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Atina, 12 
Yunan meclisi bugünlerde adı: sık 

top andı ve plebisit meselesini konut 
tu. Bu toplantılardan millt mec • 
liste bir çok saylavlar söz söylediler 
ve umumi intiba ıudur ki, aranılan 
neticeye varılmadı. Zira bu aranı~ 
netice Başbakanm rejim meselesı 
hakkındaki fıkrini bildirmeei idi. Bu 
munaseb tle ıunu da IÖylemek iatc· 
rim kı, bugün halk partisinin içinde 
temayulleri itıbarile müfrit kralcı, 
mutedil kralcı ve cumhuriyetçi olmak 
uzere üç cereyan bclirmit bulunu • 
yor. Mufrıt kralcılar kralın hemen 
ve millı mecli•in verecefi bir karar 
ile &etirilmeaıni istiyorlar, mutedil -
ler ise, henüz bunun zamanı olma • 
dıgını zannediyorlar ve Çaldarisin, 
yani parti liderinin nihai fikrini ka
tiyetle bildirmesini bekliyorlar. 

Müfritler otuz saylav kadardır. 
lşin daha garibi, Kondiliı partisi

nin aaylavları, ilk zamanlar Harbiye 
Bakanının kralcı diyevine kup al • 
dıkları vaziyeti deği9tirmişlerdir ve 

· · ana ı ÇJ.ar. 

..J&~. ~IC:ılll!: 
tabua ıare. "kral tannclliı iri 
la daha fazla taraftar,. olmuı bulun
masıdır. 

Bunu, Kondilisin y&ptıiı diyevden 
eonra gördüm. Kondilis cumartcei 
& c:cai yaptığı diyevde, Avala ajan
aına yaptığı beyanatın sebeıpledni 
anlatmıı •e IÖzlerini bitirince, lçiı 
lerı Bakanı, Tuım Babnı, Finanı 
müatepn ile Metabaa uylavları 
milltemıa, bllttbı mecU. taraf mdan 
§ıddetle alkıtlanmıt. 16aleri "yaıaam 
kral,, ıeslerile karplammttı. lletak 
.sas ve saylavları "kendilerinden fas 
la kralcı., oluveren KondiU.in kartı
aında elleri havada vaziyette kalaut 
lardı. Alkışa ittirak etmiyen Uç ka
bine basının, aldıkları bu vuiyet. 
wtcai günler, gazetelerde, bunlann 
kabineden istifa edecekleri şeklinde 
teftiz edildi. Fakat etmediler. Hatta 
rejim. temsil ettiği rejim tehlikeye 
Jırdiif için iatifaaı icap ettiği ve bu 
eu,.uata Çaldariı ile görUgtüğü bile 
MnrrMtilen Cumur Baıkanının iıtifaıı 
da t.IUkkuk etmedi. 

Kondiliıin kral lehine söylediği 
nutuk, hiikllmet tarafmdan baatuıla 
rak halka parasız olarak dağıtıla -
cak. Buna karar veren milli meclisin 
ti kendiıidir. Bu nutukta çok dikka
te ~e~er bir parça var ki, bence, Çal 
darasın fikrini söylemelim bekliyen 
lerin gözlerinden kaçmııtu. Kondi -
lia, nutkunun bir yerinde f(Syle eli • 
)'or: 

"Bir 6an 6ua Çaldar/s §Unları 
aöyledı: "Cumburiy•tin bu6fla muba 
lce11H1 edilir bır vaziyette o/muına 
•ebep ıudur: Onu siz bir parti ola
r•k ıetirdımz ve VenizelOIJ ile diğer 
liderler onu bir parti bakımından is
tısnuır ettiler. Eler buıiin kralı kll
'ik bit eaeriyetle ve putisaalılı 

r 
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--·----llllllWWWIWWWWWWWWWI ......... 
Dün Gece Bükreş Hu
susi Muhabirimizden 
Mühim Haberler Aldık 

KÜÇÜK ANLAŞMA MAHAFiliNE GÖRE iT ALYA 
HABEŞiSTANDA SiLAH KULLANMAKTAN VAZGEÇTi 

Cemile Aytaç Taksim anıbnda hava tehlikesine kar,ı toplanan kadın ve erkek kalabalıltne .Sylevlni veriyor"'" 

HABEŞ iŞiNi HAL iÇiN 

Londrada bir konfe
rans toplanacak ! 

ltalyaa Eı,ıaı GRANDi 

Londra. 13. A.A. - Haber ahndı
lma ım, bucünlerde, Londrada, U
ı.ıar &o.yeteai ıeııel ıekreteri Ave
nol ile lniDls bakanlan ve İtalya bü-
yWı: elçW Gnndi araamda, Habef 
meaeleainfn kotanlmuı için seçmek
te olan giSriqmelerden erge (IQÜ· 

HUSUSi HABERLERiMiZ 

Prens Paulü'n Roman a 
Kralı ile MUlakatı Dün Bitti 

[BUKREŞ HUSUSi MUHABiRiMiZ BiLDiRiYOR] 

B ükreı 13 - Sinaya'da misafir olan Yugoslavya Saltan*;t 
Nabi Prens ~aul, Titülesko ile bu sab.ıı saat onbirdeD bi

re kadar Süren iki saatlik bir görüşme yaptılar. Öğleden ~ 
Romanya kral ve kabine azalarile de ummnt durum hakkuıu& 
uzun uzun görüttüler. Bu görüşmeler esnasında Çekollovt;kY':· 
mn noktai nazan birkaç kere telefonla ıorulmuştur. Prensın. sı
yareti bugün neticelenmiş addolunabilir. Husuai olarak yaptıiBD 
tahkijtata göre elde ettiğim maltimat pıdur : 

ltaiyanın Hebeşistan seferi yüzünden karıpn Avrupa durallJU 
ve lngiliz • Fransız anlaşamamazlığı ltalyanların yumpmasıl~ 
tekrar düzelmiştir. Bu düzelme netit:esile KiiçlUr Antaııtın es!d· 
si gibi kayrılacağı teminatım Londıa ve Paristen Betired TıtiJ. 
/eskoaun noktai nazarında balılı olthıla ln8'1iz Dıı BaJıalJllllD 
nutkunda da görlllmüşt#Jr. 

Genel vaziyeti buna göre te*lk Küçük Antant, karJtık: 
lıktan istifade ile, Habsburglarjn tahta dönmelerini emrivaki 
yapmak isteyenlere karşı kaz Ne hareket etmefe karar ver
miıtir. Bu geceyansı veya y 1abalı çıkması muhtemel olan 
reami tebliğde, Hab&burglanst tahta a~etinin, Küçük Aııtantta 
seferberlik ilin edihmsini macip olac* ftldlde yuıJıcağı aıulı· 
temeldir. 

Umumi durumun buradaki akisleri• ına,lt--- ••,.,,_ 
fistanda silah kullanmaktan vazgeçtill - ,,_bin aijil ffliltlll4 
tahmin ediliyor. 

Bu miılikatlardan çı:kan Titilleskoya 1* giSrüşmeleria neticesi 
hakkında fikrin sorduk. Kendine ma:haua bir gılllilıle: 

.. Prens Paul un ızyareti, bir huausıyeti fevkalldeyi haizdir. 
t af e • Buna dair uzun uzun ıonra cöril'Uriis. Dedi, ve 

bımedı - Eırel Şelik 

HAVA TEHLiKESiNE KARŞI 1 
• 

'f'ahim ve Fatllf anıtların"tta 

Dün Taksim Ala 
nında Büyük 
Toplantı Yapıldı 
Her güçlüğü yenen Türk 
ulusu hava tehlikesini de 
yenmeği bilecektir 1 

Hava kurumu bayanl• kolu tara
fından hazırlanan büyük hava mitin· 
gi dün saat l 7 de Taksim Cumuriyet 
alanında ya.pıldı. 

Saat 16 dan itibaren Taksim mey 
danı ~ılf bir halk tab mile örülü 
idi. .Peli.ıer, caddeler yer almıtı.
bdm ulr.k ıaer-. ftp Jqmul . 
tu. 

Cumuriyet amtmm hUne _. ytlk 
reltid bir makine lı:Ollllllllt qnca he 
tİi'ler için de bir kini buırlamnıt 
tı. 

Saat 17 ye c1ofru ~lar kolu 
yanetim lı:unılu Uyeleri pldiler. 

Şehir 1Judoeu yerini aldı. Bu ara 
da, bayanlar kolu batlamı Haklı:iye 
Koral ldlraüye çıktı, bayanları anıt 
çevreaine çafırdı. Takıim tramvay 
durafıııda pelı: ııkıtık vuiyette b
ı.uı bütün bayanlar, bu davete kot • 
tular ve anıtm etrafmı çevrelediler. 

Saat 17 oJmuıtu. Verilen ipret ü
(Arka11 10 uncuda] • 

Jlef11Ja ;.c vnl Sö.,,, lldkiye Xoıal 
s8yl1Jyorlır 

UYA.SABUNA GAZETEYE GELEN MEKTUP 
~~~~ffi[Q}~M Sepete mi Atıl

HASTALAR malı, Gaz 
mi Konmah. 

limdi de laatanelertlelıi yatalrla
nn ltilayet •tmedili mnelui orta;,a 
plttı. Orta)'CI ~ılımadı, taelendi. 
<Zaeteler yaı~r iri, memlelretin 
la.,. faralm4an l«G116ala laotalar D in it u h u k u k t e s i n i n m 6 • 
•eli~or, luutalar luutanefri'1 lrapc· 
farına fia)'CllUJJ 79r idiyor, 79r ol· da fa a il J' a p ıl d ı • ~.&.k.i m • 
"""1ıfı ~ de fiW,,.tler •ölrlerw, l • r i n k • r ar ı • aü aa 
~i 1tat pirlere 71i ... lqorl re h la erlik • • 

iyi cımmcı, fU ,...,. • .,, ,.,.,._,., Dün, üçümü c:eza mahkemesinde 
m • na l • le • t i n laer ttlrolınllaa ... mevzuu itibarile, dikkate deler bir 
len A ••talara Wrnala ,.. ,,... ıuete davaaına bakılmıttıs'· 
•uri,,.ti uar1 Haydi Wmoi•.,;,:.. Davayı açan, Karak6yde bir vapur 
ti.; naecbari79ti oı.a ilahi CICoh acentaaı sahibi Koatantinidiadir. 
maddi inalcônı oar mı di79 ,,,.,,,. a~ 
fiinülii;,or ına 1 E•lıifemrtl• 6ofı Hiditeyi anlatalım: Tabel& vergi • 
-~-- Kon-~"" ,,..-.&. .-a1an. 51• lerinin 8 miıline çılrarıldıiı hakkın- a.8~ ........ ,,_., ~- _.,._ • .,_ ' daki 1 i 1 "- i dnk'-.ıı- ~asli Ra-'t muuuHlllU yapıyor 
11~tcr 6urnu lranayan, Atlanotl• ölt- ya an taY a ar IUier ne, " &aı& r 
mren, Ka--~.-~--~. alı--n laerh•, cıların levhalarını indirdikleri 111'& • elerken, nlilbe mlnaaına geldifi icl-

ruu RUJCI' ... - da, K t i id' i dük'-* da _,.._ .a.t- edi'- pratirion, iıitirion kelime mentfeLe&.:- ~o"rt La-""'ndan lrdl· oa ant n ıı n -nın ..,....... - nın 111 
""' 11 " .,._.. ıuın nı-·t · i i d bi t.. ta t terini kullanır. Koetantinidia, bu ke-lrıp 1.ıan6uıa ••U..C.ı belediyenin s- ..... ı rı am n e r çocua a· 

belayı indı' · k d:a " ı.ıın- v b limeyi ticarethanesi için hakaret ü-Üf laa.tcrnainde, 6 a,. la r i~ ta- rır en utu.P u ~. e u 1 6ii - Lu•--,,. •. Daltlı 7İİ•• JIÜS haber, diğer bütün paetelerde oldu likld edereJr guete • eybine bir da-
... -~ " 

11111
-·- ıh. gıbı' A tini t · d d va açar. Dava bcraetle biter. 

- ,_ - ,_ -.~ ,- ,.ılrar A catı: b '--'beri Arkası 10 uncuda] "•lif, :ı:-, L-ı ..;;. tl-Jt.:•, bin - .... poyevma ıaze eaın e e [ 

ta' llO plenlerin laepa, • .,.. =~==· =n==' c=u==et=e==u=-=====n::;:etr=e===-==================-= 
_,,,ırrlaına. l.tan6al B.Wi,,ainin 
lautcrneleri ......,. ldanbalan lr•n· 
ili haatcrlanna lıil•yel ....... , iiı 
telilt 6ir ile Witiin ,,..,,.ı.ıı.t lauta· 
laraaı •• Iİf ,._,...,. ..,.,.,.. 7İİlı-
~" iet 15 sil, Wr laotaneyi, lnıra
.., ........ d olan inNni)ıet oe 
Wlaile ,... dertle tleN hlama
lllÜ ...... fOfltrna ~oirip mus
tarip •bne,ten IHrflca netice .,.,.. .... .. 

Ftıltat .._. ...ı m...Z. pıdur: 
Jllemldetia lwr taNluulan 11ipl ı .. 
tan6ul Bel~ la~ laotta 
•inderili;,or1 a.ı..ı.nn 7B•• .u 
......... hlUftdaJılan 79rlenle 11,ı.i 
Ceiai~.__,,.-.. AH Naci KARACAN 



=======================================================T A N:================================================ 
1Dd$lJNDUKCf; 
ŞiiR VE NESiR 
\ 

Yahya Kemal diyor ki: "Şiir 
esirden bambaşka bir ıhüviyet

tedir. Musikiden başka türlü bir 
musikidir, diyeceğim. Yazılan 
ve okunan şiir çok iyi olsa bile 
halis şiir olamaz.,, 

Ruhun atomlarını kendine gö 
re bir ahenkle tanzim eden şiir, 
bir şey isbat etmek için değil, is 
lbatI ve izahı mümkün olmayan 
~übjektif şeniyetleri telkin için
dir. lçeri asayişini ahenkte ve 
ıdışarı asayişini de veznile, kafi
~esinde arayarak adeta yaratıh-
ın asıl ritmine ayak uydurma -

,ya çalışıyormuş ihissini verir; 
· çimizdeki derin tekevvünün ve 
gizli kanunlarile dönen oluş çar 
~ının sesidir. Halbuki nesir is
battan, hiç olmazsa izahtan vaz
geçemez. Tahlil edilmekten ve 
ıanlaşılmaktan değil, sezilmek -
ten ve kavranmaktan haz duyan 

"ir yanında, nesir, bizden bütün 
bir idrak ve idrakimizin de bü
tün bir tasdikmı ister. 

Şiirle nesrin ayrılıklarına da
ir evvelce ve başka bir yerde yaz 
dığım makalede, şiirin tereddi 
edince nesr:e ve nesrin tereddi 
edince şiire yaklaştığını söyle -
miştirn. Mısralarını biribirine 
ilistirince nesirden farkı kalma
ya'it şiir ve içinde "teşaur" he • 
vesleri taşıyan nesir, her iki nev 
in en adi örnekleridirler. 

Ve Yahya Kemalin dediği gi
bi divan edebiyatından sonra 
nesre yaklaşan Türk şiiri bu adi 
örneklerle doludur. Ancak mes'
ut bazı tesadüflerle güzel mısra
lar söylemişe benzeyen bu devir 
şairlerinin çoğu, ancak eserleri
nin bazı parçalarile anılacaklar
dır. Çünkü yarına kalmaları şan
sı, :hem edebiyatımız, hem de 
kendlieı1 için hayırlı lbir kaza 
eseri olacaktır. 

Peyami SAFA 

Galata köprUsU Perşembeye 
kadar kapah 

Galata köprüsünün bir dubası dc
giştirileceğindcn köprü yarıa sabah 
: çıhp kapandıktan sonra Ptrş •mbe 
abahına kadar bir daha a~ılmıyacak 

küçijk deniz vasıtaları da yalnız köp 
rü altının Karaköy tarafmdaki gö • 
zünden giriP. çıkacaktır. 

Ancak bu yüzden bir kaza meyda
na gelmemesi için bu gözden girme 
ve çıkma yarımgar saate aynlmıı • 
tır. Geceleri yegil ve kırmızı fener 
kullanılacak ve her yarım saatte bir 
bu fenerlerin yerleri deği§tirilecek -
tir. Kırmızı fener "girilmez,, iıareti
dir. 

~ek talebesi bekleniyor 
Şehrimize gelecek olan Çek tale • 

belerini kartılamak ve gezdirmek i
çin üniversitede bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Bu komisyon gezme prog 
rammı hazırlamaktadır. Talebe bir
liği miaafirlere Galatasaray lisesinde 
hir müsamere verecektir. 

Ekmekler bozuk çıkıyor 
Ekmek çeınisinin bozukluğu hali 

düzelememiştir. Bütün kontrola rağ • 
rnen fırıncılar bildiğinden şaşmamak 
ta, yakın zamana kadar iyi ekmek çı
karmakla tanınan f mnlar bile çeıni
yi bozmaktadırlar. Bazı fırınlarm 
yaptığı ekmeklerden ip ve ince ince 
tel !Parçaları çıkmıgtır. 

No. 82 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

Sinemadan, tiyatrodan hiç haz et
miyordu. Fakat ''tez" li piyesleri, 
merakla, dikkatle okuyordu. En ga
ribi, beni de, kendisi gibi anlıyor, an
lıyacak zannediyordu da, bu ''tez" le-

. ri, benimle uzun uzun münakaşaya 
•kalkıyordu. Onu kırmamak için, din
ler ve anlar görünüyordum. 

Güldüğıime mi şaşıyorsun, çocu
ğum? Kendi kazlığıma gülüyorum. 
Bazan o, kendini kaptırıyor, derinle
re dalıveriyordu. O zaman, pek tabii 
olarak, ben, alıklaşıyordum. Sorduk· 
larına, öyle münasebetsiz, daha a~ık· 
çası, öyle cahilce cevaplar veriyordum 
ki o, önce ıaıalıyor, kızacak gibi olu
yor, lakin yüzüme bir müddet bak • 
tıktan sonra : 

- Bu, boş kafadan ne bekliyorum? 
Ne beklcmeğe hakkım var? Budalalık 
bende! 

Der gibi yutkunuyor, gülümsüyor, 
verdigim cevabı tabii buluyor ve be
ni affediyordu. Sana, şunu söyliyebi
lirim ki affedişi, çok kibarca idi. 

Benim karşımda, beni düşünmeme
ıini, beni unutmasını, unutabilmesini 
Ae, ben, a.ffc~onlui: Meıleğine aşk-

~--------------------------------------·-------------------------' Her CjOcuk 
Mutlaka okuyacak 

Mektep çağına gelen çocukların 
mutlaka okutulması için yeni bazı 
kararlar alrnnuştır. Yedi ya§ına gi -
ren bir çocuğun babası rıza göster • 
nıese bile çocuk zorla mektebe gö • 
türülecektir, hali vakti yerinde oldu 
gu halde çocuğunu mektebe gönder 
nıek istemiycn velilerse cezalandırı • 
lacaktır. Mali vaziyeti bozuk olan ai 
lelerin çocuklarını çalıştırarak ken -
dilerine bir kazanç vasıtası yapmala
rı menedilecektir. Fakir aile ~ocuk " 
/arma yardım edilmek üzere 3000 Ji. 
ra ayrılmıştrr. Bu para bilhassa fakir 
köy çocuklarına sar/edilecek, §ehir • 
deki fakir talebeye de kitap ve saire 
alrnacaktrr. Talebe sayısı bu yıl gc -
çen yıllara nisbetle daha çoğalacak
tır. 

Mekteplerde yeni açılacak §Ubeler 
bu çokluk karşrsmda kafi gelmezse 
okullarda yarrm tedrisat usulü tatbik 
edilecektir. 

Cumartesi gündelikleri hak
kmdaki karar dUn ge.dı 
Cumartesi giınlcri saat 13e kadar 

çalışan işçilerin o günkü gündelikle
rinin birçok yerlerde yarım verilme
si, birtakım şikayetler doğurmuştu. 
Bu hususta devlet müesseselerinde 
çalışan işçilere ait bakanlar kurulun· 
ca verilen karar dün ilbaylığa bildi· 
rilmi tir. Bunların yevmiyeleri tam 
verilecektir. İlbayığa geeln bildiriğe 
göre Ekonomi Bakanlığı, bakanlar 
kuruluna meseleyi bildirmiştir. Ba
kanlar kurulu kararında deniliyor 
ki: 

"Ulusal bayram ve genel tatil ka· 
nununun tatbikı dolayısiyle iş sahip· 
lerinin cumartesi günleri işçilere 
yarım ücret vermek istedikleri ve 
bunun ıhOJnutsuzluklan mucip oldu· 
ğu görülmekte ve cumartesi günle· 
ri ögleye kadar çalışan i§çilere ka
nunda tam ücret verileceği hakkın· 
da bir madde bulunmamakta ise de 
kanunun maksadı bu yolda olmadığı 
gibi kendi ihtiyarları olmaksızın cu
martesi günleri öğleden sonra çalıı· 
mıyan işçilerin gelirlerini tenkis et· 
mek de muvafık olmadığından işin 

takdiriyle bu hususta icra vekilleri 
heyetince bir karar verilmesi istenil
miştir. 

Bu iş icra vekilleri heyetinin 26· 
6-935 tarihli toplantısında görüşüle
:rek i1 kanunupun ~ıkmaaım bekliyc
r~k hafta tatni kanunu devlet ve 
devlete ait müessesat ve fabrlkalar
da atideki surette tatbik olunur. 

Devlet müessese{erinde çalışan da
imi ve meslek edinmiş işçiler dahi 
cumartesi saat 13 ten itibaren tatil 
ederler. Cumartesi yevmiyesi tam 
verilir ve bu gilnü telafi için 3 saat 
haftanın diğer günlerine fabrika'ı:
da ve müesseselerde müessese tara· 
fından tevzi olunur. Fabrikalarda ve 
müesseselerde gün~ük işler için gün 
içinde ve haftalık işler için hafta 
içinde çalışılmıyan saatlere karşı 
ücret verilmez ... 

İl baylık bu bildiriği ilgili· yerlere 
bildirmiştir. Buna göre inhisarlarda 
vt: buna benzer devlet müessesele
rinde çalışan işçiler tam yevmiye 
alacaklar ve cumartesinden geriye 
kalan 3 saat haftanın öteki günlerine 
bölüneçektir. 

lngiliz talebe birli~f nden 
bir grup geliyor 

Yaz tatili münasebetile İngiliz ta 
!ebe birligi üyelerinden bir grup yir 
mi ağustostan sonra şehrimize gele • 
cektir. Bu talebeler Bursa ve Çanak 
kaleye gidecek, Truva harabelerinde 
tetkikat yapacaktır. 

la sarılı§ı, onun bu kusurunu affetti
rebilirdi. Kendi lehine olan bu aften, 
yalnız, onun haberi yoktu. 

Onunla birlikte ''Sıhhi Müze" yi, 
kaç kere gezdik. O, her defasında, ye
ni bir şey anlatıyormuş. gösteriyor
muş gibi, ayni ateş, ayni kendinden 
geçişle anlatıyor ve gösteriyordu .. 

Bu ilmi, fenni gezintilerden çok ıs
tifade ettim, çocuğum ... Bu gezintiler, 
bana, yaşamak yolunda, ilmin, fennin 
de yeri, değeri olduğunu gösterdi. 

Alimler, belki ideaJJeri yolunda, ha· 
yatın diğer zevklerini, keyiflerini ta· 
damıyorlar; duyguluından, uzviyet· 
lerine kadar sok noksan, eksik taraf
ları kalıyor. Fakat onların bu mah· 
rumiyetleri, insanlara ve dünyaya çok 
yeni, iyi. ve güzel şeyler kazandın· 

yor; insanların ve dUnyanın noksan· 
]arını, eksiklerini tamamlıyor. Genç 
''Doktorum" un, inanılmaz bir zevki 
de vardı: Senfonik konserleri dinle· 
mek. 

Bir yandan, musikinin sinirleri boz· 
duğunu iddia ediyor, bir yandan da 
senfonik konserlere hayran kalıyordu. 

Bense, ağır konserleri hiç sevmem, 
ruhum sıkılır. ''Doktorum" un hatırı 
için. bu azaba, bu işkenceye de katla
nıyordum. Öyle hazla, keyne dinli
yordu ki onun, ilimle, fenle kurumuş 
kafasının bu lirik zevki karşısında 
hayretten kendimi alamıyordum. 

Acaba, hususi hayatında, musikiye 

Hava kurumuna 
üye olanlar 

Hava kurumu İstanbul şubesinde 
tam ve yardımcı üye yazımına devam 
edilmektedir. Dün de bir çok yurt -
daşlar bir çok taahhüt ve teberrüler • 
de bulunmuşlardır. 
Kumkapı şubesinde senelik taah • 

hütlerde bulunanlar şunlardır: 
Dr. Miki Baryan 20, Dr. Yaranus 

yan 20, eczacı Vahram Asadoryan 21, 
müskirat fabrikası sahibi Mığırdıç 
Papazyan 25, Ermeni hastahanesi 
idare memuru 20, mektep müdürü 
Misak Tavaryan 20, Karnik Tozik • 
yan 20, Artin Rüşenyan 20, fırıncı 
Ali Riza 20, fırıncı Vaıil 20, bakkal 
Kosti 20, Dr. Hamparsum Yahomo 
20, yemişçi Avram Panayonidis 20, 
Pandelaki Nidis 20, lokantacı Kirya 
ko Panayotidis 20, Dr. Mihal Yuva
nidis 20, Boyacı Leon Gardikyan 20, 
tenekeci Pozant özikyan 20, aşçı An 
tranik Zaharyan 20, döııemeci Mihal 
Keşjşyan 20, meşinci Nobar Benik -
yan 20, yazmacı Şabuh 20, Dr. M. 
Fikri 20, doktor Karabet Keresteci -
yan 20, müskirat amili Agop Neha • 
der 20, kahveci Habip 20, fırıncı 
Mustafa 20, kahveci Yani Galo 20, 
tütüncü Sotiri Kostanid 20, balıkçı 
Honerik 20, bakkal Yunus Osman 20 
fırıncı Şakir Memik 60, Menelatos 
Pavlatos 20 lira. 

Belediye memurlarile ilk mektep 
öğretmenlerinden çoğu da üye ve 
yardımcı üye olmuşlardır. 

T rakyaya yerletti rilecek 
muhacirler 

Trakya genel müfettiş vekili Veh
bi dUn İlbaylığa gelmiş ve yanında 
göçmen komisyonu toplanmııtır. 
Trakyada göçmenlere yaptırılacak 
evler i~in 300 bin lirC\hk kadar ke
reste sannalınacaktır. 11 ve Şarbay 
Mtihittin Üstündağ da, Vehbiyi zi • 
yaret etmistir. 

Lokanta, gazinoların 
tarifeleri 

Lokanta. gazino ve benzeri yerler· 
de, müessese sahiplerinin fiat liste
lerini şarbaylığa tasdik ettirmeleri 
lazımdı. Bu iş için verilen mühlet 
bittiği halde birçok müessese sahip· 
leri, fiat li&telerini ıarbaylığa getir
memişler, müşteriden alabildiklerine 
para iıtemekte devam -etmiflerdir. 

Şarbaylık, fiat listelerinin tetkiki 
için evveke- tayin edilen zamanı, son 
defa olarak, bu ay nihayetine kadar 
uzatmıştır. 

Seyyahları karf ılamak 
f çin yeni tedbirler 

Belediye turizm ıubesi çalı~ma 
prqgramını genişletmek için, yeni 
bir program hazırlamak.tadır. Şehri· 
mize gelen ıcyyahları rıhtımda kar
§ılamak için, memurlar tayin edile
cektir. Bir kısım seyyahların, şeh
rin şurasında burasında, hile yapan 
esnaf tarafından kandınlmasına ve 
yüksek fiatla mal satılmasına mey
dan verilmiyecektir. Yapılan tetki· 
kata göre, bazı uygunsuz kimseler 
yüzünden, seyyahlar memleketimiz
den dönerlerken. f stanbulun ~ok 
pahalı bir yer olduğu kanaatini ha
sıl etmektedirler. 

Kilyosa otobüs gidebilecek 
Kilyosa otobüs işletilmesi kararlaş 

mı§, fakat yolun darlığı yüzünden bu 
i~ geri bırakılmıştı. Sop yapılan 
tetkikatta küçük otobüslerin bu yol 
da işliyebilecekteri anlaşılmış ve 
müsaade verilmiştir. 

ayrı bir yer de vermiş mi idi? Piya
no, keman, çalıyor muydu? .. Bunu, 
kendisine ıoramadım. Sorarsam. bel
ki gücenirdi. Senfonik konıerleri din· 
lemek zevki, ihtimal, onun ruhunun 
zayıf, karanlık bir tarafıydı; ihtimal, 
kendi de bunu tahlil edemiyordu. 

lngres'in kemanını hatırlıyordum. 
Neye sinsi sinsi güldün, çocuğum? 

lngres'in kemanını bilişime mi? Ar
tık, bu, ilmi bir bilgi olmaktan çıktı. 
Lapalissade §eyler 1 

Ay, dur, kendime güleyim 1 Ne ol
du, bana? Pek züppeliğim tuttu ... 
Ben, böyle yapmazdım ama ... 

"Doktorum" u, ne zaman hatırla
sam, böyle llıgat paralama idetim 
kabarır. Çünkü o, lakırdı ara&ı, hep 
yabancı dillerden kelimeler kullana • 
rak konuşurdu. Hem çoğu da latinee 
idi. 

Ondaki te§his koymak illeti, konuş
tuğu dili de dokumağa başlamııtı ... 
Şu var ki. böyle çe§nili konuıuş, ona, 
pek yaraııyordu. Sık, gür saçlı, geni§ 
alınlı başı; derin bakışlı gözlerile, ha
kikaten ona. bir ilim adamı ağırlığı 
veriyordu. Eğer biraz hoppalık etmiş 
olsa, hoppalığa kalkışmak istese, emi
nim ki gülünç olurdu. 

Şaka, alay, onda soğuk duruyordu; 
nükte, ağzından dökülüyordu. Hafif
lik yaraşan insanlar var, yaraşmıyan 
insanlar var. 

Onun kahkahau bile ölçülii idi. Bu· 

1 Filorya hattındaki 
Tenzilat başladı 
Şark demir yollarının lstanbul • 

Florya hattında yaptığı yüzde ~i~mi 
tenzilatlı yeni tarifenin tatbıkıne 
dünden itibaren başlanmıştır. 

Yol parasının ucuzlam!ısınd~~ 
Floryaya gideceklerin artacagını go· 
zönüne alan şirket bilhassa pazar 
günleri trenlere çok vagon takma • 
ğa karar vermiştir. İstanbul • Florya 
arasındaki tren seferlerinin de ço • 
ğaltı iması d üşUnUlmektedir. 

Hukuk Fakültesi dört 
seneye çıkarıhyor 

İstanbul hukuk fakültesi tedrisat 
müddetinin dört seneye çıkarılması 
üniversite idare heyeti tarafından 
kararlaştırılmıştır. Bu karar Kültür 
Bakanlığı tarafından tetkik edlimek· 
tedir. Bakanlık, yakında, bu husus
taki kararı tasdik edecektir. Önü
müzdeki ders yılı başından itibaren, 
fakültede tedrisata dört sene üzerin· 
den başlanması Umit ediliyor. Bunun 
için ders programlarında bazı deği
şiklikler yapılacaktır. Bir kısım 
dersler daha mufassal okutulacak, 
yeni bahisler ilave edilecektir. Yal
nız, dört senelik tahsil müddetini;.. 
fakülteye bu seneden itibaren giren
lere mi, yoksa şiJ11di fakültede talebe 
olanlara da mı şamil olacağı henüz 
kat'i olarak belirtilmemiştir. 

Gayrimilbadiller yeni heyetin 
toplanmasını bekliyorlar 
Gayri mübadiller genel heyetinin 

yaptığı toplantıdan sonra, alikadar • 
!ar, gayri mübadillerin bak!a~ınrn te
mini için yeni idare heyetının alaca 
ğı tedbirleri beklemektedi.r. ~dare 
heyeti yarın toplanarak ıçlerınd.en 
bir ba§kan ve genel ıekreter seçtık· 
ten sonra işe başlıyacaktır. 

Gayri mübadiller cemiyeti bundan 
evvel Finans Bakanlığına müracaat 
ederek yeniden bono çıkarılmasını 

ve şimdiye kadar satılığa çıkarılan 
bonoların kıymetlendirilmesi için ba 
zı tedbirler alınmaı;ını istemişler • 
dir. Finana Bakanlığı bu müracaata 
verdiği cevapta şimdiye kadar gayri 
mübadillere istihkaklarının yarısı ve 
rildiğini, mübadillere de ayni mik • 
darda tevziat yapıldığını ileriye sil 
re re k artık rfazl~ bir §C.Y bekle1,1meme 
•l lazım geldiğini ve zaten yeniden 
Jlono cıJrnrmak i~n do...kar§ılık pulun 
madığını bildirmiştir. 

Bakanlığın bu cevabr gayri müba
dilleri çok düşündürmektedir. Bu se 
beple yeni idare hçyetinin hükumet 
nezdinde yapacağı teşebbüsler sa
bırsız:lıkla beklenmektedir. 

Gayri mübadillere bugüne kadar is 
tihkaklarının yüzde kırk be§i nisbe 
tinde bono verilmi§tir. Fakat alaka • 
darlar bunun hakiki nisbcti yüzde 
beş olduğunu eöylüyorlar ve buna se 
bep olarak da Yunanistanda bırak • 
tıklan mallarına hakiki kıymetlctin 
den noksan kıymet konulduğunu ve 
sonra bonolara karşılık olarak satı • 
lığa çıkarılan ma11ara hakiki kıymet 
]erinden bir kaç misli fazla kıymet 
konulmasının da verilen istihkak nis 
betinin düşmemesine sebep olduğu • 
ıııı sürüyorlar. 
;Diğer taraftan verilen habere göre, 

son zamanlara kadar sattığı mallara 
dair gayri mübadiller komisyonuna 
hesap vermemi§ olan ziraat bankası 
da bu hesabatı komisyona devretme 
ğe karar vermiştir. Bu 5ayede şim -
diye kadar ne kadar mal satıldığını 
ve ne mikdar bononun tasfiye edil -
mi§ olduğunu anlamak kabil olacak
tır .. 

nunla beraber, ıoğuk, ruhıuz, cansız, 
manasız değildi. 

Bir şeye dikkat ettim. o. ne dere
ceye kadar heyecanlanıyordu. Bazı 
insanlar vardır; durur, durur, her şe
yi hazmeder, yahut hazmeder görü
nürler, lakin birdenbire taşrverirler. 

Bazı insanlar da, saman alevi gibi 
birden. parlayrverirler. Bir de, için 
için, sınsi sinsi. kuran ve ağu ağır 
taşanlar da vardır ki, onlar, en kor· 
kulu insanlardandır. 

Be.n!m genç ''Doktorum", bunların 
hangısındcndi? 

Hayretimi, şimdi bile gizliyemiyo· 
rum. Ona, nasıl ''te§his" koyacağtmı 
saşırmıştım. Dikkat ediyor muıun? 
Ön un gibi konuıuyorum ! 

Evet, ona ''tethis" koyamamı§tım. 
Cünkü bazan hiç kızmıyacak sandı
ğım bir şeye, birden köpürüveriyor
du; bazan da taşacak, isyan edecek 
zannettiğim bir şeyi, umursamıyordu 
bile ... 

O, ba§ka yaratılıtta bir adamdı. 
Ona ''teşhis" koyamayıtım,. onun ru
hunu tahlil edemeyiıim, kafasının ve 
sinirlerinin, bizimkilerden çok başka 
işlediğinden, sok başka yaratılmış ol
masındandı. 

Onda. çok büyük bir ltttk'bll ümit 
ediyordum. O, mesleğinae ço• Uer
Jiyecek ve kendini gösterecek, ;ok 
yüksek kabiliyette bir adamdı. 

Beni sevmesi de, ihtimal, kendi 

* Tekirdağ ilbayhğına, vekalette 
bulunan Haşim asaleten atanmıştır. 

* Yeni Gaziantep İlbayı Ali Rıza 
Çivil, Urfa ilbayı Necati, Samsun tı. 
bayı Fuat bu ayın on beşinden son· 
ra yeni yerlerine gideceklerdir. 

• Kağıthanede yeni yapılmakta 
olan süzme havuzlarında, bazı ame
liyat dolayısiyle, çarşamba günü 
şehre yanm gün su verilebilecektir. 

* Üç y1ldanberi inşaatı devam 
eden Fındıklıdaki asri ilkmektep bi
nası tamamlanmıştır. Buraya (250) 
bin lira sarfedilmiştir. Mektebin ders 
levazımı, sıralar ve aairenin yeni ol
ması uygun görülmüştür. On bin li
ra sarfedilerek bu levazım ikmal edi
lecektir. Mektep eylUlde merasimle 
açılacaktır. . 

ı;ı Belediyenin Zencirli kuyuda yap 
tırmakta olduğu asri mezarlık inşaa
tı devam ediyor. Mecidiye köyil 
tramvay servisinin mezarlığa kadar 
uzatılmasını belediye lüzumlu gör • 
müş ve bu hususta Bayındırlık Ba
kanlığına müracaatta bulunmuştur. 

"" Floryaya kapalı bir mecra ya -
pılması kararlaşmış ve açık eksiltme 
ye konmuştur. Eksiltme 25 • 7 • 935 
de belediye daimi encümeninde ya -
pılacaktır. Eksiltmeye girenlerden 
602 lira teminat alınacaktır. 

"" Bostanların lağım sularile su • 
]anmasının belediye daimi encüme • 
nince yasak edildiğini yazmış.tık. 
Dün bu cihet bütün kaymakamlara 
yapılmıştır. Bilhassa Beşiktaş, Şişli, 
Feriköy ve civarındaki bostanlara 
dikkat edilmesi temenni olunmakta
dır. 

lı'-Fen fakültesi son sınıf talebele -
rinin Şimi fizik dersinden sözlü im • 
tihanları dün yapılmııtır. Sonuç ya· 
rın anlaşılacak ve kazananlara serti
fika verilecektir. 

• Dünkü gazetelerden biri inhisar
lar Bakanı Ali Rana Tarhanın evvel
ki güa inhisarlar baş direktörlüğün 
de tetk lklerde bulunduğunu yazıyor 
du. Ha buki Ali Rana Tarhan dört 
gün önce Ankaraya gitmiştir. 

"" Kerestecilerdeki yeni sebze ha
linde dahili telefon tesisatı yapılmak 
tadır. 

* Üç gün evvel 1zmire giden la • 
tanbul ıehir tiyatrosu artistlerinden 
Behzat, panayır günlerinde İzmire 
çağırılan §ehir tiyatroıu balet heyeti 
namına belediye ile temasa başlamıı 
tır. 

İzmir.Jıc~ il• 
aa balet heyeti. 4Qı 
yapılacaktı~. 

• Beş gilndenbcri tchrımizde bu • 
lunan Lehli tayyareci Kazimir Zi • 
yenliski bugiln 9.50 de, Ankara yolu 
ile Suriye'ye hareket etmiştir. 

"" Rıza Han Abidin - İran gene • 
rallerinden Rıza Han Abidin ailesi 
ile birlikte gehrimize gelmigtir. Ge
neralin şehrimize ıeyahat makaadile 
gelmi§tir. 

Yabancı dil mektebi 
kaldırıhyor 

Kültür bakanlığı, önümüzdeki 
ders yılı batından itibaren üniversi
te yabancı dil mektebini kaldırarak, 
buradaki kurları liselere ilave etme
ğe karar vermiştir. 
Yabancı dil mektebi tedrisatından, 

bu yıl istenen netice alınamamıştır. 
Bu mektep ayni zamanda fakültele
re fazla bir yük olmaktadır. Yaban
cı diller kurlarında ders okutan kuv
vetli dil muallimleri liselere verile
cektir. Liselerde, yabancı dil tedrisa
tının şe~i. programı ve haftalık 
derı adedi deği§tirilecektir. Lise
den mezun olan her gencin, muhak
kak ıUTette bir ecnebi dilini bilmesi 
temin olunacaktır. 

duygulannr tahlil içindi? Çünkü, be
nim yanımda otururken, benimle ko
nuıurken zaman zaman dalıyor, dü
şünüyordu. 

Acaba, beni. hayvanat, yoksa ne
batat cinslerinden birini dener, araş
tınr gibi mi seviyordu? 

O. ''manyak" değildi, lakin kafası
nın işleme ve çalışma alışkanlığı beni 
korkutuyor ve kuşkulandmyordu. 

Bir gün ''Morg" a gittik. Bana; 
''çok enteresan bir otopsi" göstere-
cekti. Cesetlerin yatırıldığı, kesip bi
çildiği odanın kapısına kadar gittim; 
kapı açıldı. Mermer sıralar üstünde, 
Üzerlerine beyaz örtüler örtillmüş up
uzun yatan cesetleri görür görmez, 
sinirlerim bozuldu, bir çığlık kopar
mamak için mendilimi ağzıma tıka
dım ve bir çılgın gibi oradan kaçtım, 
kendimi sokağa attım. 

O, hata ettiğini anlamıştı; arkam
dan koıtu, özür diledi. Kabahati, ta
mamile ona yüklemek te doğru ohnı
yacak. Çünkü ben de merak etmit· 
tim, görmeği istemiştim. Fakat man
zaranın korkunçluiu ve ıoğukluğu, 
beni delirtmişti. 

O günüm, çok fena, çok sinirli geç
mişti; hiç unutamam. Gece, etrafımı 
vücutları, delik deşik: kolları, bacak
ları, parça parça edilmis; kafa lan ke
sik, beyaz örtülere bül"Unmiı§ ölüler 
sarmışlardı. 

Uyumak deGiJ, ~özlerimi bile kapı· 

MES'ULIYETE DAiR 
İri yarı lbir delikanlı ~U: 

cuğa çatıyordu. Çocukla ı~~ 
rı delikanlı kavga etmek u 
idiler. Çocukla delikanlı ka 
ederlerse delikanlının ç.oC 
döveceği ortadaydı. Bu a 
oradan uzun boylu güçlü 
vetli bir erkek geçti. Kapı 
ğa hazırlananlara baktı "~ 
yarı delikanlının omuzuna. 
:YÜk bir nezaketle dokunarak, 
sözleri söyledi: 

- Eğer kavga ede~erı 
mes'uliyet bu çocuğa değ1l 
na aittir delikanlım! 

Ben, bu çocuk, bu delikanl! 
bu erkek arasında geçen had 
ye baktım ve şunu düşündüı'll 

- Eğer kavga ederlerse 
cuk dayak yiyecek, fakat mel 
liyet delikanlıya ait olacak. 
kendi paym1a dayak yeme 
sudan bir mes'uliyeti kabul 
meğe dünden razıyım. 

Gazetelerin yazdrklaşma 
Amerika; l tal ya, Japon işi 
kında şu sözleri söylemiş: . 

- Harp çıkarsa mes ·uh 
1 tal ya 'ya aittir... I 

Orhan SEL 

Tramvay otobüsleri -
Şirketi Hayriye 

Şirketi Hayriye ile Tramvay _tf11. 
yelesi arasında otobüs serviııle:' ~ 
bir görüşme yapılmıştır. Bu gor a) 
mede tramvay sosyetesine ait 'f 
sim ile Beşikta arasında işliy~n ut 
büslerin hareket saatleri, Beşık 
tan kalkan ve Beşiktaşa gelen 
tarifesine uygun şekilde yapıl 
kararlaştırılmıştır. Diınden itibl 
bu hususta tatbikata geçilmiş ve )il 
sime vapur, Beşiktaşa da otobilS 
reket tarifeleri asılmıştır • 

Büyük ikramiyeleri 
Kimler kazandı1ar? 

Son çekilen tayyare piyangosııft 
da büyük ikramiyeleri kazananl 
bir kısmı belli olmuştur. 4 

Bunlardan 50,000 bin liralık bU~ 
ikramiyeyi Cağaloğlu Cedidehan~ 
kak 12 numarada Meryem, Meri--.... 
Bakkal Hacı Mehmet oğlu Jt~ 
ile Rami kışlası birinci bölükten 
dirneli Mehmet o~lu Hliaeyin 
mışlarpır. 

Bunlardar/ 1:ıa ka '20,000 1iralı~ 
yük ikramiyeyi Kazguncukta '!'e 
Şefik, Isparta malmüdUr vekih 
tafa K•plan, Ye~ilköy liman eo 
28 numarada bayan Yorgoya V 
yato kazanmışlardır. 

12,000 liralık ikramiyeyi Kurt 
Kuyucu sokak No. 7 Eleni ile o 
olarak alan Nişantaşı Efe sokalc Of 
11 Margrit, Çarşıkapıda kavaf 
man, AJaıehirde manifaturacı 
zade Raşit, İzmit evkaf memurl 
dan Kemal. _ _. 

10,000 liralık ikramiyeyi Unl<ıııc.. 
nı fenerler idaresinden Sa!;'.ibad 
Tozkoparanda Yaşuva ve tznıit Jıl 
adiye köyünden bakkal Osman 
zanmışlardır. ----Bugday sahşları norf1"1 
Buğday piyasası ziraat ban1' 

nın da satışlara başlamasile no 
vaziyetinde devam etmektedir. 

1 Dün boraada yapılan muanıle 
de en iyi buğdaylar 7,8 parada11• 

buğdaylar 4,37 - 6,10 paradan ~ 
üzere 273 ton buğday ve birine~ 
muşak unlar 610 • 710 dan ve b ) 
sert unlar da 440 • 510 dan ol~ 
zere de 1060 çuval un satılmı§~ ' 
nadolu ve limanlarından da ıe 
ze 120 ton buğday gelmiştir. 

yamıyordum. Yataktan fırladı;. 
a§ağıya indim, büfeden, bir vi 
şesi çıkardım, soda ile karı§tı~ 
gırtlağım yana yana bir bat 
tim. Büfenin üst gözünü açt~ 
kulu sigar kutusunl aldım, ve t/I 
fis kokulu yaprak cıgaralardan 
ne teJJendirdim. 

Kafam, sinirlerim, uyu~\l 
İkinci bardakta, hafifçe sendel 
başlamıştım. Yaprak cıgaraY~ 
na kadar içtikten sonra at 
ikincisini yaktım. 
Kafamın içini tatlı buğular0 mıştı: gözlerim sisleniyordu. 

bardak viskiyi yuvarladıgınl 

tam keyftim. Vücutlan delilc · 
kolları, bacakları parça parça e 
kafası kesik, beyaz örtülü ee O. 
başları papatya çelenkle?rle Ö~ 
rengi bürümcüklere sannmı§. 
Ji, gül yüzlü bahar perileri, e 
da, kfilı ağır, kih oynak bir ın 
ayak uydurarak oynuyor, tı 
lardı. 

Bozuk, gerili ıinirlerirn g aJ 
ti. gülüyordum; katılasıya g 
dum. 

Omuzumdan sarsıyorlardçı. ıl 
- Ne oldun, Kadriye! 

musun? 
11 Bu, Emel'in sesi idi 011ıı . 

de bir hayal ~ibi duyuyordıı~;,. 
(J\r-
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KAÇAKCILARLA MUCADELE 

ir Hafta içinde Onbeş 
Kaçakçı Yakalandı 

LHUSUSI MUHABIRIMIZ BILDIRIYOR] 

Ankara, 13 

.. <:J:ç~n bir hafta ~çinde gümrük muhafaza örgütü tarafında~ 
u~ı.ı olu 15 kaçakçı .ıle, 411 kilo gümrük kaçağı, 470 gümüş mecı· 
<lıye, 6300 defter sıgara kağıdı ı tüfek 3 mermi 10 kaçakçı hay-
vanı ele geçirilmiştir. ' ' 

Havagazından Bir Amele Ö ldü 
Ankara, 13 - Bugün Ycnişehirde havagazmdan b~r .zehirlen· 

me vakası olmuştur. İstanbul saylavı Sadeddinin Selanık cadde· 
sindeki evinin lağımını temizlemek üzere tutulan Değirmencilik 
Sosyetcs~. am~lele.,rinden Şükrü oğlu Rasim v~ ar~adaş~ Bay
burtlu Huseyın oglu Salim lağımı temizlemek ıstemışlerdır. lll. 
defa lağıma giren Şükrü oğlu Rasim tağım kenarından geçen ve 
çürümüş olan havagazı borusundan ~ızan bavagazmın lağım içi
ne ~ayılması ~üzünden derhal ölmüş, arkadaşı Hüseyin oğlu 
Rasım .de ?a~gm bir halde lağımdan çıkarılarak hastahaneye 
nakledılmıştır. Rasimin hayatı kurtarılmıştır. 

Komünistlerin Muhakeme~eri 
Bitti, Kararlar Verildi 

iP: 
Hasan izzettin 

tAnkaradaki husus[ rcssamnnıı°l krokile
nnden) 

Ankara, 13 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Bugün saat 
onikide ağır ceza mahkemesi 
ıkomünistlikten suçlu olanla; 
hakkında karannı tefhim etmiş
t ir. Mahkeme mevkuf bulunan
lard~n Ruşen Zeki, Hasan lz-
2~.ddın, Eyüp ve Muzafferin 
d order sene ağır hapislerine ve 
() ~adar müddet amme hizmet
l erınden ~nh~miyetlerinc, bir 
sene emnıyctı umumiye nezarc 

ti altında bulundurulmalarına ve 
mahkeme masrafını vermelerine 
mevkuf suçlulardan Baha ile 
gayrı mevkuf suçlulardan Kam
ran, Abdurrahim, Muammer, 
Hamdi Tursun, Necmettin, Ha
san, Basri ve Ertuğrulun da be
raetlerine bir haf ta içinde kabili 
temyiz olmak üzere karar ver
miştir. 

Necmettln 
[Ankaradaki hususi ressamımızın krokile· 

nndcn) 

emurin ikametgahları Ve 
Apartmanları Yapılacak 

[HUSUSi MUHAB1RIM1Z BiLDiRiYOR] 

Emlak ve Eytam Bankası bükume· 
t in izhar ettiği arz:u üzerine hükumet 
merkezinde kurulması düşünülen me 
ınurin ikametg5hlan işi etrafında tet
kiklerine baglamıştır. Banka bir ta
raftan teknik bürosu vasıtasile İstan 
bul p i y a ı a a ı n d a malzeme fi. 
yatlarını t e t k ı k ve t es b it 

t ti r m e k t e , diğer taraftan işi, 
mali cepheden etüd etmektedir. Bu 
arada Finans Bakanlıgının bankaya 
vermi oldugu esasların daha genis . l :ı: tarzda işlenmesıne uzum görülmü~, 
ve bu maksatl b:ıkanlıktan yeni ba· 
21 malumat istenmiştir. Ankaradaki 
memurlara lher sene devlet bütçesin
den verılmekte olan mesken tazmira
t.ı tutarı olan bir milyon küsur li~a
nın kaç memura verıldiği, bu memur 
ların maaş mikd rı itibarile kaç dere
ceye ayrıldığı ve. her dereceye kaç me 
mur i nbet ettlgı, bu memurların be
kar veya evli olmak itibarile aile va· 
7İyetleri etrafında tcfe.rr~atlı istatis
tıkı malum t verilmesı rıca edilmiş· 
tır. 

Finans Bak nlı ı bu malumatı cet 
vcller hnlınde hazırlatara~ on beş gü 
ne k dar bank ya vermış olacaktır. 
Banka bu m lumata istinat ederek işi 
her cepheden etud ederek hazırlaya
c •ı raporu hükumete takdılJl ede
ccktır. 

D<'..,l t memurl rı mahallesi ya 
m k uzere devletın evvelce Yen 
l rde h ı.rrl dı ı saha blok evler yap 
ma) l\ muııait görulmemektedır. Bu 
h kımdan aparttman usulunun tercıh 
olun. c ı anlaşılm ktadır. 

B nk ı ı teknık cepheden ctüd 
cttı .ten ıonr , bınaların )' lm 
i ın sarlcdılecek paranın temin yolla 
rı t.ızerındc bır formul bulunacaktır. 

Ankara, 13 

Bu büyük işin on milyon lira sarfına 
ihtiyaç göstereceği ve devletin her se 
ne biıtç sinden bu iş için, bir buçuk 
milyon lira kadar bir para tahsis ede 
hileceği anl;ışdmaktadır. 

Bir hesaba göre de, sarfolunacak 
pllra dc.vJct tarafından sekiz on sene· 
de ödenmi olacaktır. Bu işin, ecne
bi sermayesi ile meydana getirilmesi 
değil, ulusal sermaye ile başarılması 
esası şimdilik kararlaşmı sayılabilir. 

Apartım:ınlar devletin malı olacak, 
ve. her memur derecesine ve ihtiya
cına göre cüzi bir kira mukabilinde 
de burada b_ir daire işgal edebilecek. 
buna mukabil Ankara n;ıemurlarının 
vermekte oldueu mesken tazminatı 
usulü kaldırılacaktır. 

Önümuzdeki aylarda tetkikler iler 
leyecek olur da, iş salim formüllere 
baj!lanabilecck olursa, gelecek in a 
at mevsiminde faaliyete geçilmesi ve 
ikı sene .. ~rfmda apartımanların ik • 
mal eJilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Bu takdirde 193 7 senesi kışında An
kara memurları devletin kuracagı ma 
halle} e tac:ınmış olacaklardır. 

Ankara b isiklet
c_cderi izmirde 

llerinde 

ır 

inhisarlar ~ Jkanr Ali Rantı 

inhisa ar Su\ 
ları V '- Para 
Ceza la rı 

[HUSUSi MUHAB!RIMtZ 
BlLDlRlYOR] 

Ankara, 13 
Gümrük ve inhisar]ar Bakanlığı 

kaçakçılıktan başka inhisarlar suçla 
rından dogan para cezalarından vaz 
geçilebilmesine izin veren bir kanun 
projesi hazır]amıştır. 

Projenin hazırlanmasındaki mu -
cip sebepler mazbatasında şöyle an
latılmaktadır:. 

Kaçakçılık sayılmıyan inhisar suç 
lan kimi vakit ufak tefek eksikliği 
yapan züğürt veya kimsesiz çiftçile
ri güçlüğe ve sıkıntıya sokuyor. 

Bu yüzden 1701 sayılı kanunun 77 
inci maddesi bu biçim suçların veya 
cezalarının görülmesinden vaz ge~ile 
bilmesini Finans Bakanına bırakmış 
tır. Bu hüküm içki, barut ve tuz in
hisarları suçları ve para cezaları hak 
kında da yürümesi gerekli sayılmış
tır. 
Hazırlanan bir maddelik kanun ili 

yihası şudur: 
- "790 - 1701 • 2441 sayılı kanun 

larla tuz talimatnamesinde yazılı 
suçlulardan, kaçakçılığın men ve ta· 
kibi hakkındaki 1918 sayılı kanuna 
girmiyenleri gütmekten, ve katileş
miş olsun olmasın, bu suçlardan do -
layı hükmedilen para cezalarım ara
maktan vaz geçmeğc veya uzlaşma 
yolile gütmeleri bırakmağa Finans 
Bakanı izinlidir., , 

Başbakanın nüfus 
işleri hakkındaki 
Emirleri 

Ankara, 13 A.A. - Başbakan Ge· 
neral İsmet İnönü seyahati esnasın • 
da nüfus sayımı hakkında ilbaylık • 
l~ra nşagıdaki emri te1grafla vermiş 
tır: 

"Doğu vilayetlerinde gezi esnasın· 
da nüfus ayımı hazırlıklarını takip 
ediyorum. Yapılma zamanı yaklaşan 
genel nüfus sayımının temeli olan 
numaralama işlerinde baz:ı il ve ilçe 
leri? geri kaldıkları ve bu işi gereği 
gıbı önemle kovalamadıkları görül· 
mektcdır Çok esaslı ve önemli bir 
d vl t v lu işi olan sayım için ıs· 
tatıstik genel direktörlüğünden v rı 
len direktıflerin hemen ve eksiksiz 
yerine getirilmesini ve bütün devl t 
kurumlarının bu işte canla başla ça· 
lışmalarını dilerim. Bu emir bütüu 
ilbaylıklara bildirilecektir.,, 

Çocuk bakımı 
ihtisası yapan 
Kadınımız 

Mihriban llskkı 

Uç sene önce, Kültür Bakanhgı na 
mma çocuk bakımı ihtisa ı için Brük 

le gonderılen Mihriban Hakkı tah 
sıl ıtınnı , Istanbula gelmiştir. 

Mıhrıban, yazı burada geçirdikten 
onra staJ için Parisc gidccektır. 

SiYASAL KONUŞMALAR 

Bozkurt'un Söyledikleri 
Yazan : Ahmet AclAOGLU YUNAf\ ISTANOA KRALL K 

Sayın Bay Mahmut beni ten~it 
amacı ile yazdıgı iki makalede benım 
fikirlerimi ve yazılarımı ''mihenge" 
vurarak dört "gereken" çıkarmış ol· 
duğunu ileri sürdü. . 

Ben cevabımda ne bu gerekenlerın 
ve ne de onlar ile beraber giyme içi· 
ne alınarak bana atfolunan cümlele· 
rin benim olmadıklarım ve Mahmut 
tarafından icat edilmiş bulundukları· 
nı kesin bir dil ile söyledim. 

O halde Mahmud'a düşen ödev şu 
olsa gerekti: O gerekenleri ve cüm· 
leleri birer birer almak ve benim ya· 
zılanm arasındaki yerlerini ve yahut 
hiç olmazsa onları andıracak düşün· 
celeri işaret etmekti. Değil mi? 

Mahmut böyle yapmıyor: Onun 
kendine mahsus bir metodu vardır. 
Çok söylemiş görünmek ve hiçbir şey 
söylememek! 

Mesela bu kere bana üç makale ile 
karşılıkta bulundu. 

Birinci makalesi tam doksan satırı 
içine alan koca bir sütun doi<~nruyor. 

Dolduruyor ama adeta tek heceli 
bir.akım kekelemelerden ibaret kah· 

or. 
Nümune olmak üzere birkaç p ... 

;:ısını buraya nakledeyim: 

Sayın Bay Ahmet anlatıyor. 
Bağıra, çağıra. 
Söğe, saya. 
Hqtlemeler, gözdagları savura sa 

vura anlatıyor. 
Ahmet anlatıyor: 
Bağıra, çağıra. 

Söğe, saya. 
Telaşla, çalımla anlatıyor. 
Benim yazdıklarım hep düzme şey· 

lermiş. 
Dünün bu inanlı özgüncüsüniin an· 

tattıklarına bakılırsa, o dünün ve bu· 
günün inanlı devletçilerinden de ile· 
ri devletçidir 1 

Bu da güzel. 
Bekleme boşa çıkmadı. 
Döna.i. 

Ve böylece tam doksan satır 1 
Yirmi beş yıldanberi hep bu sahne 

üzerinde gözükmekteyiz. Bu uzun 
çağ boyunca kamusal düşünce herkes 
hakkında elbette Jd bir fikir edinmiş· 
tir. hiikmü ona bırakıyorum. 

lkinci ve UçUncü makalelerinde 
Mahmut daha toplu görünmeğe çaba· 
lıyor. Fakat mugalatalard~n, !.n~~ hü
kümlerden, isnatlardan bır turlu çe-
ki.ıemiyor. . . 

Benim her türlü devletçılık aley· 
hinde bulunduğumu ispat için yukar· 
da nümunesini gösterdiğim birkaç dü· 
züne tekerlemeler sıraladıktan sonra 
"Devlet ve Fert" adındaki eserimden 
şu cümleyi alıyor : 

"Demokrasi devrinin açılmasını 
görmeden ve açılmanın doğurduğu 
tezatlar çıkmadan görülmüş ve çık· 
mış gibi davranmak, devleti felce uğ· 
ratmaktan başka bir netice vermez." 

Herkes biliyor ki, benim eserim 
aşırı sollara karşı yazılmıştır, aşırı 
sollar ile vapılmrş olan bir polemiğin 
mahsulüdür. 
Aşırı sollar ise devletçiliği Cumhu

riyet Halk Partisinin kabul ettiği şe
ıeilden tamamen başka bir şekilde alı
yorlar. Onlara göre devlet bütün is
tihsal vasıtalarını eline almalı, husu· 
si ve serbest mesaiye yer vennemeil· 
dir. 

Iştı:: onlara kar ı demokrasi usulü· 
nü mildafaa etmek, demokrasisiz ha· 
kiki devletçiliğin de kurulamıyacağı· 
nı ç~stermek için evvela geniş dev· 
Jetçılık iılküsü arkasından koşan oto· 
rite sahibi adamların fikirlerini zik
retmi tim. O cümleden olmak üzere 
o zamanki bolşevik hiıkumetinin kül· 
tür. ba~anı olan ve bütün lı. vrupaca 
da ılmı yett;esi tanınmış bulunan Lu· 
nacarski'nin "Aristokrat, Demok .. at 
ve Proleter ~ültürleri'' adlı eserin· 
'en şu cümle. i almıştım: Lunaçarski 

Rus amelesine hitap ederek diyor ki: 
"Unutmamalısı.11z ki bugün kullan· 
dığınız aletler, istifade et iğiniz ci· 
h~zlar. fenler h1..p demokrasi kültürü· 
ııun mahsuUeridi:-. Sonra Kari Marks· 
tan, Engels'ten cie ayni anlamda par· 
çalar alınarak iUh e olunmuştur. 

lşte bu suretle demokrasinin tarihi 
kıy~etini tebarüz ettinneğe çalı tım. 
Eserım meydandadır herkes müraca· 
at edebilir. ' 

Şimdi Mahmut yaman bir oyun oy· 
nuyor: Benim o cümlemi tecrit ede· 
rek yaln!z başına alıyor ve ona şu an· 
lamı verıyor: 

Onun (Ahmed'in) bu cümles~
den anlaşılıyor ki yalnız devletçiliğe 
k?rşı değil, bizde ulus egemenliği· 
nın varlığına da inanmıyor!., 

Bu ciımleden bu anlamı ç karabil
mek için insan bilmem ki nasıl di· 
yeyim, her türtÜ hüsnüniyetten mah
rum olmalıdır. Cümle meydanda, 
okuyucular hiıkmünu versinler 1 Fakat 
Mahmut bana daha neler isnat ede· 
cektir. Göreceksiniz. 

Fakat Mahmut bütün bu isnatlar 
ile beraber benim devletçiliği inkar 
etmediğimi itiraf etmek mecburiye· 
tindedir, 

Yazısının bir yerinde diyor ki: 
''A~1?e.t bir aralık şöyle böyle bir dev
letçılığı benim iyor ve kitalıında şöy· 
le yazıyor: }~erdin yeti em ediği ve ya· 
pamadıgı mübrem ve liızumlu işleri 
devletin üzerine almasını ben de ka
bul ederim." 

Benim bu formül ıle ifade ettiğim 

devletçiliğin Partinin ötedenberi dev
letçilik hakkında kabul ettigi ve son 
programda da sarahaten kaydettiği 
esaslara pek uygun oldugu kanaatin· 
deyim. 

Parti gerek programında ve gerek 
beyanatında hususi ve serbest çalış 
mağı esas olarak kabul ve hatta hima· 
ye ve teşvik olunacagını vadediyor. 
Fakat ferdin yapamadıgı işleri ve 
alelumum lazım görülen her işi dev· 
tetin iızerine alacagını da kaydediyor. 
Saglam düşünen herkes buna karşı 
ancak egilir. Mesela devlet fertlerin 
sanayicilik işini Üzerlerine alabilecek· 
terini bekliyemezdi. Ona kadar bb 
yutulup giderdik. Binaenaleyh dev
letin bu işi üzerine alması mübrem 
bir ihtiyaçtı. . ~. . . 

Benim ifade ettıgım fıkır ... "' baska 
bir ş v değildir. Faka• a !rı sollar 
devletçiliği böyle kabı..ı ctmıyorlar. 

( 

Mahmut Bozkurt bana karşı hü
cumlarında benim aşırı sollara karşı 
yazdığn•• esere dayanmak istediğin· 
den ben de o esrin amaç ve muhte· 
.ıyatından bahsetmek mecburiyetin· 
deyim. 

Aşın solların devletçiligi başka 
mahiyettedir. Onlar bütiın istihsal 
vasıtalarının ve teknik cihazının bir
den devletin elinde toplanmasını isti· 
yorlar. 

Bu fikri fırka kabul etmiyor. Bi
naenaleyh aşırı sollnra karşı yazılmış 
olan yazıları alarak gtıya fırka prog· 
ramını müdafaa eder gibi vaziyet 
almak ciddiliğe yakışmasa gerektir. 

Mesela benim aşırı sollara karşı 
yazdığım şu fıkrayı: "Fakat hem 
zemin ve hem anasır hazır olmadan 
ve hem de ihtiyaç hissedilmeden 
sırf müstakbel ve muhtemel tezatla· 
ra meydan vel'.memek endişesi ile ic· 
ra cihazını milletin yerine getirmek 
ve bütün teknik şebekesi ile iktısat 
terakümlcrini bu cihazın faaliyet ve 
te~ebbüslerinden beklemek bizce ga· 
yet vahim ve hatalı bir yola sapmak 
olur.,, Bu fıkrayı Mahmut ele alarak 
bana karşı bir vesika olmak üzere 
göstermek istiyor. Boşuna yorulu
yor. Ben bugün de ayni fikirdeyim. 
Ben bugün de şu kanaatteyim ki ic
ra cihazını milletin yerine geçirmek 
ve teknik şebekesi ile iktısat tera· 
kümlerini bu cihazın teşebbüslerin
den beklemek elbette ki muvafık 
olmaz. 

Mahmut gene aşırı solların İnteg· 
ral devletçiliklerinc karşı yazılmış 
olan şu cUmleyi benim aleyqime kul
lanmağa kalkıyor: 

' 'Zaten iş ve teknikle hiçbir allika
sı olmıyan memurların böyle muaz· 
zam ve hayati bir işi muvaffakıyet· 
le yürütebileceklerine cidden inandı· 
ye ... mu?,. 

Ben bu hususta dahi ayni fikirde· 
yim. İş adamı, teknisyenler lazımd.rr; 
Netekim hiıkumetimiz de böylelerını 
yetiştirmek için azami gayret sarfet
mektcdir. 

Fakat bütün bunlnnn gerekenlerle 
ne atakası vardır? Onlar ne oldu? 
Neden meydana çıkmıyorlar? İsnat 
etmek kolaydır. J~akat ispata gelince 
insan müşkül vaziyette kalır. 

Devletçiliğin mahiyet itibariyle 
iki nev'i vardır. Birisi İntegral yani 
tam devletçiliktir. Böyle bir devlet
çilikte demokrasiye yer yoktur. Ne
tekim Kadrocular da gayet mantıki 
olarak demokrasiyi inkar ediyorlar. 
Sonra böyle bir devletçilikte serbest 
mesaiye, ferdi te ebbüs!crc de yer 
yoktur. 

İkincisi de tedrici devletçiliktir. 
Bu devletçilik hususi mülkiyete, 
şahsi saye ve fe:di teşebbüslere yer 
verir. Fnkat aynı zamanda da devlet 
her anda mUdahale etmek ve l.ızım 
gördüğü işi üzerine almak satahiye· 
tini haiz: olur. Ben cümhuriyet hnlk 
fırkasının devletçiliğini bu ikinci 
manada anlıyorum ve pek makul ol· 
duğu kanaatindeyiın. Böyle bir dev. 
}etçiliği de kabulde tereddüt et
mem. 

Fakat anlaşılıyor ki Mahmudun 
dimağında bu noktalar aydınlaşma· 
mıştır. Aydınlaşmış olsaydı, aşm 
sollara karşı yazılmı olan şeyleri 
üzerine alıp bu kadar kızgınlık ile 
hücum etmezdi. 

Mesela ben genç o eserimde, aşın 
solların İntegral devletçilik alanın· 
da başka memleketlere Turkiyenin 
nümune olması hakkındaki fikirleri
ne ait şu yazıyı yazmıştım: ''Hele 
Türkiye gibi nispeten fakir ve vası
taları mahdut olan bir memleketi bu 
hususta (yani İntegral devletçilik 
hususunda) diger memleketlere nu
mune ve yol gösterici olmak gibı c.-ı
zibeli perspektiflerle tahrik etmek 
zihniyetini asla anlıyamıyoruz. Budü 
mücerrette mi yaşıyoruz? Turk koyliı 
sünden aldığımız vcrgılcr ile yiıksek 
teknik cihazı ve iktısadi terakümler 
vücude getirerek müstakbel •ezatla· 
n beşeriyete nümune olmak uzere 
bertaraf edeceğiz. Ne lila 1 Servante· 
sin ruhuna rah • ·t 1 .. 

Mahmut şu cumleyi şöylece tefsir 
ediyor: ... 

" Ahmet Türkiyede devlctçı'ığı 
Donkişotluk sanıyor dt'vletçiler 
(ona göre Donkişotturlar 1) 

Tekrar ediyorum: Bütun hunlar 
a m sollann İntegral devletçiliklcri
ncı karşı yazılmıştı. Şimdi Mahmut 

Politikaya kangmak istemem. Sev
mediğim şeylerden biri de odur. Ç~n· 
kü adamın eli kirlenir. Ben de tcmız· 
lik işinde biraz ti iz.imdir: Dc~~cck 
ki· "Bu ne biçim gnzetccı? Polıtıka-
Y~ kıırıgmıyor.,, H~ksız. r f d.cğ~I nma 
ben tam gazcteciyım d:ye hıçbıı zn· 
mnn iddia etmı:rlim. Bununln bc."nb r 
nrasırn şu bizim ko..'llŞU Yunnnıııtan
dnki işler hakkında dütüncclcrimi vn· 
znrım. Bunu da bir politik işi diye 
değil, komıumuzun işi di c n -,. 

Nekadar kısn ve knn dckülmeden 
geçmi§ olursa olsun ııon Yu~n ıhtı· 
lalini unubnamıt olmnlıııınız. Zıra nra
d n çok geçmedi. O zamnn biz k'l· 
dar gelen bir ( diycv,> de !'?~!. te 
krnll ğrn getirilmek ~stcndıgı so ~n
mi§ti. Ben bu ııözlerı be e :ın 02· 

1• y · t 'n rü) ıınymrştrm. La u unnnıs n • 
hele son intihap an sonra ccl n ha
berler Yunan Cümuriyetinde krallık 
cereyanlarının pervasız gelişmekte ol
duğunu anlatıyor. Krallık orası için 
iyi mi olur? Kötü mü olur? Bunu kes· 
tirccek ben değilim. Y nlnız, işin şnkn· 
11 şu ki, eğer Yunanistan tekrar lrral· 
lığa dönerse hndiselCT günün binnde 
(Vcnizeloı) n: 

- Ben dememiş miydim?. Demek 
f ır&alını vermiş olacak ki. Giritli po
litikacı bu fırsattan istifade etmeyi 
iyi bilir. 

B. FELEK 

Hayat pahalıhğı artıyor mu? 
Tecim ve endüstri odası, toptan eş 

ya fiatlarının bugünkü durumunu 
gösteren mukayeseli bir istatıstik ha 
zırlamıştır. Hayat pahalılıgını da 
tesbit eden bu rakamlara göre, top -
tan eşya fiatlnrı bu yılın ilk ayların 
da biraz yükselmi tir. Bu yükseliş, 
en çok gı~a ~a~?elcrile içki fiatla • 
nnda görUlmüştur. 
Diğer taraftan, ithalat maddeleri 

fiatlarında kaydedilen mühim düş • 
meye karşı, ihracat emtiası hatların 
da da önemli bir yükseliş vardır. Bu 
indekse nazaran, toptan eşya fiatları 
geçen yıldan daha pahalılaşmış, ve 
hayat ucuzluğuna tesirden geri kal • 
mamıştır. 

bunları herhangi bir devletçilik 
hal:kında yazılmış olmak üzere gös-
termek istiyor. 

Maksadı nedir ? 
Tanrı biliyor 1 • 
Fakat Mahmudun kayde değer bır 

fazileti vardır. Bazan maksadım o 
kadar açık ortaya atıyor ki Trınrıya 
filana ihtiyaç knimıyor. Onun bu. fil· 
ziletini de kaydederek yazıyn nıha• 
yet vereceğim. 

Mahmut kitabımdan şu parçayı 

alıyor: d w 

"Yeni Türk devletinin dayan ıgı 
Te~kilatı Esasiye Kanun.~ .~ikkat~c 
mütalea edildiği halde gorulecektır 
ki bu kanun baştan başa Türk va
tandaşının her turlU ku~uttan ku~· 
tarmak, onun kafası, knl~ı ve mesaı· 
si için pürüzsüz ve manıasız serbest 
sahalar açmak için yapılmıştır. O 
artık ne dinle, ne an'ane ile, ~e key· 
fi müdahaleler ile mukayyettır.,, 

Mahmud bu cümleyi nl?ıkta? .son
ra sonuna şu kesin hükümlen ıliıve 
ediyor: 1 d. 

•• Ahmede inanmak lazı'!'ge s.':Y 1 

devletçi olan ve bu yolda ış oren 
hükumeti yüksek divana vermek ge· 

rekti... d k , 
Mahmud bunu demekle c aı,y 

mıyor, daha yUksek ~a~amları mu
bahaseye karıştırmak. ıstıyor. 

Mahmudun şu hiıkümleri etrafı~
da mütalea beyan etmekten evvel kı· 
tnbımdan alınarak kaydolunan par 
çaya t akaddüm eden fıkralar ile om 
takip eden fıkraların da kaydolun· 
masını isterim. 

Takaddum eden fıkralar şudur: 
"Bizim kanaatimize gô•c kuvvetlı 

cemaatler yalnız kuvvetli fertlerden 
terekküp der. Şark tarihi ile idare· 
si ile, kanunları ile. dini ile. nhl kı 
ile felsefesi ile ferdi miıtcmadiyen 
ez~iştir. Kemalist inkılabının birin· 
ci hedefi ferdi bu ezici ve bldurucı. 
amillerden kurtarmaktır. Gerek va· 
zetmiş olduğu devlet sısteını: ve g~· 
rek bu sıstemin ıstınat cttı ı Te kı· 
lfıtı Esasiye Kanunu bu yuksc:k 
emelden ilham almışltırdır . ., 

Parçayı takip eden fıkra udur: 
"Binaenaleyh Kem.alist D vlctin~n 

birinci hedefi ferdi hımaye ve tc ~ıl~ 
ve ferdin inkisaf ve yukselmesını 
temin etmektir. 

Bunun yanıbaşında ferdin yeti :· 
mcdıgi ve yapamadı ı muhrem ve lu
zumlu işlen d vletın u crın alma
sını ben de şırı so11 ı \t da ' bul 
ederim. (Devlet v Fert, sayıfa 74, 
75, 76) 

Kitap meyd ndn. okun un T ki· 
lfitı Esasiye Kanunundan sır Ke· 
ınalist inkıl.ıbının vlil: ek bn h i-
v .. tinin tt'bariız ettirılmesı kı• h· 
sedilmiştır. Mahmut ise bı I 1•

nim mııksadımın taman en . k >1· 
duitunu, yukarda ~ikretti imız fıkr 
ile ifade ediyor. Artık burad k lem 
durur. Çünkiı her vicdan sahıbl ka· 
bul eder ki, her nevı mubah senin 
kat kat fevkinde tutulmaları ve her· 
kesin önlerinde iğılmeleri 1 .-.ım elen 
makamları bahse k rı tırm k hafif
liginde bulun, ıı bir kafa, bir kalr.m 
'ile ne gôriışulUr, ne de konu ulur, 
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No:81 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

işgal Kuvvetleri Kumandanı ·General 
Haringtonu Öldürecekler Diye Ortahğı 

Velveleye Veriyorlardı f 
İşte olmuş bir masal!.. Hainler 

sanki ''hıyanet,. "in geni§lik, derin
lik ve bütün inceliklerini göstermek, 
bu kelimeye en iyi bir tarif koymak 
ister gibi ellerinden ve 'Zekaların
dan geleni yapma'ktan geri durma
dılar. Aşağıda okuyacağınız §eyler 
para koparmak için neler yaptıklan
m göstermekle beraber hem kendi 
ocakları, Entellicens servise, hem 
de kendi yurdda§larına oynadıkları 
oyun ve faciayı anlatarak onların 
damarlarında ve kafalannm içinde 
hangi böceklerin dolaştığını da gös-
terecektir: ' 

Bir gün Damad Feride ve ayni za
manda Entellicens Servise bir ra
por veriliyor: "Damat Feridi öldür
mek için Anadolunun gizli adamları 
hazırlanıyorlar!,, deniyor. Bu habe
rin ilk ve gerçek kaynağı pek belli 
değil. Bazı belgelerde Sait mollanın 
Damat Feride yazdığı bir rapor ol
duğu bildiriliyor. Haber çok önem
lidir; çünkü Damad Feridin hayatı 
bil tün dün yaya bedeldir l Damad he
men İngilizlere ko§uyor, bırtakım 
isimler veriyor. Bazı kimseler tutu
lup hapse atılıyor. Hainlere iş ala
nı açılmıştır. Bir gün Bekir Sıtkı 
admdaki azılı hain Sait mollanın 
raporunu tamamlıyor: Entellicense 
verdiği raporda: ''Anadolu ajanları
nın yalnız Damad Feridi değil, Ha
ringtonu, işgal kuvvetleri kuman
danlarını, İngilizlerin d$:niz ve kara 
kumapdanlarından ileri gelenlerini 
de öldüreceklerini. İstanbuldaki Hint 
kıt'alarıyle birleşerek büyük bir 
ıkargaşalık çıkaracaklarını, şehirde 
ıkan gövdeyi götüreceğini...,, yazı
yor. lş büyük ve tehlikeli. Yalnız 
bunu ispat etmek lazım. Sait Molla, 
Bekir Sıtkı ve bunlara takılan Mu
:zaffcr adındaki genç bu sonuca iki 
yoldan yürüyorlar: Bekir Stıkı aul
kast için Anadoludan gönderilen 
gizli adamları bulmak; Muzaffer 
de suikastc:ilerin kurumu hakkında 
vesikalar dde etmek ödevini alıyor
lar. 

Bekir Sıtkı ne yapıyor? 

1 - Düzme çete 
Bekir Sıtkı ilk raporunu yüzbaşı 

Benete vermiş, o da Haringtona 
bildirmiı, Harington telaşa dli§erek 
bu işin incelenmesini ve meydana 
5ıkarılmasını binbaıı (Hey) e em
retmiıtir. Hey Bekir Sıtkıyı çağırı
yor: 

- General sizin raoorunuza çok 
ehemmiyet verdiler, diyor. Bu habe
ri kimden aldınız? 

Bekir Sıtkı çalacağı minarenin kı
lıfını önceden hazırlamııtır: 

ı - Çerkes Musa'dan, diyor. 
1 - Pek iyi, onu karargaha getiri-
niz, bir de biz dinliyelim. 

Adapazarlı Musa karargaha gidi· 
yor. Binbaşı Hey soruyor, o anlatı
yor: 

- Ben, diyor, Bekir Sıtkının 
adamlanndannn. Dört ay evvel Ana
dolu orduları hakkında malOmat al
mak üzere Bekir Sıtkı bana yüz lira 
vererek beni Anadoluya yolladı. Ön
ce İzmite sonra Adapazarma gittim. 
Koyun ağılı taraflarında dolaşmakta 
iken lpsiz Receb'in eline dü§tüm. 
On. ~n itadar h_apiste tuttular. Şüp
iheh bır §ey bul'-.ımadıkları için çıkar
dılar; Sadık Kaptan çetesine verdi
ler. İki aydan far1a bu çetede çalıı:. 
tırn. Çetemiz İstanbula doğru yürü· 
dü. Bundan on beş gün evvel Alem
dağı yakınlarında "Kaymaz çiftliği,, 
ne kadar 6okulduk. Çetenin içinde 
biri albay (miralay) olmak üzere 
yirmi kadar subay {zabit) vardı. Su
baylardan on beşi birer birer gizlice 
İstanbula girdiler. Bir gün bir arka
daşıma sordum: 

- Bunlar birer ikişer kaybolu
yor, nereye gidiyorlar? 

- Sadrazam ile "ingiliz genralini 
öldürecekler, dedi. 

Ben o gece nöbeti bırakarak ha
ber vermeğe geldim. Silahlarımı da 
"'Büyük Bakkal köyü,, yakınında 
toprağa gömdüm. Gelince Bekir Sıt
kıyı gördüm, işittiklerimi ve gördük
lerimi anljlttım. 

Binbaşı Hey M usanın yanına bir 
adam katarak "Büyük Bakkal kö
yündeki silahları aratır ve gers~kten 
Musanın gömdüğü şeyler çıkar. Şu 
h~lde ~usa .ve ~ekir Sıtkı doğru 
s?ylcmışlerdır. Bınbaşı Hey işi Ha· 
rıngtona rapor eder. 

Şimdi ne yapmak Uizım? İlkönce 
1 psiz Recep çetesini Alemdağı ta
raflarında bastırıp hiç olmazsa Ana
dolu . albayını ele geçirmek ve bu ip 
ucu ıle İstanbula giren öteki subay
ları ve suikast kyrumlarını bulmak 

Damat Ferit 

karan veriliyor. Binba§ı Hey Bekir 
Sıtkıya epeyce para vererek hemen 
bir çete yapmasını ve harekete geç· 
mesini emrediyor. Bekir Sıtkı bir 
haf ta içinde yirmi kişilik bir çete 
topluyor. Bunlar küçük Çamtıcada 
bulunan İngiliz topçu grupu karar
gahında silahlanıyorlar. Bekir Sıtkı 
bu çeteyi kime kaqı kullanacak, di
yorsunuz? O minarenin kılıfı da ha-

zır: 

Bekir Sıtkı, lngjlizler elinde esir
ken Mısırdan yeni kurtulup gelmiş 
Yusuf Kenan ve Hayri adında iki 
yedek subayın (ihtiyat :zabiti) Ana
doluya geçmek üzere Sirkecide pa· 
ra ve yol aradıkl'!rmı haber almış 
ve bir aralık onlarla tanı~mıştır. Bu 
meselede bunlardan istifade etmek 
mel'aneti lhatınna geldi. Bu iki Türk 
oğlu ile ilk görüştüğü zaman ken· 
disini (Kuvayi milliye) nin adamla
rrndan ve adının Sadık olduğunu 
söylemişti. Tekrar bu çocukları bul
du. 

- Doğrusunu isterseniz, dedi, 
ben Anadoluda bir çetenin kaptanı
yım. İstanbula gelişim buradan ıi
decek büyük ve küçük rütbeli birta· 
kım subayları Anadoluya geçirmek 
içindir. • 

Ve binbaşı Hey'in verdiği parala· 
Tı göstererek iJ!ve etti: 

- İsterseniz, birer aenet yazınız, 
size para da vereyim. 

İıtanbulun içinde nasıl bir c.ısuı 
ve hain yuvası kaynadığını bilmiyen 
temiz yürekli gençler bu ıözlere 
inandılar. 

- Fakat, dediler, daha beş arka
daşımız var. Onlar da gitmek isti
yorlar, 

[Ar.kası var] 

FAYDALI BiLGiLER 
BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
12.30: Plik neıriyatı. 18.30: Dans mu

sildai (plak). 19.30: Çocuk ııaati. Hikl7e
ler, Mea'at Ceaül. 20.30: Rad,,o caa ıe 
tango orkestraları. ÇadırcL Türkçe sözıtl 
eserler. 21.30: Son haberler. 21.40: Prof .. 
sör Amar. Keman ıolo. 22: Gavin tar
deııler ve mandolinata orkeıtrasL 

BU kreş 
12: Koro konseri, 12,30: Radro or

kestrası, 13,30: Sözler. 13,40: Pllk. 14,15: 
Duyumlar. 14,40: Pllk. 17: Köylü yaymıL 
11: Caz. 19: Du;yumlar. 19.15: Cazm SÜ· 
reli, 20 Sözler, 20,20 Plilıc. 20,50: Sôı:
ler, 21,15 Fransız mllıiii (Uluaal Fran
su: ~yrammdan ötürü). 22: Spor. 22.10: 
Şarkılar. 23: Sözler. 23.20: Plak. 

Varşova 
20.25: Plik. 20,SO: Sözler. 21: Re

portaj. 21,45: Şen yaymı. 23,15; Spor 
du111mları. 23,SO: Sözler. 23,35: Silel 
konser. 24: Sö&ler. 24,05: Plü. 

Prag 
20.11!1: Popüler konser. 21 : Sözler. 

21,JS: Danı müziii, 21.45 : Radyo piye
si. 22: Sözler. 22.15: Fransız müziit 23, 
ıs: Son duyumlar. 23,46: PJi.k. 23,50: 
Danı müziii. 

Budapaşte 
21: ''Die Saencerin aafdem Lorfe.. ad. 

lı porea piyesi, 23,05 : Duyumlar. 23.35 
Caz. 24: Macar - Alman yüzme müııaba
kaları sonu. - Son duyumlar. 

Be'grad 
20,30: Ulusal nnm. 21: Kaintrl kon

seri. " ~; • Sözler, 21,40: Fransız 11.rk1-
lan. 23: Duyumlar. 23,20: Radro orkca
traar, 23,50: Plik. 24.15: Danı plikalrL 

MOnih 
20: "Enteresan köı~ .. adlı yayı- 20.40: 

Spor. 21: Süel yayını. 23: Duyumlar. 23. 
30: Dana. 

Hamburg 
21: Radyo orkeıtraaı. 22: HaU ..tizi. 

fi. 23: Duyumlar. 23.30: Sözler. 23.45: 
Danı müzifi. 

Breslau 
20 20: SdzJer. 20.30: Aktüalite, 21 ': 

"Rcn'de bir yaı: cecesi., adlı skeç. 23: 
Duyumlar. 23.30: Alman • Macar yüzme 
ıampiyonlufu. 23.SO: Dans. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

:ıf. Tan : Serbest Ruhlar. * Melek: Aıık: Rahibe - Aık: kelepçesi. 
:1- Ş.k : Şeytan Kız ve maske altmda. 
~ Elhamra ı Dul nipnh - Garsonlar 

eahi. 
:ıf. Yıldız r Slbirya mahktlmlan - Scrsfl· 

zeıt Kralı. 
:ıf. Alkaır.ar : Atk Beldul - Vatı mu-

harebesi. * fpekı Benhur - Pariıli i11klar. 
~ Sim•r r Tali ku,a - Uçan ıeytanlar. 
~ Oalriidar Hile ı Hayatnu •aka feda e-

den kadın. 
:ıf. Şehir ()pv.U 1 Tepebaıı Belediye 

bahçesinde aah, çartamba, perıcmbe, 
cuma, günü ak~amlan nat tam 21 de 
"Dedi Dolu" operet 3 perde. Kadı
köylüler vapurlarma yetiıebilecekler
dir, 

• NÖBETÇİ 
ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi eczaneler ıunlardır : 
Babçckapıda Salih Necati - Lildide 

Sıtkı - Alemdarda Übeyd - Şchıadeba
ımda Üniversite - Küçükpazarda Ce
mil - Ycnikapıda Ziya Nuri - Samatya
da Rıdvan - Şehremininde Nazan - Ka
racümrükte Arif - Büyükadada Şinasi 
Rıza - Heybelide Yusuf - Balı:ırköyün
de t Terzlyan - Fenerde Emilyadi -
Hulı:öpde Yem TUrld:re - Kaamıpatada 
Yem Turan - Modada Paik takendcr -
Altıyolda Mahmud - Galatada dolnı
yolda Merkez - Tünelde Matltoviç İs
tiklal caddesinde Kemal RebuJ - Şişlide 
Sark Merku - Eyüpte Hikmet eczane
leri. 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpaaa basta.nesi. Cerrahpata 21693 
Gureba Hastanesi, Şehremini Yeni-
bahçc. 23017 
Haseki kadmlar hastaneıl Ak· 
nray Haseki cad. 3% 
GüJhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye has
tanesi, Bakırköy Reşadiye k11laa1 
Beyofla Zülrilr hastanesi P'iruaza 
Etfal haıtaneai. Slıli 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 
Zeynep Kamil haıtaneıi. Üskü
dar, Nuh kll)'USll, Gün Dolumu 
caddesi • 

24553 
20510 
22142 

16 .. 60 
43341 
42426 
60107 

60179 

MÔRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan acentesi Telefon 4"62 
Akay (KadıköJ' ialrdeai bq me• 

1n11rlaiu) 43732 
8irketi Hayriye. Telefon 44703 
Vaparcahık Sirtreti merkez acen-

tesi. Tdefon 22925 
Sark Demrlyollan nıflracaat ka-

leııl. Sirkeci Telefon %3070 
Dnlet Demiryollan milracaat 

kalemi H&Jdarpaea. Tdefon 42145 • iTFAiYE 
TELEEONLARI 

lıtanbat itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadılrôy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yeşillı:öy, Bakırköy, Büyük· 
dere, Üıküdar itfaiyesi 60625 
Papbahçc, Kandilli, Erenköy, Kartal, 
Büyilkada, Heybeli, Burcaz, Kınalı mm
talı:aları \çin telefon santralmdalô memu
ra (yanım) kelimesini söylemek klfıdir. 

• ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKiLATI 

Bu numaradan imdat otomobili 
istenir. 44998 

• 
YENi NEŞRiYAT 

Hukuk FakUlteal mecmuası 
Hukuk FakUltesi profesör ve do

çentlerinden mürekkep salihiyettu 
bir heyet tarafından çıkanlmağa 
baılanan Hukuk Fakültesi mecmua
sının ilk sayısı çıkmııtır. Bu sayıda 
kıymetli yanlar vardır. Okuyuculara 
tavsiye ederiz. 

• istiklal postası 
İsliklil lisesi son aınıf talebesi 

neıriyat kolu tarafından, derı yılı 
sonu münuebetile bir mecmua neş • 
redilınittir. Her yıl neıredilmekte o
lan bu mecmuaların en son çıkanı, 
daha ilerlcmiı bir tekil ve m&hiyct 

--SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Nazik bir mesele 
Sağlık sözleri arasında, bayanların 

giyiniş tarzından bahis açmak, her 
vakit nazik bir iştir. Çünkü bayan
ların elbisesi, erkeklerinki gibi, sa
dece bedeni kapamak, onu havanın 
zararlarından korumak için bir va
sıta değildir. Bayan elbisesi her şey
den önce bayanı güzelleştirecek, o
nun en güzel taraflarını gösterecek 
bir süstür. 

Bayanların giyinme hususunda 
hekim sözü dinlemeleri,ben de biliyo
rum, kendi ellerinde değildir. Çün
kü hekim sözünün çok üstünde, çok 
defa bayanın kendi iradesinin de üs
tünde büyük bir kuvvet vardır ki, 
her bayanın ona itaat etmesi lazım· 
dır. Bu kuvvetin moda kuvveti ol
duğunu. elbette ben söyl.emeden an
ladınız. 

:Bereket versin ki, moda kuvveti 
ile hekimlerin arasında §İmdi pek 
çok ihtilaf yoktur. Vaktiyle moda 
:ıayanlara, bellerini inciten korseyi, 
sokakları süpüren uzun etekleri giy
dirdiği ve uzun saçları büklüm bük
lüm ördürdüğü zamanlarda moda ile 
hekimlerin arası pek açıktı. 

Moda. şüphesiz hekmiler söyledi
ği için değil, her nedense o zararlı 
keyflerinden vazgeçtiğindenberi he
kimler sevindiler. Fakat, bu sefer 
moda gene hekimleri üzmek için 
başka bir şey icat etti: Elbiselerin 
kolları, kısaldı, kısaldı, hemen he
men büsbütün kalktı gibi. Bayanlar
dan bazıları bu yıl omuzları da açık 
olarak sokağa çıkıyorlar. 

Vakıa, çıplak bir bayan kolu bü
tün tabiatte en g,iizel şeylerden bi
ridir. Modanın, onun eseri olan el· 
bisenin vazifesi de bir kadında en 
güzel şeyleri göstermektir. 

Hekim olan bu modanın eüzel ol
duğunu tasdik etmekle beraber, a
çıkta kalan, güneşte yanan o güzel 
kollara acıyor. Güneşte yanmak ge
ne iyi, fakat havadaki mikroplar ol
masa! 

Bir hekim, Pariste, insanın bede
ninde, elbise ile kapalı derinin üze· 
rinde bir santimetre murabbaı ka
dar bir yerdeki mikropları saymış. 
Tam 40.215 tane mikrop bulmuş. 
Paris gibi tahta kaldmmlr, her gün 
sulanan, sık sık yıkanan bir §ehirde 
böyle olunca, bizim lstanbulun tozlu 
sokaklarından kalkan havanın neka
dar mikrop getireceğini düşününüz. 

Pasteur, et suyu şişelerini havanın 
mikroplarından koruyarak hiç bo
zulmadan aaklıyabilmek için, şişele
~~~"- tarafla~ untar~. b~ljim 
buldum yapmayı ıcat ctmı§tı. Çtinkü 
hava bu büklümlere tesadüf edin
ce mikroplar orada kalır .. Teşbihte 
hata olmaz, derler, onun için bu he
kim tetbihinin de kusuruna bakma
yınız. Elbiselerin kollarını kaldır
mak tam da onun aksinedir. Kollar 
açı~ olunca mikroplar daha kolay 
gehrlcr ve omuzlar açık olunca bü
tün bedene daha iyi yayılırlar. Hele 
geçen gün gördüğüm bir bayan el
bisesindeki gibi, koltuk altı da açık 
o!ursa, artık mikrqpların yolunu hiç 
bır §ey kesemez 1 

Bu tözleri, bayanlar kollarını ka
pasınlar diye söylemiyorum. Ben ne 
desem, modanm emri elbette daha 
ilstün~ü.r. Ancak, bayanlar mücev
herlerı.nı, bozulmasınlar diye, mahfa
.zal!r ıçerainde saklarlar. Bana öyle 
gehyor ki, her şeyi düşünen moda 
kuvveti, bir mücevher kadar güzel 
olan bayan kollarının da, mücevher
ler gibi, korunulmıya değerli oldu
ğunu düıünmüyor. 

Lokman Hekim 

..--- Doktor - Operatör ---. 

MUKADDER 
Dotum n kadın butalıldan 

birinci aınıf mütebaNın 
Kadıkay Rıhbm Cad. Nemli Z. 
- aokak No. 52 Tel. 60788 

MOESSEF BİR iRTiHAL 
. Sadri esbak merhum Maraşal Ga

zı Ahrnet Muhtarın hafidi ve mer· 
hum General Mahmut Muhtarın 
mahturnu ve csbak Mısır Hidivi Ab
bas Hilmi Paşanın damadı Bay Ömer 
Muhtar pek genç yaşında mübtela 
?l~uğ~ hastalıktan kurtulamıyarak 
ırtıhah danbaka eylemi§tir. 

Na!J mağfiret na,ı 16 temmuz 935 
sah gilnU aaat onbirde Emirgandaki 
yalılarından kaldırılarak Emirgan ca
miiıerifinde öğle namazını müteakip 
n~mazı kılındıktan sonra Emirganda
kı makberei mahsuaasına defn edile
cektir. 

Mevta Rahmet Eyliye. 

IKUÇUK ILA"LAR) 
Fransızca bilen bir genç lngiliz la

ı:ı bu iki lisanla ders verir. Oğleden 
ıonra iyi bir aile yanında çocuğa ba
kar. Dııarıya da gidebilir. Tan ''Ingi
liz" rumuzuna müracaat. 

göstermektedir. Mecmuada mektebin 
ders. spor, fikir bakımından bir yıl
da gösterdiği faaliyet, resimlerle 
canh bir tarzda mecmuada yer bul • 
maktadır. 

KENDi KENDiMiZE 

Ne Dersnna~? 
ESKiMiŞ PARALAR ••• 

Paranın eskisi, yenisi olmaz. Elve
rir ki; para olsun. Yalnız kaat para 
tedavüle çıkalı paranın da pisi, temizi, 
yırtığı, sağlamı oldu. Eskiden sadece 
silik ve çil diye ayırırken şimdi yırtık, 
eski, lekeli, yanık gibi tasnifler yapı
yonız. 

Avrupada en pis kaat para görülen 
memleketler Balkan memleketleridir. 
'.En yeni para da lngilterede görülür. 
Çünkü lngiltere Bankası dışarıdan 
k~sasına girmi§ kaat parayı bir daha 
pıyasaya çıkarmaz; yok eder ve yeri
ne yenisini çıkanr. Bu {lüks) ü baı
ka memleket yapamaz. 

Bizd~ de kaat paraların geçer ve 
geçmezı vardır. Bu ayırma arasıra 
sıkışır ve gevşer. Neden sıkı§ır? Ne
d~n ge"'..şer? Orası pek anlaşılmaz. 
Bızce kaat.paralann sikke kıymeti an
cak devletın ona verdiği itibardadır. 
Bir ucu yırtılmış veya ortasından bö
lünmüş olmakla devletin itibari sar
sılmaz. Giimüş ve altın paralarda iki 
vasıf vardrr: Birisi maddiğ değeri, di-

ğeri devletin itibarı. Onun içi?dit 
bu paralar silindikçe kıymeti. 
ve devlet sikkesi olduğuna daır 
yazılar görünme% olunca kıymeti 
bütün düşer. Lakin kaatta bu Yd 
Onun içindir ki; bütün meınleke 
devlet bankası ve finans kasaları 
le eski paraları değiştirirler. 
halk elinden, ister spekülas~ d' 
alarak son günlere kadar bıt 
para deği§tirme hayli güç bir '·' 
Hal kelinde böyle kıymeti ştı 
düşmüş paralar kalıyordu. Oıttl~ 
yırtıkça paralar geçmez oldU 
yüzden alış veriş ağırlaştı. sorı 
de gazete Finans Bakanbgınıtı ~ 
için yeni bir talimatname yapara 
ğiştirmeyi kolaylaştırdığını Y 
Bu kolaylık yapıla dursun, ıııal 
dıkları böyle yırtık paraları .,. 
zarara uğramaması için piyasar 
karmamalr ve deği mek üzere 
ya göndermelidir. Biz böyle d 
yoruz. 

Siz ne dersini# 

MAÇKAI 
İstanbul sınırları içindedir ve 

tramvayla Eminön\inden 25 - 30 da
kikada gidilen bir mahalledir burası .. 
Adına ''Maçka,, derler. Şehir drım
daki Maçka değil. Harbiyenin üs
tünde, Pangaltınrn birkaç yüz adım 
ilersindeki Maçka!.. Burada, her 
şey, el sürülemiyecek kadar ateş pa-
hasına satılır J _ 

Neden? Bunu bilen yoktur. Merak 
edip sebebini araıtıran da yoktur. 
Et, Beyoğlunda 45 - 50 kuruş iken, 
Maçka kasaplarının kapısından içeri 
girinc değeri artarak 55 - 60 kuruıa 
fırlar. 

Kaysının kilosunu Şişlide 30 ku
ru~a alırsınız, fakat Maçkanın biri
cik manavı, onu elli kuruştan aşağı 
vermez size .. 

Zerzevat deseniz, adeta Parisin 
sebze halindek..i turfanda fiatına sa
tılır. 

Mevsiminde enginarın tanesini 
- başka semtlerde beş kuruş iken
burada on kuruşa, bulursanız ancak 
yalvara yalvara alırsınız. Domates 
biber, patlıcan, hepsi ona göre ... 

Maçka'nın, öteki Beyoğlu mahal
lelerinden nasıl bir üstünlüğü var 
ki, kasap gözünü kırpmadan 45 ku
ruşluk ete, 55 kuruş, iiç ~uruşluk 

patlıcana on kuruş. on be'§ ~~ 
armuda, oıuz kuruş istiyebılı 

İki semt arasındaki yiyecek 
satıılannda bu kadar geniş 
sizlik dünyanın neresinde görtl 
tür?. 

Teşvikiyede 
Su derdi 
Teşvikıye camıı ark 

bitişik duvarın dibinde ıne 
binbaşı Saidin hayn oıara1' 
iyi su çeşmesi vardır. Diğer 
melerde sabahları saat dö 
bulunduğu halde bu çeşme 
at dokuzdan evvel su buhl 
yor. Sonradan su gelse •:J 
gayet azdır. Bir hayır dilM 
sile yapılan bu çeşmeden şıl 
günlerde oralarda otunna~~ 
lan halkın istifade etmesi iııı'! 
haricine girmiştir. Bu bU5 

merdinin nazarı dikkati ce 
dilmektd, diğer çeşm~ter 
bu çeşmeye ae erken su " 
mesinin temini istenmekt 

li a r i k H a y a t K a z a ve 

Sigortalarının Galatada Ünyon Hanında Kain 
UNYON SiGORTASINA yaptır~ 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNVON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptirmayıııı!; 
Telefon : 4.4888. ' 

Hayat Sigortalarında Değe 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felikct olan ölüm ve matOli. 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinl 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sigortayı memleketimizde yegane ti 
eden: 

ANADOLU ANONI 
Türk Sigorta Şirke 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat aigortalannda mühim bir inkılap 1' 
Cünki bu sigorta ile : 

Ölüm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdi temettii rıil' 
vefat halinde milemmcn mebliğ derhal ödonir - mukavelenaırıe 
mmda ııigortab hayatta bulunursa ve ınal<lliyete uğramamış ifl 
men meblağ % 10 fazlaaiyle tediye olunur - muvakkat ve daüııf 
müddetince ücret alınmaz - daimi maliiliyet halinde milemı:nel1 ıJ' 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenarrıe 
aunda müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigo 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Tetef·~~ 

Umumi acentahğı : Galataı Unyon han. Telefon: 44 



SiNAYADA VERiLEN KARARLAR 

Romanya -Rusya Arasında 
Bir Yardım Paktı Yapılacak 

[HUSUSi MUHABiRLERiMiZ 81 LDIRIYOR] 
B.ükreş, 13.-. Yinni gündenbcri Rusya - Fransanınkinin 

-aynı olmak ıuzerc Romanya - Rusya arasında yapılacağı 
t111e~~u bahaolan karşılıklı yardnn paktının muhakıkaklaştığt 

ÇALDARJS ~
~~~t~~· Evvelce bu paktın Yugoslavlar nezdinde yapacağı tesir 
utunulerek mevzuu bahsolması geciktiriliyordu Halbuki Prens 
aul'ün ~~erki ziyareti bu işi de kolaylaştınn~ştır. Titüleeko

nun Teşrınıevvclde paktın tamamını imzalamak üzere Ruıyaya 
gitmesi muhtemeldir.- Eşref Şe/ik 

Yunangeneloyu 
istiyorlar Ve Ayrışık Giritliler Giritli Vali 

.. A!ina, _13. -:-.Girit ~ümessilleri Çaldarise müracaat ederek p f · ı 
hükumetın _Gıntte ta~ıp ettigi 6üjaretin daha müsamahalı ~lma- a r 1 e r 
~mı ve vah olarak bır Giritli istemişlerdir. - Fikret Adıl 

Cümhuriyefi Korumak İçin Birlik 
Atina, 13 - Cümuriyetçiler tarafından bir birlik teşkil edil

fmiştir. Bu birlik dün gazetelere bir teblig vererek Yu
nanistanda rejim meselesinin ortaya çrkanlmaaım takbih etmiı, 
cumuriyet için önemli aavaı yapacağmı bildirmiştir. 

Kondilis Partisi saylavlarmdan Mısırlı oglu, Selanikte gaze
<ecilcri Radikal Partisinin onda dokuzunun cümuriyetçi kaldığı 
;nı ve yapılacak genoyda Cümuriyet rejiminin kazanmasına çalı
şacaklarını söylemiştir. 

Kondilisin Kral taraf tan olduğunu ilan etmesi üzerine Parti
ye mensup olanlann çoğunluğu cümuriyetçi kaldrklan için Kon
diliain lider olarak kalıp kalamıyacağı meselesi ortaya çıkmıştır. 
Partinin ileri gelenlerinin yaptnağa ugraşttklan genel bir top
lanmada bu meaele halledilecektir. 

Türk Köylerinde Üniversiteliler 
İzmir, 13. - Univeraite Rektörlüğü ile lzm"ır llb 1 

~ l · "d ek 40 U · · r ay 1• r51, ~ırekf' .CC. k nıvenl ıtekı gencin hangi örnek köyle-
re gı ece ennı, ~ adar ka aca lannı ve nasıl ı kl 
\esbit etmişlerdir. ça ışaca armı 

Universiteliler İ2'mirde lisede misafir ed"l ki • .. 
~lbay Kazım Dirik'in başk 1 - d . 1 ece er, ertesı gun 
:O gün lzmirden kamyonla~~a 1~~~ ~ bır t~plant~. yal?.acaklardır. 
ncık !köy gezilccektir Bund e et edılerek uç gunde 40 ör
icri köylere gönderil~cklcr a~i s:ra, gençler, misafir edilecek
fardır. Döniııte ı · p ' r ç~k ay kadar orada kalacak-
taı- filme alma--..1~zmır anayınna ue;ranacak, gezinti ve tetkik-

\AJ&~ır. 

iki i(öy Halkı CarplŞfı 1 
.b ~ 13 - Adapazamun Sö.ıwı.ıe 
.. erizli w değirmencilik kö 1 . h!w" r naıhiyeaine bağh 
seleeinden k~unç bir ka ı!, en lık~. araamda arazi me
diıkleri sopalarla biribirleri':!a ~ ~§tur. ~oylUler, ellerine geçir. 
Bir ôhi, 16 yaralı vardır Cüm ~ler~_bır hayli dötüttniitlerdir. 
e~uttur. • unyet müddeiumumiliği tahkikata 

~~~i~~tma~~ssolini ile Görüştü 
beneral Kondilis Rom.J::smın Ronıadan aldıfı habere göre 
gönüllülerinden gördüfU SC:~zdan evvel ahaliden ve l tal ya 
solini ile tekrar göriifmeği ar ımıye~ tetekkür etmek için Mus-
k~bul edılerek bir saat süren:. :':!':Qbekanlık tarafmdan 
Jakatta İtalya - Yunanistan münasebeti ö lunmuıtur. Bu mü
letın daha dostane teşriki mesaisine taal~kl'ÜftllınUf ve iki miJ. 
edilmiıtir. eden ICYler tetkik 

iskoçyada Sokak Muharebesi 
bi~f~_t, 13

1 
(A.A.) - Burada bir sokalk muharebesi ohnuş ve 

a ımae er yaralarumıtır. Kavga bir İskoç bandosunun ta-
ş tutulmuıle baglannştır. Bir an irerisinde halk ı"k"ı oo·ı·· 1 mut ve biribiri 1 1 :ı um o • 
saldımuttır. B~ı:ı';~~:e Y~P~ gereçleriyle (malzemesiyle) 
cılan ayınnadrgından b. ~ e 61!ih da atılmıştır. Polis kavga. 
dafıtrmıtır. Birrok k.' ır 1mıtraly~z otomobili ate§ açarak halkı 

- :ı ımae er tevkif olWUDUJtur. 

Fransadaki Meşhur Dreyfüs 
Meselesinin Kahramanı Öldü 
Paraa, ıs AA - G-en 11 1 da .ı. -'ll' rın ıon 

arın , me,..ur Dreyfüa rneaelesinin 
kahramanı olan yarbay Alfred D 
fUı 7 5 ya9mda 6lınUttUr. rey-

y arbay Dreyfüa u.un 
haata idı. Oıt Ülte bir lca~ dıı:,mandır 
lıyat olmuıtu. • &me-

1859 da Mtllhuz'da doirnuıt p 
lıteknilr okuluna cirerek, parla~ brr 
•urette bitirmif Ye orduya lııtiaab et. 
nıftti. 

1194 de, topcu yibbap11 iken ya 
bancı bir deYledn adaauııa bi'r q,: 
knn tile! belseler (Yealkalar) cHnde
rildijinj bildiren bir bordlronun mtı. 
rettebl olmakt& ittilwn .. harp diva 
nı tarafmdan dereceıınin ıtri • 
nıaaına ve ıllrıünde lSlilnceye 
bapaedllmeafne karar verıldl 

Dr yfilı, Şeytan adaa nda 1 
gUn ıken dostları muhakeme 
enı attan p lmeaini u la k 

ç ç le u rapnıtlardı Bu arada 
d ti Mat 7 D f uı de 

binbaıı Eıterhuinın elındcn çıkma 
oldutunu aavamııtı. (ıddia etnıitti) 

Ancak, bir harp divanı karpaın~ 
ıor~uya çekilen blnbatı Eaterha.ıi 
temıze çıkdı. 

1898 de birdenbire, önemli bir ha
dise oldu: 1894 deki dava aıraamda 
Dreyfüı'e kartı tanıtlık (fl)ıitlik) et 
mit olan yarbay Henry, Dreyfüa'Un 
caıualufunu lıbat eden belıeyi (ve
aikayı) biHat düzmllf oldupnu iti· 
raf ettL HUkOmet tarafından te•1df 
ettirilen yarbay Hcnry, MontTalerl
yen bapiabaneainde açıklı ıurette al
dU 

Bunun berine, 1199 da Jsriuon 
abint'li, Davayiren harp dl~anı lfntln 
e yenileyerek, DreyfU.'un cnaımı 

on yıl hapae ındirtti. Cumurluk bat-
kanı Lube bu ezayı ı9ladı. 

1902 y lın a e ı e rülen bir 
d ha y nileme dı k ı 906 da 
o T mahlremeıi clna· 

e kar11 olan it· 

Atina, 13 (Huıuıf muhabirimiz bil 
diriyor) - Rejim için yapılacak ge
neloyun geri bırakılacağma dair diın 
tekr~r çıkan yayıntı İç Bakanı P. 
Ralhı tarafından tekzip edilmiı ve 
lç Bakanlığın şimdiden bu hazırlık
la!' _başladığmı gazetecilere bildir • 
mııtır. 

Batbakan Çaldari• yapılacak gc • 
nel~»:un ~e~kcsç~ ka.buJe şayan olma 
ıı ıçın hukumetın aıyaai partiler ile 
yapacalı konuşmalara Cumur Baıka 
nının önayak olacağı hakkındaki ha 
herler etrafında demittir ki bu me 
ıele için ş_imdiye kadar yap

1

ılan be
yanatlara ılave edecek bir şey yok
tur. Ayrı§ık (muhalifler) ile yapıla 
c~.k bu konuşmalara kaplıcadan dön 
duktcn aonra başlanacaktır. 

lç Bakanı da ayrışıklar ile yapıla 
cak bu konupnaların hükumet tara • 
fından yapılacalını söylemiıtir. 

Glr'dde galeyan 
Atina, 13 (Özel) - Girit fırkası 

kumandanı _general Dode buray ge
lerek Harbıye Bakanlığı müıteşarı 
ile görüpnüıtür. Fırka kumandanı 
~iritte galeyan olduğunu fakat asa 
yııin bozulması mUmkiın olmadıfını 
söylemiıtir. 

Bir Hintli gazetecf 
Şehrimize geldi 

Hintli ıaut.cJ Alım.ı Rılilı 
Hindiatanda çıkan «Star of tndla> 

ıazeteainin Londra muhabiri AJıaıet 
Ref' ülkemiz hakkında tetkikatU 
u k üzere tebrlmin ıelmittlr 

Bu H t i arkadaıımıa bir ınü det 
lıtanbulda kalıp yeni Tllrkiyeyi her 
bakımdan tetkik edecektir. Dtln Jren 
diıilc gorUıen bir muharririını.t 
Hindiıtan'da Türk devriminin bil • 
yulc bir hayranlıkla takip cdildlekte 
olducunu söylcmiıtir. 

Bu Hinth arkadaı Londradan ıe· 
lirken Muısohni, Papa.Kral Zop Jle 
de görilşmil9 ve entereun mUIAkat· 
lar yapmıttır. 

Ahmet Refik dun alctam matbuat 
cemiyetine aiderek yenı açılan pae 
te<iler klUbU hakkında inbat aJınıf" 
tır. Matbuat cemiyeti kendisine teh· 
rimizin ıorülecek yerlerini ıeı:dlr • 
mele i~ln panrteal cUnilnden ltiba -
ren bqlayacak bir proıram Jıurrla· 
mıttır. Ahmet Refik ,ehrimbde bet 
altı gün kalacak ve buradan Suriye, 
lrak. lran Ye Ef pniıtan 7olllc meın 
leketine ıidecelrtir. 

tllwn Mbeplainin ortadan kalkchtr· 
na .. bu yUaden nrllen maJıJctıni· 
yetlerin hiikllmaibliliUne karar Ytr
dL 

HUkOmet Dreyfila'U binbap yaptı. 
Kendiıfne LeJiyon donlSr nJpnını veı 

di.DreyfUs meaeleal FranN)'I llciye böl 
mü9tU. Dreyfüı'den yanı olanlarla 
ona karsı olanlar. Bu yUsden uya· 
nan .. ddetli ııyaul itirular Ulke i· 
c rı d ki tUrlll patudılarm tasnif 

m alnı yardım etmlıtir. 

YUNAN KRALI iLE MÜLAKAT 

Krallık, Asla Geriye 
Dönmek Demek Değildir 

Yunan krah Jorj 
k r a 1 J ık hakkındaki 
fikirlerini söylüyor 
Pariı • Soir'ın bir muhabiri Londra 

da bulunan eski Yunan Kralı Jor: 
(Yorgi) ile bir mülikat yapnuıtır. Bu 
mülikatı •tagı ahyorm: 

"Benim fikrime göre. Krallıim İl• 
deıi. ne bir fikrin, ne bir doktrinin ve 
hatti ne de bir partinin .zaferi deiil. 
belki, biıtün bir ulusun iateiini yeri· 
ne getirmek olmalıdır. Krallık bir sa
ruret, iıtikran iade edecek yeıine va 
sıta, i§lerin ve hakkaniyetin munta • 
zam bir ıurette devamı ye kııır politi 
ka kavgalan ile ceçen, tecrülte aenet• 
lerinin tabii bir neticeıi olmalıdır. Bu. 
kollektif bir olgunluğun tecrübe ile 
ka.ıanılmıt meyveıidir ... 

Bana bu sözleri, bir filoıof sibi •itt 
ağır söyleyen zat, ıCSrlinUte göre bir 
kaç hafta sonra, ecdadının tahtını it· 
gal edecek olan bir hUkUmdar, Yuna· 
nistan Kralı Jorjdur. 

Muharrir bundan sonra Kralm Otl 

iki ıenelik menfa hayatını anlatmakta 
ve !Unları illve etmektedir: 

Kral bundan on iki sene evvel mem 
!e~etini. te~ketti~i zaman vuiyet fU 
ı~ı =. lhtililcı h~kumet • bugün olduğu 
gıbı • ulusal hır mecliı kunnuıtu. Ve 
memleketin temel yaaaımın teabit edi 
leceği bir zamanda, Krahn huzurile 
plebisite tesir yapmamaıın; kararlat: 
tırmııtr. 

Venizeloa yoktu. Onun ihtirau. CU· 
murbaşkanr olmaktı. Fakat o hür A· 
miral Kunduryatiı gibi ve bugün de 
Zaimiı gibi, sade ve şayanı hürmet 
bir hakem olarak kalmak istemiyor -
du. Giritliyi imrendiren 9ey, yeni bir 
rejim dahilinde, Amerikancasına riya 
ıet etmek, devlet reiıinin kuvvetleri· 
ni, hükQmet reisinin kunetlerile be • 
raber ayni elde birlqtirmekti. 

Bu rejime, aala rey verilmedi. Ga • 
yet kıskanç derecede müsavat taraf· 
tarı olan Yunanlılar, devam eden bir 
otoriteyi kendi ırklarından bir adama 
vermekten nefret ederler. Bununla be 
raber, Venizeloa. Anadoludan celen 
muhacirler araıında seviliyordu. Bu 
muhacirler, TUrklerle olan muharebe 
öe hanedanın kaybettigine kani idi -
Jer. Fakat, hanedanın, Lloyd Georıe· 
un teıvikile, Yunaniıtanr, gUcilnUn 
fevkinde bir ite ıllrUldedifini unutu· 
yorlardı. Bu propagandayı ratmen, 
Yunan milleti, Venizeloaa aıla, hayal 
ettiği mevkü iktidarı vermedi.Son ma 
-cerau ;da zaten kuvvetin ve ekıerl • -,ettrr kttıdl taraf'fnda olıı\adıl'W gijı-
.tenmktecllr. 

BusUn• ~ole n ekseriya kanla bl 
ten ftlralardan aonra Yunan uluıu, 
politikadan IOft derece ~uıtur. 
Milli Jleclia, ıenoy'un prtlannr tea
bit etmek üzeredir. Mecliıte, saylavla 
nn and içmeleri mevzuu balwoldufu 
zaman çok mlnalı bir tasrih yapıldı. 
Yunancada (demolcraıl) (cUmuriyet) 
kelimesinin tam tercümesidir. Demok 
rui namına and içmek, ilk balatta 
krallıfın tekrar iadesi aleyhinde bir 
tezahür mUnauna alınabilir. (Sabırsız 
Kralcıların) ıcfl olan Metakıen bir 
iıtbahı üzerine Mecliı, demokraıinin 
ıerek bir kralın ve gerekse bir eUmur 
batbnının idaresinde tatbik edilebi • 
leceğini Q.ırih etmİftir. 

Muharrir bundan sonra kralcılann 
kuandıklan ekıeriyetten bahıetmek
te ve sonra kralla olan muıtkatını ıu 
1~ ~nlatmalrtadır: 

ı :;-_Evet, dedi, ıizinle Pariate, Tüy· 
erı nın karıııında yemek yeditüniz 
1aır-;c1an beri, hldiıeler 50k teklmUl 
ett · unaniatan sade, ıiyauca delil, 
~iki maddi ıurette de defltti. Halk, 
ııyaaal battıar ne oluna olıun mUa
tean~ f~Uetlere aahip oldup;.u, •e 
butün dunyaya bir örnek olarak sik· 
redilebilecefinl c5ıterdl. 

. Taaavvur edin bir ı!efa. d8rt buçuk 
milyon •dam, ulıaprak ve aaruretle· 
re ~atlanarak.bir buçuk milyon tutan 
renı vatandqlara yer açtılar. Şimdi 
11e Y ~naniıt&n topraklan O.zerinde 
altı mılyondan fazla insan yapyıp sa 
lıtmaktadır. 
Franeanın birden bıre 14 milyon 

fazlılaıtııını duıünün. Bu miaa1 bile 
y~ri~de olmu. Çünkü Franaa .ıen • 
sındır, Yunan11tan fakirdir. Bu ne bll· 
yük. bir fedaldrlık, bir çalıtma n py 
r~ttır 1 Tarihin bu yeglne yUlraek hi· 
dııea.i kar1ı11nda, bilyilk heyecan •e 
takdır duyuyorum. 

Bundan sonra muharrir lrendillne, 
bUyUk ihtll&llerden sonra iade edilen 
krallıkları ve bu terait içinde mevkii 
l~tidara gelen lcrallarm, milletleri ma 
~ınln tartlan içine ıiltUkledUderinJ 
atırı.tmı, ve ıu cevabi almıttır: 

Gerl Hayır r lrtica kat'iyyen olamaz. 
ye dönWernu. TektmUltln acyri

nl altUıt etmek tabladn kanunlanna 
muhallltir. Bir btıldbndar, ancak, ulu 
•unu ilerletmek, teralddy9 aevlretmek 
Uzere, muqldcaten terkettlfi mnldl 
tekrar ele alabilir. 

- Fakat, eğer eflcln umumiye par 
çalanmıtaa, eğer kral prenılp muhale 
(etine maruz kalına, bu yUkıek it na· 
ııl hatanla bilir Hqmetmeap? 
. - Kral eter hakikaten mücadel•· 

rın dııında ve partilerin Uıtilnde olar
ı& bu vaıUeyl baprabilir. Kral ulusu 

Yunan Kralı ]orj 
na birlik, yani iç barqı temin etme· 
lidir. Bu bant dıt banıı kadar elzem· 
dir. Ben ne galip. ne mağlCip ittiyo • 
rum, ne bu ftte ıadre ulrayanlar ol· 
ıun, ne de bundan iıtüade edenler bu· 
lunıun. Bütün uluı hükümdarı, ken· 
disine istikrar. birlik veren ve bil)•ilk 
dost devletlerin itimadrnı temin eden 
hayırhah bir hakem olarak bilmelidir. 

Mülikat sona ennitti. 
Kral salonun qiginde bana: 
- Orvar, dedi. 
- Orvır Hatmetmeap 1 Atinada gô 

rUtccelimizi .zannederim. 
Cevap vermedi. Fakat gözleri.uzak 

ve yakın ihtimallerle dolu idi. Sonra 
ilave etti: 

- Evet Atinada ... Eğer Yunaniı • 
tan iıterıe ... 

Şuşnlg bir otomobil 
Kazası ge~lrdi 

Viyana. 13. A.A.- Şuınigle karı
t•• Linz yakininde Ebela.berı de bir 
otomobil kazasına utramıılardır. Bat 
bakan bir sinir çarpınmaaı (ihtillcı
na) uğramı' ve §Oför ağır ıurette 
yaralanmıştır. Bayan ŞU nig de ağır 
yaralanmış ve ölmüştür. 

Kaza. otomobilin beHi olmayan bir 
eebepten ataca çarpmuından ileri 
gebniıtfr. Ozerine anazın fenalık 
ıeJen toföriln otomobili kullanama· 
dıfı anla9ılıyor. 

Bulgarlstanda 
Deprem 

Sofya. ıs (A.A.) - Kuay Bulca· 
riıtanda oldukça tiddetli bir deprem 
olmuıtur. Zarar yoktur. 

Amerikanın durumu 
Vqincton, ıs (A.A.) - B. Hull, 

ttalyan • Habet meaeleai Jcarpsmda 
Amerlkamn durumu hakkında paete 
ellere sorularına kartı demfttir ki : 

Parla paktmm düterceleri, 63 uluı 
tarafmdan bma edildifi saman oldu
tu pbi bucün de aayılıdır. Bu pakta 
göre bunu bma etmft olan hUkCimet· 
ler anıullll&I anlıtmamubklann bal· 
U çaresi baknnmdan savqı takbih e
derler. Amerika, diler ulualar clbl. 
pakta n bunu hma eden deYletlerl 
balla)'&ft mecburiyetlere riayet edil • 
diilni prmek arzu eder. 

Slav izciler 
Sofya, 13. A. A. - Kral Borla bu· 

gün sekizinci bcijer kurultayını aça
rü Slav memleketlerinden ıelen iz· 
cileri ıellmlamıı •e bu ziyaretlerinin 
yalanlapıa ve doatluk eserine yeni 
bar yardım oldufunu s6ylemittir. 

Makslmosdı' bakan 
Atina, 13. - Mak&imoı Dıı 

Bakanı oldu. 

Kondlllsln Ziyareti 
. ~tina, 13 - Kondiliıin siyaretle • 

rının tamamen huıuıl mahiyette ol
dutu reamcn teblil edildi. 

Venizelo plebisit 
Taraftarı delil 

Atina. 13 - Pariıten gelen haber 
lere 16re Venizeloı pleblalt yaprbna 
~ taraftarıdır. Çünkü bu meeel• 
yı ortaya Metak111 atmıt n balk in· 
tlbapta ona rey nrmlyerek bwıu t. 
temediiini labet etml9tlr. 

Muhalif gazeteler 
Atina, 12 - Hil:kOmet Seliniic 

te Anikıartitos gazete.aile daha 
birkaç muhalif ıueteyi toplat
ml§tır. Sebep plebiait için 
tahrik edici ):Uılardır. 

PRENS PAUL'ÜN 
SEYAHAT! 

Yugoalavya kral naibi Prenı Paul, 
Romanya Kralı Karol'u ziyaret etmek 
üzere Bilkreıe gitmittir. Bu ziyaretin 
ıiyaaal bir maksatla yapılmadığı bıl
dirilmektedir. Bu sözden anlayacagı· 
mız, ziyaretin özel bir siyasal amac 
ıüdmediğidir. Yani kUçuk antantm 
esaılı iki uzvu olan Yugoılavya ile 
Romanya, aralarındaki milnaıcbetlcrı 
yeni bir temele dayamıı• bu münase
betlere baıka bir cereyan vermek eıuc 
linde değillerdir. Ancak Avrupanın 
bugünkü karıtıklığı içinde KUçuk An
tantın durumunu ıözden geçirmıye • 
cekler demek değildir. Hiç bir devlet 
bqkanı bugün, doıt bir devlet batka· 
nırun hatınnı sormak için seyahat 
yapmaz. 

Kral naibi Paul, Yugoalavyada faal 
bh ıiyaaa güdmeğe başlamııtır. De
nilebilir ki Yuıoılavyanın iç ve dıı ııı· 
yasau üzerine olen Kral Alekaandr 
kadar imil oluyor. Bunun içindir ki 
bu ziyarete özel bir önem verilmekte· 
dir. 

BUyUk Avrupa devletleri araııında· 
ki milnasebetler aon .zamanlarda kil· 
çük antant devletlerini yakından a
llkadar etmesi ıerek olan bir ç gır 
•hnıttır. İngiltere ile Almanya arasın
dald derıU anlqmaıı, Avrupanın siya· 
sal man.ıaraaını anıı.ıın değittirdi. Bu 
anlatma, Italya ile Fransa araaında 
1~~· 1rkı. bir yakınlık doğurdu. Han· 
ısı hanıııinden önce geliyor· pek bel 

li de~~· Y~n~ Fr~naa ltalyay~ yakla~· 
tıgı ıçıh mıdır kı Ingiltere Almanya
ya yakla§tı? Yoksa Jngiltere Fransa· 
nın iıtedigi yola ıelmedi&i için midır 
ki Fransa İtalya ile anlattı? Siya&ı 
mUnaıebe~lerin aldııı çığrr kar§ııın· 
da ıebep ıle mUıebbip birabirine kan· 
flyor. Fakat meydanda bir hakikat 
vardır ki Inıiltere ıle Almanyanın bu 
pnkü münasebetleri dünkü munaıe
betlerine benzemiyor. Bu yeni durum 
karııaında küçük antant naaıl bır ıi
yaaa güdecek? Belki de bunu, Londra 
dan henüz dönen Tituleıco i.ıah ede
cektir. 

Sonra Hat>.burglann geri hllkllm
Jeri vardır. Küçük antantın buna mu• 
anz olduğu malumdur. Ancak ıün 
geçtikçe anla9ıhyor ki A vuıturyayı 
Almanyanın elindm kurtarmanın en 
iyi çareal Habıburglann geri gelme
leridir. Viyanaya Habıburglar mı gel
sin, yoksa Bitler mi? Iıte kuçük an
tant devletlerinin anlapmadıkları tek 
bir mesele budur. Yugoılavya Habs· 
burglar yerine Almanyayı tercih ede 
cek ıibi görünüyor. Çekoılovakyaya 
gelince: Avuıtllryanın Almanyayı ıl· 
tihakt yerine Habıburglann geri gel
melerini istiyor. 

U9'1ncil bUyUk bir mesele de idi • 
çük antant dev!etterinln Rusya ile o
lan mUnuebetleridir. Çekoaloalovak • 
ya Rusya ile bir ittifak imzaladı Ro
manya ile Rusya aramdaki doatJulr 
ilerlemektedir. Halbuki Yuıoalavya 
henil• Ruıyayr tanımamıftlr bile. 
Gerçi bu, dıt aiyaaalannda bır aynlık 
mlnaamı tuammun etmez. Fakat her 
halde aykın bir durumdur. Prenı 
Paul'Un Bilkrq ziyareti, Avrupa ba· 
nıının en kuvvetli dayaklanndan biri 
olan KilçWc Itillf kombinezonu ara • 
undaki tesanüdü arttırmaya yardım 
edebilir. - • • • 

Yunan hOkOmetl 
Bir tamim neırettl 

Atina, 13 - HükCimet bugün 
bir emirname neırederek matbu 
atın plebisit hakkında halkı tah 
.rik edici yuılar yamıamaamı is 
temiıtir.Akai hare.ket edenlerin 
gueteleri kapanacak ve kendi • 
leri hakkında takibatta bulunu
lacaktır. 

Valiler arasında deGl•ikllk 
Atfna, 13 (Ozel) - Memleketin 

daha iyi idareıini temin edebilmek 
için birçok valilerin dei19tirilmeıane 
hülc6metçe karar verilmiıtar. Bu de -
ğiıiklik yapılırken valilenn partilere 
mensubiyetine bakılmıyacak ve it go 
reıek kimıeler viliyetlerc tayın edıle 
ceklerdir. 

Los Angefos'ta zelzele 
Lol Anıeloı. 13. A.A. - Bu 

sabah burada ve Hollyvood'da bir 
çok uniyeler ıUren bir deprem du
yulmu9tur. Deprem aynı zamanda 
Pesadena, Lonıbeadı'de ve batka 
yerlerde de duyulmuıtur. 

Binalar aanılmıpa ela hiç bir hasar 
yoktur. 

tı<UÇUK HARıCl 
HABERLER 

• MoekOYa, 13.A.A. - Stalin, Vo
rotilof, Xacanovl~ ve Andref ban 
klUbtlne ılderelc en yUlnek Sovyet 
uçmanlannm uçak ve planörlerle 
yaptıklan gliıteri' uçuılannı ıeyret
mi,lerdir. 

• Ancona, ı 3 A.A. - Adrıyatlk fı· 
losunun iki kruvazörü be' torpido 
luk ikinci tllmeni bır kaç ciln kal· 

' mak u.ıere buraya celmittir, 
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Giresun Yolları Progr~m 

Altında Yapılacak 
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Hila deve kolu ile 
Posta mı? 

Giresun, (Özel aytarımız bildiriyor) - Giresun ve bölgesin
deki yolların yeni bir programla yapılmasına başlanmıştır. Uç 
d>ölgeye ayrılan yollarda haziran başından şimdiye ~adar 7856 
işçi çalışmıştır. Giresun • Karahisar yolu 30 uncu kılometreye 
•kadar bitirilmiştir. Ayni yolun ikinci bölgesinde 2482 işçi ça: 
lıştırılmakta ve es.aslı tamirat yapılmaktadır . . Üçüncü ~l?~yı 
teşkil eden Karahısar - Alucra yolunun tamıratı 1906 ışçı ıle 
muntazam şekilde devam etmektedir. Alucradan Suşehrine ka
dar olan kısımda da aynca bir posta çalıştırılmaktadır. 

iki Ölü, iki Yarah Var 
Konya, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Ilıca yolunda bir ara

ba kazası olmuştur: Sadık köyünden köylü kadınlarla dolu ola
rak hareket eden iki araba, yolda biribirlerile. yarış.a kalkmış
lar, çarıpışma neticesind~ h:r ikis~ de .. d~~r.ilmışlerdı~: ~on~ç: 
ta (neticede), Mahmut ısmınde bır koylu ıle karısı olmuş, ıkı 
lkişi de ağır yaralanmıştır. Tüze, hadiseye el koymuştur. 

Tokat Hastanesi Açıldı 
Tokat, (Özel aytarımız b"1diriy~_r) - .:V:n

1
i .~ast~n~nin açı

lış töreni pek parlak olmuştur .. Toren gun~. K~ylerımızden de 
köylü kafileleri gelmişler, yem kurumun onunde toplanmış
lardır. 

Yeni hastaneyi Sağlık ve Sosyal Bakanlığı Müsteşan Hüsa-
mettin açmıştır. 

Tam Teşkilath s·r Hastane 
Kütahya (Özel aytarımız bildiriyor) - llbayltk, ilimizin 

sıhhi ihtiy~çlarını karşılamak için tam teşkilatlı bir hastane ya
pılmasına karar vermiştir. Hastane bulvarın yakınında bir sırt 
üstüne kurulacaktır. Yer istimlak edilmiş, hazırlıklar ilerlemiş
tir. Hastane en modern tipte ve 90 yataklı olacaktır. 

Demiryollar heyetinin tetl{ikleri 
Keçiburlu, (Özel aytarrrmz bildiriyor) - Aydın Demiryolu

nun devlete geçmesi üzerine tetkika çıkan heyet saat 15 te bu
raya gelmiştir. İstasyon bürosundaki işler tamamlandıktan 
sonra, Kükürt Sosyetesi Direktörü Kazım Birgi tarafından kü
kürt fabrikası gezdirilmiştir. Heyeti getiren hususi tren saat 
15,20 de buradan Eğirdire gitmiştir. 

Ağaçları Kurtarmak için 
Gemlik, (Özel aytarnnız bildiriyor) - Ağaçlara ve üzüm 

l:>ağlanna zarar veren haşerelerin soylarını kurutma işi için, ye
ni tarım işyarlan (memurları) gelmişlerdir. Dutluk ve zeytin
liklere baş belası kesilen vapis ve zeytin sineklerile mücadele 
isin önemli tedbirler ~lınmıştır. ------

En Çok Mezun Veren Lise 
Afyon, (Tan) - Bu yıl Anadolu liseleri içinde en fazla Af· 

yon Lisesi mezun vermiştir. Bu yıl mektebi bitiren talebelerin 
adedi 105 tir. Aşağrki resim yeni mezunlardan bir kısmını bir 
arada gösteriyor. 

No.56 

YOSMA! 
Etem lzzet BENlCE 

öğle yem~ğini yiyorlar. Yeni • 
den uyuyorlar. İki buçukta kal
kıyorlar. Sonra yine gezmeğe 
çıkıyorlar, korulara gidiyorlar. 
Bir ay içinde iki kere İstanbula 
indiler. Güney dişçiye, Fazıl 
yurda. En çok en çok İstanbul
da dörder saat kaldılar, bir va
purla indiler, yine bir vapurda 
buluştular, beraber döndüler. 
Hayattan hep bu progra:n, bu 
d üzen ve bu sevişme içinde ge
çiyor. Fazıl çılgın bir aşık. 

- Karıcığım .. 

- Canım kan~ığmı .. 
Derken damarlarında son ka

lan gençlik etkilerinin hepsini 
birden ayaklandırıyor, yirmi 
beş yaş geriye gitmek, o iştaha, 
o varlık, o coşkunlukla karısını 
sevmek istiyor ve kendi kendi· 
sine söyleniyor: 

- Bekledim bekıedim ama 
turnayı gözünden vurdum. Tan
rı bana son gürlüğü verdi.. 

Ve .. hep bir kaybın acısını du
yuyor: 

- Yirmi beş yıl geç kaldım!. 
Yine böyle bir gün bir funda

lığa kendilerini saklamtşlar, 
oturuyorlar, sevişiyorlardı. Fa
zıl: 

- Karıcığım, hergün senı 
daha güzel buluyorum. 

Dedi, bir saniye durakladı, 
yine sözünü sürdürdü: 

T avas'tan yazılıyor: 
"Tavaa'ın posta münakalatı he

nüz develerle temin edilmektedir. 
Denizliye hergün trenle gelen pos
ta, arada 30 kilometrelik düzgün 
bir fOSe bulunmasına rağmen, 24 
saatten fazla bekletilmektedir. Ka
za 60 bin nüfusludur. Memleketin 
her tarafında aüra'tU postalar ku· 
rulurken burada hala iptidai vası
talarla posta nakliyatı yapılması 
Tavas'lıların gücüne gitmektedir. 
Otomobilciler, posta taşınmaaı için 
30 • 35 liraya razıdırlar. Bu temin 
edilirae, posta idaresi de kaçak au· 
reti.le yapılan muhaberattan istifa
de görecektir." 

Bu dileği, Posta ve Telgraf Ge· 
nel Direktörlüğünün gözü önüne 
koyuyoruz. 

Başbakanın beyanatının 
Akşehirdeki etki eri 

Akşehir, ( Ozel aytarımız bildiri
yor) - Başbakanın kurakhktan bah
sederken Konyaya karşı gösterdiği il
gi, burada sevinçle karşılanmıştır. 
Parti kurağında yapılan büyük bir 
toplantıda, Başbakamn değerli ilgi
sine karşı tel yazısı ile şükran hisleri
nin bildirilmesi kararlaşmış ve bir tel 
yazısı gönderilmiştir. 

f'Kü Ç U K TELGRAF 
12 ABERLERI 

* Çorum, (Tan) - Burada 
bütün memurlar maaşlarmm 
yüzde ikisini hava kurumuna 
bağışlamışlardır. 

* Konya, (Tan) - Kaçakçı
lığı önleyici yeni tedbirler alın -
mış, Kaçak et satanları, alanla
n ve kesenleri haber verenlere 
kilo başına 20 kuruş ihbariye 
resmi verilmesi şarbaylıkça o -
naylanmıştır. 

* Adana, (Tan) - Formüle 
aykırı un çıkardıkları görülen 
iki fabrikatör, daimi encümen 
kararile, ellişer lira para cezasi 
le cezalandırılmışlardır. 

• Bartın, (Tan) - Belediye 
kahvelerde kağıt oyunlaruu ya
sak etmiş, diğer oyunların da 
yalnız gece oynanmasına izin 
vermiştir. 

* Bartın, (Hususi muhabiri • 
miz bildiriyor) - Safranbolu -
nun bir köyünde şarbon hasta -
lığı görülmüş, vilayet baytar 
müdürü derhal Safranboluya git 
rniştir. 

* Yozgat, (Tan) - Buğaz 
köydeki Eti harabelerini gör -
mek ve tetkikatta bulunmak üze 
re Halkevi tarafından gençler 
için bir gezinti tertip edilmiş, 
bu gezintiye bir çok gençler iş
tirak etmişlerdir. 

"" Bayburt, (Tan) - Geçen -
lerde teslim edilen yeni ilk o -
kul binasında, önümüzdeki ders 
yılından itibaren tedrisata baş -
!anacaktır. 

* Giresun, (Hususi muhabiri 
miz bildiriyor) - Bayındırlık 
Bakanı baş mühendis vekili Ni
yazi görülen lüzum üzerine ba -
kanlık emrine alınmıştır. 

rma bağladı: 
- Sana öyle geliyor .• 
Dedi, ilave etti: 
- Benim ne güzelliğim ola

cak ki.. 
Doktor: 
- Başkalarının hep o gözle 

görmelerini ne kadar isterim .. 
Diye, sözüne ekledi : 
- Sevgilim, sen benim için 

dünyanın en güzel kadınısın. 
Ve hakik.ıt te bu. Fakat, demin 
de söylediğim gibi başkalarının 
seni hep çirkin görmelerinden 
hoşlanırım. 

Güney, güneş yüzüne dağı
lan pembelikler içinde uzun, fı
kır fıkır, fıkırdak bir giilüşle: 

- Y o .• Bu kc:.darmı istemem. 
Kıskançlık bir sınır içinde kal
malıdır. Hiçbir kadın çirkin &Ö· 
rünmek istemez doğrusu. Ben 
de öyle. Kadınlığın övüncü bu
dur. 

Doktor yine: 

HAK YERLERi 

Kendisini deli 
Gibi mi gösteriyor? 

Mecidiye köyündeki dutluklarda 
Şerife isminde bir kadını, öldürdüğü ı 
için müddeiumumilikçe tevkif .edil.en 
İsmail, dün adliye kapı altı daıresın
de birde;,bire, kendini yere atarak 
bağmp çağırmağa, delilik arazı gös
termeğe başlamıştır. 

İsmail, bunun üzerine adliy~ ta~i
bi Enver tarafından muayene edıl
miştir. Suçlunun kendini deliliğe vu
rarak : cezadan kurtulmak istediği 
kanaati vardır. Bununla beraber tıb
bı adlide müşahede altına alınması 
da muhtemeldir. . 

* Akay vapuru için Köprüde ke~dı 
pasosu ile başka bir arkadaşına bılet 
aldığı için hakkında tutula.n zabıt va
rakasına itiraz ederek, pohse hakaret 
te bulunmaktan suçlu Ahmet Hakkı 
isminde bir mektepli birinci sulh ce -
zaya verilmişt ir. Dün~~ celsede .. Akay 
iskelesi müdür muavını Fuat, ıskele 
başmemuru Baki ş~hit ola;~k dinl~n
diler. Duruşma, mudafaa ıçın kaldı. 

* Kapı kırarak hırsızlık yapmak • 
tan suçlu Kemal, Salahaddin, Musta
fa ve !dris isminde dört kişi, ikinci 
sulh ceza mahkemesine verilmişlerdir. 
Mahkeme, dün suçluları sorguya çek
ti ve tev'ıeiflerine lüzum görmiyerek 
kendilerini asliye mahkemesine gön -
derdi. 

* Kahvesinde esrar bulunan Kazı
mın duruşması 9 uncu ihtisas hakye
rinde bitirilmiş, esrarların başkası t:t
rafından konulduğu anlaşıldığından 
suçlu beraet etmiştir. 

Ed rnekap daki hafriyat 
Edirnekapıda Çukurbostanda Oda

lar camii içindeki hafriyata devam o
lunmaktadır. Dün, Papas mezarları 
otan odacıklardan üçünün açılmasile 
uğraşılmıştır. Çıkması umulan mum
ya ve lahitler henüz bulunmamışt ır. 
16 ıncı asırda Türklere ait bazı çanak, 
çömlek parçaları bulunmuştur. Profe 
sör Schazmann, kazım işlerine bak -
makta ve bilhassa bulunan bu kıymet
li eserler üzerinde incelemeler yap • 
maktadır. 

Talebe biri Oinin Anado'u 
içinde hazır.adığı seyahat 

Milli Türk Talebe Birliği, bu sene 
yaz mevsimi içinde, bir yarım Anado
lu gezintisi hazırlamıştır. Bu gezinti, 
gayet az masrafla olacak ve İstanbul, 
Samsun, Sivas, Kayseri, Adana, Af • 
yon ve lzmir yolile yapılacaktır. Ge
zintiye iştirak edeceklerin yazımına 
birlikçe başlanmıştır. Bundan başka 
Çanakkaleye de bir geıinti yapılacak
tır. Programı hazırlanmakta olan b\l 
seyaahtin tarihi yakında ilan edilecek 
tir. lstanbuldan kalkılacak, Çanakka
leye gidilerek şehitlikler ziyaret edile 
cek ve tezahürat yapılacak, çelenkler 
konacaktır. 

POLiS 

* Fa~ih Otlakçı yokuşunda İşkod
ralı ham yanına terkedilmiş bir ay- ı 
hk kız çocuğu görülmüştür. Çocuğa 
isim verilmiş, Düşkünler yurdu ço
cuk kısmına gönderilmiştir. Bırakan· 
tar hakkında takibata başlanmı§tır. 

• Bomonti fabrikası direktörüniln 
548 numaralı otomobili, dün Bomon
ti caddesinde 14 yaşında Şerafeddinc 
çarpmış, çocuk muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Şoför Ömer, yakalan
nuştır. 

• Dün öğle üzeri Mercanda Örü
cüler hamamı külhanında bir yangın 
çıkmış, orada bulunan odunları tu
tuşturmuştur. Yetişen itfaiye, ateşin 
büyümesine meydan vermeden sön
dürmii!tilr. 

* Dun gece, Kapalıçarşıda yor
gancı ~linin dükkanında yangın çık 
mış, butün kapalı çarşı ciddi bir teh 
Iike atlatmıştır. Akşam saat sekiz 

- Ben hiçbir vakit göze çir
kin gelmeği istemem. Kocam 
beni daha başka türlü, bütün 
özelliklerimle gören adamdır. 
Fakat, dışardan bakan bir çift 
erkek gözü de gördüğü kadm 
için güzel.. diyebilmelidir. 

Sonra birden konuşma konu
ları ciddileşti. Doktor: 

- Ama güzel kadını erk~k
ler her vakit rahatsız ederler. 

Dedi. Güney dudaklarını bü
ke büke cevap verdi: 

- Güzel olmanın, çirkin ol
manın bu ba'. .ndan hiçbir ayır
dımı yoktur. Rahatsız olma
mak kadının elindedir. 

- Nasıl?. 
- Rahatsız olmak için fırsat 

veren her vakit kadındır. 
--; Yok canım, böyle söyle

me. 
Dediği zaman ciğerlerinin 

sökülüp ağzına geldiğini duyu
yor. Güney de çok şen, çok se· 
vimli. Ağır, tartılı, fakat, coş
acun bir sevgi ile kocasına bağlı 
gorunuyor. Öğleden sonraki 
saatleri daha çok insan gözle
rinden uzak küme kiime ağaç -
lar altında baş başa, dudak du
dağa geçiyor. Fazıl: 

- Bu güzel bulmak değil de, 
daha başka bir şey. Hergün 
sende yeni bir güzellik, bana 
gizli kalmış bir güzellik bulup, 
çıkarıyorum. 

Güney rengini gece karan
lığından çalan siyah. keskin, ci
lalı gözlerini doktorun bakışla-

- Y ooo .. Ben istemem. Bana 
güzel, baskalarına cirkin .. 

Diye y~rı şaka,~ yarı ciddi 
Güney'in sözünü kesti. Fakat, 
o kendi düşünüşünde israr etti: 

- Tabii böyle. Konuşurken, 
gülerken, otururken ciddi olan 
bir kadına kimse ne bakar, ne 
de bir şey söylemek ve yapmak 
için cesaret bulur. 

- Durup dururken güzel bir 
kadını rahatsız eden erkekler 
vok mudur?. 

. l·~l)·'r ~-e~e ~ .~" ~' -~ .. ~ . .aCJ~ ~ 

Çocuk ve geçim derdi 
Geçenlerde sorulan bir sorgu

ya cevap verirken yeni evlen~n~ 
lerin ilk seneden çocuk sahıbı 
olmaları sağlık ve diğer bazı 

bakımlardan doğru olamıyaca
ğını yazmıştık. Bu cevabımızı 
okuyucularımızdan biri yanlış 
anlamış. K. Tosun imzasile bi
ze yazdığı bir mektupta diyor 
ki: 

"lki senedenberi nişanlryım. 
!kimiz de son derece biribirimi
zi sevdiğimiz halde evle~emi~?
ruz. Çünkü bütçem genış de~ıl
dir Bununla beraber aldıgım 
ma~sla bekar olarak yaşıyabil
diği; kadar, belki daha r?h.at, 
evli yaşıyacağımdan e:nınım. 
Öyle olduğu hald~ ~enı ~nca~ 
yarrn öbür gün evımızde uç kı
§i olmak korkutuyor. ~it. çocu
ğumuz olursa onu geçındıreme
mek, sel alete mahkum olmak 
endişesi ... 

Bir yazınızda ilk evlilerin ço· 
cuk sahibi olmaktan bir iki sene 
kendilerini korumalarını tavsiye 
ediyordunuz. Tabiate kar§I dur
mak doğru mudur? Böyle bir 
hareket bir cürüm ve bir günah 
C:eğil midir? Bu cürmü nasıl 
tavsiye ediyorsunuz?" 

Çocukların erkenden ve evle
nişlerin senesinde dünyaya gel
meleri ata... Her çiftin senede 
bir evlat sahibi olması daha ala. 
Fakat buna yeni hayat şartları, 
yeni sağlık şartları müsait de
ğildir. Biz diyoruz ki, karı ko
ca pek genç ise ve maişetleri 
dar bulunuyorsa çocuk sahibi ol
mağı biraz geri bırakmaları la
zımdır. Evlenerek çocuk sahibi 
olmağı geri bırakmak hiç evlen
memekten daha hayırlı, daha 
makuldür. Çocuğun evlenişten 
iki üç sene sonra dünyaya gel
mesi hem anası babası, hem de 
çocuğun kendisi için sağlık şart
larına uygundur. Bir çocuğun 
sıhhati anasının gebe bulundu-

buçuk, dokuz sularında esnaf çarşı -
dan ayrılırken Alinin yorganların • 
dan biriainin yandığı görülmüş ve et 
raftan yetişenler tarafından söndü -
rülmüştür. Yangının atılan bir siga -
radan çıktığı a111aşılmıştır. 

il- Emniyeti suiistimal iddiasile Ya 
sef Kazez isminde bir avukat hakkın 
da zabıtaya müracaat edildiğini yaz
mıştık. Yapılan tahkikat avukatın, 
şikayete mevzu olan pasaport ve pa
raları, gösterilen arzu üzerine alıkoy 
duğunu meydana çıkarmıştır. Yasef 
Kazez bize gönderdiği bir mektupta 
hadisenin bu şekilde olduğunu bil
dirmiştir. 

- O çeşit erkek polislik olan 
erkek demektir. O vakit te ka
dının güzelliğinin, çirkinliğinin 
etkisi yoktur. Bir erkek yolda 
giderken hiç aklında, fikrinde 
yokken nasıl bir deli ile, yahut 
sarhoşla, yahut yol kesici ile 
karşılaşırsa bir kadının o tip 
bir erkekle karşılaşması da tıp· 
kı tıpkısına öyledir. 

- Canım karıcığım, senin ka
rakterin çok sağlam da böyle 
düşünüyorsun. 

- Karakterimin kuvvetli ol
ması, senin beni böyle bulman 
ayrı. Fakat, ben her kadın için 
böyle düşünürüm. En aşağılık 
bir sokak kadım bile istemez, 
fırsat vermezse hiçbir erkek ona 
bir şey yapamaz. 

- Demek sözün kısası: Ka
dın istemezse hiçbir şey olmaz. 

Güney güldü: 
- Evet. Kadın istemezse er

kek bir şey yapamaz. 
Ve ekledi: 
- Sen deli bile olsan, ben is

temeseydim, seni sevmeseydim 
benimle evlenebilir miydin?. 

r Arkası var J 

ğu zamandaki sıhhati~e 
bağlıdır. Yeni evlenen bır 
yeni hayatına iyice ahşrnıŞ 
maz. Uzviyet yeni haya\e 
lanna alışırsa doğurmak bı 
ha kolaylaşır. .. le 

Çocuk sahibi olmağı bOY 
müddet geri bırakarak t 
karşı durmağa gelince, bd 
cürüm ve günahsa tabiat 
bizim haberimiz olmadan, 
sormadan bu cürmü, bu cin 
işleyip duruyor. Hepimize 
yonlarca evlat sahibi oırnal' 
tidannı vermiş iken bU 
milyonları öldürüp duruya! 
arada ancak üçü beşi, o da 
gele ömürlerini kurtarıY 
Çocuk henüz teşekkül et~. 
doğumun önüne geçmek c 
değildir. Bir sağlrk ve b 
zarureti varsa ... 

e 
Evrenemiyen gene;~ 

Aksaray'da Laleli yokuş 
Niyazi imzasile: ~ 

"Biribirimizi seviyoruz .. .J( 
son günlerde kendisini aıle~ 
den istemekliğimi teklif ed 
gorunmez oldu. Şimdi şa 
bir •.1aziyetteyim. Çünkü va 
tim biraz bozuk olduğundalJ 
lesinden kendisıni istiye 
Gitmediğim takdirde de 
benden şüphe edeceği mıJ 
kaktır. Ben ise kendisini çı 
rasıya seviyorum. Acaba 
sine vaziyetimi anlatarak .. 
bir zaman beklemesini so 
mekliğim doğru olur mu?'' 

Tabii olur. Nişanlanırs 

hem bu vaziyet size maişe 
daha çabuk ıslah etmek iI11 
lar_ını da hazırlatır. Onun 
sizi sevdiğinden emin oldu"' 
za göre bu imkanı buluncıy~ 
dar nişanlınz olarak beklı 
ceğine şüphe yoktur. Arada 
bir rabıta olmadan bugünkü 
ları uzun müdd:t avutmal< 
lay değil. 

• 
Kıskanç kad•n 

Bakırköyünde Emine 
irnzasile: 

''Son derece kıskanç old 
gibi çok fena bir vaziyette 
Zevcim hem gençtir, hem de 
dınları çok sever. Genç kıl 
de§imle ayni evde oturduğ 
yetmiyor gibi ayni bahçeye 
kan yanı başımızdaki evde 

~~~~· 
i!\ .· - ~ 

(. ' 1 4J \ ~~1-~ 
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t:!ul genç te var. Hepsi de 
giriyor. Kocam bunların 
ile me§gul olarak bana bit 
ye rahat ve huzur vermiyof· 
bir günüm ağlamadan g1 
mektedir. O benim bu ,,. 
görerek merhamet edeceC1

• 

de kız kardeşimle bile beJfl 
1i etmekten geri kalmıyof·. 
deşimin bir iki defa kısrrıed~ 
tı; hepsine kocam mani ol ,,, 
hale karşı ne yapayım. 

Evvela bu kıskançlıkta: 
g ~çin, ya~lUt hiç olmazsa 1' 
zi b"'lli etr"· ·yir. Bazı er 
erlerinin kendilerini kısk 
n; görmekten bir çeşit .. 11liiJl 
niyet duyarlar. Belki but. 
kularınız bir kuruntudaıt_,1 
tir. Belki değil, pek ıtt t e 
dür ki, kocanız ~:ze ihane. 
yor. Fakat sizin kend~itı•~ 
rasıya sevdiğinizi go~ 
mümkünse bunu başl< ti' 
göstermek onun gururıl • 
okşar ki, kıskançhğınıı~ 
seniz hepsinin boş oldU 
göreceksiniz. 
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S P O R 
istanbul Atletizm 

birincilikleri 
Dünkü ilk müsabakalarda iki Türkiye rekoru kırıldı 

• • • • • • Ü baka/arından bir görünüş Dünkü lstanbul atletızm bmncılıklerı ID sa 

Dün Taksim stadında İstanbul at· 
Jetizm birinciliklerinin ilk müsaba-
kaları yapıldı. Bir cumartesi ~ü 
bir atletizm müsabakasına gelebıle • 
cek kadar seyirci vardı. 

llk günün teknik aonuçlarını aşa• 
gıya yazıyoruz. . 

Yüz metrenin iki ecri üzerın~ ~eç
meleri yapıldı. Bi~inci s~ri~e. bı~ı~.: 
cıligi ı 1.8 saniye ıle Raıf, ıkıncı.h~~ 
12 saniye ile Müfahham, üçiincflug'! 
12.02 saniye ile HalCık ~ldı._ l:ı~c~ 
seride birincilik 11.4 aa?1Y~ ıle Hı~ .. 
mide, ikincilik 11.6 aanıye. ıle _Na~ 
de ıiçi.mcüluk te 11.8 samye ıle e
mihte kaldı. 

Bu mesafenin finali bugUn yapı • 
Jacaktır. . .. A 

110 metre manialı. Ra§~t. dort ~a: 
nia dcvirdiginden ~ıska_lı!•Y: edıldı. 
Melih 18.04 saniye ıle bı~ıncı oldu. 

Oç adım müsabakası fınal olarak 
yapıldı. 13.13 metre atlayan Zeki 
İstanbul birincisi, 11.77 metre atla • 
yan Melih ikincisi oldu. 

1500 metre finali hayli heyecanlr 
oldu. Teoharidis birinciliği 4 daki -
ka 19 uniye 8 de aldı. 4 dakika 20 sa 
nıye 1 10 la Recep ikinci, 4 dakika 
20 saniye 2 10 la Maks~t ü~üncü, 
Sai t dbrdüncü oldular. . ) 

Drak (Yunım usulü-)- mtlaabakum
da Naili 36 46 metre lıunraliı: Y9ni 
Türkiye rekoru yaptı ve birinciliği 
aJdı. ikinci Veysi 36.221 üçüncü İz. 
zet 30.30 metre. 

200 metrenin seçmeleri yapıldı. 
Birinci seride Raif '24.7 metre il~ 

birinci, Fikret 24.8 metre ile ikinci 
Müfahham 25 saniye ile Uçiincü old~ 
Jar. 

İk~nci seride birinciliği Naci, ikin 
ciligı Tubım, üçüncülüğü Hilmi al
dılar. 400 metre seçmelerinin birinci 
serisinde Munci birinc:iligi 55.9 sa • 
niye ile aldı. Nazım ikinci, Cemal ü-

Yüksek atlama müsabakalarında 

çüncü oldu. 

İkinci seride Tubini birinciliği 
55.2 saniye aıdı. İkinciliği TahJ üçün 
cülüğü ~al Jt~dılar. 

10000 metre yarışta İstanbul birin
ciliğini Beşiktaşlı Remzi 34 dakika 
51 saniye 6/ 10 da Türkiye rekorunu 
kırarak kazandı, ikinciliği 38 dakika 
11 saniye 4/10, üçüncülüğü de Reşat 
39 dakika 39 saniye 2/ 10 ile aldılıır. 

4x400 bayrak yarışını Ga 'ata sara • 
ym Münci, Tahir. Besim Cemalden 
yaprlmıt Galausaray takımı 3 daki 
ka 51 aaniyede kazandı. 

ikinciliği Beşiktaşm Zeki, İbra -
him, Alaaddin, Naci takımı aldı. 

Müsabakalara bugün devam edile 
cektir. 

ROMANYADA GEÇMiŞ BiR SPOR ROMANI 

Kefereyi Nasıl Kaçırdık? 
-4-

O akşam elçiliğimde sporcuları • 
mız şerefıne bır şôlen vcrıldi. Bu 
§"lenden sonra elçımiz Suphi Tanrı
oger, futbo ıculerimize çok doğru bir 
ögıitte b~lundu. Kısacası dedi ki: 
".t'ı..azannıanızı isterim. Ancak kazan 
mak, kaybetmek sporun icaplarından 
dır. Yalnız isterız ki, kazansak da 
kaybetsek de iyi oyun gösterelim, 
'l urkJer futbolu bilıyorlar dedirte -
lım. lkınci bır noktada, di.ıriıst ola -
lım. Sizler, çok eski bir milletin ço 
cuklar11ınız. Nezaketinizle, terbiye -
nızle, durustlugunuzle de böyle ol
dugunu go termeli, maçı kazanma • 
dan evvel kalpleri kazanmalısınız 

.. Elçi.m~zin, kısaltarak yazdıgım b~ 
aozlerını çocuk.lar can kulagile din
ledı ler ve takdırle söylemek lazım • 
dır ki, erteaı gün harfi harfine tat
bık ettiler. 

Maçta futbolci.ılerimizin bir çok 
ıeyJerı gormıyen hakeme tek bir iti 
razda bulunmamaları, sık sık kendi 
lerıni ayak rından, kollarından tu
tup her turlu hareketten meneden 
Romanyalılara hiç bir söz söyleme • 
meleri, yere duşenleri kaldırmaları 
Romanya s yırcilerini, istisnasız bi 
zımle bırlık yaptı. B~z ~u hali gÖr • 
dukçe, Romanya seyırcılerTnin alkış 
Jarına hıt oldukça ıevincimizdtn 
deli oluyorduk. 

• 
Maç sabahı futbolcülerimi 

de zıyaret ettık. Fenerbahçe 
ru Miıtcr Elyotla da göruş ta _ 
kımı yaptık. Çocuklara üstlerin dü 

n odevı bır defa daha hatırlattık. 
lkı saat k dar kaldığımız ve her 

hırıl ayrı ayrı göruştügürnu fut • 
bolcuı re, Romanya gazetelerinin 
Türk futbol nun bir e 1 ne oldu u 
hakkındakı yazılarını hatırlattık K 

sacaaı onları kışkırttık ve artık yapı 
lan takım şeklile kazanacağımıza e -
min olarak maç saatine kadar oteli -
mize döndük. 

[Arkası var] 
Sadun G. SAVCI 

Yunanlılarla 
Üçüncü 
Maç ı m ız 

Futbol heyeti Münev 
v eri ~ağırmamakla 
yanhş yapmışt11 
Bugün Yunanlılar Taksim stad -

yomunda son maçlarını Fenerbahçe 
- Galatasaray, Beşiktaş Güneş klüp • 
leri futbolcülerinden müteşekkil bir 
karışık takımımızla yapacaklar. 

Di.ınkü nüshamızda da yazdığımız 
gibi takımımız iyi bir tarzda teşkil 
edildiği takdirde Atina karışık takı
mını iki üç sayı farkla yenmemiz bek 
lenebilirse de Faruğun oyniyamıya 
cak derecede sakat oldugu "C dünkü 
gazetelerde mıntakanın brtJırigi ile 
çağırılan oyuncular arasında Münev 
verin davet edilmeyişi bu zannımızı 
biraz zaiflatacak mahiyettedir. Zira, 
çok korkarız ki, iki m çta olduğu gi 
bi bu defa da yine so dakikada ge
lişi güzel bir t kım ter ıp ederek yen 
m k ıhtım lımı fa la olan Yu n 

ı ık t k m a maglfıp olmıyal m 

nk bize hrsa u e-

.......... .-.......... ,.._,'"""',_.~,....,. ... -...... --....... ·~~~~"""'""""'~"'"""" 

Çok /yi '~sanlar Arasında Bir Kaç Saat ... - 1 

Seviyorum 
Sayıyorum 
Çahşıyorum 1 

_ Seviyorum, sayıyorum, çalışıyo
rum! 

Baktım: 
On üç, on dört yaşlannda, kısa 

pantalonlu, ~~ışın bir. çoc.uk •.. Gülüm
siyen gözlerını bana dıkmış; oy le ku
sursuz bir "hazır ol 1" vaziyetinde 
duruyor ki, fiyaka düşkünü Alman 
küçük zabitleri bile en ufak bir hata
sını bulamazlar. 

- Merhaba yavrum! dedim. 
Dedim ama bu "Seviyorum, sayıyo

rum, çalışıyorum" dan da bir mana 
çıkaramadım. Yürüdüm. 

Dik bir taş merdivenin başında kı
sa pantalonlu iki çocuk ate!Jli ateşli 
konuşuyorlardı. Beni görünce bir gö
zün biribirindcn açılan iki kapağı 
gibi ayrıldılar ve derhal hazır ol vazi
yetine girerek bir ağızdan bağrıştılar: 

- Seviyorum, sayıyorum, çalışıyo
rum ! 

Şaşkın şaşkın bir merhaba da bun
lara savurdum. Fakat bu sefer sor· 
dum: 

- Kuzum neler söylüyorsunuz? 
Bu "Seviyorum, sayıyorum, çalışıyo
rum" dan maksadınız ne? 

Az kalsın ''Benimle alay mı ediyor
sunuz?" da diyiverecektim. lyi ki de
memişim. Zira birinin ağzından aldı
ğım cevap şu oldu: 

- Size selam verdik. Biz böyle se- J 
lam veririz. 

Ve diğeri büyük bir nezaketle ilave 
etti: 

- Dostumuz, direktörü mü gör -
mek arzusundadırlar? 

- Evet çocuğum. 
- Dostumuz, lutfen • 

t:derler mi? 

o 
Temiz bir tahta merdivenden ter

temiz bir binanın birinci katına çık
tık. Bir saniye sonra ''Çocukları Ko
ruma Yurdu" nun Direktörü Doktor 
Kazım Zafer'in gösterdiği koltuğa 

yerleşmiş bulunuyordum. 

Onu, bir an, süzdüm: 
Zayıflamıştı. 

- Çok çalıtıyorsun galiba .. , 
- Çok? Zannetmem. Fakat çalış-

tığıma emin olabilirsin. 
Kazım benim eski bir dostumdu. 
- :Birader.- - deaım - ıcni pyb~t

tik. lzini buluncıya kadar alda karayı 
seçtim. Bereket versin Doktor Fah
rettin Kerime. Eğer o senin böyle bir 
kurumda çalıştığım söylememit ol
saydı kim bilir daha ne zamana kadar 
görüşemiyecektik. 

Ve cevap vermesine meydan bırak
madan dayandım: 

- Çocukların selim tarzını sen mi 
tesbit ettin? 

- Evet ... 
- Bu biraz tanaf gelmiyor mu sa-

na? 
Çok inandığı bir tezi müdafaaya 

mecbur kalan adamlann atılganlığile: 
_ Hayır ... - dedi - hiçbir tahaflık 

göremiyorum ben. Bilakis bunun çok 
geniş psikolojik kıymetleri vardır. 

- il! 
- Çocuklanm sana ne dediler? Ev-

veli ••seviyorum 1" dediler değil mi? 
Azizim bir haydut çocuğun ağzından 
''seviyorum" kelimesinin çıkması c~
miyetin bir iyi unsur ve meınlekctlll 
hır temiz vatandaş kazanmasının ilk 
merhalesidir. Bunlar, ve bu kuruJDda 

re egın bütün yavrular yaban or
manlarının, asfaltların, esrar duman· 
larile dolu bodrumların kötülük kı•· 
kaçlarından yakalarını birer birer kur
tarıp topladığım birtakım bahtaıdar
dır ki, gördüklerine ve duyduk1anll~ 
bir mana verebildikleri gün hayvan ü 
insanı biribirinden ayırt eden Uç Dl • 

him temayülden fersahlarca usaklaJ-
mış bulunuyorlardı. Yani: • • 

ı - Sevemiyorlardr. Cemı.yettnn 
• ihtıy& -kadınına, erkeiine, eencıne, 

kilde olmalıdır. 
Avni (Bedii) 
Yaşar Llıtfi 

Reşat Esat M. Repı F'kret 
Niyazi Münevver Rasih Şeref ~ d 

Bu takımda da Güneş~e~ . ;fu . 
çağmlmamıştır. Bu mevkı ıçın d 
manyadaki maçta da tam fonnu:.f: 
olduğu görülen bu oyun~u~n i.• ~.k 
de edilmemesinin takım ıçın büyu 
bir ziyan olduğu itikirdır. M" 

Biz bu takımda rarar ediyorU_%·. u 
nevver ve Reşattan her halde ııtıfa
de edilmelidir. Fakat futbol heyeti 
fikrinde ıarar ederse, çağırılan oyun 
cularla da iyi bir takım yapmak. ka
bildır. Hiç olmazA futbol heyetın : 
den böyle iyi bir takım yapmasını dı 
ler ve Fikreti merkez mühaciın, LOt 
fıyi sol açık, Rasih,i müdafi, E!8dı 
kalecı o}"llatmak bilgiıulifine duı • 
memesini dileriz, 

'Yukarda) Şimdi bir haysiyet 
divanına reislik yapan eski kal· 

dırım hırsızı Hakkı. 

(Ortada) Eski esrar kaçakçısı 
ve esrarkeş, şimdi terbiyeli bir 

mektep talebesi olan Ali 
(Aşağıda) Meraştan Bursaya 
kadar yaya gelen eski dilenci ve 
yeni riyaziyeci on bir yaşında 

Cuma. 

na dit biliyorlardı. Yırtıcı kutlardan 
farksızlaşmışlardı. Ister merhamet 
halinde olsun, ister şefkat, muhabbet 
ve aşk halinde olsun sevgi bunlara 
tamamen meçhuldü. 

2 - Ormanlarda, kar veya çamur 
içinde, ve yahut ta şehirlerin asfalt 
kaldırımlarında sürünüp duruyorlardı. 
Herkesten hakaret görmeğe alııtınl· 
mışlardı. 

3 - Çalr§mak... Bu bütün bütün 
meçhulleriydi. Gözlerini hayata aç • 
tıklan gün, yanlarında bulunduklar'( 
insanların ya§llmak için çaldıklarıJl\ 
öldürdüklerini, §Chirlerde karmanyo . 
lacılık ve dağlarda haydutluk ettikle.. 
rini görmüşlerdi. Ve büyüdükleri za 
man için minimini kafalar~n~a .besle. 
dikleri parlak hayal ya bırıncı sınıf 
bir karmanyolacı, yankesici olmak ve
ya usta bir esrar kaça~çısı olarak ye
tişmekti. Faraza, sem kapıma kadar 
getiren Ali meşhur serseri Çmtır'm 
yanında üç sene beraber doJaımıı bk 
esrarkeştir. 

Bu sırada kapı vurulmuştu .. Ba r 

ğırdı: 

- Gir yavrum .. 
Devrik yakalı ve çok temiz bir bo 

yaz gömlek giymif, bir göJJil biru ıa· 
!Jı, büyücek bir çocuk karpmızda boy 
gösterdi: 

- Seviyorum, sayıyorum, çalıııyo
rum f 

Doktor gülümsedi: 
- Evet azizim. Doğru söylüyor. 

Seviyor, sayıyor v~ ~alışıyo~. San.a 
takdim edeyim. Bu hızım haysıyet dı· 
vanırmzın reisidir. 

Ve ona döndü: 
- Anlat bakalım Hakkı ... - dedi -

Sen buraya gelmezden evvel ne idin? 
Çocuğun yüzü birdenbire kıpkır

nıızı kesildi. Kim bilir içinde ne fır· 
tınalar koparan bir utangaçlıkla; 

- Ben .... ,,Be be be ben - diye ke· 
keledi • ben kaldırımcı idim. 

- Yani? sokaklarda mı dolaprdın? 
- Evet ... dLkanlardan il§ırrıdun. 
Hayretle sözünü kestim: 
- Ne? Hırsız mı idin? 
-Evet. 

- Ne yapardın çaldığın ıeyleri? 
- Bir başka dükkancıya getirir sa-

tardım. Sonra ondan bir !Jey aırrır -
dnn, bu sefer de malını bir gün evvel 
aşırdığım dükkancıya gıder, pazarlık 
eder, okuturdum. 

- Demek dükkancılar hiç sorma
dan kendilerine getirilen hırsızlık 
mallannı alırlar. · 

- Belki alnuyr· tar da vardır. Fa-
kat ben kime getirdimıe sattım. 

- Şimdi ne yapıyorsun? 
- Kunduracılık yapıyorum. 
Direktör müdahale etti: 
- Peki neye geldin yanıma? 
- Cııma, verdiğiniz hesap mesele-

aini halletti de size göstermek istiyor. 
Bugün nöbetçi ben olduğum için mü
saade edip etmiyeceğinizi anlamak 
istedim. 

- Gelsin. 
Bir dakika sonra gözlerinde ze

ka timıeklenen küçük bir çocuğun 
kendisine verilen hesap meselelerini 
ne büyük hır kolaylıkla ve doğru ola· 
rak hallettiğini &örüyordum. 

Bize gülümıiyerek macerasını da 
anlattı: 

"Babası ölmüş, amcası onu Meraı
tan Buruya kadar köy lröy, kaı:;aba 
kasaba, ıehir ıebir di141ttdirerek ~l~ı;
tırmış. Herif topladığı paraları bırık
tirip biriktirip altın aaan alıyor ve be
lindeki kemere koyuyor, zavallı kü -
çükCuma'ya iki günde bir, bir ywz 

(Yukarda) Eskiden ka~a hırsız· 
lığı yapan lbrahım. 

(Aşağıda) Jstanbulun en tanın• 
mış yankesicisi Medet. 

paralık veriyor ''Ekmek al, karnını 
doyur ölürsün ha!" diyormu§. 

Ve mif, mi§, mişleri ile öyle uzun 
ve acı bir r •ra anlattı ki gözyaş• 
larımı guç tuttum. 

Ne zeki bir çocuktu Rabbim l Cem, 
tarh, zarp ve taksim ameliyelerinin 
dö .. ..ftnü bırden yarım saatte ögrete
bilmitler. 

Direktör ke~dilerine izin verdiği 
zaman yine, ikisi birden: 

- Seviyorum, sayıyorum, çalıııyo
rum 1 

Dediler. 

Ve bu sefer, sevgisizliğin acısını. 
sayılmamanın azabını ve çalışmama
nın zevkini tatmış olan bu ik~ yavru
nun ağzından çıkan 'ıu üç k.elıme, .ba
na, kötü bir isyanı yenen bır cemıye
tin zafer havası gibi geldi. 

Nizamettin NAZ IF 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
Dünyanın En Zengin Adamı 
John Rokf eller Kanunen Öldü 

Paris - Soir'dan: 
Dunyanın en zengin adamı olan 

'.Rokf eller 96 yaşına bastı ve kanunen 
oldü. Bunun da manasr şudur: 

Amerika'lı milyarder 96 yıl dönü
münde, beş milyon dolarlık sigorta 
primi alıyor. Işe başlarken yapmış ol
duğu sigorta mukavelesi Rokfeller'in 
96 ıncı yıl dönümünde hitam buldu. 
Olümünün haberi, bundan galat .ola
rak yayılmış olsa gerektir. 

Rokfeller'in şimdi biricik amacı. 
yuz yaşına kadar yaşamak, yüz yaşın
da bir milyarder olmaktır. Dünyanın 
en zengin ve en hayırsever adamı sa
yılan Rokfcller, daha çok yaşamak 
emelindedir. Bunun içindir ki, kırda 
kiıçük bir malikanede yaşıyor. Sür
düğü hayat gayet düzgün, orta halli 
bir ihtiyarın yaşayışıdır. Muntazam 
saatlerde yatar ve kalkar. Doktorun 
(;mrettiği rn'ilddet hergün yürür, cıga
ıa içmez, kat'iyyen alkol almaz. 

Bu vesile ile hatıra şu tahaf hika
ye geliyor: ihtiyar bir köylü doktora 
müracaat etmiş, çok yaşamak için na
sıl bir rejim takip etmesi laznngeldi
ğini sormuş. Doktor: 

- Şarap içer misiniz, demiş. 
- Yirmi yaşımdanberi bir damla 

alkol almadım. 
- Cıgara içer misiniz? 
- Yirmi otuz yaşında birkaç cıga-

Ta içtim. Fakat o zamandanberi tek 
Lir cıgara tellendirmedim. 

- Kadınlarla ülfetiniz var mı? 
- Otuz yaşındanberi kadınlarla 

her türlü münasebeti kestim. 
- Dostum, şarap içmiyor, cıgara 

kullanmıyor, kadınlarla ülfet etmiyor
sunuz. Niçin daha ziyade yaşamak 
istediğinize aklım ermiyor. 

Şüphesiz bu hikaye Rokfeller'in ho
suna gitmez. O, saf ve faziletli bir 
hayat sürdüğü gibi bütün vatandaşla
rını da aynile hareket etmeğe mecbur 
kılmak istedi. İçki yasağı cemiyetinin 
başlıca üyesi ve şefi o idi. 

Onun hayatında güttüğü biricik 
emel: Petrol satmaktan ibaretti. Pet
rol, petrol l .. İşte onun düsturu. Bü
yuk endüstri sahipleri dünya piyasa
sını zaptetmeğe uğraşırken o, bir lam
ba fabrikası satın aldı. Acentalannı 
Cin şehirlerine göndererek halka bi
rer lamba hediye etti. Umbası olan 
Cin'li onu kullanmak için petrol satın 
almağa mecbur kaldı. Birkaç yıl son
ra Rokfeller'in petrol gemileri Büyük 
Okyanusu dolaşmağa batladılar. O 
zamandanberi, petrol sattıkça zengin
leşti. 

Rokieller dünyanın en zengin ada-

Affedersiniz mimar hata yapmt§ 
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Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

daha genis nefes alıyor, daha ser
best oldugunu duyuyor; daha canlı 
bir şey oluyor. 

11ramond devam etti : 
- Bu gezintiyi haziran ortaları

na doğru tertip etmek istiyoruz, 
imdilik A viatik'i iyi bir gözden ge

çirmek lazım. Geçen mevsimde hayli 
yoruldu. Siz daha çok burada mısı
nız? 

- Mezuniyetim 6 temmuzda biti
yor. Bir ay daha uzatılmasını iste
mek niyetindeyim. 

- O halde dostum, mükemmel ... 
,Yata geleceksiniz demek .. 

• Dokuz yüz ton .. On iki kişilik mü-
rettebat .. Rakamlar 1tözümde büyü
yordu. 

Bu Framond hakikaten dikkate 
değer bir adamdı. Dokuz yüz tonluk 
bir gemi, açı~ .denizleri bile tutabilir. 
Vaziyet doğrusu garipti. Hem çok, 
çok garip. 

Köskün yolunu inerken, kafam-
da birçok istifhamlar dikilmişti 
Villa Hcsperidanın sahibi bende 
merak uyandırmaga başlamıştı. 

Akdeniz kıyılannda küçük eğlenti 

Rokfe/Jcr 

mı olmu§tU. Servetinin büyüklüğü 
akıllara sıgmazdı. Artık bu servetin 
çoğalmasını bile düşünmedi. Parasını 
t::arfedecek yer aradı. Fenni araştır -
malara yüksek paralar tahsis etti. Bü
tün dünyada maziye ait eski eserleri 
ihya için de birçok paralar verdi. Bu 
yolda sarf ettiği paralar 7 50 milyon 
dolara baliğ olmuştur. Fakat bu iş
lerde onun ilgisi yoktu. Nihayet can 
sıkıntısına uğradı, kendisine arkadaş
lık etmek için Amerikan golf şampi
yonuna senede on bin dolar verdi. Bu 
zat onunla golf oynar ve kendisine 
müsahiplik ederdi. 

Artık çok ihtiyarladı. Golf dahi 
oynıyamıyor. Ancak hayatına bir 
amaç buldu: Yüz yaşına varmak ... Bu
nun için de bütün işi sıhhatini koru 
maktır. 

Ufaklık belasına karşı 
Londrada: London Transport Bo

ard of ficals adını taşıyan tramvay 
sosyetesi, ufaklık bozan 
otomatik kutuyu deneçe 
başladı. Tramvaylarda ufaklık mese 
lesinin ne kadar zorluklara, dediko -
dulara meydan verdiği bellidir. Bu
nun önüne geçmek için Londra tram 
vayı kolay bir çare buldu. Biletçinin 
kemerine asılı olan kutu içinde yuvar 
lak bir silindir vardır, bunun içinde 
muhtelif değerde beş yüz frank ufak 
hk vardır. İstediğiniz ufaklığı almak 
için şu veya bu deklanşör'e parmağı 
nızı basmak kafidir. 

Bek· Hitler 
Mülakatındaki sır 

Journal de Moac:oU'dan: 
Journal ele Mosc:ou Polonya Dlf 

Bakanı Bec:h'in Berline yaptığı gui 
dolayuiyle yazdığı bir yaz.ıda Bec:k
Hitler konuımalannı halci derin bir 
ııır kaplamakta olduğunu söyliyc • 
rek diyor hi: 

Son günlerde çıkan bcu:ı yan 
re•mi haberlere bakılır•a Bcrlin gÖ· 
rüımeleri Polonya· Alma.n müncue 
betlerinde hiç bir yenilik yapmamı§ 
tır. Eier bu haberler~ hakiki duru
ma uygunaa &le Avrupa halkını dii· 
şünc:elerinde yatııtırmak için çıka
rılmıf&a tamamiyle akaine bir so -
nuç elde etmiıler &le halkı büsbütün 
kuıkulandırmıflardır. Çünkü (yeni 
birıey yoktur) un anlamı Polonya
mp. Almanyayı geniıleme yolunda 
tutmak ve müıterek güven sistemi 
teıkilatlandırmak yolundaki emeh
lcri torpillemek için Almanya ile 
birtakım kombinez.onlar aramak •İ· 
yasası aürüp gidec:ektirden baıka 
birıey değildir. Bunun sonu gene 
kendileri için fena olacaktır. 

seyahatleri için bu derece kuvvetli 
bir yata ne lüzum vardı. Gerçi ben 
deniz işlerinden o kadar anlamam, 
fakat içime de bir kurt düşmüştü. 

Sahillerimizde, Tulondan iki adım 
ilerde, bu Alman çemisinin mevcu: 
diyeti beni rahatsız ediyordu. Bclkı 
haksızdım: 

- Her halde Fransız deniz daire
si bu yatın burada olduğunu bilir 
diye diişünüyordum. Bir ecnebi tebc· 
ası, resmi müsaade almadan Fransız 
sularına getirip gemisini böyle otur
tabilir mi? Benimkisi de tuhaf.. Ca
susluk yapacaksa, bu dağ başında 
ne casusluğu yapacak? Sahil müda
faa bataryalarını ve oradaki tahki
matı mı tarassut edecek? Bunu kim 
olsa yapar. 

Fakat ben de, o günden itibaren 
Hesperida köşkünde ayagımı denk 
almağa karar vermiştim. 

Etrafımda olup bitenleri gözden 
kaçırmamağa çalışıyordum. 

• Bilirsiniz ki, bizim filomuz Hycres 
körfezi açıklarında hakiki abş ta· 
limleri yapar. 

Framond'un bu talimlere büyük 
alaka gösterdigine hemen kanaat 
hasıl ettim 

Bir sabah köşke geldiğim zaman, 
onu, sırtında pijama, elinde kuvvet
li bir diirbun talimleri seyrederken 
ve not alırken görmüştüm. O da be· 

HABEŞ MESELESiNDE 

Uluslar Kurumunun işi 
]ournal de Moscou'dan: 

Journal de Moscou Habeş-İtalyan 
anlaşmazlığı hakkında Uluslar Sos -
yetesi tarafından geçen mayısta veri
len karara göre bu anlaşmazlığın ya
kında yeniden Uluslar Sosyetesine 
geleceğini hatırlatarak diyor ki : 
"Eğer bu Kurum öteden beri 

kendi otoritesini bozan bir takım 
fena örneklerin altında bırakılmamış 
olsaydı bu mesele Uluslar Sosyetesi 
için o kadar büyük güçlük göster
mezdi. 

Japonya Mançuri'nin üzerine sal
dırdığı vakit Çin Uluslar Sosyetesi
ne baş vurmuştu. Şimdi İtalyan -
Habeş anlaşmazlığında bu Sosyete
nin otoritesini yükseltmek içni bü
yük bir enerji gösteren aynı İngil
tere o zaman Çinin isteğinin Sos
yetece yapılmaması için çalışmıştı. 

Çinin Uluslar Sosyetesine baş vur
ması tek bir sonuç vermiştir ki, o da 
Japonyanın Cenevreden ayrılması ol
muştur. Uluslar Sosyetesi en sözü 
geçer üyelerinden birinin böylece ye
ni saldırılarda bulunmak üzre hare
ket özgürlüğünü temamiyle ele al
mlŞ bulunmasına katlanmışa benzi· 
yor. 

O vakitten beri bu siyasa kuvvet
lenmiş ve genişlemiştir. Öyle ki bir 
senedir ve hele son aylarda bütün si
yasası saldırılar hazırlamak olan 
memleketlere karşı aşın hatır hoş
lukta bulunulduğunu görmekteyiz. 
Aııl ortalığı kayguya düşürecek bir 
şey varsa o da şudur : bazı devlet
lerin saldırı siyasası arttıkça bugü
nün veya yarının saldırıcılan olabi
lecek memleketlerde bu siyasanın 
bulduğu güler yüzde o kadar art
maktadır. 

Uiuslar Sosyetesi ya saldırıya kar
şı hep bir biçimde ve ana yasasına 
göre hareket etmeli yahut da saldı
rıya uf!nyan ülkeye yardım etmek 
hakkından büsbütün vaz geçmelidir: 
saldırıcılar arasında Sosyete üyele
rinden şu veya bunun keyfine göre 
bir ayrılık gözetmek imkansızdır. 
Yine şu veya bu saldmcıya göz yu-

ASR İ 

marak bir başkasını cezalamağa da 
imkan yoktur. 

Sovyet Rusyanın harp ve barış me
selesinde, her hangi bir saldın, sö
mürge ele geçirmek veya kuvvetsiz 
ulusları boyunduruk altına koymak 
girişitlerine karşı olan durumunu 
bütün dünya bilir .Sovyet hükumeti 
her kim olursa olsun saldmcıyı kö
tülemeğe hazırdır. Şurasını unutma
mak lazımdır ki, Uluslar Sosyetesi
nin bütün üyeleri kurum içinde ol
duğu gibi dışında da el birliği ile 
zorbalık ve saldırı siyasasına karşı 

hareket etmedikçe ve kuvvetsiz ulus
lara karşı yapılan zorbalık siyasası
na bugünkü yardım kaldırılmadıkça 

Uluslar Sosyetesi barış ve ancak ba
rı istiyen insanlığa kilrşı olan öde
vftıi yerine getiremez., , 

Greta Gar bo'yu 
ö1Um1e tehdit 

Matin'den: 
Berlin gazeteleri, son günlerde bir 

müddet istirahat için memleketine çe
kilmiş Creta Garbo'nun başına gelen
leri yazmaktadırlar. 

Geçen mart ayı zarfında lskandi
navyah yıldız, bir mektup almıştır. 
Bu mektupta, eğer imza sahibi Jack 
Kmann'ın adresine 10.000 dolar gön
derilmezse kendisinin öldürüleceği 
bildirilmiştir. Greta Garbo hususi bir 
polis hafiyesinin tavsiyesi üzerine 
posta ile parayı göndermiş. Diğer ta
raftan da, polisi haberdar etmiştir. 
Polisler posta bürosunu sıkı bir neza
ret altına almışlar, fakat bir ipucu bu
lamamışlardır. 

Bunun üzerine yeniden talepler ve 
tehdit mektupları yağmağa başlamış
tır. Bu mektuplar Greta'nın üzerin
de fena bir tesir yapmış ve zavallı ar
tist sinirden çalışamaz bir hale gel
miştir. Nihayet Greta bir müddet is
tirahat etmek. dinlenmek için doğdu
ğu memleketten çekilmiştir. 

RESiM 

Bir de Relailin tablolarrnı beğenen züppeler vai! 

ni görünce adeta canı ıukıldı. 
Fakat uzaktan herkesin seyrede

bileceği bir manevradan Framond'un 
ne istifadesi olabileceğini de iyi 
kavrıyamamıştım. Bu adam hakika
ten Alman bahriyesi hesabına ca
susluk yapıyor muydu? 

Sonradan hakikaten casusluk yap
tığını öğrendim, onu da anlataca
ğım. 

Bugün muharebenin içindeyiz. Al
man casusluk teşkilatının Fransada 
ne iyi bir sistem kurmuş olduğunu 
simdi daha iyi anlıyorum. Berlinde
ki Alman erkinıharbiyesi istihbara
tını öyle tanzim etmişti ki, en küçük 
ve ehemmiyetsiz bir haberi bile is
tihfaf etm~ordu. En basit bir ahçı
nın gonderdiği raporu dahi dikkatle 
gözden geçiriyordu. Franaada oturan 
hicbir Alman olmasın ki, bu iatihba
rat dairesine uzaktan yakından 
duyduklarım haber vermesin. 

Günde altı bin rapor okusalar, 
bunların içinden bir tanesi bekle -
dikleri ehemmiyette olabilirdi ya ... 
Kimsenin cesaretini kırmıyorlar, her
kes ne yazarsa okuyorlar, kime icap 
ederse para veriyorlar, Ustline de te
ı;ekkür ediyorlardı. 

Tulle şehrinde mi, Beck'de mi iyi 
hatırlamıyorum, bir süvari mülazi
minin alman hizmetçisi varmış. Bu 
kadın, zabitin her aabah 5,30 da 
kalktığını. ögle üzeri yemeğe geldi
ğini1 saat ikide tekrar kışlaya gitti· 

ğini, beşte kışladan dönünce ıivil 
clbısesin~ giyerek, karraıyle dolaşma
ğa çıktı~rnı, 7,30 da akşam yemeği
ne geldıklerini arada bir tiyatroya 
gittikle~ini, zabitin akşamlan Echos 
de Parıs gazetesini okuduğunu, ba
zaıı da dostlariyle dama oynadığını 
Berlindelci istihbarat şubesine bildi
rirmiş Oradan gelen cevap: "Bravo, 
bravo t Çok enteresan, devam edi
niz. Hrr ay bize böyle bir rapor 
göndeıiniz.,. 

Halbuki bizim ikinci şube bu ne
viden raporlara güler, J>elki de va
kit kaybettiriyor diye }fzar. 

Neyse uzatmıyalıml Ben artık 
Framond'u belli etmeden göz hap
sine almıştım. Fakat kendi kendime 
de birçok ihtimalleri kafamdan geçi
riyordum. 

Farzedelim ki, bu adam uzaktan 
r .. kından alman bahriyesine mensup
tur. O ıııfatla da bir deniz manev
rası hakkında az çok isabetle hüküm 
verebilir. Öyle dahi olsa bu hüküm
lerinde ne kıymet olabilir. Gene bü
tün bu gördükleri bilinmiyen şeyler 
değil ki .. 

Fakat ben P'ramond'u bir casus 
olmaktan ziyade, bir amatör olarak 
kabul epiyordum. Zengin adam .. 
Fransız toprağında ve deniz kıyısın
da bir köşkü var, bir yatı var. Bu 
vaziyette bir Almandan da alman 
bahriye dairesi pek ala, gördüklerini 
bildirmesini istiyebilir, o da pek ila1 

(TAN)IN ÖYKUSU 

BİRİNCİ MEVKiDE 

Biletlerimiz ikinci mevki idi. Ikin
ci mevki vagonlarını dola§tr,k. Ağız 
ağza dolu. Oturacak yer yok. 
Haydarpaşa ile Pendik arasında iş

liyen banliyö trenlerinde bir görenek 
vardır. lkinci mevki yolcuları kendi 
vagonlannda yer bulamazlarsa birin
ciye geçip otururlar. Biz de öyle yap
tık. Geniş, kırmızı kadifeli, bO§ birin
cilerden birine yerleştik. 

Tren kalktı. Sıcak bir yaz gününün 
ağır ağır söndükten sonra birdenbire 
geceye giriveren bir akııamında Eren
köyüne gidiyoruz. 

Uç arkadaşız. Uçümüz de yazıcı. 
Trenin tıkırdısında başlarımızın yor
gunluğunu dinliyoruz. Uçümüzün de 
gözleri kapandı, kapanacak. 

Birdenbire yarı kapalı gözkapakla
rımın arasından ak bir pırıltı geçti. 
Gözlerimi açtım. Yanımızdaki boş ka
napenin üstundeki ip örme rafta bir 
paket duruyor. Iyi çeşitten ak bir ka
ğıda üzene bezene sarılmış büyükçe 
bir paket. 

Gözlerimin bir noktaya takılı kal
dığını gören iki arkadaş ta kımıldan
dılar. Onlar da pakete bakıyorlar 
şimdi. 
Konuşmuyoruz. Yarı kapalı göz

lerimiz ağır ağır açıldı. 
Benim aklıma ilk gelen: Bu pakette 

ne olabilir. sorgusu oldu? Arkadaşla
rın da bunu dü§ündüğünü anlıyor
dum. 

Vagonun camları dışında gece iyi
den iyiye k(lranlıklaştı, Trenin gidi
Jİ ajlrlaııyor. Camlarc:laı:a iscri parça 
parça aydınlıklar dolmağa başladı. 
lnce ve keskin bir düdük. Altımızda 
tekerlekler gıcırdıyan dişler gibi sıkıl
dılar. Durduk. Ilk istasiyon. Kızıltop
rak. 

Kızıltoprak'tan bir müşteri bindi 
bizim vagona. Burnunun ucuna fena 
kokan bir madde asılmış gibi yüzünü 
durmaksızın buruşturan şişman bir 
kadın. Geldi yanımızdaki kanapeye, 
tam paketin altına oturdu ... 

Tren kalktı. Biletçi biletleri zım
balayıp geçti. Uçümüzün de gözleri 
bir parça kadının yüzünde dolaştıktan 
sonra tekrar pakete takıldı. 

Bu paketin içinde ne olabilirdi? 
Onu orada kim unuttu? Birinci mev-
ki bir sayfiye treninin raf mda unutu
lan bir paket! 

Yavaşça kaqımdaki arkadaılardan 
birine sordum: 

- Gördün mü? 
- Gördüm. 
- Merak ediyorum. 
- Ben de ... 
Gözümle paketin altında oturan 

.şişman kadını gösterdim. Arkadaşı
mm yüzü buruştu .• 

I11tasiyonları birer birer geçiyoruz. 
!kinci arkadaşa baktım: 

gönderebilir. 
Bence Framond casusluk yapmak 

için Hesperidayı satmalmış değildi. 
Bilakis, Hesperidayı satınalmış oldu
ğu için casusluk yapıyordu. 
Başka bir ihtim ,\ daha vardı. Sır! 

şahsiğ merak.. Denizciliği seven bir 
adamda bulunması pek tabii olan bir 
merak. 
- Eğer şUpheleriın tahakkuk ederse, 
artık liesperida sakinlerilc münase
betimi ne dereceye kadar idame ede
bilirdim? 

Oradan ayağtmı büsbütün kese
yim mi? Yarın doğru Tulona, bahri
ye dairesine, yahut fırkaya giderek 
şüphelerim hakkında bir rapor vere
yim mi? Bu fikir şimşek gibi zih
nimden geçti. Va~üe kar§ıma dikil
miş bekliyordu. 

Fakat başka bir şey daha şimşek 
gibi zihnimde çaktı. Maryıe, Ma
ryse.. Onu büsbütün kaybedecek 
miydim? Polis Polisi Hesperidaya 
saldırıp bütün sakinlerini şöyle gö
nül ferahlığı ile bydut dışına sürdü
recek miydim? 

Maryse casus olsun. Hayır, asla 
buna inanmıyordum. Casus olmadı
ğına kat'i emniyetim vardı. İlk gün 
nasıl tahmin ettim ve anladımsa ge
ne öyle tertemiz bir kızdı. Onun gi
bi, babasının da bu işle alakası ol
duğunu hiç zannetmiyordum. 

Her ikisi de benim gibi şüpheli bir 
şahsın köşküne nasılsa girmiş bulu-

Yazan : O. s. 

' 'İl' 
- Bir istasiyon sonra ErçnkÖY 

ne geliyoruz, dedim. ttO' 
O, cevap vermedi. Gözleri pake dl' 
Erenköy'iıne geldik. Şişman k• 

inmedi. Biz de inmedik. . 
Suadiye'de biletçi r; .. daha ge~tı~ 
- Biletleriniz Ercnköy"üne kad 

dı, dedi. Fark vereceksiniz. 5"' 
Biribirimizin yüzüne baktık. Ay ıci" 

nuydu. Parasızdık. Ceplerimizide .. 
ni son meteliğine kadar ekledik b:; 
birine, son istasiyon Pendiğe ka 
biletleri tazeledik.... v•· 

Bostancı. Şişman kadın indi. 
gonda biz üçümüz ve raftaki pa 
haşhaşa kaldık yine.. il' 

Camlardan gece bütün karanlığı ~ 
öyle doluyor ki, içeriye, tepemizde 
elektrik lambası bile kör yanına 
basladı. 

Arkadaşlardan birisi ayağa kal~ 
O, ayakta, biz oturmuş, biribiriı:niJ 
bakıştık. Fena bir i yapmağa haıt 
landığımızı sanmıyoruz. Daha do. 
rusu bunu düşünmeğe lüzum görnt 
yoruz. • 
Ayağa kalkan arkadaş rafa eh 

uzattı. Fileden paketi aldı. 
Ben, kısık bir sesle değil, ha~ 

yüksek bir sesle: 
-Aç, dedim. 
O, yanımıza döndü. Paket dizlc:ı+ 

nin üstünde duruyor. Yüzü. utan9' 
tan değil, heyecandan kıpkırmızı. 

Paketi onun dizlerinden öteki a. 
kadaş aldı. Ondan ben aldım. lple 
ni çözdüm 'fe 11çtım. 

Yansı di le koparılmış. kaskatı, b 
yat bir yanm francala, kü~ük, kü15 
edilmiş bir yag k~ğıdının içinde 
kuru zeytin tapesi ve bir dilim ka 
peyniri. 

Güldüm, gülütşük. Ne yalan so 
liyeyim ömrümde bu kadar acı, bÖ 
le kırgın bir güliışme duymamışım 

Paketi yerine koyduk. Konuşı:n 

yoruz. 'l'ren Kartal'a yaklaşıyor. 
Biletçi tekrar geldi. Lambanın 

tında yüzünün yorgunlugunu sarı. 
maske gibi taııyor. Ceketinin iki dU 
mesini açmış. 
Ağır ağır demin rafına bıraktı 

mız pakete uzandı. Aldı açtı. öyl~' 
durdu biraz. Sonra, gülerek bize do 
dü: 

- Mirasa konduk diye biziı:n 
keti karııtırmıılar. Artık birinci ı:n:,. 
kide bile peynir ekmegimizi .bıra 
maz olduk ... dedi ... 

• 
Kartal'da trenden indik. Kır 

kadifeli birinci mevkiin rafındaki 
ketin hülyasile son meteligimizi de 
Jete verdiğimiz için, yayan, yor 
ayaklarımızı sürüyerek, ve vakit 
kit konuşmadan kahkahalarla bo 
rak Erenköy'ün tuttuk yolunu. 

nuyorlardı. 
Ya~uff~? . 
Onun hakkında da bir şey soY1 

mezdim. Hatta bir şüphem ol:o~ . 
ona karıp duydugum kinin tesırt 
tında hüküm vermis olacaktııtl· 
mağrur, mütekebbir, hodbin ,,e 
zekalı adama casusluk çoktu. 

Bu mülahazalar arasında . 
edeceğim en muvafık yolu tes~ıt 
tim: Kimseye bir şey söyleı:n•ı;..-. 
ğim, kimseye haber vermiyec~.ı; 

Framondun hareketleri go 
ehemmiyetsiz göründüğü için· 
belerimi mu'hafaza etmekle be 
ileride onu daha iyi tarassut ~ 
bir mevkide bulunmağ1 da ~ 
katıyordum. Bu suretle şüpb 
kat'i kanaat haline getirec.elc \fC 
birçok hadiselere şahit olabihr 
ni vesikalar topl\yabilirdiı:tı· _.10 
Bunlan dosya halinde bir r~ 
bahriye veyahut ordu istihbar• 
iresine verebilirdim. Bu son le 
bana yerinde göründü. Vazife.~ 
rihti: Tesadüfün beni sevkeı:, 
tarassut yerinde kalmak ... fle ,ıs• 
mond'un ne mal olduğunu d 
anlamak, hem de Maryse'den 
mamak ... 

-s-
Villa Hespcridada günler 

geçiyordu. [Arkası "al 
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Bilir misin ki Sen Mansurla Kılıç/aşmakta Onun 
Önünde Kimse Perende Atamaz ! 

_ Bunları sen tesadüf ~anncder- 1 
ten yanılırsın. Sen, benim eseriınsin 
yavrum .. Eğer ben avuç dolusu par~ 
sarfetmemiş olsaydım, sen bugunku 
Sungurtekin olamazdın. Yanında kaç 
adamın var? - ...... . 

_ Ben söyliyeyim.. Tam yetmiş 
dört .. değil mi? = B~~l;r;n· ;irmi üçü bir hafta ev
vel atları ve kılıçlarile sana geldiler 
ve 'senin kahramanlığına göniil ver
diklerini söylediler. Sen onlara: •'Ya
nındaki adamla bile para veremediği
ni, hatta atlarına gıinde birer torba 
yem bile veremiyeceğini söyledin" ... 
Onlar ne cevap verdiler? 

Sungurtekin kıpkırmızı kesilmiş ve 
budalalaşmıştı. Boğulur gibi homur
dandı: 

- Biz kendi kendimize bakarız, 
dediler. 

- Sen de ne zannettin? ''Bir kılıç 
ustasının yanında bulunmak onlar 
jçin büyük bir şereftir" diye düsü~
dün ve koltuklann kabardı ... Değıl 
nıi? 
İmamla Civan§ir hayretle dinliycır

lardı. 
- Koca ahmak! - diye devam etti 

şişko • Onlar benim idil boyundaki 
çiftliğimden getirttiğim adamlardır. 
İçlerinde bir kısa boylu çopur vardır 
ki. canın elinden su içmek iste • 
mez. Adına Mansur derler. Bilir mi· 
sin ki, sen, onunla bile kılıçta boy öl
çüşemezsin. Bu yirmi üç yiğit Yedi 
San uruğunun ellemelerindendir Sun 
gurtekin t Ve senden ne yem. ne de 
para istediler. Çunkü yiyecek ve at
lanna yem verebilecek paralan var
dır... Bu paralan onlara emrini din
liyen ö?~r adamlarına v'erdiğim gibi 
ben verırım. De .ndenberi durmayıp 
atlardan dem vuruyorsun .. Burnuna 
güldüğümiın farkında değilsin buda
)~.. ~ a~a~ın . emrettiğin yere götU-
u u rını mı ruyor un? 
-11 ...... 

• - Zahmet olmazsa ahırıma kadar 
ın.. Gorecekıin ki, üç ayağı sekmeli 
yağız kısrakla doru tay ve iki kır at 
yaslalarımda rahat rahat yem yemek: 
tedirler. Bunlan ballandmyordun bi
ze ... Bunlarla bizi kaçırmak istiyor
dun değil mi? 

Sungurtekin'in alnından boncuk 
boncuk terler dokülUyordu. imamın 
ağzı ~çık kalmıştı. Hele Civanşir 
hnyretınden aptallaşmış gibiydi. An
laşılıyor~u ki, hiçbiri İJkoyu bu bir
~aç dak~a~~~·beori dillenen hüviyetile 
anımış deglı ı .• f nlar bu katmer kat

mer .cer an ı, çı te enseli ve yağlı gö
b~kh. adamı canlı bir mUcevhcrat ha
zınesı ve zaman zaman borç para alı
nan bir para babası gibi tanıyorlardı. 
Yine anlaşılıyordu ki, aralanndaki 
gizli birlikte ona zekasından ve cesa
retindeıı degil, fakat servetinin sayı
ya gelmez yüksekliğinden bir kıymet 
vermişlerdi. Halbuki şimdi kar§ıla
rında bambaşka bir Akduğan beliri
yordu. Bir Akduğan ki, Kazan'da bir 
kahraman sanılan Sungurtckin'i, ağ
zını açar açmaz bir tarla korkuluğu
na döntlürUveriyordu. Ona: ••sen be
nim cserimsin !" demı:kte haklıydı. 
Onu bir kukla gibi oynatmış, ona ser
giizeştler geçirtmiş ve o vak'adan o 
v?k'aya sıçTatarak herkesin gözünde 
bır hazar parçasına bir kahraman 
ş~kli \'ermişti. Oof... Bu zeka, pek 
~rret, pek korkunç bir kudrete ben• 

zıyordu. imam da, Civanşir de arka-
daşlarına şimdi bir başka gözle bakı
yorlardı. Ondan korkmağa ba tamış
lardı. Acaba kendileri de onun hafi
yelC'ri arasında ya amıyorlar mıydı? 
Bunu kim temin edebilirdi? 

. Şişkonun göı:lerin~e hırçın bir se
v~nç parlıyordu. Mısafirlerini ezen 
bır bakışla uzun uzun süzdükten son
ra muzaffer bir kahkaha attı: 

-Yaa ... Dostlarım .. Akduğan böy
le çalışır işte. Ve ·•Bizden olmıyanlar 
bizden ürkmelidirler" dediği zaman 
bilmelidir ki. bu tehdit boş bir kuru 
gürültıi değildir. 

Civanşir bir öz söylemiş olmak 
için: 

- Zannederim . inanılır sözlerini
ze .. Bir şey yapm~k .. ister.seniz 0 gey 
olur .. Olur ama duşunilnüz ki. karşı
nızdaki adam .. Ezmek istediğiniz kim
r.e bir sivrisinek değildir. 

- Ya nedir aslanım .. Bir kap n 
mı? P, rçalar mı? 

- Parçalıyamasa bile .. 
- Eey?. 
- Aı r çekC'r ... Ağırdır .. Bir fil.. 
- H h h h haaa .. Bir fi1 ha? Oylc 

i e Cıvanşır bana yine hak kazandır
dın bu ııözunle Meşhur bır Hint dar
bımeselı vardır. Bombay'lı bır tucc r 
oylemişti ban Bakayım nasıldı? 

U ... Evet ... ''Ş tran~ ôyle bir .:oldur 

• • 
e 

Sigara ve hamile 
Kadınlar 

Şi§ko, Civanşirle, imamı kapıdan içeri sokut 
Amerikalı iki doktor; Sontag ve 

Wallace, Amerikada hfimile kadınla
rın sigara içtiklerini nazarı dikkate 

ki, bir sivrisinek kendinde ona dala
cak cesareti bulabilir. Fakat bir fil 
bu gölde boğulur ... " 

- Biz de Pahaturla bir şatranç 
masası başında oturmuş bulunuyo-
ruz. Siyaset bu.. Siz kendinizi ve 
beni, onun debdebeli asker mazisini 
düşüne düşüne birer sivrisinek yav
rusu kadar hiç ve kuvvetsiz bulu
yorsunuz .. Ve o .. O, şimdi kendin de 
söyledin ya, bir fil gibidir. Ağır çe
ker. Çeksin varsın. Bakalım kim üs
tün gelir. Benim fikrimi sorarsan 
dostum Civanşir, ben Hintlilerin söz
lerine inanırım. 

Ve birdenbire her tarafında bin 
bir çıngırak çalan bir neşe ile aya
ğa kalkarak ; 

- İşte.. İşte!. •• diye bağırdı • 
Söylediğim çıktı .. 

- Çıktı dedim ize... Sevdiğim 
çıktı 1 Fil gölde boğuldu. 
. Dışardan def, saz ve santur sesle

n J:?elmeğe başlamıştı. 
Dinlediler. 
Evvela hafiften başlamıştı bu 

ahenk.. Sonra yavaş yavaş coşkun
l~ştı. Ve biribirinden güzel, biribil 
z:nden güzel biribirinden oynak se
ltız kız, gülUşerek odaya daldılar. 

Gözleri kalçalarıyle oyluklann.ı alarak, bunun ana karnındaki yavru· 
bağlıyan ve bel kemiklerine tatlı bir cuk üzerinde yaptığı tesirleri araş· 
kırıklık veren bir Semerkant raksına tırmışlardır. Bunun için de çocuğun 
baslamışlardr. yürek çarpmalarını saymışlardır. Ha-

Sungur Tekinle Civanşir ve imam mile bir kadın sigara içmeğe başlar 
kafalarına balyoz indirilmiş öküzler başlamaz, karnındaki çocuğun kalbi 
gibi şa~kın ve sersem baka kalmış· d d h 'dd 1 ğ b 1 
1 rdı. Bir dakika sonra sekiz kız da- e a a §1 et e çarpma a aş ar. 

İlk dumandan kırk beş saniye sonra 
.• a parmaklarındaki altın zilleri şa-
kırdatarak ve göbek atarak odaya gi- dakikada beşten kırka kadar fazla 
riyorlardı. çarpma kaydedilmiştir. Sigara bittik· 

Hey baham heeey ... Harunreşidin ten beş on dakika sonra bu teşev
Bağdadı, tarihin rüyalarından diril· vüş durur. Böylece, nikotin gelecek 
miş ve kanatlanıp havalanmıştı da, yavrucuk üzerinde sert ve seri bir 
kar yağdıran bulutların sırtında Ka- tesir yapıyor. Bir kadın hamile oldu-
zana mı gelmişti?... ğu müddetçe sigara içer ve hele faz. 

{Arkası var] la içer e yavrucuk vahil}l bir suret· 
--------------~ te hastalanabilir. 

Yukarıya bu seneki güzel yaz 1 ru gitti ini gönnek kabildir. Bu 
elbı clcrmden bırkaç nümunc . 

o B o ekle e baka _ ene gene gecen sene olduğu gı-

kumaşlar son derece modadır. 
Damalı, siyah beyaz kareli ku -
maşlar fevkalfide beğenilmek -
tedir. Bunların yanında beyaz, m ereye dog bi1 ekoseler, emprimeler, çiçekli 

Den iz Mayo ları 
Bu yaz mayolarda moda tek 
renktir . Ya gri,ya kestane re gi 

Yüzme, en rağbet gören sporlardan biri oldu. Bugün ku
sursuz olarak yüzmek bilmiycn bir gen.ç kız tasavvur o~u
rıabi/ir mil Zamanımız gençliğinin denızc karşı göstcrdıgı 
bu ilgiden dolayı memnun olmalıyız, çünkü, yü~me, adcle
leri mükemmel geliştirir, ve insanın boyuna (sıluet) bu • 
gün çok moda olan bir incelik, çeviklik verir. 

Banyo elbiselerinin de değişmiş olması Jıiç şaşılac;ık 
bir şey değildir. Bundan önceki 11cslin taşıdığı r.ski kılık· 
/arla acele yüzmek imkansızdır. Fakat, mayoların kupun-
da bile her yaz, başka başka değişiklikler göze çarpıyor. 
Once, tek bir parçadan mürekkep ve hemen klasik mayolar 
taşıdıktan sonra mayolarrn göğüs cihetinİD daha açık cins 
]erine rast geldik, o derecede ki, bugün mayolar iki par • 
çadan teşekkül ediyor: 

Bir slip bir de sütiyen .. 
Mayoların nüansları da degişiyor, tekamül ediyor baş· 

langıçta kara olan mayolar sonraları parlak renklr ve ek· 
seriya iki renkli oldu. 
B~ ra~, ?JOda, tek renktir: gri. kestnne rengi 

mavısı gıbı, Beyaz renk çok sevi/lr ~ 

iskarpin 
Modası 

Yazın sıcak -
ta en rahat ve 
en güzel ayak
kap/arı hiç şüp 
hesiz üstü açık 
dekolte olanla -
rıdır. Bunlar 
hem rahat hem 
kolay hem u -
cuzdur. Yukarı 
da bu gazel a
yak k a b -
J s r d a n üç 
tane giızel ör • 
nck görüyor -
sun uz. 

F j r mas ı
n a dikkat et
mek lfızımdır 

8 

• 

deniz mavisi, kestane rengi, bej 

kumaşlar da büyük bir ragbet 

kazanmıştır. 

SPOR V Ü C UDÜ 

GÜZELLEŞTiRıR 
SPOR YA PIN .... ......... 

FAYDALI Bı LuiLER 

Su vücudumuzd a 
Ne kadar kain ... 

Bir bardak su içiniz. Bu su, vücu
dunuzda ne müddet kalıyor. Bunu 
bilmek meraklı bir şeydir. Şimdiye 
kadar bunu tesbit için boyalı mad
deler 'kullanılırdı. Bu maddeler idrar 
ile beraber çıkardı. Fakat birçok dc
neçler göstermiştir ki, boyal.ı mad
deler, ancak iki saat sonra ıdrarda 
görünür, ve kırk i, 'nciı saat kaybo-
lur. 

Şimdi yeni ara~tırmalarla bu he
sapların yanlışlığı anlaşılmıştır. 
Onun yerine agır ııu kullanılır. Bu 
su adi sudur ve biraz ağırdır. Her 
iki.si biribirine knrıştırı1~rak idlir. 
Bardak içildikten yirmi altı d, k'ka 
sonra ağır su idrarda göriınur. Su 
vücuttan yavaş yavaş çıkar. İçilen 
suyun yarısının. çıkmnsı i.<"~n dnk . .'' 
on ~ün 15.zım. Bır su zerr sı ınsan vu
cudunda vasati olıırak on dört n 
kalır. Bu hesaba göre 70 kilo 
tinde bir adamın vücudunda kı k ç 
litre su bulunmak Jazımd r ki yu .Je 
63 demektir. 

ŞAPKALAR 
Bu yıl, ehirlerdc, hasır şapkn mo

da oldu. Hasır şapkalar yumuşak fötr 
ler gibi küçük kcnarlıdır. Kuaf'ı ol
dukça yüksektir. Iki türlil ha!ır şap
ka modadır: Ince hasır ve kır tipi ... 
Bu mevsimin karakteri tik noktası u
zun zamandan beri tcrkedılmiş olan 
panamaların tekrar rağbet görmesi -
dir. Bu yumuşak hasırlar, moda olan 
bütün üslüplara uyuyor. Arkası kal -
kık, önü inmiş. Çan şekillisi. ince ö -
rülmiıc vevahud hafif ajurlusu, ser
best yahut duble kenarlı ı VC' ba ka
lan var. Bazı panamalar da, hava gir· 
mesi için. ince delikler nçılmı tır Ba
zıları da açık gri \ eynhut bej rcngın· 
dedir. 
Yumuşak fotrler ise yaz nyl rında, 

aç k renlchdır. Spor için, p stel tonlu 
yumuşak fotrler modadır. Renkler çe 
it çeşittir: Keatanc renginden korde

lalı açık bejl r, deniz mavi ı kordeln
lı açık maviler, koyu ye ıl kordelalı 
ye il griler. 

Smoking ile çok yumu k ve s ten 
astarlı siyah fotrlcr t ını) or Denız
~e ve kırda yüksek iyah kordelalı m
ce samandan yapılmı ır ı pkatar 
m9d dır. 
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.Jl •. M l.._. Habeş İşi 
[Baıı 1 incide] 

yapacaklardır, 

Hava Tehlike- Gazetelere Gelen 
(Baş tarafı 1 incide] 

italyaya Gönderdiğimiz Malların 
Bedellerini Alamıyoruz? 

Bugünkü konuımalann en çetin 
noktası, denildiğine göre, sınırlan 
andla§mada pek müphem olarak tas
rih edilmit bulunan nüfuz bölgeleri
nin İtalyadan yana değiştirilmesi 
hakkındaki İtalyan ve İngiliz ba
lamlannın uzlaıtırılmasıdır. 

sine Karşı! 
[Ba~ı 1 incide] 

zerine şehir bandosu İstiklal marşı
nı çalmaya başladı. Marş, bütün halk 
tarafın.dan saygile dinlendi. 

Bayanlar kolunun üyeleri tarafın 
dan ge irtilen büyük çelenk, heyet 
elile anıta kondu. Programa uyarak, 
~ehir bandosu Cumuriyet 10 uncu yıl 
marşı çaldı. Kürsüy~ kol ba~kanı 
Hakkiye Koral geldı, c~ndan dı~Jc. • 
nan açış söylevini verdı ve dedı kı: 

Apoyevmatini gazetesi hükmu.·n ka lunduğunu utanmadan söyli~ 
ahk w• b" d ıa· o4di btf tileşmesinden sonra m emenın na cegı ır yer e, "?ese b-; ç 

sıl cereyan etmiş olduğun~ razar. evinde, ceza takıbatını ınta abi' 
Kostantinidis bu tafsilitta ısını geç- bir vak'a olsa, ve bu adaııı ş 
tiği bahanesile dava ~fahatı?a ~a - rak mahkemeye celbedilse, gaı 
alliik etmiyen ve reklam mahıyetın • terin "filanca zat şahit olaral<kı.ı' 
de olduğu iddia edilen bir yazıyı miştir,, şeklinde yazmış old~a,ııt. 
Apoyevmatiniye gönderir. Gazete bu yazıdan dolayı, is~i.~~çen a ltalyaya ihracat yapan tcci -

menlerimiz, gönderdikleri mal 
bedellerini aylardan beri tahsil 
edemediklerini ilgililere bildir -
mişlcr, bu işin bri düz.ene konul
masını istemişlerdir. ltalya hü -
Q.cumcti, memleketimizden yapı
lan ihracat bedellerini bloke o
larak tutmaktadır. Bu hal, dört 
aydanberi sürdüğü için, tecimen 
ler, mart sonlarında gönderdik
leri emtea bedelini henüz alama
mışlardır. 

Son durum, ihracat malları -
mız için müsait bir pazar sayılan 
İtalya ile olan tecimel münase
ibetlerimizi aksatacak mahiyette 
görülmektedir. Tecimenlerin 
verdiği izahat, ancak Ağustos 
başlangıcına kadar ihracata de
vam olunabileceğini göstermek
tedir. Hatta birçokları, bu ay so
nunda teslim edilecek siparişle
ri bile göndermekte tereddüde 
düşmüşlerdir. Bu konu üzerinde 
Ekonomi Bakanlığına da malu -
mat verilmiş ve meselenin tetki
kine girişilmiştir. 

Sebze ve meyva 
Türkofis, yaş meyve ve sebze 

ihracatı işine büyük bir önem 
vermiş, önümüzdeki mevsim i -
~inde dış pazarlara bol sebze ve 
meyve göndermek için gereken 
tedbirleri almağa karar vermiş -
tir. Ofis, Odesa ve Köstencede
:ki Tıürk ıkonsoloslukları ile te -
maslar yaparak yeniden ihracat 
~apılması imkanlarım aramıştır 
Evvelce Mısırdan memleketimi. 
2e gelen turfanda meyve ve seb
:ze karşılığı olarak bizden de yaş 
meyve ve sebze gönderiliyordu. 
lskenderiye ticaret ataşeliğine 
atanan Baha, lskenderiyede bu 
işle meşgul olacaktır. Deniz yo
lile dışarıya gönderilecek yaş 
meyve ve sebzelerimiz için so -
ğuk hava tertibatlı vapurların 
muntazaman işletilmesi ve nav
lunlarımn indirilmesi için de la
zımgelen tertibat alınmak üzere 
dir. Bu arada, ihracat mevsimin 
de Türk mallarının hususi şilep 
)erle gönderilmesi, yaş meyve 
ve sebze ihracatçılarınnza ve krc 
di ve prim verilmesi de tasarlan 
mıştır. 

KUÇUK HABERLER 

* Gümrük komisyonculuğu 

için geçenle~de yapılan son im
tihanın, Gümrük ve İnhisarlar 
Bakanlığınca hükümsüz addedil 
diği gümrüklere bildirilmiştir. 
1 mtihan yenilenecektir. 

* Selanikte 9 EylUlde açıla -
cak olan panayire resmen işti
rakimiz takarrür etmiştir. Bü -
tün ürünlerimizi ve endüstri 
maddelerimizi içine alacak bil -
:;>'Ük bir paviyon kurulacaktır. 

* Bakanlıktan verilen emir ü-
2erine, 65 yaşını dolduran güm
rük memurlarının dünden itiba 

No: 79 

1 

.~ 

B o R s A 
~- .. 

3 Temmuz CUMARTESi 

PARALAR 

Alıt Satıl 

Sterlin 618,- 623,-
Dolar 124.- 126,-

20 Fransız francı ı66,- 169,-
20 Liret 198,- 202,-
20 Belçika franıı 81.- 82,-
20 Drahmi 23,- 24,-
20 İsviçre fr. 816.- 820,-
Florin 82,- 83,-
20 Çelı: Kron 98,- 102,-
A vustury& ıiliD 22,- 23,50 
Mark 39,- 41,-
Zloti 23,- 24,50 
Pengo 23,- 25,-
20 Ley 14.- ıs.-
20 Dinar 52,- 54.-
Yen 31,- 32.-
laveç Kuron 30.- 31.-
Altm 935,- 936,-
Mecidiye 52,- 53,-
Banknot 228,- 230,-

ÇEKLER 
Kapantt 

Parla üzerine 12,03 
lnıiliz lir111 622,50 
Dolar 0.79,70 
Liret 9,68,54 
Belıa 4,71.66 
lıviçre francı 2,43,0S 
Leva 63,43,44 
Florin 1,16,80 
Çekoslovak kuronu 19,07,-
Avusturya 4,25,57 ~ 
Pueta :1,81.43 : 
Mark l,97,36 y. 

Zloti 4,21.-
Penıo 4,St.40 
Ley 63,77.55 
Dinar 34,96.33 
Yen 2.71.30 
Çernovetı ıo.91 
İsveç kuronu 3,11,SO 

ESHAM 

Iı Ban.kuı .Mü- 90.-
" ., N. 9,60 

" " H. 9,70 
Anadolu % 60 25,60 

.. % 100 <42,25 
Şirketiahyriye 14,25 
Tramvay 28.-
Bomontl - Nektar 8,-
Terlı:oa 15,75 
Reli 2.60 
Aılan Çimento 10,05 
Merkez Bank11ı 57,50 
Osmanlı Banka11 24,-
Telefon 11.25 
lttlhat J>elirmencilik T.A.$. a,50 
Şark Deiinnenleri 0,80 

Sark Merkez Eczanesi 4,25 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu 1 Kupon kesik 27,77,50 
.. lI .. .. 25.95 
,, ., III .. • 26,60 

Ergani 95,-
latiltrazi dahili 94,25 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupon Kesik 10,25 
Anadolu I ve Il 44.40 

,, lI Kupon kesik 44.75 
Anaddlu Müme11il Kupon kesik 45,20 

ren bütün gümrüklerde alakala
n kesilmiştir. İstanbul gümrük
lerinde de birkaç yaşlı memur 
hakkında bu karar tatbik edil -
miştir. 

* Yerli Mallar Sergisi önü -
müzdeki Perşembe günü, Gala • 
tasaray lisesi binasında, özenle 
açılacaktır. Sergiye ait son ha
zırlıklar tamamlaıunak üzeredir. 
Paviyonların inşaatı, en geç çar 
şamba akşamına kadar bitirile • 
cektir. 

Avenol gelecek hafta başında Pa· 
rist'e bulunacak ve orada, İngiliz ba· 
kanlariyle neler görüştüğünü Lavale 
bildirecektir. 

Amerika ve Habefler 
Marsilya. 13.A.A. - Amerika· 

nın yeni Adis-Abeba iıgüderi Jorp 
Hanson, Adis-Abebaya gitmek üzere 
Manıilyada vapura binerken, gazete· 
cilere şu diyevde bulunmuştur: 

" Amerika birleşik devletleri, Ha· 
beş • İtalyan davasında bekleyici bir 
durum tutacaklardır. Bununla bera
ber Amerika Habeşistan'ın ekono
mik geliımeaiyle ilgili olduğundan 
bir takım baraj'lar yapmayı kendi 
üzerine alması mümkündür. Benim 
batlıca ödevim Habeşistandaki Ame· 
rika tebaasının güvenliğini korunak 
olacaktır.,, 

Hull'un s6ylediklerl 
Va~ington, 13.A.A.- Habeş m:::se· 

lesi hakkında Franaa ve İngiltere el· 
çileriyle görüştükten sonra, Hull ga
zetecilere, Kelloğ andlaşmasının, ön
ce olduğu gibi, bugün de 63 devle· 
ti bağlamakta olduğunu söylemiştir. 

Hull demiştir ki : . 
" Amerika, dünya barışının dur

luğuna (istikrarına) hizmet erge· 
siyle (maksadiyle) bu andlaıma hü· 
kümleri mucibince alınmış olan arsı· 
ulusal yükenlerin (teahhütlerin) kud 
siyetine inanmaktadır., , 

Japonya ile ticaretimiz 
Türkofisin Tokyo tecim mü -

messilliğine atanan Reşat, dün 
şehrimize gelmiş, Türkofiste ih 
racat tacirlerimizle görüşmüş -
tür. Reşat, sah günü vazifesine 
gitmek üzere yola çıkacaktır. 

Tokyoda yeni bir m~ssillik 
kurulması,. Japonya ile tecimel 
(ticari) münasebetlerimizin in· 
kişafı yolwıda atılmış bir adım 
sayılmaktadır. Japonya ile mem 
Jeketimiz arasında doğru vapur 
seferleri tesis edilmesi temini, 
tasarlanan işler arasındadır. J a
ponya, şimdilik pamuk ve afyon 
lanmızın alıcısı vaziyetindedir. 
Yapılan tetki'kat, birçok ham 
maddelerimizin Japonyaya ih -
raç edilebileceği sonuçunu ver
miştir. 

Yeni tecim mümessili, Tokyo 
dan başka diğer Japon şehirle
rinde de tetkiklerde bulunacak -
tır. 

Parla borsası 
Paris, 13 (A.A.) - 12 Tem

muz tarihli borsa durumu: 
Değerleri borsası, borsa haf ta 

sım memnuniyet verici bir du -
rumla erdirmektedir. Fransız \!· 

lusal f ondalarınm canlı ve önem 
li yükselişi bütün yerli değer -
ler üzerinde ahm satnn rnuame 
leleri vukuunu sonuçlamıştır. 
Bu fondolarda dikkate değer ka 
zançlar kaydedilmektedir. Yal -
nız elektrik değerleri oldukça Ö· 
nemli surette gerilemişlerdir. 

Arsıulusal değerlerin de tutu· 
mu iyidir. 

Altın kartıhkh tahviller 
Vaıington, 13. A.A. - Saylavlar 

kurulunun banka itleri komisyonu, 

"lstanbı:lun asil ruhlu bayanları! 
çok yakın bir geçmişin kara günle • 
rinde İstanbul sokaklarında karşımı 
za dikilen kara yüzlü düşman asker 
terinin yatak odalarımıza kadar gi
ren süngülerinin gece uykularından 
kaldırılarak Aıyanın ,Afrikanm, 
hücra köşelerinde zındanlara atılan 
yurtdaşlarımızın, feci akibetlerini 
hc.p hatırlarız.,, 
Batkın sözlerine devam ettikten 

sonra sözünü şöyle bitirdi: 
"Ulusal erkinliğimizi, hürriyetimi 

zi, korumak ve yurdumuza sahip kal 
mak için tayyare kurumuna, hava 
tehlikesini bilen üye olalım. Bu, bil· 
yük, küçük en kutsal yurd borcu -
dur.,, 

Meliha Avni Sözen 
Açılış söylevinden sonra kürsüye 

Meliha Avni Sözen geldi. 
''lsmet İnönü diyor ki: 
Havalarımızda tehlike var, 500 U· 

çak istiyoruz?.,, 
Diye başhr,an söylevinde : 
"Bu açık ve acı söz, bize, her 

yerde olduğu gibi havalanmızda da 
ayni gücü, ayni kuvveti yaşatmak Ö· 
devi karıısında bulunduğumuzu gös 
teriyor.,, dedi. 

Cemile Şevket Süreyya 
Meliha Avni Sözen, uzun uzun al· 

kışlandıktan sonra kürsüden indi. Ba 
yanlar kolu idare heyetinden Cemile 
Şevket Süreyya açık bir dille düşün 
düklerini anlattı. Ezcümle dedi ki: 

1'Uyanrk o millettir ki, her günün 
takvimine bakarak değil, yıllarm öt~ 
ıine bakarak dü§ünür. Güçlü millet 
odur ki, yalmz geçmi§in zaferlerini 
harcamakla vakit geçirmez: varlığın 
da geleceğin hızını ve hrrsmı taşır.,, 

BUyUklere telgraf 
Söylevlerden sonra Başkan Hak· 

kiye Koral, tekrar kürsüye geldi. 
"- Büyüklerimize telgraf çeke<:e -

ğim. Vekaletinizi rica ediyorum.,, de 
di. Telgraflar çekildi ve radyoda Cu· 
muriyet 10 uncu yıl marşı çalındı. 
Mar§tan sonra Başkan, mitinge ge • 
!enlere toplantının bittiğini, idare 
heyetinin Fatihte u~ak fehitleri anı
tına çelenk koymaya gideceğini, isti 
yenlerin gelebileceğini söyledi ve 
buradaki törene son verildi. 

Fatihte 
Taksim alanında kurumun angaje 

ettiği otomobillerle idare heyeti ba§ 
kan ve azaları, muharrirler ve kuru • 
mun ileri gelenleri Fatihe hareket 
ettiler. 

Fatihte de kaymakamlık hazırlık 
vaziyetini aldırmıştı. Parkın içi ve 
dışı oradaki töreni görmek istiycn 
binlerce halkla dolu idi. 

Heyet, getirdiği çelengi anıta koy
du. Buradaki tören de nihayet bul -
du. 

Açhk grevi 
Viyana, 13. A.A. - Verilen bir 

parolaya uyarak, hapishanelerde ve 
Völersdorf kampında mevkuf bulı.ı
nan komünistler açlık grc....i yapma· 
ğa batlamıtlardır. Nazi mevkuflar da 
bunlara uymuş iseler de, içlerinden 
bir takımı bugün vazgeçmişlerdir •. 

°'~ltınla ödeme ıartı"nr tafıyan tah· 
vılit aahiblerinin, alacaklarını altın· 
la ödetmek üzere hükumete karşı da· 
va açmalanru yasak eden yasa tasla
ğını onaylamıtdır. 

nu basmaz ve bunun üzerine cevap mış olduğu serserılıgı ve 8 

sahibi gazete aleyhine bir dava açar. gazete sütunl~ı:ınd~ cevap !aıı 
Dünkü duruşmada, işte bu davanın müdafaa edebılır mı? Bu 5 ddilt 

müdafaası yapıldı. Ve suçlu gazete· vereceğinizde şüphe ve tere etf1, 
cilerin \•ekili avukat Vasfi Raşit bir mediğim cevap müdafaamın ~ 
saatten fazla ıiiren müdafaasını yap· temelini teşkil edecektir. Ç~ de 
tı. Hülasaten dedi ki : vap hakkı, mutlak ve umu~ı 

- Hadiseye geçmeden evvel.afaki Zira. cevap mahiyeti itiba;ıle e~ 
surette, cevap hakkını mevzuu bah - zadır. Ceza kanununa gırın b 
setmek isterim. Matbuat kanunu. 48 borçlar kanunundaki tazminat~ 
inci maddesinin bir fıkrasında "bir terinin tatbikına esas olamıya 

b• c: 
gazete neşriyatında zikr ve telmih e· dar küçük, fakat gene de 1~ 
dilen hakiki veya hükmi şahıslann Felsefi bir cezadır. Gazetenın 
o neşriyata cevap vermeğe hakları ğu tokata mukabil gazeteyi: 
vardır.,. der. uzattmnağa mecbur kılan bır. 

Kanunun bu fıkrasına bakılınca Cevap neşretmek mecburiyc!1· 
ilk nazarda cevap vermek hakkının vi ceza olduğu için gazeten1? 
mutlak ve umumi olduğu kanaati ha yetine de dokunur. Gazetecı. 
sıl olabilir. Yani cevabın ıeklini ve üzerindeki tasarruf hakkını. ce 
metnini tayin etmek hakkı, ismi zik rene terkediyor deme~tir. "{apd& 
redilen şahsa ait olduğu kanaati hi· tatistiklere nazaran bır gazete_,,, 
sıl olur. Bunun böyle olamıyacağını de vasati 400 kişinin ismi ger· 
yüksek kanaatlerinize ufak bir mi • bu 400 kişinin cevabı yazıırna 
aalle arzedeyim: yann çıkacak olan gelirse, gazetenin mülkiyeti "~ş 
gazeteler, huzurunuzda geçen muha rufu, başkalarına intikal etrn1

;t 
kemelerden, hakları olduğu üzere Demek ki, cevap neşretmek b 
bahsederken, "mahkeme Bürhaned • olduğundan dolayı, cevabı. n :tıa 
dinin riyasetinde filan azadan mil - ceksin demc,..k için ~aze.tenı.n a 
rekkep olarak, iddia makam.ı.nda da göstermek lazımgelır. Şımdı h 
filanca zat bulunarak teşekkul et - gazetenin bu neşirde bir hatası 
miştir,. demiş oba, adınızm _gazetede dır, bunu tetkik edelim. 
geçtiği bahancsile bu neşrıyata c:c- Hakkın suiistimalini, mcvı~ 
vap vermek hakkını kendinizde bu • mızdan hiç biri kabul edemez. 
Jur musunuz? at kanunu da hakkın suiistiına 
Eğer bulamazsanız, sebebi, bu ya· vaz veremez. 

zıların şahsınıza bir taarruz te§kil et· Vasfi Ra§it, bundan sonra. ~ 
memesinden ve sizi, müdafaaya mcc mevzuuna girerek izahat verrn1f 
bur kılacak mahiyette bulunmamasın nunda. hakimlerden matbuatıf1 
dandır. Daha mürekkep bir misal benzer vaziyetlerde "mukad~l 
söyliyeyim: terbiyeli bir insanın, bu nı tayin edecek" bir karar verı 

Kraldan Ziyade 
Kral Taraftarları 

[Bqı l incide] 
gayretile ve kitle halinde aksülamel 
yapacak liberal partiye rağmen geti 
recek olursak, ne millete ~ de hane 
dana hizmet etmiş oluruz. lç anor -
mal/ik daha şiddetle devam eder ve 
bir çok neticelere varır. Krallığın 
tekrar ihyası için bilhassa, son isyan 
danberi §ellerinin muazzam nüfuzun 
dan sıynlmış olan Venizelist alemi 
şiddet kullanmadan tenvirine çalrş -
mak lazımdır.,, 

Bu sözleri Çaldaris tekzip etmiş 
değildir. Demek kabul ediyor, ve bu 
sözler onun rejim meselesi üzerinde 
ki düşündüklerini bildiriyor bu söz
lere göre Çaldaris için asıl rejim o· 
larak krallık vardır. Yalnız biraz da 
ha beklemek lazımdır. Ve işte plebi 
sit bu sebepten, mümkün olduğu ka
dar uzak bir tarihe bırakılacaktır. 
Bu akşam toplanacak olan milli 
mecliste, plebisit hakkında söz ıöyle 
mek için otuz beş aaylav yazılmıştı. 
Fakat Başbakanın müdahalesi ile ve 
işi uzatmamak için saylavlardan ço
ğu söz söylemekten feragat etmişler 
dir. 

Fikret ADIL 

ÜSKÜDAR İKİNCİ NOTERLİ· 

GİNDEN: 

İstanbul Tan gaze,tesine 

1sküdarda Rumi Mehmet paşa ma

hallesinde Şemsi pap caddesinde 
33.35 No. Ju odun deposunun Mus
tafa Eşref tarafından bedeli malum 

mukabilinde Arif oğlu Fazıla devir 

edildiği Noter kanunun 153 üncil mad

desine istinaden ilan olunur. 

isterken demiştir ki: 
- Huzurunuzda müdafaa e 

ğim dava yalnız müvekkilimin 
değildir. Belki gazeteciliğin, )ti1 
meşru müdafaasına teaddi teŞ 
miyen faaliyetinin ve tasarrufllf1 
vasıdır. 

Mahkeme, evrakı tetkik ede 
nümüzdeki 18 Temmuzda kara 
recektir. 

Zekli Apayd ınırt 
Tetkikleri 

Moskova, 13 A.A. - Türki~ 
yük elçisi Zekai apaydın Tll~ 
kurslarını takip eden Türk rn 
disleririi zir,aret etmiştir. 

Bu mühendislerin çalı tıkla 
Moskova dokuma cnstitüsünU!l 
kinindedir. Büyük elçi mühen 
rin oturdukları yerleri, yem7lc

1 leri gezmiş ve Türk mühendıs 
muvaf fa ki yetinden ve takip e 
oldukları etütlerin teşkilatın 
layı sevincini bildirmiştir. 

Beıediye ile Tapu ara 
bir ihtilaf 

Belediye ile tapu arasında bit 
lif çıkmıştır. Bir arsa ifraz ed1 

ten sonra yapıya başlanırken t 
pılar arasında küçük yollar a 
ta ve buna irtifak hakkı denil 
dir. 

Belediye ile evkaf arasında1'• 
Jaşamamazhk bu yüzden çı ıtl 
Belediye yol yapma ve açrnatt 
disine ait olduğunu Heri sil 
puda bunun aksini iddia ed.e~ 
hakkın kendisine verildiğinı ı 
miştir. Nihayet ihtilaf iki 1 
arasında halledilememiş ve blJ 
le maliyeye bildirilmiştir. 

Maliye işi önemle gözden. 1 
cek ~ bir çok kimselerin !';~ 
yüzden geri kaldığı için ihtıl 
kısa zamanda halline çalışıla' 

birli, pis, lanetleme herif!,, . ~ 

KIRMIZI VE SiYAH 

göıterit olıun diye bir değer veri
yorlar. Bunlan iyi öğrenin demele
ri, çabuk öğreneni övmeleri, benim 
gibi delileri tuzağa dütürmek için. 
Benim bütün kıymatım, o aaçmalan 
çabuk kavrayıp bellemekte idi. Yok
la bunların hakikiğ değerini onlar 
da mı anlamıt? Yoksa onlar da mı 
bu bilgilere benim baktığım gibi ba
kıyor? Bir de ben kalkmış, o bilgi· 
nin saçmalığını anladığım için kol· 
tuklarımı kabartıyordum. Her vakit 
birinci çıkmamın kendine dütman 
edinmekten baıka faydası olmadı. 
Benden daha bilgili olan Chazel, ce
vablanna budalaca bir ıey karııtırıp 
ellinciliie kadar düıüyor; hazan bi· 
rinci oluvermesi dalgınlığından. Ah! 
M. Pirard bana bir kelimecik söylese 
ne faydalı olurdu 1,, diyordu; dini 
bütün olanlara cennette bir yer sa
tacağım. Bu yeri onlara gözle görü
lür kılmak için yol nedir? benim 
göriltilmiln rahib olmıyanlann görü• 
tünden farklı olması.,, 

Ama onlann düşünür, muhakeme 
eder gibi bir halleri olmaması için 
doğrusu haylı ıebeb vardı. 

Julien çehresinin ateıli ve kör, her 
§eye inanmağa, her ıstırabı çekmeğe 
hazır ~ir iman göstermesine çok gay
ret edıyor, kendini sıkıyordu. Böyle 
:; ilz?ere İtalya mapastırlarında çok 
tesadüf edilir; Guerclıin de kilise 
tablolan ile biz dünya adamlarına o 
} ü.zlerin en güzel örneklerini bırak· 
mıstır (1). 

Buna belki gülümsiyecek olanlar, 
abbe Delille'in, xvı ıncı Louis sarayı 
bayanlarından birinin sofrasında, 
bir yumurta yerken ne kadar kaba
hatler işlediğini lutfedip de hele bir 
hatırlasınlar. 

Julien, kolu kanadı dü~tLlit". 
lerde içini çekerek: ''Benırtı.11 arkadaşım olan bu köytül;rı 
liği kendileri için ne büyul< 
tünlük! diyordu. Onlar rtl 
geldikleri zaman hoca o~a~~ 
gibi bir yığın dünya fikrı_f1. 
tarmak eziyetini çekmenııŞ 't 
yaparsam kar etmiyor, onla 
bu çeşit fikirler olduğunu 
den okuyor.,. 

~bbe Pirard'ın ona hiç bir yardımı 
olmamıştı; ona, günah çıkarma ye
rinden başka hiçbir yerde bir kelime 
bile söylememişti, orada da pek söz 
söylemez. dinlerdi. Julien kendisine 
"confesseur,, olarak abbe Castane
de'i seçse idi iş büsbütün başka 
olurdu. 

Julien, tuttuğu yolun delilik oldu
ğunu anlayınca iç sıkıntısından da 
kurtuldu. O güne kadar olan hare
keti ile başına açtığı derdin nereye 
vardığını anlamak için, artık gurur
lu bir sükutla arkadaşlarını başın· 
dan savmaktan da vazgeçer gibi ol· 
du. Ondan işte o zaman öç aldılar. 
Kendini sevdirmek için yaptıkları 
!hakaretli alaya varan bir hafifseme 
ile karşılandı. Julien, medreseye gel· 
diğinden beri geçen her saatin, hele 
ders dışında geçirilen her saatin, 
kendisi için ya bir iyiliği, ya kötü
lüğü dokunmuş olduğunu anladı; o 
saatlerde kendine ya birer iki.Şer 
diişman daha edinmiş, ve yahut ki 
gerçekten faziletsever, hiç olmazsa 
ötekilerden daha az kaba birkaç 
medreselinin hayırdilerliğini kazan
mı§tı. Ba~ına açuğı derd çok büyük· 

STENDHAL 

tü ve işin düzeltilmesi için çok uğ
raşmak lazımdı. Artık Julien'in gözü 
açılmıştı, her an tetik davranıyordu; 
kendine yeni bir karakter biçmek 
lazımgeliyordu. 

Ciözlerinin hareketini düzeltmek 
ona çok ağır geldi. ''Burada herke· 
sin yere bakması meğer sebebsiz de
ğilmiş. Ben Verricres'de ne kadar 
da toy, kendini beğenmit bir adam 
mıtım ! orada ben yapdığımı sanı
yordum; oysa ki sadece hayata ha· 
zırlamyormuşum; işte artık dünya· 
nın asıl hali ile kat'Jılaıtım, ömrü
mün sonuna kadar onu her yerde 
böyle bulacağım, h;r yerde dört ya· 
nımı dütman kuşıyacak !,, Sonra ila· 
ve ediyordu: "Her dakika ~railik 
etmek de ne ıor §eyi Herakles'in 
gördüğü ağır işler bunun yanında 
ıoluk kalır. Yeni çağın Herakleı'i, 
kendisini bütün gençliğinde tez can· 
lı, kibirli diye tanıyan kırk kardinal 
ardı ardma tam on beş yıl tevazu 
göstererek aldatan Sicte-Quint'dir.,. 

İçinden kızarak: ''Burada bilginin 
hiç de mi değeri yok? diyordu; dog· 
mayr. kutsal tarihi. bütün burada 
okutulan dersleri öğrcn.ınefe. ancak 

Aylarca bütün zamanını bu yolda 
çalıtmağa vermif, yine de dütünür, 
muhaıkeme eclw gibi bir hali olmak· 
tan kurtulamamııtı. Gözlerini kımıl· 
datması, ağzının duruşu, imanının 
bütün ve her şeye inanmağa, inandı
ğını da lazımgelirse her cefayı, ölü
mü göze alarak müdafaaya hazır ol
duğunu göstermiyordu. Julien, en 
kaba köylülerin bu yolda kendinden 
önde olduğunu görüp kızıyordu. 

Büyük bayram günleri medrese 
talebesine domuz sucuğu ile "chouc
routt>,, verildi. Julicn'in sofra komşu
ları, onun bu bahtiyarlığa pek aldı· 
rış etmediğini farketmişlerdi; ilk bü
yUk ıuçlanndan biri .... !! 

Julien·in böylece gözü açıldıktan 
sonra, haftada bet defa tesbih çek
mek, Sacrc - Coeur ilahileri ve daha 
bunlara ben.zer dualar, ibadetler, gö
se en çarpan hareketleri oldu ; oysa
ki daha birkaç gün önce bunlan, in· 
sanı aıktntıdan öldilrebilecek §eyler 
aayıyordu. Kendini sıkıca bir göz
den geçiren ve yapabileceklerini gö
zünde büyiltmemeğe, en çok buna 
dikkat eden Julien, medresede birer 
örnek diye gösterilen talebeler gibi 
her an anlamlı işler görmeğe heves 
etmedi; böyle dinde kemale erdiğini 
sandıracak i~lere daha vakit vardı. 
Medresede, mesela bir rafadan yu
murtayı öyle bir yiyi§ vardır ki in-ı 
sanın zahidlikte ilerlediğini bildirir, 

julien önce non cu1pa'ya ermeğc 
çalıştı; bu hale ermiş olan genç med
reselilerin yürüyüşü, kolunu, gözle
rini oynatışı, hasılı her hareketi doğ
rusu artık dünyaya itibarı olduğu
nu göstermez ama kendini yalnız 
gerçek hayat düşüncesine bağladığı
nı, bu hayatı büsbütün bir hiç say
dığını da göstermez. 

Julien ikide bir koridorların du
varlarında kömürle yazılmış şöyle 
cümleler görüyordu: İnsanı cehen
nemde ebediyyen kızgın yağlar için
de yanmaktan kurtarıp ebediyyen 
cennetin zevklerini taddıracak ol· 
duktan sonra bu dünyada altmış yıl 
musibetlere uğramışsın, ne çıkar 1 J u
lien bunlan artık eskisi gibi hor 
görmüyordu; her tn on lan gözönün
de bulundurmak lazım geldiğini an
ladı. "Benim bütün hayatımda yapa-
cağım nedir? · 

Bu o'•lu. Arkadaşları onun bu ha
reketini en budalaca mürailiğin çir
kin, nefret edilecek bir izi diye kar
şıladılar; en çok bu yüzden düşman 
kazandı. ''Hele şu kendini beğenmiş 
züppeye bakın! diyorlardı; en iyi 
medrese taanu'nı. domuz sucuğu ile 
"choucroute,, a dudak büküyor! ki· 

Julien, medreseye geteıı 11 
köylülerin en kabalarını, 011 

kanmağa varan bir dikkatle 
geçiriyordu. Bunlar sırtları~ 
vırcık havlı kumaştan ceıce~C 
kara cübbeyi giydikleri vı1' 
bildikleri, bütün me~e~ 
Franche - Comte'deki dı>;.s 
tıkır tıkır geçer akçeye ıca 
ve sonsuz bir saygıdan c;te 
di. 

.. Tıkır tıkır geçer akçe,, 
ıin para'mn, bu yüce mefb ;;, 
det eder gibi, destanını 1 
bir ifadesidir. 

(l) Louvre müzesınde dııc ~ 
in arkasından zırhı çıkarıı> pıı 
giymesini ta&\•ir eden 1130 nıı 
toya bakın (Stcndhal). ı 

(Arka~ 
:r1.l-
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l lstanbul Komutanhgı ~ 
Satlnalma Komlayonu 

lllnları 

Çerkesköyündeki kıtaa
tın ihtiyacı olan (72.000) 
kilo Ekmek'e verilen fiat ko 
misyonumuzca pahalı gö
rüldüğünden tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muşdur. Ekmeğin beher ki
losuna tahmin edilen bedel 
on kuruşdur. İhalesi 1 S 
Temmuz 935 pazartesi gü
nü saat 15 dedir. Şartname
si her gün öğleden evvel 
Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komisyonunda gö
rülebilir. İsteklilerin 540 
liralık teminat mektubu ve
ya makbuzu ve 2490 sayılı 
kanunun 2,3 cü maddelerin
deki vesikalarla birlikde tek 
lif mektublarını belli günde 
ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Satmal
ma Komisyonuna vermele
ri. (3378) 

4978 • 
Çatalcadaki kıtaat ihtiya

cı olan 2 2 ton koyun eti 
kapalı zarfla eksiltmeye kon 
muştur. Koyun etinin be
her kilosuna tahmin edilen 
bedel 3 8 kuruş olup ihalesi 
19 Temmuz 9 3 5 cuma gü
nü saat 15 dedir. 

Şartnamesi hergün öğle
C!en evvel Fındıklıda Satın 
alma komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek
lerin 62 7 liralık ilk teminat 
makbuzu veya mektubu ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerindeki vesika
larla birlikte teklif mektup
lan belli gün ve ihale saa
tmdan en az bir saat evveli
ne kadar komisyona ver
meleri. (3745) 

5055 ••• 
CatalcadMi kıt'at lhtiya

CI olan (77000) ~ buf
~y unu kapalı zarfla eksilt 
m1ye konulmuştur. unun 
beher kilosuna tahmin edi
~n bedel 12 kuruş 5 o san
tim olup ihalesi 19 temmuz 
935 cunıa günü saat 15,30 
dadır· Sartna.nesini her gün 
öğleden evvel Fındıklıda sa
tın alma komisyonunda gö
rüle bilir. Eksiltmiye gire.. 
ceklerin 7 2 2 liralık ilk te
minat makbuz veya mektu
bu ve 2490 numaralı kanu
nun 2 - 3 ncü maddelerinde
ki vesikalarla birlikte teklif 
mektuplan belli gün ve iha
le saatmdan en az bir saat 
evveline kadar komisyona 
vermeleri. (3746) . 5056 

••• 
lstanbul Komutanlığı kı

taları ihtiyacı olan 240 ton 
Un komutanlıkça pahalı 
görüldütünden tekrar ka
palı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Beher kilosuna tah 
min edilen bedel 12 kuruş 
50 santim olup ihalesi 24 
temmuz 1935 çarşamba gü
nü saat 1 S dedir. 

Sartnamesi 15 O kuruş 
mukabili Fındıklıda Satın 
'.Alma komisyonunda alına
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin 2250 liralık ilk teminat 
mektubu veva makbuzu ve 
2490 savılı kanunun 2-3 ün 
cü maddelerindeki vesika
larla birlikte teklif mektuP
lannı belli gün ve ihale saa
tmdan en aı: bir saat evveli
ne kadar komisyona verme
leri. (3852) 

Catalca 
bırliklerin 

• 
5171 

vr civ rmd ı 
ıhtiyacı olan 

4577 

lstanbul Cümhuriyet Müddeiumu
miliğinden: 

İstanbul Ceza ve tevkif evlerine 31-5-936 gününe ka· 
dar lazım olan ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konu
lan ve 4 78080 kilodan ibaret ve beher çifti 960 gramdan 
498000 çift birinci nevi ekmeğin 8-7-935 gününde ya 
pılan eksiltmesinde isteklinin verdiği teklif mektubunun 
şekli kanuna uygun olmamasından kabul edilmiyerek 
sözü geçen ekmek yeniden kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuşdur. Ekmeğin muhammen kıymeti bele
diyenin bugünkü kabul ettiği narh fiatı göz önünde tu
talarak 52588 lira 80 kuruş olub muvakkat teminatı 
3944 lira 16 kuruşdur. İstekliler bu baptaki şartna
meyi tatil günlerinden maada her gün Postane binasın· 
da İstanbul Müddeiumumiliği Levazım Dairesinde gö
rebilirler. Eksiltme 31-7-935 salı günü saat 15 de İs
tanbul Adliye Levazım Dairesinde yapılacakdır. Ek
siltmeye gireceklerin zarflarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline yani saat 14 de kadar 
İstanbul Adliye Levazım Dairesinde toplanacak Ko
misyonun Reisliğine bizzat veya vekili ile veyahud dış 
zarfı mühür mumu ile mühürlü ve ismile açık adresinin 
ve teklif mektubunun hangi işe aid olduğunun yazıl
ması şartile aynı saate kad~. i.=adeli teahhütlü olmak 
üzere posta ile göndermelerı ilan olunur. (3916) 

OSMANLI BANKASI 
28 Şubat 1935 tarihindeki mali vaziyet 
Aktif 

laterlin Ş. P 

Hiaae senetlerinin tesviyesi ulep edilmemi§ olan kıımı 5.000.000 - -
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 4.843.875 13 1 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar I.17Q.220 13 8 
Tahıil olunacak senetler '4.464.618 13 7 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 2.855.807 11 7 
Borçlu heaabı cariler '4.995.357 1 l 1 
Rehin mukabilinde avansla: t.319.991 4 7 
Kabul tarikile borçlular 680.781 l 7 2 
Gayri menkul mallar ve mobilya 629.371 13 2 
Müteferrik 94.993 16 10 

27.064.018 5 7 

Pasif 
!ıterlin Ş. P 

Sermay~ 10.000.000 - -
StatU mucibince ifru edilen ihtiyat akçesi 1.250.000 - -
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 367.706 17 11 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli 1enetler 294.695 9 2 
Alacaklı hesabı cariler 12. 117 .83 7 4 4 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler ~.109.851 12 2 
Kabuller 680. 781 17 2 

is tanbul Harici Askeri Kıtaatı lllnları 
Müteferrik 243.145 4 10 

27.064.018 5 7 

Gaziemi deki kıtaat ihti
yacı için 1 O ton ekmetdik 
dn kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya konmuşdur. İha
lesi 18 Temmuz 935 per
şembe günü saat 15 de İz
mirde Burnovada askeri 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacakdır. İşbu un için 
kestirilen bedel 18 2 2 O lira 
dır. İlk pey 1365 liradır. 
İsteklilerin Ticaret Odasın
da kayıcllı olmaları ve vesi
ka cöstermeleri mecburi
di~. Sartnam,.i her gün Ko
mısyonda c8rülebilir. İs
teklilerin ilk pey mnbm
larile birlikde teklif mek
tublannı münakasanm ya
pılacağı gün ve saattan en 
aşağı bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde 
Burnovada Askeri Satmal
ma Komisyonuna vermiş 
bulunmaları. (38) (3637) 

4980 
••• 

Lüleburcuiiaki kıtaat ih 
tiyacı için ikiyüz altmış beş 
ton un kapalı zarfla satın 
almacakdır. Muhammen be 
deli 34450 liradır. Eksilt
meye girme parası 2584 
liradır. Eksiltmesi 25 tem
muz 935 perşembe cilnü 
saat 10,30 da yapdacakdır. 
Eksiltmeye girecekler ka-

( 6150) kilo zeytin yağı 2 
Ağustos 93 5 cuma günü 
saat 15,30 da açık eksiltme 
ile alınacak dır. Beher kilo
sunun fiatı 35 kuruş olub 
ilk teminatı 162 liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin vakti muayyeninde te
minat mektub veya mak
buzlarile birlıkde Fındıklı
d S tınal Komisyonu-

4013) 

nuni oturacak yer göster
meğe ticaret odalanndan 
tasdikli vesika ve ıirket na
mına cirecekler vekiletna
me göstermeye mecburdur
lar. Şartnamesini almak ia
teyenler her gün komisyo
numuza müracaat edebilir
ler. İsteklilerin belli gün ve 
saatten bir saat evvel Bur
gazda Askeri Saunalma 
Komisyonuna rnüracaat

me her gün komisyonda gö-
rülebilir. ( 64) (3812) 

5173 
Kuyuda muvafık oldufa tıaldik olunur 

llea ... ul Mmahbu Türkiye Umum Mildüril 
PH. QARELLl 

lan. (65) (3871) 

••• 
Vize için 12000 kilo sa-

n Umumi Muhasebe Şefi 
G. DBLLA SUDDA 

de yaima istekli çıkmadı-
ğından yeniden kapalı zarf Deniz yollan 
la eksiltmeye konulmuş-
dur.. İlk peyi 625 lira, tah- 1 Ş LE T M ES 1 
min bedeli 68 kuruş 50 san- Acenteleriı KaraJdS>' Klprtlbqı 
timdir. Tel. 42362 - Slrked llWıOrdar-

Pınarhisann 8500 kilo 1111••• Hu. Tel. 22740· ın111 
sade yağma istekli çıkma- Trabzon ıolu 

sı 72 dığından kapalı .zarfla ek-
* * • siltıneye konulmuşdur. İlk KARADENlz 'Hpura H Tem· 

Tekirdağ kıtaatı için 280 peyi 436 lira tahmin bedeli .- PAZAR fGnG ... t 20 de 
ton ekmeklik Un kapelı 70 kuruştur. RlS9P kadar. (4016) 5512 

zarfla eksiltmesi 27 Teın- Alpullunun 11000 kilo 11----------
muz 1935 cumartesi günü sade Yağına istekli çıkmadı- lskenderlıe yolu 
saat 9,30 da ve MalkaranJll ğından yeniden kapalı .sarf-
80 S ğır rf la eksiltmeye konulmuş- E G E npuna 16 Temma 

ton ı eti kapalı za - dur. İlk pey 561 lira tahmin .SAIJ rhl uat ıı • a.... 
la eksiltmesi 27 temrnuı: b d tlerir,. kadar. 4017 ssıs 
935 cumartesi gu··nu·· .-t e eli 68 kuruttur . 

Her üçünün ihale aünü ~-n•111•:••----10.30 da ve Malkaradlll • 

Devredilecek ihtira 
Beratı 

" Kabn hidrokarbon yaılannm 
motörlerde kullanılmak üzre hafif 
hidrokarbon& tahvili uıulil" baklan• 
daki ihtira isin isti.baal olunan 8 A· 
fustot 1931 tarih ve 1770 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiii hukuk 
batkaama devir veyahut icara ve
rilmeli münasip cörllldUlilnden bu 
buıusda fazla malQmat edinmek is
teyenlerin, Galatada Aslan Han. 
5 nci kat l-4 numaraları müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

5263 

VAPURCULUK 
Türk Anomm Şirketi 

lataabul Acentabil 
Liman Han. Telefon: 22925 . 

150 ton ekmeklik Un da p- 31 Temmuz935 saat 18 de-
za kapalı zarfla eksiJtrneSİ dir. İsteklilerin Vızede Sa-
2 7 temmuz 1935 curnarıesi tmalnıa Komişyonuna pl
sriinü saat 11,30 da Tekit- meleri. <79! •: 40lO) 

Yedlntl icra memurlufundan 1 Trabzon Yolu 

dağ Satın alma Komis~ Tümen kıtaatımn ihtiya-
nunca yapılacaktır. cı olan 621>,000 kilo yulaf 

Tekirdai Ununun rnu- kapalı zarfla münakasaya 
hammen Bedeli 12 lcUf\IŞ konmuıtur. Beher kilosu-
50 santim ve mnva~ır,.t te- nun muhammen fiyatı 4 ku 
minatı 2625 liradır. Malka- ruş 50 santim olup ihalesi 
ra Sıtır etinin muhammen 3-8-9 3 5 cumartesi &ilnü 
bedeli 22 kurus ve teminat saat g da' Bayramiç Tümen 
muvakkatası 920 liradır. Satınalma komisyonunda 
Malkaranm Ununun mu- yapdacaktır. Serait ve ev
ham"'~" bedeli t 3 kunı~ ve safını bulundukları mahal
m11vakkat teminatı 1463 ti- lin satınalma komisyonla
l"achr. nna müracaat ederek öğre-

Teminatlar ihaleden bir nebilirler. İsteklilerin mü
saat evvel muhasebecilik nakasa kanunun 2, 3 üncü 
vemesine vattn1mış o1a- maddelerine cöre istenilen 
r.aktır. Baska mal sandık- vesaikle muvakkat teminat 
lanna vatmlmış olan temi- tutan olan 2092 liramn i
nat malrhn?.1an ve 'Ranka haleden bir saat evvel Tü
tem;natl::ırile niier belveler tnen satmalma komisyonun 
+,.ır,;t mektnnlarr irl!n~ine da hazır bulunmaları. (70) 
konulması limndır.Şartna- ı (3957) 

Bir borçtan 4oJvl mabcus bulu- TARI npuru 16 Temmm 
nub paraya çevrilmesine karar veri- SALI aat 20 de Riseye kadar. 
len Komple yenl Guos maldneainln • ım lllHtlll H111Ulll 
16-7-935 tarlıine ıeten uh ,unu 
uat 12-13 e kadar Tabtablede Tele

fon Şirketi yanında A. Faik Limited 
Şirketinde birinci apk artırmaya ÇI• 

kanlacalmdan taliblerin ıUn ve IU• 

tinde mahallinde bulunacak memura 

935-88 aayı ile müracaatlar ıllln olu
nur. (13060) 

Beyoflu d3rdilncl1 ıulh hukuk 
mahkemeelnden : TerekffiDe mah
kemece el konulan aıu Kirmea Ha
san'• ait olarak : J) Kallmpqada 
Camilkebir maballealnde Tenane b· 
pusu KWbane IOkak 4 No. lu dik· 
klnda mevcut lff& açık artırma IU

retl ile 19-7-0SS cuma IUt 15 4e •
tılacaktır. tıtüll olanların ıhterllen 
giln •e 1Utta mabalHncle ilam bu
lunmalan ve dillrkinda mevcut etfa 
baklanda her banal bir ıuretle alika· 
11 olanJann aatıı gUnUnden evvel 
araubal u. maııkemeye celmeleri lu· 
sumu ilh olunur. (13035) 

Bu kehmeyi iyi belleyiniz! 

Bu gün IWll bulunmayan bir tlYf.-
SEKSÜLİN de bulacaksımzl 

l(UTUIU 200 k'f. 
BEŞiR KEMAL • IAHIUT CEVAT 

ECZANESi SiRKECi 
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~Yalnız Küçük Çiftlik parkında~ 

~ Müv~~~k~~~~n~~~~i:z~~~~!!!3~6~ 
5324 

Ankara Şehir imar Mü
dürlüğünden: 

<' 1 - Eksiltmeğe konulan iş Ankara mezarlığı duvarı 
tesisatının keşif bedeli 56671 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli. 
G- Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı üç lira bedel muka

bilinde Ankara İmar Müdürlüğünden alacaklardır. 
3 - Eksiltme 26 / Temmuz/ 1935 cuma giinü saat 15 

te Ankara İmar Müdürlüğünde yapı]acaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin 4084 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ve
sikaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi la
zımdır. 

Eksiltmeğe en azı bir parçada 5000 liralık temiz duvar 
işi yapmış olduğuna dair vesikası olanlar girebilir. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazı
lı saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlü
ği1ne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış ol-
ması lazımdır. Postadan olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (1625) (3815) 5161 

rvlüfettiş Namzedliği ve Şef Nam
zedliği için müsabaka imtihanı 

1 ürkiye 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 şif ahi 
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
fettişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 
lira aylıkla MüfettişJiö-e geçirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırı
lacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajlarının so
r1mda ehliyet imtihanına girecekler ve kazananlar ter
fi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Siyasa] bilgi
ler) veva (Yi.iksek Ticaret ve İktisad) okulasından ve 
yahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı 
men1leketlerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak 
gerekdir. 

5 - İmtihan programını ve sair şartları gösteren 
izahnameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Banka
larından elde edilebilir ( 3 9 51 ), sıso 

"it" 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamız muhtelif servislerinde calışdırılmak üzere 

müsabaka ile ve yüzer lira aylıkla on memur alına
cakdır. Müsabakaya girmek için Liseleri veya Ticaret 
Liselerini ve yahud Galatasaray Lisesi Ticaret kısmını 
bitirmiş olmak ve yirmiden aşağı, yirmi beşden yukarı 
yaşda bulunmamak lazımdır. 

Miisabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, 
. ve nelerden imtihan yapılacağı, Ankara, İstanbul ve 
İzmir Ziraat Bankalarımızdan elde edilebilecek şartna
melerde yazılıdır. Müsabaka 1-8-935 perşembe günü 
sabahı saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankaların
da yapılacaktır. 

İstekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikde 
en son 24-7-935 çerşamba günü akşamına kadar An· 
karada Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne gönder· 
mek veya vermek suretiyle müracaat etmiş bulunmalı
dırlar. ( 3 9 5 2) s2s1 

Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama 
Okulu Müdürlüğünden: 

Tahsil orta okul derecesinde bulunan okulumuzun bu 
sene yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır. Kayıt 
şartları aşağıda yazılıdır. 1 

1 - İsteklilerin ilk okul mezunu olmaları şarttır. 
2 - Yaşları 14 - 16 olmak ve Türkiye Cümhuriyeti 

tabasından bulunmak ve ailesi fena şöhret sahibi olma-
mak lazımdır. ı 

3-İsteklilerin dilekçe ile ve aşağıdaki yazılı cvrakla
rile birlikte Kasımpaşada Tersane dahilindeki Deniz 
Gedikli Erbaş hazırlama okulu müdürliiğüne baş vu
rurlar. 

A - İlk okul şahadetnamesi, 
B - Hüsnü hal kağıdı. 
C - Fotoğraflı nüfus kağıdı. 
E - Aşı kağıdı. 
F - Üç adet resim. 
4 - Bu kağıtları hazırlayan her istekli öğrenci tem 

muzun beşinden ağutosun 15 ine kadar okul müdürlü 
ğüne müracaatla kayıt muamelelerini ve sıhhi muayene 
lerini yantırırlar. 

5 - D1C:.::ı,.r1a bulunanlar buhmd11H;:tn yerin en büyük 
askeri makamlarına müracaat etmelidirler. (3763) 

5085 

lstanbul Sıhhi müesseseler artırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

İstanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebesi için 700 ta
kım elbisenin dikilmesi olbaptaki şartname ve nümune
si veçhile ve kapalı zarf suretile eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme yeri : Cağoloğlunda İstanbul Sağ'it direk
törlüğü binasındaki komisyondadır. 

Eksiltme tarihi 24-7-1935 çarşamba günü saat 14 
dedir. 

Tahmini fiyatı beher takım dikiş 1 O liradn. 
Muvakkat teminat 52 5 liradır. 
İstekliler bedelsiz olarak Fuat paşa türbesi karşısın 

da Tıp Talebe yurdu merkezinde şartname ve numune 
yi görebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin cari seneye ait ticaret odası 
vesikası en az üçüncü sınıf terzi vesikası ve bir resmi 
müesseseye en az 500 takım elbiseyi iyi diktiğine dair 
vesika ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektuplarile belli saattan önce komisyona baş 
vurmaları. (3787) 5112 

Ankarada yapılacak ye
ni mezarlık projesini~ 
müsabaka şartnamesı 
Ankara imar Müdürlüğünden: 

• . .. h dislc Müsabakaya Türk ve yabancı mımar ve mu en 
~irebilirler. . sifl 

1 - Yapılacak projeler mezarlık talımatnarne.b" 
ıygun olacak ve arazinin topoğrafik vaziyetine intı ıı 
~' gözetilecektir. . 18 

2 - Mezarlık yerini gösterir 1 / 1000 mıkyaslı ~?. 
le mezarlık nizamnamesi Ankara İmar Müdürlügutlıı 
]en bir lira mukabilinde alınabilir. Bu planın hud_u?~· 
:la mesaha miktarı fazla değişmemek üzere değışı~ 1 

1labilecektir. . . . bİ 
3 - Yapılacak projede idar~ kı~mıl~ ~e.kçıl ... ere aı:}ef 

:lalar üç tane bekçi evi, ruhanı ayınlerı ıç~n lazımg 
kısımlar müsabaka planında gösterilecektır. t 

4 - Ulus büyükleri ve kahramanlarına ınahsus arıı 
·arın yerleri ve arkitektural süslemelerle hususi aile I11e 
·arlık kısımları ayrıl;-caktır. .. uı 

5 :__ Mezar parsellerinin kabil olduğu kadar ku~ 
ıeydanlar etrafında ve komşu gruplardan alçak at' 
ralarile ayrılmış olarak yapılması müreccahtır .. 
6 - Krematoryom m:v~ii gösterilecek ve .hatıp ça:ı 
akınındaki tepelerden bırınde su deposu yen ayrılaC 
nuvafık yerlerde bir veya daha fazla mimari meydafl 
ar yapılabilecektir. v• ( 

7 - Ayrıca bir havuz tertibi müsabıkların isteğltl 
'nrakılmıştır. Münasip yerlerde umumi helalar yapıl8 

-:aktır. · t1'l 
8 - Yapılacak projenin 1/1000 mikyasında umtı 

vaziyet ve park planile 1/500 mikyasında beş detaY 
planlarım ihtiva edecektir. Ayrıca umumi giriş kaP15 

ve etrafının 1 / 1000 mikyasında plan ve resimleri yaP1 

1 acaktır. Projenin hava pespektivi yapılacaktır. Müs3 

'Jaka projelerine rumuz yazılıp isim yazılmıyacaktır .. 
Planlar Ankarada İmar Müdiirlüğüne ilan müddetı 

ıin bittiği günün saat 1 7 sine kadar makbuz mukabilifl 
le teslim olunur. Hiçbir suretle posta teahhuratı kabt1 

·dilmez. Müsabıklar projelerle birlikte ayrıca bal.m.u~1
1 

nühürlü bir zarf içinde isim, hüviyet ve adreslerını b! 
lirecekler. Bu zarfların dışında yalnız ait olduğu proJe 
ıin rumuzu yazılı olacak. Mükafat kazanmıyan veY 
::ıtın alınmıyan projelerin zarfları açılmaz • 

9 - Jüri hey ti Dahiliye, Nafıa Sıhhiye ve MaflY 
Tekilleri veya bunların tevkil edecekleri kimselerder 
':!şek kül eder. . 

1 O - Müsabakada kazanan birinci ve ikinci proJ 
ahiplerinden birinciye 1200, ikinciye 900 lira mükaf8 

ıerilir. Bunlardan başka beğenilen diğer üç proje de s9 

ıiplerinin muvafakatile beheri 300 lira bedel ile satıfı 
ılınır. 

İçiş Bakanlığı müsabaka planlarından dilediğini t~t 
oikte serbesttir. Müsabakayı kazanmıyan projeler teŞ, 
'ıirden sonra ve bir ay zarfında sahipleri diledikleri ta~ 
lirde geri verilir. f 

11 - Projeler 8 Eylul 935 cumartesi günü saat ! 
ıe kadar İmar Müdürlüğüne makbuz mukabili teslıtl 
1lunacak ve on gün sonra müsabaka neticesi bildirıl~ 
ek ve sekiz günde müsabaka projeleri umuma te~l11 

riilecektir. 
12 - Tatbik edilecek proje sahibi krematoryon:ı b: 

iç olmak üzere tekmil inşaat, bahçe, ağaçlanma, çıçe 
·nme ve meydan ve meydancık planları ve yol makta1

1
t 

fmi ve arzanilerile sair tesisatın ve toprak tesviye işe 
·inin 1/100, 1/50, 1/10 mikyasında inşaat projeleri~ 
netajlarını yapacak ve bu projelere göre tahakkuk e0, 
ek keşif bedelinden krematoryom hariç olmak uz~ .. 

?'o 3 inşaat projesi bedeli ve inşaata nezaret hakkı o 
ak ta ayrıca o/o 3 verilecektir.. (1617), (3816) J 

------------------------------------------_:::;;-sı6ı 
R E V U E Saatleri 

en dakik, en hassas, en son modeller 

dEYO~LU'nda : MISIRLI lııtll<IAI Cadde•t 899 

G At.ATA da : SAATCI ME:YER TUnel CaddOSI ıe 
iSTANBUL'da : A. KEŞIŞYAN. Sultan Hamam. 

Veni Cami Cacıcıeaı 4 
AN KARA' cıa ' RIZA TEVFiK, Bankalar Cadde•I e 

Umumi Oeooııu : lııtanbul. Bahçe Kaoı, Taş Han 19 Tel ton : 218&4 

l---------~ 

,-Muhayyer Hasan Şevki""-. 
Pudra, yağsız krem ve losyonıı:ırı 

•"'~ Her yerde ıır~ 

- r-JlcP 
Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet sf: () 
Gazetec.ı1ik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankara 

desi, 100.- Basıldığı Y.er : TAN matbaası. 


