın iti 1 dedi. Onda proteatanh~a 
kaçan bir hal oldufunu kaç defa yü
züne wrdum. Hep lncU okumak, 
t ncil'i ltbumundan futa bellemek t., 

(Julien, kendisine buaun kerine 
bir teY aorulmadıfı halde Telma 
aifrinin ye Tewat'ın ilk bq aifriftin 
hekilaatte ne zaman yuıldıklaraıı da 
Miylemifti.) 

AbW Plrard dfitilndU: .. Tevrat. 
İncil üzerinde böyle açam, bucakarz 
dütünmek insanı phail teflir'e, yani 
proteatanlıfın en kötilaUne sllrUkle
me.ı ele ne yapar? Bu lhtiyataı.ıca bil· 
cinin yanında, o etnimln önüne ceç
ain diye kilise Babalan'nm doktrinle
rüıi de atrense ne ise .• o da yok'·· 

Medrese direktörü Julien'e Papa· 
nm ntifuzu, hükmü iberlne de bir
kaç teY aordu. eski ıalllkan kilise
ainin koydula kurallan Miyliyecek 
unıyordu; fakat Julien M. de Mais
tre'ın kitabmr battan •talı adeta e.ı
l»ere okuyuverince abb6 Phard bti1-
'6tün §&§tı. 

STENDHAL 

"Şu Chclan da ne tuhaf adam? O 
kitabı buna alay etsin diye mi gös
termiı ?,, 

M. de Maiıtre'in dktorinine sahi· 
den inanıp lnanmadıfııu anlamak 
için Julien'in ac.ıım çok aradı ama 
para etmedi. Delikanlı dltündUlünü 
delil, belledipnt 18y1Uyordu. Artık 
J ulien cidden parlak cevablar veri· 
yor, kendine bikim oldutunu biue
cliyordu. U J:un bir unaçtan sonra 
kendaaine M. P i r a r d •m gös
terclili 1ertliii bir yapmacık say· 
mata baf1adı. Dotruau il. Pirard, 
on bet yıldan beri dinbilıiai öl.retti· 
ii ıençlere karp uık bir yüz ıöa
termeii kenditine prentip edinmit ol· 
muaydı, bUap Julien1 mantık batı· 
n için kucaklardı, onun cevablann
da o kadar açıldık. lcu ve mtlnak
kahlık görmüJtU. 

İçinden: "itte •tdsan ve sailam 
bir kafa, dedi, ne yuık ki c:cırpus 
debile (vücut çürük). 

Julien'e yeri gösterdi ve artık 
Eransızca konuprak sordu: 

- Sizin böyle dütmeniz her vakit 
olur mu? 

- Ömrümde ilk olarak ba11ma 

- işte dünyanın bot §Cltafatlan· 
nın sonu; siz hiç §Üphesiz güler yüz
lere ~l11tınıı:, ama giller yüz bir ya
lan tıyatrosundan başka nedir ki? 
~akikat ağırbaılıdır, monsieur. Bi
zı~m bu geçici dünyadaki ifimiz de 
a~ırbatlılık istiyen ağır bir it ~ 
~ı ~ Dıtarmm bot &"ÜZelliklerine 
ilıilellliNiı: yok mu? bu tehlikect'en 
kendinizi ne kadar korursanız yeri
dir. 

Abbe Pirard yine latince konu§
mala bafladı (bundan pek hazettiii 
bellf idi): 

- Sizi bana M. Chelan gibi bir 
adam göndermeseydi ben size, pek 
alıpk oldulunm o bot dilnya dili ile 
söz IÖylerdim. Medreseye bUabütün 
para11z alınmanız dünyanın en zor 
itidir. Fakat abW Chelan, otuz altı 
yıl din utrunda çahftıktan sonra 
medreseye bir genci parasız aldıra
mazsa halda gözetilme~ olur. 

Bu iözlerden aonra abbe Pirard 
Julien'e, kendi rızası olmadan hiçbir 
vizli tarikate ıirmemeıini tenbih et· 
ti. 

Julien, unurlu bir adamın gönül 
açıklığı ile : 

- Size şerefim üzerine IÖz veriyo
r\lm. dedL 

J ulien : ''İtte ıeldik, dedi, aziz ev
ladım demeli bunun içinmiı ... 

- Otuz bq frank, azjz babam. 
- O parayı nereye harcederse-

niz birer birer yazın, sizden besab 
sorarım. 

Bu zahmetli konutma üç saat aür
mil§tü: Jullen kapıcıyı çağırdı; abb! 
Pirard ona: 

- Julien Sorel'i alın, 103 numara
lı odaya cötUriln, dedi. 

Büyük bir nıüklfat olarak Ju,iene 
yalnız batma bir oda veriyordu. 

- Sandılını da götürün, dedi_. 
Julien gözlerini eğdi ve sandığını 

ta kartııında gördü; Uç saatten beri 
kendi sandığı olduğunu anlamamıı
tı. 

En üst katta •ekiz ayak murabbaı 
~Arkası var] 

N.ATAC 

Vasiliıaa birdenbire silkindi sonra 
onu tanıdı ve gülümsedi: 

- Ray Allah layığını venin, bir
denbire tanıyamadım seni, dedi. Zen· 
gin olursun infRllah 1 

Konuştular. Vasiliaa ıün görmilt 
kadındı. Gençliğinde, zengin efendile 
rin yanında süt nineliği etmitti. Ki • 
bar ve nazik konuımasını bilir, konu 
turken yüzünden yumıak bir ıWüm 
seyif eksik olmazdı. .Kızı Lükeryaya 
gelince, ölen kocasmm yumrulu altın 
da ezilmit kaba bir köylü kadınıydı. 
ruhiyat fakWtesi talebesine konuıma-
dan bakıyordu. Yüzünde, aajırlarda 
görülen o acayip üade vardı. 

Talebe ellerini ate. ı u.ıatarak: 
- Tıpkı böyle sopk bir ıececle, 

azl.ı Petro, böyle bir atqte ılllUJUftı, 
dedi. Demek ki, o vakitler de havalar 
böyle soiuk olurmut- O ne korkunç 
bir geceymis teyzecifim. Sonsuz u.ıun. 
ezici bir gece! .. 

Sustular. Talebe sesini yavaılata -
rak söze batladı yine : 

- O sonsuz, o ezici ıec:ede, aziz 
Petro, lsaya ie..:i ki: ''Ben seninle ka 
ranlıklara ve ölüme gidebilirim .. , lsa, 
Petroya fÖyle cevap verdi: "Bugün 
horoz ile defa ötmeden ıen beni tam· 

Şimdi ruhiyat fakülteei tale~ 
siliaayi dü§ilnüyordu. Madem ki. 
tadı. demek o 'korkunç gecede 
Petronun bapndan ıeçenlerle y, 
sa arasında bir bağ var. 

Dönüp ceriye baktı. Ateı ol 
yerde yanıyor. Etrafında 
yok. Talebe yine dütUndU: "elef 
ailiu ağladıyaa ve kw utancmdd 
lmmuı olduysa, demek ki. yh:IOl 
&ıce ıeçen bir vabnm bugünl 
mut bir hldiaqle bu iki kadınla 
nuebeti vardı. lhüyar kaduull 
aauı. hildyenin acıklığmdan 
delildir. Fakat Pc·.r nun 
buodan yirmi uır önce geç~--ı 
la ihtiyar kadının ruhundt yuıı:
aonra geçmf! bir facia aramnc1a 
benzerlik olmamıdandır. 

Ve birdenbire r·'tu sr···,çıe 
öyle heyecanlandı ki, kendine 
için olduğu yerde tek adım a 
durdu. ''Geçmit rünler bugihıC• 
selerin ., iriyi · bağlı-" • diye 
!1Üyordu.Gilnler ve hadiseler ~ 
ıçlnden doğuyorlıı , V ona ö>: 
liyordu ki, demin böyle bir J 
bir ucunu k ldatınca .ır 

kımıldanmış, ses vermişti. O· 
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ROMANYADA GEÇMiŞ BiR SPOR ROMAN! 

Kefereyi Nasıl Kaçırdık? 
-1-

Fenerbahçe • Guneş futbolcülerile 
Bükrcşten döner dönmez tanıdık, 
hatta tanımadık birçok kimselerin şu 
bir tek sorusile karşılaştım: 

- İkinci maçı niçin oynamadınız? 
Ve anladım ki futbolcülerimizin 

Romanya seyahatinden iyice ortaya 
vurulamamış, anlatılamamış taraflar 
var. 

Bir kere bana yapılan soru yanlış
tır: ''Niçin oynamadınız?,, değil, 
"Niçin oynamadılar?,, demek daha 
doğrudur. 

Niçin oynamadılar? 
Bu bir romandır, olmuş ve geçmiş 

bir spor romanı ... 
Bunu, birkaç yazı içinde, en ufak 

noktalarına kadar anlatacagım. Ta 
ki kapalı bir yam kalmasın, ve yan
hş düşüncelere meydan vermesin. 
~İlk iş olarak yazıya seçtiğim baş

lı~.ın ne demek olduğunu anlatayım: 
Bukre~te bizimle ikinci maçı yapa
cak ıken oynamıyan takımın adı 
(C: F. R) dir. Romanyalılar bu harf
lerı (Ke-Fe-Re) diye okuyorlar. Ke
f~re sözü (Kıyle Ferate Romane) 
n:n yani (Romanya şimendiferleri) 
cumlesinin kısaltılmışıdır. 
b lşt: (~efereyi nasıl kaçırdık?) 
aşlıgı, bız Yuventus'u yendikten 

sonra bizimle oynamağa bir türlü 
Y~nasmıyan Romanya kupası galibi
nın hikayesine en uygun bir başlık
tır. 

• 
Romanya sporcula, iyle şu ıekilde 

anlaşmıştık: 

Fenerbahçe - Güneş futbolcüleri 
.nükreşte Yuventus ve Kefere takım· 
lariyle ıki maç yapacak ve buna 
mukabil iki klüp 7 5.000 ley alacak
.t.r. Maçlar arsıulusal ölçülerde olan 
DNEF stadında yapılacaktı. 

İki klüp namına Bük~eşte bu şart-
1ar içinde bir konturat ımzalıyan ar
kadaş, yukardaki iki klüple stad 
hakkında şifahi olarak mutabık kal
nuştı. Bırakınız ki bizden birkaç 
gün evvel Romanyada iki maç ya
pan (F. C. Milano) İtalyan takı~ı 
maçlarım ONE stadında yaptığı 
gibi, Bükreşe gelen bütün yabancı 
takımlar da - gece maçları dışın
da - bütün oyularm1 bu güzel ve 
tamamiyle çimen alanda oynamakta
dırlc:r. 

Yuventus ve Kefere klüplerinin 
Fencrbahçe • Güneş kliiplerine ve
recekleri 7 5.000 ley tazminat, para
mızla 600 - 650 lira kadar bir para 
;utuyordu. Bu para, seyahat masra
~nın belki yarısını bile korumazdı. 
b.ncak, iki klüp, Türk futbolünün 
ır yükseklik gösterdiği şu sırada, } 

At yarışları 
Bu ay başlıyor 

h Vilayet baytar direktörlüğünce 
er sene yapılmakta olan yazlık at 

Yarışları, bu sene de 28 temmuz pa· 
zar. günü başhyacaktır. Yarışlar, 
Veiıefendi koşu mahallinde yapıla • 
~.ak~ır. Koşu yerinde baytar drektör
b~ğu. t~rafından yapılan hazırlıklar 
ıtmıştır. Bu seneki yarışlar geçen 

sel neye nazaran daha iyi bir şekilde 
0 acaktır. 

Birinci koşunun kayıt muamelesi
~e temuz~nm 25 nci perşembe günü 
oşu yerınde, bu koşuya ait handi -

~ap koşusunun kayıt muamelesi de 
2 temmuz pazartesi günü vilayet 

aygır deposunda yapılacaktır. 

h Kayıt yerlerinde üç kişilik birer 
eyet bulunacaktır. Koşular 28 tem-

ın 4 ' • uz, • 11, 18, 25 agustos ve 1 ey-
lulde olmak üzere 6 hafta devam 
edecek.tir. ~arış heyetinde bulunan
ların lıstesı gudur: 

Tertip heyetine: İstanbul Komu-
tan başbaytan Osman s·· . b . .. . • uvarı ınıcı-

lı k okulu .. direktörü Albay Cevdet, 
İstanbul ıh baytar dır· ekt .... E t oru tem, 

hele Roınanya gibi dost bir memle
kette, Türk futbolünün propagan
dasını yapmak için fedakarlığa kat
lanmaktan çekinmedi. 

Çekinmemekte de haklıydılar. 
Çünkü burada Seget'i, Servet'i çok 
iyi sonuçlarla yendikten sonra İs· 
viçre ikincisi Fenerbahçe - Güneş 
futbolcülerini İsviçreye çağırmıstı. 
Öte yandan, Avusturya futbolün~.n 
dik atörü Hugo Meisl ayni futbolcu
len: Viyanada maç yaptırmağa ya.~a
şacağıru ihsas ediyordu. Sonra Turk 
futbolcüleri seneler var ki, yabancı 
topraklarda' futbol oynamamışlardı. 
Madem ki Türk futbolüne karşı ye
:ıiden bir sempati uyanmağa başlad~
- .. ··ı·· du yakrn ve dost bır gr goru uyor , 
mrmlekette bir dencç yapmak, bu 
sempatiyi devam ettirmek. ~u a.:ır~ -
mu ilerdeki temaslar için ?ı: donum 
noktası yapmak lüzumlu ıdı. .. .. 

1~te iki klüp; sırf Türk fı:t~?lunun 
propagandası, Türk futbolunun hız-
ı ması ve burada llılınan bazı so-
an • 1.1 'dd' 1 nucların birtakım uka a .. a~~n ı .. ıa a-

hilafma Türk futbolunun yuksel
~i!> olmasından ileri geldiğinin bir 
ke~e daha, hem de yabancı toprak
larda, bu ukalala~ın g.ö:l~rine soku
lur gibi, ispat edılmesı ıçın p~ra fe
dakarlığına bile katlandılar. 

• 
Yıpratıcı bir deniz fırtınasına ya

kalandıktan sonra Fenerbahçe - Gü
neş futbolcüleri Bükreşe ulaştılar. 
Orada istasyGnda kendilerini kar§rla
mağa gelen Yuventus ve Kefere baş
kanlariyle görüşüldü. Bu görüşmede, 
maçların ONEF stadında yapılacağı 
bir kere daha tekrarlandı. Hiçbir me
sele yoktu. 

Çocuklar bir liseye yerleştirildi
ler ve yabancı topraklarda Türk 
futbolünü aksatmamak için konulan 
sıkr bir disiplini seve seve kabul et
tiler. Dcığrusu, bütün futbolcüler 
birkaç giin sonra yapılacak maçlar
d< omuzlarına yüklenecek ödevi an
lıyorlardı. Lisede gec~n günleri, an
trenmanları filan anlatmağa Ji.izum 
yoktur; bütün bunlar çok uzun sü
rer ... 

Oymyacağmuz Yuventus ve Ke
fer<> takımlarını görmek için elimize 
büyük bir fmat geçti. Çünkü ikisi
nin de pazar günil Venus alanında 
maçları vardı. Biz de bu maçlara 
çağrıldık 

Onları görmek, zayıf ve kuvvetli 
tare:flarrm anlamak, ona göre takım 
yapmak için bu bulunmaz bir tesa
düftü. 

Al bert Pr8jean 
Kendi Kendisini Anlatıyor 

Manasız şarkılar söylerim fakat klasik 
musikiye bilhassa Şopen'e bayıhrım 

Pour Vous mecmuasının bir mu su, hoş bir iştir. Bunu seve seve 
harriri Albert Prejan'la yaptıgı yaparım. Bundan başka musiki-
b;r mülakatı şöyle anlatıyor: yi, klasik mlsikiyi severim. 

Gaumont stüdyosunda A1bert Küçük ve manasız şarkılar o-
Prejan'm odasında bir <liv.:m kurum. Fakat Şopen'i severim. 
var .. Sanki bir taht!.. İdare he· Okumayı da severim. Bir kitap 
yetlerine mahsus bir divan ki, hosuma gitti mi,onu adeta ezber 
Hollywood'ta yapılmış olma~ı lerim. Çıkıp gezmeği, herkesle 
mümkün olmakla beraber ıhti- goruşmegı de severim. Halkı 
şamlı arabeskleri, az çok köhne- cok severim. Yazık ki, halkm, 
leşmiş işlemeleri var. Acaba, bu beni degil, ekranda yarattığım 
eski zaman lfanapesi üzerınde şahsı sevdiğini aldığım me~ttuµ 
hangi ihtişamlı güzel oturmuş- lardan öğreniyorum.Halbuki, ek 
tur? Mücevherlerle süslü hangi randa yarattığım şahıstan nef -
meshur kadın burada naz ve is- ret ederim. Yarattığım şahsın 
tiğ~a ile uzanıp istirahat etmis- tam soyuyum. Ailemi severim, 
tir? Bu divan, ne gibi muaşaka kardeşlerime perestiş ederim, se 

Sadun G. SAVCI ve mülatafaların kokulu sahne- vimli bir karım var... Çok e ~cf 

- Arkası yarın - si olmuştur? ediyorum ki, çocuğum yok. El -
Şimdilik, bu divanda, nazlı ve zem olduğu kin spor yapıyo -

sevimli bir güzel değil, bizzat 1 rum. Bence, manevi muvazene 
\ Albert Prejan yerleşmiş bultum- tam sıhhate bağlıdır. Srhhatı ko 

yor. Şen aktör suallerime güle rumak icin de bedeni terbiyeden 
güle cevap veriyor: .. daha iyi bir çare görmem. Ca -

- Kendiniz hakkında ne du- nı~ sıkıldı mı, yorgun düştüm 

{ -
Yunan lıla rla 
Pazar Günü 
Revanş maçı var 

Haber aldığrmıza göre önü
müzdeki Pazar günü için, Ati
na takımı ile Istanıbul takımı 
arasında Taksim stadında bir 
revanş maçı yapılması husu
sunda her iki taraf dün muta
bık kalmışlardır. 

İstanbul takımının ikinci 
maçta yenilmesi sebepleri göz 
önünde tutularak, Pazar günü 
yapılacak maça, ona göre bir 
takım çıkarılması düşünülmek
tedir. Pazara kadar, Romanya
dan dönen futbolcülerimiz din-
lenmiş olacaklarına göre, hn 
maçın, yenilmenin fena tesirle 
rini silecek bir galibiyetimizle 
bitmesi ihtimali kuvvetli gö
rünmektedir. 

şünüyorsunuz? ~u, Y~rım saatlik jimnastik be-
Kalkarak ve serbest bir ta' ır nı tabıi halime getirmeğe kifa -

takınarak: yet eder. Güzel sanatlara da 
- Nefsim hakkında düşün - rlüş.künüm. Onları çok takdir c

düklerim hep lehime şeyler~ir. ~erım. Boyalı :_esim rap.arım, ~
Belki başkaları, beni, kendım Y 1 ressam oldugumu .ıddıa etmı
beğendi <Yim kadar beğenme;:ler. yoru1:1· Avı da sevenm. Bazan 
Fakat size itiraf edeyim kı ben kend1ımde bir köylü ruhu duya
halimden ve nefsimden cok ~ım. Ik boyalı resme basladı -
memnunum. Sabah erken uya· gım zaman .... Ha sırası gelmiş -
mrken kendimi çok sevimli bu- k~n:. ~~ska çeşit bir ressamlık 
lurum. Rica ederim gülmeyiniz. gorunuz ... ,, 
İnsanın uyandığı anlar çok ö- Bu sözleri söylerken Albert 
nemlıdır. Sonra şunu da itiraf Rejc::ın nıakyajmı bozmağa baş-
edeyim ki, ben çok nikbinun. ladt 
Vukuatı geldiği gibi kabul ede
rim. Kendimi luzumsuz kaygu· 
larla üzmem. 

- Ya luzumlu kaygularınız 

yok mu?. 

stanbul Uray baytar direktörü Esat. 
Hakem heyetine: \.. 

- Benim luzumlu denecek 
_ kaygularım gururumu aksayıp 

okşamayanlardandır. Kendimi 
ekranda tasavvur ettiğimden da 

Yüksek Islah ve yarı .. . 
sekreteri Genel Atıf ' e?cume1!'ı 
üyelerınden mutekait !~babı ocagı 
İstanbul ili baytar direkt .. ar. EŞeref, 

Muayene ve kayit he e~!u tem. 
deposu direktörü Abdüficadı~e :TAyhgır 
f h b M ır, a ar
uz ane aytarı ehmet Ar B k 

koy baytan Lutfi. ı, a ır • 

Çıkı§ komiserli gine: Sipahi Ocag~ 
1 üyelerinden Sabri. 

Muvasalat komiserliğine. B" .. 
l'k k . . · ınıcı-
ı o ulu Erkin relSI Yarbay s · 

Binicilik cigretmenlerinden Bin~m, 
S~mi, Aygır deposu direktörü ;(,~ 
dulkadir. 

Vezin heyetine: Aygır deposu 
rektöri.ı Abdülkadir, Merkez muca 
dele baytarı Şemsi, Bakırkciy baytarı 
Lutfi. 

YENi NEŞRiYAT ha fena görsem çok canım sıkı· 

Perşembe çıktı 

(Perşembe) nin 15 inci sayısı çık
mıştır. İçinde birçok kıymetli yazı 
ve resimler vardır. 

Çocukları korumak için 

Türk ailelerinin ve çocuklarının 

sağhklannı korumak için Muaveneti 
Sıhhiye Cemiyeti tarafından neşri 

kararla§trrılan risa\elerd~n birincisi 
çıkmıştır. Halka bedava dağıtılan 

bu ilk risale Dr. İbrahim Zati tara-

hr. Ancak, ne olursa olsun, Ü -
mitsizliğe düşmemek gerekliği
ne kaniim. İnsan taliinin tersli
ğine karşı durmak için biraz ira· 
de kafi gelir. Diyeceksiniz ki, 

Sağda: Metro. Goldvin. Mayer artistlerinden 
Mae Clarke sabah gezintisini yapmadan evvel iki 
köpeği ile yarenlik ediyor. Alt'ta: Hollivood'un 
~üze/ bir artisti en son model bir yaz elbisesile ve 

geniş kenarlı şapkasile istirahat ediyor. 
f--'"""'- .--..._ _______ ~=nm ecrnımrn-n!i"'lıllı'!1t:fi ,.,, ... • MW'' ... 

• 

Yıhnda 2054 
Dünyanın Hali Ne Olacak? 

----------------------
Bir asırdan faz la bir zaman sonraki d ün· 
yanın vaziyetini gösteren film Cjevriliyor 

savvur ettiği harbi, musibetler, 
salgın hastalıklar takip edecek· 
miş. 

2054 yılında dünya na'lıl ola
caktır. lşte size meraklı bir su
al. Meşhur İngiliz yazarı Wells 
yazdığı romanlarda bir peygam
ber kudreti ile geleceği keşfet· 
mişti. "Havalarda Harp" ve 
"Dünyalarda Harp" adlı eserle
ri istikbali keşifte ne kadar nii
fuzlu olduğunu göstermişti. Bu 
defa Wells, istikbali keşifteki 
kudretini bir filmde gösterdi. 
Bu meşhur muharririn London 
Film için yazdığı eseri ki, adı: 
"Gelecek Şeyler" dir, altı yedi 
aydanberi filme çekmek tçın 
William Cameron Menzies di
rektörü bir sürü sinemacılarla 
çalrşmaktadır. ,, 

2054 yılında, yani bundan 119 
yıl sonra dünya işleri, bugün· 
künden daha iyi olmıyacaimuş. 
Wells'in keşfi bu!.. Yarın için 
yapılacak gayretler, yeni fela -
ketlerin, harplerin patlamaı:ıile 
neticelenecekmis Wells'in t~ . 

İngiliz paytahtmdayrz. Lon
dra yaya kaldırımında dilenci 
ressamlar sevinçli mektuplar 
yazıyorlar. Tiyatrolarda 1914 
te, 1935 te olduğu pandomima 
ilanları var. Halk, gazetelerin 
korkunç kehanetlerine rağmen 
tıyatro ve sinema hulasa ht:'r 
türlü temaşa salonlarına h~nca
hmç koşuyor. 

Ve birdenbire bir taarruz. Gaz 

bombardımanı .• 
Ve harp .. 
Acaba bu harp nasıl olacak

tır?. lşte Wells bunun sırrını 
kimseye söylemiyor. Smema 
şirketi de sıkı bir ketumiyet mu
hafaza ediyor. Morton Hali 
stüdyolarına girmek hemen im-
kansızdır. M. Vincent Korda 
bu işin artistik direktörüdür. Bu 
film hakkında söyliyebileceğim 
şey şudur ki, sahnelerin genişli
ği ve büyüklüğü görülmemis de
recededir. Burada, bir yüzyıl 

sonra teknik ve mekanikte hu
sule gelecek ilerlemeler ve ev
rimler görülecektir. Tabii bü -
tün bunlar, Wells'in icatçı di
mağının mahsulüdür. 

Harpten sonraki manzara 
dehşetli olacaktır: Y ıkdmış ve 
harap olmuş ıssız, insansız ül
keler .•• Buralara çırçıplak insan 
sürüleri yahut deliler, sıtmahk
lı adamlar gezmekte, biribirini 
öldürmektedir. 

Belki bu dehşetli manzaralar 
karşısında insan oğlu müteneb
bih olur. 

Ring heyetine: Aygır deposu di
rektoru Abdulkadir, Bakırkciy bayta
rı Lutfi. 

Handikaporlügc: M. Ta ton scçıl
mişlerdir. 

fından yazılmıştır. Salgın olan kuşpa 
lazı, kızıl, çiçek, bogmac oksürüğü 

gıbı hastalıklardan ço uklarm nasıl 
kor n aklarını ı ah eden bu kitap
t le rısalelerle cc • 

m edecektır 

bugünkü muvaffakıyetli durum 1 
b~ni nikbinliğe sevkediyor .. E • l 
mın olunuz ki, vaziyetim her za· 1 
man parlak olmaktır. Açlıktan 1 
geberdiğim zamanlarda bile ce· l 
saret ve ümidi bırakmadım. O 
zamandan beri karakterim de -
ğişmedi .. B~n karışık düşünceli ı 
ve emellı bır adam değilim. Duy 
gul~rım ve düşüncelerim pek sa 
d~dır. Tuhaf bir şey söyliyece
gırn. Ben, asla can sıkıntısı duy· 
madırn. Yaptığım işlere büyük 
bir ilgi gösteririm; işim, doğru· 

.lim~ri.kan sınema stüdyoları, kullandıkları Girls'lerin hakiki kıy. 
metım görüp anlamak için kendilerinin kuvvetli bir ışık altında 

boyasız. düzgünsüz lotograflarrnı ~ektirmektedirler 

Ayni zamanda London Filnı, 
Wells'in: "Mucizeler Yapabilen 
Adam" adlı eserini de filme 
)ek~ektedir. Bu da başlıba§ma 
garıp bir hikayedir. 
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BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Yuzme dersleri. Bayan Azade 

Tarcan. 18.50: Almanca ders. 19.10: Dans 
musikisi (plik). 19.40: Balalayka orkes
trası ve koro. 20.10: Konferans. 20.30 : 
Studyo orkestrası. 21: Stı.idyo cu: ve tan
go orkestraları. Turkçc sözlU eserler. 
Bay Avni. 21.03: Son haberler, borsalar. 
21.40: Bayan Rozi (Şan). 22: Pli.t neısri· 
yatı. 

Bilkreş 
13.05: Radyo salon orkestrası. 1!.45: 

Duyumlar. 13.55: Konserin ıüreji. 14.15: 
Duyumlar. 14.35: Konserin siınği. 18: 
Pi k. 19: Duyumlar. 19.15: Plik. 20: Söz
ler. 20.20: Operet plakları. 21: Plik. 20: 
Gozler. 20.20: Operet plakları. 21: Söz
ler. 21 ıs: "Andre Chenicr., adlı dört 
perdelik opera (plak ile). Sonra: Yabancı 
dıllerlc -!uyumlar. 

Varşova 
20.SO: Vagner'in "Rcingold,. operasm· 

dan ıplülar. 20.SO: Aktualitc. 21: Sözler. 
21.10: Orkestra ıle popuri. 21.45: Duyum
lar. 21.55: Sozlcr. 22: Şarkılı yayım. 22. 
30: Piyes. 23: Spor duyumlan. 23.10: Ku
çuk radyo orkestrası. 

Prag 
20: Almanca duyumlar. 20.10: Pli.k. 

20.25: Annoruk müzifi. 21.05: Sözler. 21. 
20: OHcnbach"m "Bandılcr •• operası. 22. 
35: Çek filharmonisi tarafından konser. 
23 15: Son duyumlar. 23.30: Dans müzifi. 

Budapeşte 
, 20.<IO: Schir orkestras1. 22.05: Konfc· 
'rans. 23: Duyumlar. 23.40: Opera orkes
trası. 

Belgrad 
20.30: Ulusal yayını. 21: Şarlı:Ilar. 21.40: 

Paristen role. Ulusal Fransız müziği. 
22.40: Halk şarkıları. 23.10: Duyumlar. 
23.30: Radyo orkcstraaı. 24: Dans ptak· 
larL 

MUnih 
20 :Vırtuoz: piyano müziği. 20.35: sc.. 

Jer. 21: Duyumlar. 21.10: Şarkılı karqık 
yayım. 23: Duyumlar. 23.20: Program 
arası. 24: Dans müziği. 

Hamburg 
20.10: Akşam müziii .21: Duyumlar. 

21.10: Dans muziği. 23: Duyumlar. 23: 
Duyumlar. 23.25: Dans müziğinin süreği. 
24: Gene dans. 

BORSA 

10 Temmuz ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 

20 Fransız frangı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avusturya ~ilın 
Mark 
Zloti 
J>engo 
20 Ley 
20 Dinar 
Yen 
lsveı; Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

ÇE 

Paris üzenne 
İngiliz li raSl 
Dolar 
Lirei 
Belga 
İsviçre ııangı 
Leva 
Florin 

K 

Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pczcta 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernoveb 
İsveç kuronu 

Alış 

617,-
124,-
166,-
200,-
sı.-
23.-

816,-
82,-
98,-
22.-
39,-
23,-
23,-
14,-
52.-
31.-
30,-

935.-
ss.-

228,-

L E R 

Satış 

620,-
126.-
169,-
202,-
82,-
24,-

s:ıo,-
83.-

102.-
23,50 
41 ,-
24,50 
25,-
ıs.-
54.-
32,-
31,-

936,-
59,-

230.-

Kapan~ 

12,03,SO 
621,-

0,79,88,25 
9,68,60 
4,72,75 
2,43,50 

63,51,20 
1,17,10 

19,06,15 
4,20,94 
5.81.43 
1,97,SO 
4,21.-
4 51.40 

63.77.55 
34,96,33 

2.78.30 
10,98 

3,12.16 

iSTiKRAZLAR 

Turk Borcu 1 Kupon kesik 
., ,, Ti ., ,. 
.. " 111 " .. 

Ergani 
İstilı:ra:ı:i dahili 

TAHViLAT 

27,60 
25.65 
26.30 
95.-
94,25 

Rıhtım Kupon Kesik 10,25 
Anadolu l ve I1 44,10 

.. il Kupon kcsık 44.50 
Anadolu Mümessil Kupon kesik 44,90 

Müfettiş Namzedliği ve Şef Nam
zedliği için müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile 5 müfettiş namzedi ve 

5 Şef namzedi alınacaktır~ 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihle

rinde Ankara, İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacak
tır. Tahriri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol 
paraları verilmek suretile Ankaraya getirilerek şifahi 
bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda da kaza
nanlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş namzedliğine 
ve diğer beşi de 130 lira aylıkla şef namzedliğine tayin 
olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Mü
lettişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 
lira aylıkla Müfettişliğe geçirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırı
lacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajlarının so
n unda ehliyet imtihanına girecekler ve kazananlar ter
fi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Siyasal bilgi
ler) veya (Yüksek Ticaret ve İktisad) okulasından ve 
yahud Iiukuk Fakültesinden veya bunların yabancı 
memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak 
gerekdir. 

5 - İmtihan programını ve sair şartlan gösteren 
izahnameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Banka
larından elde edilebilir (3951) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahmini Muvakkat 
Az teminat 

Çok Fiyatı Lira Kuru~ 

Kuduz Müessesesi ( Dağlıçeti 5000 JOOO 50 270 
(kuzu 1000 1200 50 

Verem Sanator· ( Ekmek 20,80!1 '2Z, 750 9 370 
) o-n.ı (Francala 11,20...ı 12,250 13 

Şişli Çocuk has· Ekmek 37,000 38,000 9 252,60 
tahanesi. 

Haydarpaşa Em- Ekmek 26,000 28,000 9 189 
razı sariye hastanesi. 

Yukardaki Sıhhi müesseselerin 19 3 5 Mali yılı Et ve 
Ekmek ihtiyaçlarının açık eksiltmesinde bir kısmına 
teklif edilen fiyat haddi itidalde görülmemesine ve bir 
kısmına da hiç istekli çıkmamasına binaen eksiltme 
n1uamelesi 17-7-1935 çarşamba gününe bırakılmıştır. 

1 - Eksiltme saat 15,30 da Cağaloğlunda Sağlık 
Müdürlüğü binasındaki komisyonda yaprlacaktır. 

2 - Muhammen fiyatlar ve muvakkat garanti mik
tarları karşılarında gösterilmiştir. 

3 - $artnameler ait olduğu müesseselerde görüle
bilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin bu ise yeter muvakkat 
garanti makbuz veya banka mektupları ile 935 yılı ti
caret odası vesikası ve 2490 sayılı kanunda yazılı belgf'
Jerile belli vaktinde komisyona gelmeleri. ( 391 1) 

Sıhhat ve içtimai mua
venet Vekaletinden: 
İstanbul Nehari ve Çorum Leyli Küçük Sıhhat Me

murları mekteblerine talebe yazılmağa başlanmışdır. 
Kabul şartları aşağıda gösterilmişdir. 

1 -Türkiye Cumuriyeti teb'asından olmak, 
2 - Y a§ı on dokuzdan aşağı ve yirmiden yukarı ol

mamak, 
3 - Orta tahsilini bitirmiş olmak "mekteb" kadrosu 

orta mekteb mezunu namzetlerle dolmazsa bu derece 
tahsil gördüğünü isbat edenler de kabul olunabilir.,, 

4 - Yirmiden yukarı yaşda olanların askerlik hizme
ti ile ilişiği olmamak lazımdır. Lise mezunları bu kayda 
tabi değildir. 

İstekliler kendi el yazıları ile yazılmış ve açık adresli 
bir istida ile Eylülün birinci gününe kadar bulundukları 
yerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlükleri vasıta
sile girmek istedikleri mekteb müdürlüğüne baş vur
malıdır.,, 

İsteklilerin istidalarına bağlıyacakları vesikalar şun
lardır : 

A -Türkiye Cumuriyeti teb'asından olduğunu bil
diren nufus hüviyet cüzdanr "ash veya tasdikli sureti.,, 

B - Mütehassısları tam hastane heyetinden alınmış 
basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğrafı 
bulunan bir sıhhat raporu "bu rapor hastane baş tabip
leri taraf mdan zarflanarak mühürlenecek ve istekli ta
rafından mühürlu zarf halinde istidasına bağlanacak
dır. 

C - Mezuniyet şehadetnamesi veyahud tahsil de
recesini gösterir tasdikname. 

D - Ahlakı düzgün olduğu ve hiç bir suretle mah
kum olmadığını bildiren ve oturdu~u yerin polis ida
resinden alınmış bir vesika, 
E- 4,SX6 boyunda üç dane fotoğraf. 
Çorum leyli küçük sıhhat memurları mektebine gir

mek isteyenler yukarıki vesikalardan başka "her han
gi bir sebeple tahsilini bıraktığı veya mektebden çıkarıl
dığı takdirde hükumetce kendisi için yapılan masraf
ları nizami faizi ile birlikde ödeyeceğini ve mektebi bi
tirdikden sonra hükumetin lüzum gösterdiği yerlerde 
beş sene hizmet edeceğini" bildiren velisi tarafından 
ve eğer velisi yoksa kendi tarafından imzalanmış ve 
noterlikçe tasdik edilmiş bir "teahhi.id senedi" gönder
melidirler. (3929) 

;.~ Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
' Mekteb Eylülün 23 ncü Puartesi günü saat 13,30 da açılır. J{a• 
1 yıd (Ünleri Ağuıtoııdan itibaren Salı Te Cumartesi günleridir. Fıııl' 

malumat için mektupla ya. biuat müracaat edilebilir. İstiyeıılcre 
il mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474 f 

- -2 
·-~--~~ - ._..,,,, 
Uzun senelerdenberi TUrkiyede Cjahşmakta bulul1'~ 

s·R SiGORTA KUMPANYASI 
Sigorta şirketlerinde çalışmış n müşterileri bulunan bir nıeııı~ 

arıyor. Tekliflerin "Sigorta., rumuzile l.tanbul 176 numerolu posta 1'1l 
lusu adresine gönderilmesi 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır~ 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mikdarı 
Cinsi Azı Çoğu Tahmini fiyatı 

Dağlıç eti 20000 35000 50 
Karaman 4000 5000 45 
Kuzu 9000 10000 50 
Sığır 2000 3000 35 c 

Bakırköyde Akliye ve Asabiye Hastanesinin 93,: 
mali yılı Et ihtiyacı için kapalı zarf suretile yapılan e~ 
siltmede teklif edilen fiatlar fazla görüldiiğünden yeıl~: 
den kapalı zarf suretile eksiltmeye konulmuşdur. :E:d 
siltme günü 26 Temmuz 935 cuma günü saat 14,30. ~ 
Cağaloğlunda Sağlık Müdürlüğü binasındaki Korrı15 

yon da yapılacakdır. 
Muhammen fiatlar hizalarında gösterilmişdir. 
Muvakkat garanti 1938 lira 7 5 kuruşdur. 
Şartname 130 kuruş bedel mukabilinde Hastanede~ 

alınabilir. • , 
Eksiltmeye girec.eklerin S35 yılı Ticaret Odası vest; 

kasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri, muvakk~· 
teminat makbuz veya Banka mektublarile birlikde t~' 
lif mektublarını eksiltme saatinden bir saat evveline k~' 
dar Komisyona vermeleri. ( 3 8 3 O) 

Sıhhat ve içtimai mua~ 
venet Vekaletinden: 
Bu yıl İstnabulda Leyli Ebe Talebe yurduna QrtS 

mektep mezunlarından derecesi pek iyi ve iyi olanlardS 
talebe alınacak~ır. İsteklilerin kendi el yazılarile yaıt 

1 Sta n b U 1 Va 11· ı ·ı gv 'ı n d e n • istidalarını 1 E~lü~ 19"35 tarihine kad ... ar ~oğru.?an do& 
• ruya Sıhhat ve ıçtımaı muavenet vekaletıne gonderrrıt 

1 
leri lazımdır. ~a bul sartları sunla.rdır : 

1 - dare n1e.~muasının .. 1 Ağustos 935 aym~an"i::- - ·~ l - Yaşı 20 den aşağı 30 dan yukarı olmıyacak 
haren başlamak uzere 1 O nushasının şartnamesıne go- k t h ·1· • k ·ı ·d b .. h. t. · a< B 

10 
T . . . . .. gere a sı mı gere ı erı e mec urı ızme mı yapın ı 

re .. asımı .. emmuz .?35 t~rıhınden ıtıbaren 15 gun engel olacak bir hastalığı ve arızası bulunmıyacaktır. 
muddetle ?1u?a~~sa mudd~tı.~zatılmıştır. . . 2 - İstida ile birlikte aşağıda yazılı vesikaları gô~ 

.~ -.f1kıncı muna~.~~ ~unu 25 Temmuz 935 tarıhıne dereceklerdir. 
musadı perşembe gunu ... dur. A - Türkye Cumhuriyeti tabaasından olduğtıı1 

3 - Mecmua .. en aşagı 6 en fazla ~ 5 forma olacaktır. bildiren nüfus hüviyet cüzdanının aslı. 
4 - Be~er ous~asının baskı ~dedı 30?0 olacaktır. B _Mezun bulunduğu mektep şahadetnamesirıı 
5 - Talıpler yuzde 7,5 hesabıle 146 lıra 25 kuruş- asl 

luk teminat akçesini malsandığma yatıracaktır. cı. H"· ··h" l h.b. ld ... h. 1 rııı' 
6 T r 1 · ·h l ·· ·· ıs d VT. b. - usnu a sa ı ı o ugunu ve ıç ev enme . 

- a ıp en? 1 a e gun~. e 1 ayet ı~asm.?a bulunduğunu gösteren mahalli hükumetçe tasdik ed1 

alım ~atım komısyonuna muracaatı . şartnameyı gor- mis ilmühaber. 
mek ıstiyenler her gün Vilayet Da1re Müdürlüğüne :O_ 4 5X6 bo d ·· t f t ... f "F t g ... raf 

·· t d ı (3933) ' yun a uç ane o ogra . o o 
muracaa e er er. lar Profil olmıyacak cepheden alınmış olacaktır.,, 

E - Mütehassısları tam hastahane heyetinden alıtl 
1stanbu1 5 inci icra M em urlu- mış basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli foto~ 
..., d rafı bulunan bir sıhhat raporu " bu rapor hastane b~ 
g Un an: tabiplikleri tarafından zarflanarak altı mühürJeneC 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 3 ı 29 ve istekli tarafından mühürlü zarf halinde istidası~ 
lira kıymet takdir edilen Buğaziçinde Boyacı köyünde bağlanacaktır. Muayene yapacak hastaneler : Anka} 
Mektep sokağında E. 5 ı, 53, Y. 7 5 No. lu ma bahçe bir Sıvas, Erzurum, Diyarbekir nümune hastaneleri, 9 
ev açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 12-8-935 tanbul çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adatl 
tarihine müsadif pazartesi günii saat 14 ten ı 6 ya kadar Samsun, Memleket hastaneleridir. Buralarda muayefl 
dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma olunmak için hastanenin bulunduğu yerlerdeki sıl1119 
bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu ve içtimai muavenet müdürlüklerine isteklilerin biıı 
takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak- müracaat etmesi lazımdır. · 
dirde en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere art- l-I - Örneği aşağıda gösterilen noterlikçe ta50! 
tırma 15 gün müddetle temdit edilerek 27-8-935 tari- edilmiş bir teahhüt senedi "bu senet isteklinin v~~~r 
hine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza tarafından, eğer velisi yoksa kendisi tarafından verı.d 
dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 3 - İstekliler tarafından gönderilecek olan ist~ıı 
bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı ve vesikaların vekaletçe alındığı hemen adresle~, 
takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan bildirileceği gibi bu vesikalara göre kabul edilip e 

ı ?eri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya i§?tirak etmek medikleri de yine adreslerine vaktinde bildirilecekti(· 
ısteyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 nis- . TEAHHÜT SENEDİ ÖRNEGİ : e~ 
petinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek- Istanbul üniversitesi Tıp fakültesine bağlı Ebe ı11 e~ 
tubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklan Tapu si- tebinde okunması lazım dersleri okuyup bitirerek ı11~j 
cilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alaka- tepten çıktıktan sonra sıhhat ve içtimai muavenet ver# 
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve !etinin göstereceği her hangi bir yerde Ebeliğe gide·fe' 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı üç yıl müddetle tayin olunduğu "olunduğum" vat~~ 
müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet de gereği gibi hizmet etmediği "etmediğim" veya dl 
20 gün 2arfında birlikte dairemize bildirmeleri lazım- sil sırasında her hangi bir sebeple yurttan çıka~ı!.t11 
dır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan- "çıkarıldığım" yahut yurdu terk eylediği "eyledığl e.' 
lar ~atış be~elinin .p.aylaşma~ı?dan hariç k~lırl~r. Mü- takdirde kendisi "kendim" için hükumetçe yapılatı t'J~ 
t~rak1m vergı, tenvırıye, tanzıfıyeden müteyellıt Bele- rafları nizami faizi ile birlikte hiç itiraz etmeden öde 0~ 
dıye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen ten- ği teahhüt ve tekeffül eylediğimi bildiren bu serıc 
zil olunur. Daha fazla malümat almak isteyenler adı geçen vekalete verildi. (3928) 
26-7-935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için .___ ~cf 
dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet Bı;. el 
934 - 6164 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dos- Gazetec.1lik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara 
yada ınevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (3923) desi, 100.- Basıldığı Y.er: TAN matbaası. 
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Sabahl n 
aç karnına 
bir kahve 
kaşığı 

H AZIMSIZL'X\ Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu izale eder. Faz.la bir yemek ve içm den sonra hi se~ile~ ~ -
ahndıkta Yemeklerden · U 1 k şi k" 1 ği hafifletir Mazon tuzunun tesırinden memnun kalmayanlar şışesı : VAPURCULUK : 
Kabızhğı bir saat Mide ekşilik ve ~~;t:ı: uoıs:e B:h~~kapıda İş Bankası arkaı;ında 12 ~o •. ıu Mnzon Botton ecza _depo- E = 

defeder sonra alınırsa yanmalarını giderir suna iade ederek bedelini geri alabilirler. MAZON ı mı ve markasına çok dıkkat. g Türk Anorurr. Şirketi ~ 

!-----------------------------------------------========== § lstanbul Acentalığı : 

MEY VA TUZU 

Sıhhat ve içtimai mua
venet Vekaletinden: 
Bu yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin F. K. 

T. sınıfına devam etmek üzere Leyli Tıb Talebe Yur
duna alınacak talebenin yazılma ve kabul şartları aşa
ğıda gösterilmişdir. Talebenin yemesı, ıçn1esi, gıyın
mcsi yurtca temin olunur. Kendilerine her ay muayyen 
mikdarda para yardımında bulunulur. 

1 - Yurda alınacak talebenin tam devreli liseler
den veya lise derecesinde olduğu tasdik edilmiş mekteb
lerden bakalorya veya olgunluk imtihanı vererek pek 
iyi ve iyi derecede mezun olması şarttır. 

2 - İstekliler kendi el yazıları ile yazılmış ve açık 
adresli istidalarını en son "Birinci Teşrin 1935" tarihi
ne kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai M_ua
venet Vekaletine göndereceklerdir. Bu istidaya bagla
nacak evrak şunlardır. 
. A - Türkiye Cumuriyeti teb'asından olduğunu bil-

dıren nüfus hüviyet cüzdanının aslı, ---. --
B - Tam devreli liselerden veya bu derecedekı mek

t~b.den mezun olduğunu gösteren mekt_eb ş~hadetname
sının ash " imtihanları tamamen bitirdıklerı halde şeha
detnamenin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mezun 
bulundukları mekteb müdürlüğünün ay~ı ~amaı:da de
recelerini de gösteren fotoğraflı ve resmı bır vesıkasım 
koyacakdır.,, 

C - Okudukları mekteblerden alınmış hüsnühal 
varakası. 

D- Mütehassısları tam hastane heyetin.de~ alınwmış 
basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdıklı fotograf 
bulunan bir sıhhat raporu. ''Bu rapor Hastane Bas Ta
biplikleri tarafından zarflanarak üstü mühürlenecek ve 
istekli tarafından mühürlü zarf halinde istidasına bağ
lanacakdır. Muayene yapacak hastaneler Ankara, Si
vas. Erzur~~ Diyarbekir Nümunc hastaneleri; İstan
bul Çocuk ha~tancsi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun Memleket hastaneleridir. Buralarda muayene 
olunmak için hastanenin bulunduğu yerlerdeki Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürli.iklerine isteklilerin bizzat 
müracaat etmeleri lazımdır. 

E - Örneği aşağıda gösterilen noterlikce tasdik e
dilmiş bir teahhüt senedi ''bu sened isteklinin velisi 
tarafından, eğer velisi yoksa kendisi tarafından verilir.,, 

G - 4,5 6 boyund ·iç ane fotoğraf "fotoğraflar 
Profil olmıyacak, cepheden alınmış olacakdır." 

2 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin olan ve yurtta oku
maya ve ileride mecburi hizmetlerini yapmıya engel o
lacak bir hastalığı ve kusuru olanlar kabul edilmezler. 

3 - İstekliler tarafından gönderilecek olan istida ve 
Vesikaların Vekaletce alındığı hemen adreslerine bildi
r~Ieceği gibi bu vesikalara göre kabul edilib edilmedikfo
rı de yine adreslerine vaktinde bildirilecektir. 

TEAHHÜT SENEDİ ÖRNEG1 
Leyli Tıb Talebe Yurduna kabul edilerek Tıp tahsil 

edip her hangi bir Tıb Fakültesinden tabip olarak çık
dığında "çıktığımda'' 9-6-1932 tarih ve 2000 sayılı ka
nun mucibince adı geçen yurtta geçirdiği "geçirdiğim'' 
ıanıanın üçde ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve İçti
rtıai Muavenet Vekaletinin tayin edeceği yerde yapmağa 
mecbur olduğu ''olduğum" hizmeti kabul etmediği 
''etmediğim" veyahud kabul edipte muayyen olan müd
detini bitirmeden terk eylediği ''eylediğim" takdirde 
~endisi " kendim" için sarf edilen paranın iki katını 
0?emeği ve Tıp tahsilini terk ettiği "ettiğim" veya sı~
hı sebepler dışında Fakülteden daimi olarak çıkarıldıgı 
"' çıkarıldığım" takdirde ve yurtta bir yıldan az bir 
müddet kalarak yurdu terk eylediği ''eylediğim" tak
dirde yine kendisi " kendim " için sarf olunan parayı 
ödemeği teahhüt ve tekeffül eylediğimi bildiren bu sene
dim adı geçen Vekalete verildi. (3927) 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
_Bankam.ız muhtelif servislerinde ~ahşdırılmak üzere 

m~sabaka __ ıle ve YÜzer lira aylıkla on .memur ?lma
c~kdır .. ~usabakaya girmek için Liselerı veya Tıcaret 
I.._ı~ele~ını ve yahud Galatasaray Lisesi Ticaret kısmını 
bıtırmış olmak ve Yirmiden aşağı, yirmi beşden yukarı 
yasda bulunmamak lazımdır. 

Miisabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, 
ve n~ler?en imtihan Yapılacağı, Ankara, İstanbul ve 
İzmır Zıraat Bankalarımızdan elde edilebilecek şartna
melerde yazılıdır. Müsabaka 1-8-935 perşembe günii 
sabahı saat 9 da Ankar İstanbul Ziraat Bankaların
da yapılacaktır. • 

İstekliler aranılan belge! ri bir mektupla birlikde 
en son 24-7-935 çerşamba günü akşamına kad r An
karada Ziraat Bankası Memurin Miıdiırlu une onder
mck veya vermek ur tıyl mu t t bulunmalı
dırlar. (3952) 

Maliye Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan eşya. 
300 adedi Hurma ağacı özi;nden yapılmış hasırdan 

örülü 
3 oo adedi içi bezli kontrplak dipli ve kenarları ince 

hasır örgülü evrak koymağa mahsus sepet. 
250 aded 1 numaralı, 650 aded 2 numara! ve 250 

şerden 500 adedi 3 ve 4 numaralı söğüt dalın
dan mamul fersude kağıt kaymağa mahsus se
pet olmak üzere cem'an 2000 adet sepet. 

2 -- Şartnamesi merkezde kırtasiye müdürlüğün
den, İstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposundan alı
nacakdır. 

3 - Eksiltme, 18 Temmuz 9 3 5 tarihine müsadif per
şembe günü saat 15 de maliye vekaleti levazım müdür
lüğü odasında yapılacakdır. 

4 - Alınacak eşyanın muhammen kıymeti 2 5 2 S lira-
dır. 

5 - Eksiltme, açık eksiltme usulile yapılacakdır. 
6 - Muvakkat teminat akçesi 189 lira 38 kuruşdur. 
7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teminatla-

rı ile birlikde komisyona müracaat etmeleri. (3617) 
4962 

Kiralık Büyük bina aranıyor 
lstanbul Leyli Tıp talebe yurdu Müdürlüğünden: 
Çemberlitaş, Beyazıt ve Şehzadebaşı civarında lfıakal 

( 7 5) karyola konabilecek; bir kaç büyük salonu bulu
nan büyük bir konak Leyli Tıp Talebe Yurdu için kira
lanacakdır. Bu şeraiti haiz konak sahihlerinin Çemberli
taş civarında Fuadpaşa türbesi karşısında Leyli Tıp Ta
lebe Yurdu Müdürlüğüne müracaat etmeleri . .(3644) 

4961 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muhammen lVIuvakkat 
kirası teminatı 

Arnavutköy Lütfiye mahallesi 
Ön sokak yeni 7 / 9 No. lı 2 
katlı 3 odalı Ev. 
Beylerbeyinde Çamlıca cadde· 
sinde 3 / 5 yeni N o. 1ı 3 odalı 

72 5,40 

eski Hamidiye mektebi. 60 4,50 
Yukarda semti, senelik kiraları ve muvakkat temına

tı y zılı olan mahall r 9 3 6 senesi Mayısın sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuşdur. 
İstekli olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdür
lüğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya girmek için de 
hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya 
mektubu ile beraber 17-7-935 carşamba günü saat 15 
de Daimi Encümende bulunmalıdır. (İ) (3682) 

Maden kömürü münakasası 
lstanbul Ziraat Bankasından: 
Ziraat Bankasının Adanadaki mensucat Fabrikası 

kapalı zarf usulile ( 1.000) ton .Ka.ndilli kön:.ü~~ alı
nacakdır. Eksiltme Temmuzun 12 ıncı cuma gunu saat 
tam 17 de Adanada Fabrika .Müdi.irlüğiinde yapılacak
dır. Bu hususdaki şartname Zıraat Bankasında parasız 
o] arak verilmekdedir. ( 3850) 5180 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Evvelce ilan edildiği veçhile levazım ve mübayaat şu

bemiz 12-7-935 tarihine rastlayan cuma günü Kabataş .. 
rlaki yeni binasına nakledilecekdir. 

Yem binadaki telef on numaraları aşağıda gösteril
mişdir. Cuma günü zaruri olarak muamelat tatil edile
cP.ğinden iş sahiplerinin 13-7-9 3 5 . cumartesi gününden 
itibaren yeni binada işlerini takıb edebilecekleri iJa.n 
o]unur. (3857) 
Levazım ve lVIübayat Şubesi l\'lüdürlüğü T 4 9367 

,, ,, ,, l\1üdür Muavinliği ,, 4 935 7 
,, ., ,, " Dahili ve Harici ,, 49358 

Mübayaat Şeflikleri. 
5181 

lstanbul Liman işleri Umum Mü
dürlüğünden: 
İdaremizde bulunan yeni teknelere 1935 Temmuz 

iptidasından itibaren üç ay içinde pazarlıkla ve götürü 
olarak kalafat yaptırılacağından bu işe istekli olanla
rın şartnameyi anlamak üzere Levazım Şefliğine mü
racaat etmeleri. 
Açık eksiltme 12 Temmuz 935 Cuma günü saat on 

birde Sirkecide Liman hanında Umum Müdiirlük ma
kamında müdürler encümeninde yapılacakdır. Eksilt
meye g;rt:bilmek için 7 50 lira nakit veya bu mikdarda, 
milli bankalardan alınacak muvakkat teminat mektu
bunu umum müdiirlük veznesine eksiltme gününden 
bır gün evvel yatırmaları şarttır. ( 3 8 5 3} 

lstanbul Har•ci A keri E Liman Han, Telefon: 22925. : 

-~-------------------= ı,_... __ K_ıt_aatı ilanları § izmir sürat yolu ~ 
Edremit garnizonu için E T AR l vapuru her hafta : 

100,000 kilo sığır eti kapalı =PERŞEMBE günleri s t : 

zarf usulile satın alınacak- E 16 d Lıtanbuldan IZMIRE ve E 
dır. Birinci teminat bedeli : PAZAR günler• de iZMIRDEN § 

: lst nbula kalkar. : 
ı 500 liradır. İhalesi 15 Tem : : 
muz 935 pazartesi günü § Mersin yolu § 
saat 11 dedir. Eksiltmeye § SADIKZADE vapuru 1'2 E 
geleceklerin teklif mektub- E Temmuz CUMA saat 11 de Mer- E 
larile birinci teminat bedel- :: ıine kadnr. ;: 
!erini veya banka mektubla- i111111111111111111111111111111111111m• 

rını veyahud 2490 sayılı 
kanundaki teminata aid ve
sikaları 15 temmuz 9 3 5 
pazartesi günü saat ~:maka: 
dar komisyona getırmelerı 
evsaf ve sartlarım a_nlamak 
isteyenler için koı:ıısyonun 
her gün açık oldugu yalnız 
Ankara ve İstanbul Satınal
ma Komisyonlarına bir~r 
evsaf ve şartname gönderıl
diği. ( 3 6 ) ( 3 5 3 2) 

• 4977 
• :t- :t 

Ankara garnizonundaki 
kıt'a ve müessese efradının 
ihtiyacı için 450,000 kilo 
ekmeklik un münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesi 
2 lira 14 kuruş ücret muka
bilinde alınır. 

1 K U Ç:_U_K __ ı _L_A_rt_L_A_R~\ 
iKMALE KALANLARA 

Yaz tatilinde ikmale kalan kuçuk 
kardeşlerime ikmalde muaffak olma· 
sına yardımda bulunuyorum. İst~k
lilcrin Tan: P. Yalnız'a davctıyc 
göndermeleri. 5201 

Devredilecek ihtira 
Bera il 

" Kalın !hidrokarbon yaglarının 

motörlerde kullanılmak üzre hafif 
hidrokarbona tahvili usuliı ' hakkın· 
daki ihtira için istihsal olunan 8 A
gustos ı 931 tarih ve 1710 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettigi hukuk 
başkasına devir veyahut icara ve
rilmesi münasip gôrıildügunden bu 
hususda fazla mal\ımat edinmek is
teyenlerin, Galatada Aslan Han, 
5 nci kat 1·4 numaralara müracaat 
eylemeleri iUin olunur. 

Miinakasası 25 Temmuz 2490 sayılı kanunun 2, 3 
1935 perşembe günii saat maddelerinde ve şartnanıe-
15 dedir. Eksiltme kapalı sinde yazılı vesikalarla te
zarf usul iledir. Unun be-
her kilosunun fiyatı dokuz minatı muvakkate makbuz 
buçuk kurustur. Mecmu Iarını ve teklif mektublarını 
tutan 427 50 lira İlk temi- ihale saatinden en az bir 
natı 3206 lira 25 kuruştur. saat evvel komisyona vcr-
1steklilerin ticaret oda~mda miş bulunmala~ı. (72) 
kayıtlı olduklarına daır ve- ( 3 9 3 6) 
sika göstermeleri lazımdır. • * * * 
Muvakkat teminat makbu
zu ile teklif mektuplarım 
münakasanın yapılacağı 
belli saattan bir saat evve
line kadar Ankara Levazım 
Amirliği satın alma komis
yonun~ vermeleri. ( 55) 
(3808) 5108 

İzmir Müstahkem Mevki 
kıtaatı askerleri hayvanatı
nm 60,000 kilo kesilmiş ko
yun eti ihtiyacı kapalı zarf 
usulile münakasaya kon
nlltsdur. İhalesi 29 Temmuz 
935 pazartesi g_iinü saat 16 
lıuçukda İzmirde Kışlada 
Müstahkem Mevki Satmal
ma Komisyonunda yapı
lacakdır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebi
lir. Koyun etinin mecmu 
t11tarı 19200 liradır. Beher 
kilo koyun eti için 3 2 kuruş 
fiat tahmin edilmişdir. Te
minatı muvakkate akçesi 
1440 liradır. İstekliler Ti
caret odasında kayıtlı hu
lundultlarına dair vesika 
göstermeğe mecburdur. Mü 
mı.kasaya iştirak edecekler 

Vize, Pınarhisar AlpulJu 
kıtaatının koyun etlerile Vi
zenin 5000 kilo nohuduna 
ve 2000 kilo makarnasına 
yine istekli çıkmadığından 
bir ay pazarlığa konulmuş
dur. İhalesi 22 Temmuz 935 
pazartesi giinü saat 18 de
dir. İsteklilerin Vizede Sa
tınalma Komisyonuna gel-
meleri. (74) (3934) 

* :(. * 
1300 kilo Südc verilt:n 

fiat Kumandanlıkca pahalı 
göriildüğünden eksiltmesi 
on gün uzadılarak Temmu
zun 15 inci pazartesi günü 
saat 16 da yapılacakdır.Bir 
kilosunun muhammen fiatı 
ı ı kuruşdur. İlk pey parası 
ı 08 liradır. Şartname ve ev
snfını görmek isteyenler her 
gün Çorludaki Satınalma 
Komisyonuna gelebilirler. 
Rks11tmP.vP P-İreccklPr ilk 
pey parasına aid makbuzla 
belli gün ve saatten evvel 
Çorludaki K. O. Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri 
(73) (3935) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için (60,000) 

metre yerli Amerikan bezi olbaptaki nümune ve şartna
mesi veçhile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş
dur. 

1 - Eksiltme işi : Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü 
binasındaki komisyonda yapılacakdır. 

2 - Eksiltme günü : 24 Temmuz 935 çarşamba günü 
saat 14,30 dır. 

3 - Tahmini fiatı : Beher metresi 32 kuruşdur. 
4 - Muvakkat garanti : 1440 liradır. 
5 - Şartnamesi bedelsiz olarak hastaneden alınabilir. 

Niimune görülebilir. 
6 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesika

sile bu ise yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
nıektublarile belli saatten önce komisyona müracaatları. 

(~612~ 502J 
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lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

IUlnlarm 

Istanbul Komutanlığına 
bağlı birlikler ihtiyacı olan 
20,000 kilo nohut açık ek
siltmeye konmuşdur. Beher 
kilosunun tahmin bedeli 
(8) kuruş 50 santim olub 
ilk teminatı ( 128) liradır 
İhalesi 1 8 temmuz 9 3 5 per
şembe günü saat 15 dedir. 
Şartnamesini her gün öğle 
den evvel Fındıklıda Satın
alma Komisyonunda P,"Örii
lebilir. Eksiltmeye girecek
lerin teminat makbuzlarile 
birlikde belli gün ve ihale 
saatmdan evvel Komisyon
d;1 h.::ı~ır bulunmaları. 
(3624) 

* f: * 
4991 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri için 20.000 kilo 
bulgur açık eksiltmeye kon 
muşdur. Beher kilosunun 
tahmin bedeli ( 11 ) kuruc
olub ilk teminatı ( 165) li
radır. İhalesi 18 Temmuz 
935 persembe günil saat 16 
dadır. Şartnamesini ve nü

Hasan 
TRAŞ 

•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 1111 illi Hasan I ALTINKUM veSÜTLOC 
Traş Sabunu . p LA J LA R 1 r 

BIÇAGI 
1-2-3 ve 4 numaralı gayet 
keııkin ve hassaa taraftan 
vardır ki her bir tarafıyle 
Jaakal on defa traf olmak 
kabrJdir. Bu hesapla 5 ku
ruşluk bir adet Hasan tıraş 
bıçağile 40 defa ve ıslak 
bardak ile bilendikte yüz 
defa tıraş yapılmak müm
kündür ki dunyanın hiç bir 
bıçatında bu mezıyet yok
tur. 
Hasan bıçağı istediğiniz 

halde başka marka verir
lerse aJdanmayınız. Taklit
lerinden sakınıoız. Fiyah 1 
adedi 5 kuruştur 10 adedi 
45 kuruştur. 

HASA DEP 

VE 

Sabun Kremi 
Çok köpürür ve köpüğü 

devam eder. Cildi yumuşa
br ve traşı suhuletle yap
tırır.Adedi 25, kutusu 20 
kuruştur. Traş krem sabu
nunun adedi 30, kutusuz 
25 kuruştur. 

Hasa.n 
Traş Pudrası 

Nefis kokuludur. Kutu-
su 15, orta 25, büyük 40 
kuruştur. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No 

3440 

3483 

3557 

3652 

ı;753 

3889 

4304 

5079 

6096 

Semti ve mahallesi 

Tophane 

Beyoğlu Hiıseyınal;c& 

Bakırköy 

Kuzkuncuk 

Bayaı:it Eminbc. 

Kurtuluş 

Beyoğlu Kamernatun 

Tarabya 

Tarabya 

Sokağı 

Cebbar Çık· 
mazı 

E. Sultan Çeş
mesi Y. Tak
sim Çeşm,.si 

Le on 

Bağcı o1e Tom
ruk 

Okcularoa!"' 

E Lazari 
Y. Hacı Zeynel 

Kordelya 

Tarabya Cad. 

,, 

Bmlak No. 

E. Y. 4 
Harita 1264 
E. 7 
Y. 9 

20 

E. 30-30 
Mü. Y.34-36 

E.Y. 41 

12 

24 

E. 246-248 
Y. 236-238 

E. 24 Y. 26 

Cinsi ve hissesi 

56,50 metre ar
sanın tamamı 

129 metre arsa
nın tamamı 

Bağçeli hanenin 
1 2 hissesi 

Bağçe1i ahşap 
hanenin 11/ 20 
hissesi 

Üstünde odası 
olan kagir dük
kanın muayyen 
mahallinin 1 / 2 
hissesi 

48,50 metre ar
sanın tamamı 

107,50 metre ar
sanın tamamı 

566 Açık 
arttırma 

616 
" 

t730 Kapalı 
zarf 

950 Açık 
arttırma 

350 .. 

82 .. 
430 .. 

Ahşap kayıkhane- 1284 Kapalı 
yi müştemil ha- ı:arf 

nenin 3/ 5 His. 

Yanmış kagir ha- Fi06fl 

ne ve bağçenin 
1 / 2 Hissesi. 

" 

Yukarda evsafı yazılı gayrımenKullcr on gı.in müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 19.7.935 tdNtllue 
eden Cuma günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

Bo!laziC}inin Rumeli ve Anadolu sahilinde iki eşsi%Ye 
Güzel hava· Tertemiz deni% 

ve kum· iyi hizmet 
Pazardan başka hergün 

Vapur biletlerinde - Banyo ücretlerinde - Ye· 
nilecek ve i_çilecek şeyler fiatlarında 

tSÜYÜK UCUZLUK 
Vapurla gid;p gelme, plaja girrrıe 

ve kabine ücretleri için 

TEK BiLET . 
2 ci ınevkı 

krş. 

40 Köprüden • • • • • • • • • • • • 

1 ci mevki 
krş. 
45 

Üsküdardan Vaniköyüne ve Kabataşdan Bebeğe 
kadar iskelelerden • • . • • • • . • • 40 35 
Kandilli ve Rumeli Hisarından itibaren yukan 
ıskelelerden . • • . . • • • • • • • , 35 30 ·t< 
Biletler Şirketi Hayriyenin bütün iskelelerindeki gışe1erden tedarı 

~~~~!""""""'""""""'~-.....~~~olunabilir. -

-----------~----------------------------_,,,-
Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama 
Okulu Müdürlüğünden: 

Tahsil orta okul derecesinde bulunan okulumuzun b~ 
sene yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır. KaY1 

şartları aşağıda yazılıdır. 
ı - İsteklilerin ilk okul mezunu olmaları şarttır. 
i - Yaşları 14 - 16 olmak ve Türkiye Cümhuriyet~ 

tabasından bulunmak ve ailesi fena şöhret sahibi olttlg 
mak lazımdır. 

3-İsteklilerin dilekçe ile ve aşağıdaki yazdı evrakı~· 
rile birlikte Kasımpaşada Tersane dahilindeki Derııı 
Gedikli Erbaş hazırlama okulu müdürlüğüne baş vıt' 
rurlar. 

A - İlk okul şahadetnamesi 
B - Hüsnü hal kağıdı. 
C - Fotoğraflı nüfus kağıdı . 
E - Aşı kağıdı. 
F - Üç adet resirr~. . 
4 - Bu kağıtları hazırlayan her istekli öğrenci te~' 

muzun beşinden ağutosun 15 ine kadar okul müdürlıl' 
ğüne müracaatla kayıt muamelelerini ve sıhhi muayene' 
lerini yaptırırlar. 

5 - Dışarda bulunanlar bulundukları y rin en büyii~ 
askeri makamlarına müracaat etmelidirler. ( 3 763) 

sos5 
munesini her gün öğleden • ~~~~~~-----~~;;;;;;;;.""""'"....;;..,,.;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~.,,;,..;~~!"'!!""~§""""'"~~~--------iiôiiiii- \ 

lstanbul Sıtma Mücadelesinden: evvel Fındıklıda Satmalma 
Komisyonunda göriilebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin te
minat makbuz1arile birlikde 
belli gün ve ihale saatmdan 
evvel Komisyonda hazır 
bulunmaları. ( 3625) 

4992 

* * * 
Istanbul Komutanlığı bir

likleri için 20.000 kilo kuru 
fasulya açık eksiltmeye kon 
muşdur. Beher kilosunun 
tahmin bedeli 1 O kuruş o
lu b ilk teminatı 150 liradır. 
İhalesi 18 Temmuz 9 3 5 
saat 15,30 dadır. Şartname 
ve nümunesini her gün öğ
leden evvel Fındık!ıda Sa
tmalma Komisyonunda gö
rebilirler. EksHtmeye gire
ceklerin teminat makbuz
larile belli gün ve ihale saa
tından evvel Komisvonda 
hazır bulunmaları. (362n) 

4993 

*** 
Istanbul Komutanlığına 

bağlı birliklerin ihtiyacı i
çin 3 7000 kilo Ayşe kadın 
fasulyası, 3 7000 kilo pat
lıcan, 7000 kilo Bamya, 
11500 kilo kırmızı domati
sin el~siltmesi 2 6-7 -1 9 3 5 
cuma günü saat 15 de ka
palı zarfla yapılacaktır. Fa
sulyamn beher kilosunun 
tahmin fiyatı 12 patlrcanm 
1 O Bamyenin 14, Domate
sin 5 kuruştur. Şartnaır.e 
her gün komisyonda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek 
]erin 728 liradan ibaret ilk 
1eminatlarile birlikte teklif 
mektuplan mezkur günde 
saat 14 nP. kadar Fmdr~h·· 

da komutanlık satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(3887) 

ı UZLA iÇME 
VE OTELi hergün ~öprüden 6,30 - 7,35 - 8,20 
9,45 • 11·13,15·15,10da Haydarpaşaya giden 

iflas üzerine 
tasfiye 

vapurların trenleri menbalara kadar 5077 '-" 1st. İkinci iflas memufluğundan : 

1111111 1 ı ı 111 gideceklerdir 1111 il ' 111 um nm ~~e=:~i;:k~~~n~~y~~~u~~~:;~~ıa:~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ğazada muhtelif yünlü, ipekli ve sair 

Harp Akademisi Kumandanlığı 
Komisyonundan: Satınalma 

Harp Akademisi için aşağıda cins ve miktarı yazılı 
yaş sebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen 
fiatı 818 liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve eksiltmeye gireceklerin 23 Temuz 935 salı 
günü saat 14,30 da 61 lira 35 kuruşluk ilk teminatlarile 
hazır bulunmaları. (3882) 
Taze fasulya Patlıcan Domates Kabak Yeşil ince biber 

Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo 
2800 '2800 2000 ~OG 1200 

5207 

kumaşlar her gün sabahleyin 9 dan 
akşam 6 ya kadar pazarlıkla ve pera
kende olarak saulmaktadır. İsteyen· 
lerin mahalline gelmeleri ilan olunur. 
(12950) 5195 

:!111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Deniz yolları ~ 
E iŞLETMESi ---- -: Acenteleri: Kara köy Köprübaşı : 
E Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· E 
§111111 zade Han. Tel. 2?740. 111111§ 
~ Trabzon yolu ~ 
E CUMHURİYET vapuru 11 Tem- : 
E muz PERŞEMBE günü saat : 
E 20 de Hopaya kadar (3889) 5217:E - -- -E lmroz yolu E 
E KOCAELi vapuru 11 Temmuz : = PERŞEMBE günü ıaat· 16 da E 
E mroza kadar 13890) 5218 E - -..,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Kandıra Kazası Tapu 
Memurluğundan: 
Lokmanlı divanı hududu dahilinde 

sened ve kaydı bulunamıyan koca 

dLiz mevkiinde bir paraça tarlayı 

Salim karısı ve Şerif Ali kızı Ayşe 

320 senesinde mutasarrıfı Mancar 
oğlu Apdul!ah sureti adiyede tefer-

ru edip o tarihdenberi tasarrufun

da olduğundan bu kerre hakkı ka

rardan adına tescilini taleb etmiş ve 

tııhkikatı mahalliyesi için 11-7-935 

tarihinde per~embe günü mahaline 

gidileceğinden bu yere gerek tasar

ruf ıddiasında ve gerekse sahibi ev
veli Abdullah vere!ieleri tarafından 

bir itirazda hıılunacaklar varsa o gün 

de mahallinde hazır bulunmaları ve

ya bu tarihden evel Kandıra Tapu 

İdaresine miiracaatları ilan olunur. ı 
(3940) 

Müessesemiz için ( 60,000) kilo Motorin eksiltmeye 
çıkarılmışdır. Bedeli muhammini (5400) liradır. 

Şartnameler Kadıköyünde Riza Paşa çeşmesi cadde' 
sinde 33 numarada Sıtma Mücadele Reisliğindedir. 

Eksiltme 1.9 Temmuz 935 cuma günü saat 14,30 dil 
Kadıköyünde Sıtma Mücadelesi binasında yapılacakdıf· 

Muvakkat teminat mikdarı ( 405) liradır. 
Eksiltmeye konulan Motorin kapalı zarf usulile satıt1 

almacakdır. İstek~-rler Ticaret Odasına kayıtlı oldukl~' 
rma dair vesika getireceklerdir. . 

Eksiltmeye girecek istekliler hazırlayacakları tekhf 
mektublarınr eksiltme saatinden bir saat evvel Kadı' 
köyünde Sıtma Mücadele binasındaki komisyona verttli' 
olacaklardır. ( 3826) 5144 
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Sivrisinekleri ö L O ÜRÜN ÜZ. 
Bir sivrisinek ısırışı. hummayı tevlit 
edebilir. Tesirsiz ve ancak bayıltıcı 
bir (haşarat öldürücü mayi) nln slv• 
rlslneklerl öldürebileceğini zan ettiği· 
nlz vakıt maruz kalacağıntz tehlikeyi 
düşününüz. Huzur ve emniyetiniz için 
FLİT kullanınız. FLiT, hakikaten ve 
ebediyen öldürür. Leke yapmaz, taze 
ve latif kokuludur. Siyah kuşaklı ve 
asker resimli sarı tenekelere dikkat 

ediniz. Fiatlar tenzilatlı. 

Umumi Deposu : J. CRESPIN, lst. Galata, Voyvoda Han ı 


