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Peyami Safanm ''Hudutsuz 1 
milliyetperverlik ", Orhan 
Selim"in "Ekmek neden ya 
pıhr ? " fıkraları - Şehir 
haberleri. 
Ankara telgrafları - Muhib 

Nureddin'in "Sağlık, Hasta
lik" yazr.ıı - Felck,.ın "Sil
tem " frkrasL 
Son haberler. 
Memlekette TAN - Sağlık 
ögudleri. 
Özdil. 
Eko~omi - Güzellik krali
~clen. 
S p o r. 
Me~aklı resimler _ Briç _ 
Sevışmclcr, evlenmeler 
Gıizel san'atlar. • 
Diınya gazetelerine göre hi
<!a eler. 
Amerikada linç. 
Kadm ve Moda. 

lngilterenin 
Dış siyasası 
Diş siyasası bütün anlamı ile acun

sal (cihanşümlll) olan tek bir dev -
let vardır : Ingiltere ... Bu bakımdan, 
ne yalnız yeni dünya ve Büyük Ok
yanus ile ilgisi olan Amerika, ne u
zak doğuda genişlemek istiyen Ja
ponya, ne de Soviyet Rusya İngilte
re'ye benzemez. Avrupa'da olsun, A· 
ınerika•da,İskandinavya'da Büyük Ok
yanus'ta. \re uzak doğuda olsun,. l~
giltere'nın bu mıntıkalarla yakın ılgı
si vardır. İlgileri mevzii olan devlet
lerinin dıı siyasasına istikamet ve
ren düşünce, mevzii durumlar iken, 
lngiltere'nin dış siyasasını tayin e
d n amil, acunun genel siyasal ve 
ekonomik durumudur. 

Genel savaştan önce İngiliz dış si
yasının ağırlığı Avrupa üzerinde top
lanmı§tı. Gerçi Almanya'nın deniz
lerdeki Ingiliz egemenliğini- tehdit 
eden bir kuvvet olmaktan çıkması ve 
Almanya yerine, başka kıtalarda baş
ka devletlerin belirmesile İngiliz dış 
siyasasının ağırlık merkezi de de
gişmiştir. Ancak lngiltcre'nin Avru
pa kıtasmda güdeceği siyasa hiçbir 
vakit eski önemini kaybetmemiştir. 

lngilter 'nin Avrupa'ya karşı takib 
edecep •~ aiy .. a Genel aavqtan 
ao.nı:t buy~k bir karanızlık, geçir
mıştır. Bırtakrm devlet adamlan 
lngiltcrenin Avrupa işlerine karşı u~ 
zaktan seyirci durumunda kalmasını 
ileri sürmüşler. Birtakım devlet a
damları da banşın sağlamlaştıtrılma
sı, ln~iltere'nin arsıulusal hayatta 
faal bır ~ol oynamasına bağlı bulun
duğun~ ıddia etmişlerdir. lngiltere
d: vakıt vakit her iki siyasayı da 
guden, dah" doğrusu güdmek istiyen 
hükumetler gelmiştir. Bu kararsızlık 
iki sebebde~ ileri geliyordu : 

1 - lngiltere'yi idare eden devlet 
adamlan ar~smdaki anlaşamamazlık
tdank.. 2 - ~cunun siyasal durumun

a ı kararsı~Iıktan. 
. Bu iki sebepten ötilrü lngiliz dış 

sıyasası baz<fl Avrupa itlerine karsı 
yakın bir ilgi göstermiş, hazan d';. 
lngiltere'nin 1904 yılındar önceki 
"Splendid iso1ation" yani yalnızlık 
siyasasına döner gibi olmuştur. 

Bir yandan lngiltere için büyük bir 
tehlike teşkil eden hava kuvvetleri
nin tekamülü, öte yandan da arsıulu
ıal münasebetlerin aldığı son çığır 
k:ırşısında lntiltere'nin Avrupa işle
nne karşı uz~tan seyirci kalmasına 
taraftar ola.n fikir hayli gerilemiştir. 
BugUn İngılttre'nin Başbakanı bulu
nan ~aldwin, havadan İngiltere'ye 
gelebılecek teJtJikeye birkaç ay ön-
~e, şimdi artılt tarihi olan şu sözlerle 
ışaret etmişti : 

- Bundan böyle İngiltere'nin sı
nırlan, Manş lenizi kenarında de
gil, Ren n~hri Uzerindedir. 

Bu, aynı za~anda İngiltere'nin si
yasası'?-1 da izah eden bir sözdü. 
Baldwın, İngiitere'nin kendi adasına 
çekilerek siya911 yalnızlık içinde ya
şıyamıyacağ.ını ve acun barışı bakı
mmdaı: de~ılse de hiç olmazsa, ken
di emı.uyetı nohasından Avrupa'da 
faal bır rol O)namak zorağı karşı
sında bulundugunu anlatmış olı&yor
du . 

. Gerçek son. ~lar içinde !ngiltere
nın Avrupa sınsasında Baldwin'in 
isaret etti~i bu faaliyete şahit oluyo
ruz. Bu, Sır J 01'n Simon'un ve Eden' 
i~ Avrupa paytahtlarına yaptıkları 
bır ziyaretler Sctisi ile ba lar. Her i
ki devlet adamı da Bc:rlin'de Mosko
va'da, Prağ'da, Varşova da 'anketler 
yaptılar. ]:3un~a, sonra da yeni İn
giliz htikumetıntı iş başına geçmesi
!~ ~ı§. siyasaya ?Jıüs.bet ve muayyen 
l:ır ıstıkamet vertımışe benziyor. Bu 
yeni siyasa, ~~pa işlerine karşı ya
kından ilgi g~s~rmek; ancak eski· 
den olduğu gıbı kollektif bir teşeb 
b~s i!e .değil. İntiJtere'nin kendı em- ı 
nıyetını ve )<en~ menfaatlerıni ko
rumak için kend ba ına harek t et 
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Türk Denizinde Türk Bavrağı 

En genç denizcl, deniz işçllerl, kaptanlar ve Denizciler BirliOi başkanı Cumuriyef meydanında s8ylev veriyor, gaçH yapıyorlar 

Deniz Bayramı Dün Yurdun 
Her Yanında Kutlulandı 

Başbakan 
Diyarıbekirde 

YUNAN MECLiSi 

Diyarıbekir, 1 ( A.A.) - Baş
bakan ismet lnönü bugün Diya

Bayram sabahleyin onda başladı, gece yirmi dörtte rıbekire gelmiştir. 
bitti ve çok muhteşem bir deniz a 1 ayı yapıldı ı Adanadan geçerken 

Yeni Meclis 
Dün Açıldı 

[ATINA HUSUSi MUHABiRiMiZ 
TELEFONLA INTIBALARINI 

BiLDiRiYOR] 

Türk sularındaki kapotaj hakkının 
Türk denizcilerine geçişinin yıldönü
mü dün kutlulandı. Bütün Türk liman 
larında ayni günde yapılan gündüz-
lü ve geceli şenlikler, limanımızda da • 
büyük bir canlılık ve hareketle başa
rılmış, kamutanlıkla, kaptan ve maki
nistler kuralı, deniz kuralları ve yük
sek tecim okulası direktörlüğü tarafın 
dan kararlaştırılan program bütün ö
zelliğile başarılmıştır. 

Bayram başlarken 
Bayram törenine dün sabah erken

den ilk olarak Tophanede deniz işlet
me parkında deniz kurum ve kuralla
nnın toplanması ile başlanmıştır. 9,55 
de toplanan kafile önde gehir bando
su ve arkada sırası ile Denizyollan 
i~letmcsi, Vapurculuk sosyetesi, Li -
man işleri genel direktörlüğü, Akay, 
Ş_irketi Hayriye, Haliç, Türk §İ1eple
rı kurum ve sosyeteleri, Kaptan ve ma 
kinistlcr kuralı, Tophane, Galatasa -
ray, yolu ile yürüyüşe geçtiler. Her 
kurum ve kuralın kendine ait forsu 
ile çelengi önlerinde gidiyor ve her 
denizci elinde ayni boyda olan Türk 
veya halk partisi sancağını taşıyordu. 
Saat 10,45 de Taksimde ayni sıra ile 
yer alan bu kafilenin başında daha 
önce kendi muzikaları ile gelmiş bulu 
nan yüksek ticaret okulu okurları ve 
deniz komutanlığı erleri yer almışlar
dı. Anıd meydanının etrafı binlerce 
halk tarafından kuşatılmıştı. Saat tam 
on birde Deniz komutanlığı tarafın -
dan verilen bir işaretle törene başlan
dı. 

Cumhuriyet meydanında 
Meydanı dolduran binlerce halkın 

selamı ö~.ünd~ sancak direğine bayrak 
sekme torenı yapıldı. Muzika aelAm 
havasını çalarken limana verilen bir 
işaretle de önce Galata kulesi ve son-
ra limandaki bütün gemiler tarafın
dan diidük çalınarak bayrak selam -
Jandı. Bundan sonra ilbaylık, şarbay
hk, Halk Partisi, Komutanlık, Yük
sek Tecim okulu ve sırasile Tophane
den gelmiş olan kafiledeki kurum, 
kural ve sosyeteler Cümuriyet anıdı
na çelenklerini koydular. Çelenklerin 
konmasından sonra genç denizciler 
namına yiıksek tecim okulu mezunla-

!Arkaaı ~ uncuda 1 

Dün g ceki şenliklerden 
bzr &orunu 

~tatürkün dün kotraaa aldırdığımrı resimTerinden 

Atatürk Şenliklere Geldi 
lstanbul, ı ( A.A.) - Cümurba§kam Atatürk, bugün beraber

lerinde Ekonomi Bakanı Ce_1al Bayar olduğu halde, Moda~~a y~
ni teşekkül edip himaye/erme alınış oldukları Yat kulube aıt 
kotra ile deniz yarışlarının. yapıldığı yere gitmişler ve o~ada y~· 
rışları bir müddet seyrettı~ten sonra Adalar istika~et.~nde bil 
gezinti yapmışlardır. Atatur.k gece, deniz şenliklerı muna~ebe
tiyle Ankara vapurunda verılen baloyu şerellendirmişlerdır. 

Bir Cam fabrikası Viyanada 
Çalışıyor Süvarimiz 
Sömikok fabrikası da 
çahşmaya hazırlanıyor 
Paşabahçede kurulan cam ve şişe 

fabrikası dün çalışmaya başlamıştır. 
Dün birçok davetlilerin ve İş Bankası 
genel direktörü Muammer Erişin ö -
nünde fabrika ilk imalatını yapmış ve 
bunlar hazır bulunanlar tarafından 
tetkik edilmiştir. Fabrikanın çabşma-

f Yazı 5 incide l 

Birinci Oldu 
Viyana, 1 A.A. - Viyana 

yüksek atlama şampiyona mü
sabakasında Saim, Yalçın adın
daki atile 2 metreyi hatasız at
layarak birinciliği almıştır. 27 
haziranda "Prens Öjen kudret 
müsabakasında,, Saim, Yalçın 
ve Fekan atlarile dördüncü ol
muştur. Bu suretle iki mükafat 
kazanmıştır. 

Aynı gün Site Fefanspam mü 
sabakasmda yedinci ve doku
zuncu mükafatları almıştır. Ar
kadaşlar müsabakasında da yüz 
başı Cevat dördüncülüğü almıs 
ve çok alkışlanmıştır. 

' 

Adana, 1 (A.A.) - Başbakan is
met lnönü yanlarında Dı§ işleri Ba
kanı Tevfik Rü§tÜ Aras ve diğer zat
lar olduğu halde dün saat 15,35 de 
şehrimizi §ereflendirmişlerdir. Başba· 
kan Yenice durağında ilbay, prbay 
ve C. H. P. başkan vekili ve saylavla-

\ 
rımız tarafından kar§ılanmı§lardır. 
Başb:ıkan tren durur durmaz binlerce 
halk ve karşılayıcmm sürekli alkı§· 
lan arasında inmİ§ler, asker ve ban
don :n ve türlü kurumları oruntayan 
karşılayıcıların önünden geçerek gü
ler yüzle selamlamışlardır. Başbakan 
ve yanındakiler duraktan çıkarak oto 
mobillerlc ıchre inmişler, prbayhk 
bahçe11inde bir müddet rahat etmişler
dir. Sevimli konuğumuz cadde~er. ıe
çerken halkın çoıkun alkışlarıyle ve 
yaşa sesleriyle ka11ıla1mı~ardır. Bah
çede yarım saat kadar kalındıktan 
sonra durağa dönülmUftÜr ve tren 
16,35 te hareket etmigtiı;-. 

Atina, 1 Temmuz - Saat I0,30. 
Beşinci Yunan Milli Meclisi açıldı. 
Kral Oton tarafında. . .ıptırılmış o
lan eski saraydayım. r·•muriyetin ko
runması ididasile yapıldığı söylenen 
isyanı bastırmış bir hükumetin ulus
ta, krallık veya cümuriyet için plebi
sit yapılmasına karar verecek saylav
lan ne garip bir tesadüf ki.ilk defa ola 
rak bir Kral sarayında toplanıyorlar. 
Bu tesadüf, tesadüflere inananlar ve 
onlardan bir netice çıkaranlar içın. cü 
muriyet lehine bir alamet olmasa ge
rek. Yunanistan istiklalini ele aldığın 
dan beri Atinada kurulan Mitli Mec
lislerin beşincisinin toplandıgı bu sa
ray, garip bir ıekilde yapılmıştır. 
Kral Oton tahta çıktığı zaman bir sa
ray yaptırmak istemiş. O zamanlar 
Atinanın havası pek fena imiı - şim
di de pek iyi değil ama o zaman hae
tabklar, artmalar daha çokmuş - sara
yın, gehrin en havadar bir yerinde ku· 

C Arkası 3 Uncüde J 

Futbolcülerimiz Romen Takı
mUe Bugün Karşllaşacaklar 

Muhabirlerimiz futbolcülerimizin kamp 
h~yatı sürdüklerini bildiriyorlar 

Futbolcu/erimizin Romen meçhul askerinin mezarına ~elenk ko
yarken ve gene Romen kız talebesi ile bir arada bulunurlarken 

- Tan ;,;n ~ekilmiş iki lotoğralileri 
- Yu1111 wıcu aayfamu:da -
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~rısrıNPQKCE 
HUDUTSUZ MJLLIYET • 

PERVERLIK 
Yazlık bahçelerimizden biri

ne bir Fransız varyete kum
panyası gelmiş. Bundan bir kaç 
gün evvel,numaralara ilk başlıya 
cağı gece, kumpanyanın Fran -
sız oyuncularından biri sahneye 
cıkar ve memleketinin dilile, 
belki de repcrtuara ait bazı şey
ler anlatırken. halk arasından 
bir ses yükselir: 

- Türkçe konuş! 
Fransı~, bu hitaptan hiç bir 

şey anlamadığına tec11üf etti
gıni söyliyerek, likırdısını bitir
d"kten sonra çekilir ve varyete 
başlar. 

Halk arasından yükselen bu 
acayip sesin sahibini bulup ta 
kendisine yaptığı hareketin ma
nasını sorsaydınız, pek mürn -
kündür ki şu cevabı alırdınız: 

Ben milliyetperverim, 
Türkiyede türkçe konuşulması
nı ısterim. 

Tuhaf şey! Belki siz de milli
yetperversiniz ve siz de Türki
yede türkçe konuşulmasını is -
ters iniz; fakat neden bu adamın 
haykırışı, sizi bir vatandaşa bağ 
layan büyük duygunun telin
den, içinizde hiç bir ses dalgası 
geçirmiyor da, küçük dilinizi ki
litliyen bir hayret içinde onun 
y tiz üne baka kalıyorsunuz? 

Cünkü bu adam milliyetper
verliği anlamamıştır. 
Eğer milliyetperverlik, bavu

lunu daha dün çözmüş olan bir 
ecnebi artisti11in bizim dilimizi 
yirmi dört saatte öğreruneğe ve 
ertesi gece bizim sahnemizde 
türkçe kcnuşmaya mecbur ol -
ması demekse, Türkiyede ya
bancı dille yazılmış bütün gaze
teleri, kitapları, bütün Avrupa 
turnelerini, konserlerini plakla -
ra ve konferanslara varıncaya 
kadar hepsini yasak etmeliyiz, 
garp medeniyetine açtığımız 
kapıları örterek üstünü bu çe
şit milliyetperverliğin soğuk 
damgasile mühürlemeliyiz. 

Bir dereceye kadar olsun hu
dudu c;i-zilmemiş bir milliyetper
verliğin girebileceği noktaya 
burada isim koymak istemem: 
tüyler 'Ürperticidir. Yalnız mil
lı vetpcrverlik değil, bizde ha
zımsızlığa uğramış bütün fikir
ler, hele böyle kalabalık yerler
de ve yabancılann yüzüne doğ
ru püskürtülünce, bazı kafalar
daki darlığın mesuliyetini he
pimize dağıtıyor. En büyük fi -
kirler içine girdikleri insan bey
ninin hacmini aldıktan j.çin, yal
nız bunları aşılamak değil, sığ
dırmaya da müsait zeka sahası
nı açmak mecburiyetinde oldu-

umuzu böyle biçimsiz vakala
nn her tekerrüründe bir kere 
daha anlıyoruz. 

Peyami SAFA 

Takas yolsuzluOu 
Takas yolsuzluğu hakkındaki 

evrak, ihtisas müddei umumi -
liğince tetkik edilmeğe başlan
mıştır. Meıele yakında mahke
meye intikal edecektir. 

No. 71 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

Kadriye, bana bakarken, Mey 
- ... ,, ... ,. ... , menetin ablasını da göz ucile 

gösteriyordu: 
- Şimdi söyle bakalım, bu 

hamın kim? Kim olabilir, tah -
min ediyorsun? 

Biribirlerine çok benziyen ak
raba çocukları da vardır; ihti • 
mal böyle bir benzeyiş karşısın
da ıdim: 

- Hanımefendi, Meymenet 
hanımefendinin ablaları değil 
mi? 

iki genç kadın, bqlannı ön
lerine efmifler, gizli gizli gülü· 
yorlardı. 

Aklnn duracaktı. Bu genç ka 
dm, Meymenetin neai olabilir -
eli. Aralannda, ancak on, on iki 
yq fark. ya var, ya yoktu. 

Kadriye, Meymeneti ve abla
sını parmaklan ile itaret ediyor
du: 

- Dikkitli bak.- ' 

Bu yu Kadık8y ve Bostancıya kadar tramvay yolundaki gezinti yerferlne çok raObet var. Yukarıda, dönüşte 
vapur bekleyonler - DUn Halde ilk muameleye batlandı 

Bütün memurlar 
Hava kurumuna 
Üye oldular 

Hava kurumuna üye yamru devam 
etmektedir. Dün de birçok yurdda§ • 
lar, hava tehlikesini bilen üyeler ara· 
sma katılmıstır. Bütün hükfunet me· 
murları da dün isteklerile kuruma üye 
yazılmışlar ve icap eden taahhüdü yap 
mıslardır. Kuruma karşı yapılan bu 
taahhütler, her ay batında alınan ma
aıın yüzde ikisini vermek suretile öde 
necek ve yerine gc~irilecektir. Taah
hüdün ilk taksiti dün, Temmuz maaı
larınm tediyeıinde taahhüdü yapan 
memurlar tarafından kuruma bırakıl~ 
mışbr. Her müeıaeaenin mütemetleri, 
bundan sonra memurlann aylık taah· 
hüt taksitlerini kuruma yatıracaklar· 
dır. Bundan başka eınaf cemiyetince 
de kuruma yardım için tetbirler alın· 
maktadır. Bu cümleden olmak üzere 
İstanbul memba ıulannm fıçı ve dama 
canalanndan beşer kuru§, titelerin -
den onar paranın kuruma bırakılma
sı karar altına almmıt ve faaliyete 
ıeçilmi§tir. Bundan aonra au doldur· 
ma yerlerinde, belediye damga me • 
murJan makbuz mukabilinde kuruma 
ait olan bu tahsilatı yapacaktır. Diln 
Büyükçekmecede 19 köyden gelen 
binlerce vatanda§ın iştirak ettiği bil· 
Yük bir miting yapılmıttır. Toplantı
da söylevler vcrilmit ve bUttln BUyUk 
çekmeceliter orduya bir tayyare hedi
ye etmeğe and içmitlerdir. Dün Istan 
bul kurumuna taahhüt ve tebcrrü ya· 
panlar şunlardır: 

latan bul hayvan borusı, 1000 1ira 
teberrüde bulunmu§tur. Ergani bakır 
madeni Anonim tirketinden memur 
Krimae 300, Makishe 150, Refik 96, 
Bil!l Aziz 90, Sedat 96,40, Ralim 60, 
Tekin 43,20, Şerif 40,80, Oıman 33,60 
lira taahhüt etmişler ve "Hava tehli· 
kesini bilen üye" yazılmıtlardır. Ay· 
ni tirket ınemurlar:mdan Fahri, Re -
cep ve Salihaddin de yardımcı üye ya 
zılmıtlardır. 

Polis kanunu ne 
De§lflkllkler 
Getirecek? 
lçiıler Bakanlığınca hazırlandığını 

evvelce yazdığımız projeye daha e • 
aash bazı maddelerin ilbesi için tet
kikata devam olunmaktadır. Bu pro
jeye göre, poliı kıyafetlerinin değif -
tirilmesi birinci planda ıelmelı:tedir. 
Yeni kıyafet nizamnamesinin ha%Jrla· 
nabilmeai için birçok ecnebi memle -
ketlerin poliı kıyafetleri tetkik edil· 
mektedir. Halkın her zaman emniye· 

Artık ıinirtenmi,tim: 
- Bakıyorum.. Biribirlerine 

çok benziyorlar. Yüzlerinde, o 
kadar mü,terek hatlar var ki 
kardeş olabiijrler, diye tahmin 
ediyorum. 

Ablasou gösteriyorum: 
- Hanımefendinin boylan 

birtz daha uzun ve vücuttan 
biraz daha dolgun .• Lakin öyle 
iki vücutta, biçim, tumür itiba
rile biribirinin ayni. .• 

Meymenete bakıyordum: 
- Hannnefendi, ablalarınm 

minyatürü gibi ..• 
Kadriye, ciddi ciddi gülüm

ıüyordu: 
- Görüyorum, iyi dikkat et
m~. 

Bunda, iltifattan zixade, ki
naye bir ıitem vardı. Yan yan 
baktnn. 

Kadriye, balö,nndan anlama· 
mıt göründü: 

- Hanımefendi, Meymene ~ 
tin annesidir. 

Alay ediyor, sandnn, omuzla
rımı çarpıttnn: 

- Haydi canım! 
Kadriıe1 bir kahkalia KOP.ar.· 

tini koruyacak olan polisin ıimdikin· 
den daha güzel ve bilhana daha oto
riter bir kıyafette bulunmasına çok e
hemmiyet verilmektedir. Polisin ıim
diye akdar daima terfihi zaruri bir 
meslek halinde bulunmaıı, yeni pro
jede bu huıuılarda tetbirler alınması· 
ru icap ettirmiştir. Ezcümle, polis tcş· 
kiJ.itı ıenit olan yerlerde poliı evleri, 
polis apartnnanlan teıiıi dütUnülmek 
tedir. Hastalanan polislere yapılacak 
yardrm ve olen meslek adamlatının 
ailelerine nakdi muavenet için bir 
(yardım sandığı) kurulacaktır. San -
dık, polis ve poliıin ailesi efradm -
dan hastalananların aıhhi bakım ve 
ilaçlarmı temin edecek, bu işleri batar 
mak için aynca bir te9kilAt ta yapa· 
caktır. Projede ayrıca (ecza sicilli bü
rosu) kurulması da dütünülmüştür 
Bu büro, sabıkalılarm tekrar suç İ§· 
lemelerine kartı önleyici tetbirler ala· 
cak, bunun için de merkezde bir ( ce· 
za ıicilli dairesi) kurulacaktır. SuçJu. 
lann tesbit ve teaçili Tüze bakanlığı
nı alibdar etmekte ise de büronun 
emniyet itleri genel direktörlüğüne 
baflanmuı daha muvafık ıörülmek. 
tedir. Bu huıuıta Tüze Bakanlığı ile 
de temaslara devam olunmaktadır. 
Daha sonra yazile itlenen ve itle· 
necek olan uhteldrhk ve aaire gibi 
cürümlere tetebbüs edenleri çabuk 
meydana çıkarabilmek için aynca tek 
nik bir büronun kurulmaaı da zaruri 
cörillmektedir. ·-

Takas yolsuzlu§u fahklkafı 
İlbaylık idare heyeti dün top

lanmış, takas yolsuzluğuna ait 
dosyayı tetkike başlamıştır. İ
dare heyeti Ziraat Bankası buğ
day meselesinin tetkikini bitir
miştir. Kara bugünlerde ilgili o
lanlara bildirilecektir. 

Molatyoo'a lnmo indi 
İskenderiyeden verilen bir 

habere göre mütarekede İstan -
bulda Rum patriği olan ve bu
gün İskenderiye patriği bulu
nan Melctyoa'a nüzül isabet et
mi,tir. Meletyoı'un hayatı teh-
likededir. · 

Liman genel dlrekHSrlOOO 
Antep valiliğine atanan Li

man i~leri genel direktörü Ali 
Rıza Çevik, bu ayın ortalarına 
kadar eski vazifesinde kalacak
tır. Liman genel direktörlüğü • 
ne kimin getirileceği henüz belli 
değildir. 

dı: 
- inanmıyor musun? 
- Tabii inanmıyorum! 
- Neden tabii oluyor? 
Kollarımı açtım, ellerimi iki 

genç kadına uzatarak anlatıyo
rum: 

- Meymenet hanım, olsa ol
sa, on dokuz, yirmi yaşında: .. 
Hatta on sekiz bile diyebilirim. 

Meymenet, kınk kınk gülü· 
yordu: 

- On dokuzu bitirdim. ,8 
Başımı sallıyorum: ,_ 
- Kabul... On dokuzsunuz ... 
J\nnesini işaret ediyordum: 
- Fakat hanımefendi, otuz 

iki otuz üçten fazla görünmü
yorlar. 

Genç kadm da, kızı gibi kı
nk kınk gülmeğe başlamışa: 

- Tam otuz beşindeyim ! 
Kacjriyenin, sürprizini anla

mıştım. Artık kolum kanadnn 
kırılmıştı. Bu, hakikaten çok 
inanılır bir teydi. Kızma bcnzi
yen, kızı ile yatıt gibi duran, 
ve görün.en çok ana kızlara ras
lamıştım. Llkin bu kadar ina
mlmazma hiç tesadüf etmemit.-. . 

Celll Bayar din 
Yalovaya gitti 

Tetkiklerde bulunmak üzere 
evvelki gün Bursa ve Gemliğe 
giden Ekonomi Bakanımız Ce
lal Bayar, dün sabah şehrimize 
dönmüştür. · 

Celal Bayar Bursada kam
garn fabrikasının kurulacağı ye
ri gözden geçirmiş, Gemlikte de 
sun'i ipek fabrikası için ayrılan 
yeri tetkik etmiştir. Sumer 
Bank Genel direktörü de bu se
yahat sırasında Ekonomi Baka
nımıza refakat etmiştir. 

Celal Bayar, dün akşam Ya
lovaya gitmiştir. 

nufus yazımı 
Bür günde bitecek 

Genel nüfuı yazımı hazırlıklan de
vam etmektedir. Köylere kadar nume 
rotaj itinin bitirilmesi için çalıtılmak· 
tadır. 20 Birinci Teırin pazar günü 
aaymun yapılacağı ilgili yerlere bil· 
dirilmiştir. Sayım gününden önce de
niz yolculuğuna çıkmıt olanlar, ilk va 
racakları limanlarda ıayıma tabi tu
tulacaldardır. Sayım gilnU bava nasıl 
olur• ot.un. •}'!Dl yapılacak, bqka 
güne bırakılmıyacaktır. Yalnız yan • 
gın, zelzele, ael basmaıı gibi felaket 
bat gösterine aaymı erteıi güne bı
rakılacaktır. Sayım gününde herkes 
memurların soracaklan ıorgulara a -
çık cevap vereceklerdir. Vermeyenler 
de yazılmakla beraber ceza ıörecek
lerdir. Sayım günü, asayiı ve in
zibat ile ilgili memurlarla ta· 
r.1!11 memurlarından batka kimae 
ilin edilecek saat aürefince, sokata 
çıkmıyacaktır. Sayımın bittiği muhte
lü vuıtalarla halka bildirilecektir. 

Evkafın yeni 
Kadroları 

Evkaf direktörlüğü kadroıunuiı 
geldiğini ve 14 ki•inin açıkta kaldığı· 
nı bilclirmittik. Bunlara tebligat ya
pılmıttır. Mebanii hayriye direktörü 
Said\n tekaüde ıevkedildiği yazdmıt· 
sa da bunun vakıf kayıtlar direktörü 
Hamdi olduğu anlaşılmıştır. Hamdi, 
65 ya~ını geçtiği için tekaüd edilmiş· 
tir. Tasarruf maksadile Levazım di· 
rektörlüğü lilvedilmiş, levazım di • 
rektörü Rahmi vakıf paralar muhasi
bi mesullilğüne atanmııtır. Vakıf pa
ralar muhasibi meıulü izzet te teka
üd edilmittir. 

tim. 
Tutuk tutuk kekeledim: 
- Demek siz .• şimdi •• 
Devam edemedim. Meymt:-

net, bir. kahkaha sağanağına tu ... 
tutmuştu; tırnaklarını saçlarına 
geçirdi, kaşır gibi taraya tara
ya, gözlerinden yaşlar gelerek, 
katılasıya gülüyor, gülüyordu. 
Ve yerinde sıçradı, sıçradı, ni
hayet duramadı, ürkmüş bir ccy 
lan gibi odadan kaçtı. 

Annesi, kızına, bir anne gibi 
bakmıyordu. Onda, küçük kar· 
deşini koruyan ve şımartan bir 
abla hali vardı ve bu hal, bu, 
körpe, kıvrak, canlı, genç anne· 
ye çok yaraşıyordu. 

Genç anne, kızuıın, ürkek 
ceylin gibi kac;ıtma baktı, bak· 
tr; varlıimm bir gururu, bir if
tihan gibi dik duran olgun göğ
sünü, bütün emniyet ve kuvve
tiyle gerdi: 

- Deli, çılgın çocuk! 
Meymenetin deliliği ve çıl

gınlığı, bir güzelliğin ve bir ci
ciliğin aynlmaz akıesuvan gibi 
idi. Ve bunu, annesi, göğsünü 
gere gere IÖY.liıordu.- · 

[ KOçoi(· ... HAB-~~LER) 
* Temmuz aylığı dün verilmiJtir. 

Memurların takvim yılı kadrolan da 
gelmiştir. 

it- Eroin satmaktan suçlu Şahap ve 
Mehmedin duruşmalarına dün sekizin 
ci ihtisas hakycrinde bakılmııtır. Ya
kalanan maddeler tahlil edilmek üze
re Tıbbı Adliye gönderilmittir. 

• Şehrimizde bulunmakta olan fü. 
türiıt ıair Marinetti dün Güzel sa -
natlar akademiıini ziyaret etmiştir. 
Şair akademiyi çok beğenmiştir. Ma
rinetti dün akşam muhtelif memle -
ketlerde ileri sanat hareketleri hak
kında bir konferans vermiştir. 

• Londra - İstanbul otomobil yolu
nu tetkik etmek üzere otomobil ile 
Tstanbula gelmiş olan İngiliz gazete· 
cilerinin spor muharrirlerile Londra o 
tomobil kulübü basın gefi ve motör 
fabrikası mıtime1&illeri dün sabah :Aya 
sofya müzesini ve Sultanahmet cami· 
ini gezmişlerdir. Öğleden ıonra Tür· 
kiye turing ve otomobil kulübü reisi 
Reıid Saffet Beşiktaştaki evinde şe
reflerine bir çay vermiştir. Heyet da
ha birkaç giin şehrimizde kalacaktır. 

* Erenköy 38 inci ilk okulu çocuk 
koruma kurumu tarafından yoksul ço· 
cuklar için hazırlanan kır balosu, 6-7-
935 pazartesi akp.mı Suadiye plaj ga 
ısinostınd* •~ecektir. 

* Makster isminde bir In_giliz mü· 
tehassrs diirı Vilayete müracaat ede· 
rek ıehrimizde asan atika araştırma· 
ıı yapmak için izin almıştır. Makster 
Ayaıofya ve Sultanahmet civarların
da Bizans eserleri bulmak için hafri. 
yat yapacak ve bu işe buıünden iti· 
baren ba91ayacaktır. 

* Arjantinin İstanbul konsolosu 
Blanco Vilalta Barselon konıoloslu -
ğuna tayin edilmiştir. 

• Almanya viskonsülü Von Sauc • 
ken izinli olarak eıile beraber Berli· 
ne gitmittir. 

* Heybeliada Tur yolu intutı bit· 
mittir. Bugün de nhtnn yolunun be· 
ton olarak yapısına başlanacaktır. 

• Univeraite bahçesine yapılan ra· 
11.thane intutı bitmiştir. Yakında fa. 
aliyete geçecektir. Rasathaneye 20 
bin lira sarfedilmiştir. 

• Eski eserler (asarı atika) encü· 
meni, muavin Arifin başkanlıgmda 
toplanmış, müzelere ait huausat üze· 
rinde görlitmÜ§tiir. 

"' Çocuk esirgeme kurumu vil!yet 
idare heyeti 3 Temmuz çar!amba giı· 
nü u.at on bette, Anneler Birliği ida· 
re heyeti ile birlikte toplanacak, per· 
gembe günü on beşte de yalnız çocuk 

Bunda haklı değil miydi? 
Kadriye, bütün pişkinliğine 

rağmen, kadınlığının ezelden ve 
ebetten nasibi olan kadınlık 
zaafına kapılmaktan kendini 
kurtaramıyordu. Meymenetin 
annesinin kulağına, fısıl dar gi
bi bir şeyler söylüyordu. 

Ah, kadınların, bu, "bir şey
ler,, söyleyişleri! Kendi arala
nnda, ne konuşurlar, ne söyle
şirler? 
Yalnız yaşamak yolundaki 

tecrübelerim bana öğretti ki, 
kadınlar, erkeklerle bulunduk
tan, erkeklerle konuştuklan za
man, söyleşir ve konuşurlar; 
kaduılar, kendi aralarında, hiç
bir şey konuşmazlar. 

Kadınların, kendi aralannda 
konuşmaları kadar manasız. 
saçma bir ,ey yoktur. Çünkü 
onlar, biribirlerini, en ufak, en 
ehemmiyetsiz hallerine, tavırla· 
rma kadar kontrol etmekten 
başka bir ,ey düşünmezler ve 
muhakemeleri, mantıktan, hep 
ayni ibre üzerinde muntazam 
ve muttarit devirler yapar. 
"' Onlarm1 pe konuştuklaruu 

BUDA 
BENDEN 
EKMEK NEDEN YAPILIR 1 

Bir orta mektep ·imtihanında 
hocayla talebelerden biri ara
sında geçen şu sözleri aynen ya· 
zıyorum: 

Sorgu - Ayran neden yapı· 
lır? 

Cevap -. Yoğurttan! 
Sorgu - Yoğurt neden yapı-

lır? 

Cevap - Sütten! 
Sorgu - Süt neden çr.kar~ 
Cevap - Koyundan, inekten, 

mandadan, keçiden... Deveden, 
eşekten, kısraktan da süt çıkar 
amma bunlardan yoğurt yapıl .. 
maz. 

Sorgu - Ekmek neden yapı-
lır? 

Cevap - Undan! 
Sorgu - Un neden yapılır? 
Cevap - Bilmem. 
Sorgu - Unun neden yapıl· 

dığını bilmiyor musun? 
Cevap - Eskiden biliyordum 

amma, sonra, şu son günlerde 
bu bilgimin yanlış olduğunu an ... 
ladnn. 

Sorgu - Ne demek istiyor .. 
sun? 

Cevap - Demek istediğim şu 
ki, eskiden, ekmek undan, un 
buğdaydan yapılır diyebilirdim. 
Halbuki şu son günlerde unun 
buğdaydan yapılmadığını; bel
ki çimentodan, belki de konten
jana bağlı Avrupa lavantalann
dan çıkarıldığını sanıyorum. 

Sorgu - Neden? 
Cevap - Neden olacak', eğer 

ekmek undan, un buğdaydan 
yapılsaydı;, buğdayla un ve ek -
mek arasında bir bağ olurdu. 
Bunlardan biri düşünce öbürü 
de düşer, biri kalkınca öbürü de, 
kalkardı. Oysa ki buğday ucuz
ladı, ekmek hala yerinde sayı -
yor! Yarın tam ekmek te ucuz
lamağa kalkışınca bu sefer buğ
day pahalılaşacak, şu mübarek
lerin iki yakasını bir araya ge
tiremiyeceğiz. 

Talebenin bu cevabı hocayı 
sinirlendirdi ve bastı sıfın ço
cukcağma! ı 

Orhan SELiM 

esirgeme kurumu vilayet idare heyeti 
içtima edecektir. 

* Kızılaym kaza başkanlarr, lltan• 
bul mümessilliğinde 3 Temmuz çar • 
tamba günü nat on beşte toplanacak· 
tır. 

* Damga matbaasında herhan&l 
bir yolsuzluğa mini olmak i~in tetbir· 
ler alınmıştır. Bu cümleden olarak 
her kim olursa olıun, damgalattınla· 
cak bilet ve saireyi işçilerin yanına 
kadar götürememektedir. Bu nevi eş• 
ya, Darphane direktörü Fı.ıadın em • 
rile kaprya bırakılan iki hamal vaıı· 
tasile içeri alınmakta ve o eıyayr dam 
galattırdıktan ıonra gene ~yni adam• 
lar dr§arı çıkarmaktadır. 

4 Evkaf; valaf paralar direktödl 
Fahri, vekaleten bakmakta olduğu Ev 
kaf varidat müdürlüğündeki tctkika
tına devam etmektedir. Fahri, bilba .. 
sa Evkafın gelirleri meıeleli üserin• 
de ısrar etmekte ve tahlilit buıusun.; 
fazla ehemmiyet vermektedir. Ayrıca, 
Evkaf tahlildarlannm vazife ve sall· 
hiyctlerinin tesbitine çalı§Ilmaktadır. 

merak etmiyordum; yalruz, ko
nuşuşlanna bakıyordum. Ka
dınların, kendi aralarında, fısıl· 
daşa fısıldaşa konuşmaları, er· 
keklerle konuşuşlanna hiç ben • 
zemiyor. Onl~r. erkeklerle ko
nuşurlarken, bir nevi' hakim 
tavrı alıyorlar, halbuki kendi 
aralarında, hakimiyeti, tevzine 
calışan, bir titizlik, yarış için 
alıştırılan bir temiz kan yanş 
atı titizliği var. 

Sanki, ben, odada değilim. 
Bana, sanki hiç ehemmiyet ver
miyorlar. Bu kayıtSIZlıklan, 
ehemmiyet vermeyişleri o ka .. 
dar yapmacık ki için için gülü
yorum. 

Çok iyi, çok kuvvetle biliyo
rum ki, benim şahınn mevzuu· 
bahis değil. Onlar, erkek yanm
da konuşuyorlar. 

Evet, erkek yanmda konuşu
yorlar. Bu erkeğin; genç, ihti
yar, güzel veya çirkin olmasuun 
hiçbir kıymeti yok. 

Erkek. •• 
1 Arusı var] ., 
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DEMiR AGLARIMIZ 

Aydın Demiryolu Dünden 
itibaren idaremize Geçti 

[HUSUSi MUHABlRlMIZ BILDIRIYOR] 

r · · Ankara, 1 
r ~ydın demiryolunun tarafımızdan satın alınması mukavelesi
nin sosyete ortakları tarafından kabul edilmiş olduğu resmen 
Bayındırlı~ Bakanlığına bildirilmişti. Bunun üzerine Bakanlı.k 
hattın teslım alınmasını Demiryollar direktörlüğüne emretmış 
ve direktörlük te teslim alma hazırlıklarım tamamlamak üzere, 
mahalline ~öndermiş olduğu heyete teslim alma işini v.ermişt~. 

Hat .tcslım. alınmış. ve bugünden itibaren Aydm De~~~yolu ış
Jetmesı. Demıryollar ıdaremize geçmiştir. Hattın geçtıgı ye.rler
de tetkıkler yapmak ve lüzumlu tedbirleri almak üzere, Demıryol 
lar idaresi genel direktörü lbrahim Kemalin başkanlığı altında, 
idarenin servis şeflerinden mürekkep bir heyet bugün Aydına 
hareket etmiştir. 

Id~~edc bugüne kaaar, yedincisi Izmir - Kasa~a hattı~~ bak
~ uzerc yedi işletme müfettişliği vardı. Bugunden ıtıbaren 
l\ydın hattı da sekizinci işletme müfettişliği adını almıştır. 

Resmi Telgraflar Kısalacak 
. Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Gü~~ük ve !n: 

hısarlar Bakanlığı, resmi mektup ve telgr~.fla~~n da uc.rete t~bı 
tutulacağına dair olan kanun dolayısile, gumruklere bır tamım 
göndenniştir. 

Bakanlık, bu tamiminde lüzumsuz muhaberelerin, ölçüsüz 
yazıların azaltılmasını ve lüzumlu ise en kısa şekillere sokul
masını istemektedir. Bakanlık, bu tamiminde, zaruri sebepler 
olmadıkça telgraf çekilmemesini ve adeta, mektup yazar gibi 
telgraf yazılmamasını bildirmiş ve yapılacak talimatnameye e-
5as olmak üzere bütün gümrük teşkilatından, İnhisarlar idare
sinden ve Gümrük Muhafaza Komutanlığından bu husustaki 
mütalealannı sormuştur. 

Aynca kot usulünün tatbiki için teşkilat yapılmakta olduğunu 
da bildirmiştir. 

•• 
Oztürkçe Mekteb Kitabları 

Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - tık mektep ki
taplarının öz türkçe olarak hazırlandığı ve basılmak üzere mat
baaya verildiği hakkındaki haberler etrafında Kültür Bakanlığın 
da salahiyetli bir zat bana dedi ki: 

"- Bu haberler bir iki sene evvel hazırlanmış bir ilk mektep 
kıraat k!tabnıın basılmasına başlanmış olmasından çıkmıştır. 
Maamafih, bu hususta lazım gelen tetkikleri de yapıyoruz.,, 

Efgan Elçisi Bugün Geliyor 
, Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Efgan elçisi 
l\hmet Han lllemleketine gitmek üzere Istanbula hareket etti. 
ıc:: 

Yunan 
[Baş tarafı 1 incide] 

r~lması için:. buton tuhaf görülecek 
bır usule murac~t olunmuı. Şehrin 
muhtelif yerlerine taze et parçaları a
ıılmış. En son bozulan etin o}duğu 
yer, en havadar Yer sayılmış ve oraya 
bu saray kurulmuı. Bu saray 1909 se
nesinde yanmış Vt metruk bir vaziyet 
tc kalmış. Nihaytt buraya yakın bir 
mazide ayan ve "1ebusan meclisleri ile 
devlet şurasının ·tetirilmesine karar 
verilerek ta~irat~ başlanmı§tı. Işte 
b~ k~rar netıcesıııde eski saray, bu
~unk~ haline gelnıi§tir. Bugünkü ha
lın~ dıyince, saraYtn fena bir halde ol 
dugu sanı~mamalıcbr. lçinde bulundu 
gum mcclıs salon" hakikaten güzel 
bir sal~n. Sıralar, koltuklar, kapılar 
~epyenı ve meşe ~ğacından. Salonun 
list kısmı beyaz, alt tarafı ve sütunlar 
akajue ve kırmızımtırak damarlı mer
merden. Kürsünün arkasında ve üs
t~ndeki ~a~ta. - saton üç katlıdır ve 
b~nanın b.ır.ın.cı katııaı işgal ediyor - hü 
kumet reısının ve Ylbancı elçilerin lo
caları. ~ar. Açılma merasimine yük -
&ek sıvıl memurları, askeri erkan da
vet edilmiş bulunuyordu. Salonun sa" 
tarafını merasim Ütıiformaları ile as~ 
keri erkan işgal ediyor. Halka mahsus 
localar taşıyor. SaYlavlar birer bir er 
gelip sıralarına oturllyorlar. Metaksas 
ılc kralcı saylavlar! da gelmi~ler, fa
kat sağ cenah teşkil etmemi!iler. Saat 
10,40 da Bay Çaldazia alkışlar arasın
da içeri giriyor. Arkasından sırmalı 
elbıselerile papaslar ~e hükiimet aza
ları geliyorlar. Papa111ar, kürsunün Ö· 
nünde duran ınasadat-i mumları yakı
yorlar, dualar okurat"ak Beşinci Yu
nan Meclisini takdı~ ediyorlar. Her -
kes ayakta merasımı takip ediyor. Dı
§a.rıda, Meclisin bı:,l~~duğu Sindağma 
meydanında bir suru polis ile efrun
larda n başka kalabalııc y-ık. Fevkala
de tedbirler alınrnı§.S•rayın damında 
dort köşesinde askerler var. Jceriy~ 
Ancak davetiyelerle g\rilebıt;yor. Açrl 
ma merasimine siyah elb' selerle gel
meleri davetiyelerinde yıu:rh olan say 
lavlardan çoğu, hatta Kral tara tarı 
olm~.k itibarile merasiın en çok r;ay-
4'1 ~oıtermeıi lhım&clıın Mctakaa bı 

Meclisi 
le alelade şehir elbisesi ile ~elmiş. 
Sal'.'lavların aralarında beyaz ya/.lık 
ell.-ıselerle gelenler de var. Ben bütün 
bu:ıları not ettiğim mUddetçe dualar 
<l,.vam ediyor. Kitaplar açıltyN, oku
nuyoı, &onra kapanıyor, bas·Jar.as e
lıı:~leki~ haç. ile b!r çiçeği, büyÜI< bir gü 
mu~ kcıscnın i51ndeki su"a batırıyor 
haçı Çaldarise. öptürüy~r. çiçek il; 
başrna su serpıyor ve tekrar kitabı açı 
yor. Saat 10,48 de merasim bitti. Pa
paslann bir kısmı çekildi. Çaldaris 
kürsüye çıkıyor. Kürsünün onünde, 
sarı iki ince uzun mum yanmakta de
vam ediyor. Çaldarisin sozleri pek kı
sa sürüyor. Ondan sonra kürsüye Me 
taksas çıkıyor. Derin bir sessizlik için 
de sözleri dinleniyor. Hava cığır. ka
dınlar mendilleri, erkekler şapkalarile 
yelpazeleniyorlar. Metaksas sözü u:ra 
tıyo:. Dı~leyenlere yavaş yavaş gev
şeklık gelıyor. Yelpaze hareketleri ar 
tıyor. Hem serinlemek, hem de açıl
mak lazım. Buna lüzum kalmıyor. say 
~a.vlarda~ birkaçı §iddetle Mctak~asa 
ıtıraz cdıyorlar. Bir başka saylav on
lara ceva1? veriyor. Çaldaris kalkıp 
h~r~ese bırden cevap veriyor ve gene 
su~unet Metaksas, cümuriyete yemin 
edıp etmemek meselesinden bahsedi
yor .. Onu Kralcı ve kralı istiyor diye 
seç.tıl~r; Nasıl olur da kendini seçen
lerın ıtımatlarını bozar ve cümuri11c:te 
yemin eder? Fakat hükuınet, sadece 
c~uriyete hizmet edileceğine değil, 
aynı zamanda cümuriyete iman edile
ceğini de bildiren yeni bir tahlif şek
lini bir emirname olarak hazırlaınıs. 
Bunu Çaldariı, Metaksasın sözünü k~ 
ıerek söylüyor. Metaksas itiraz edi
yor. Bu takdirde, diyor, böyle bir ye
min ederseniz ve aksini düsünürsı:niz 
ya birtakım serseri olurs~nuz, veya 
yeminlerinize hanis olmus olursunuz. 
Çaldaris, her zaman susan Çaldaris 
cevap veriyor. Metaksas sözüne de -
vam ediyor. Çaldaris gene cevap ve
nyor, herke11, Metaksasın nasıl olup 
ta bu susan liderı konuşturmağa mu
vaffak olduguna şaşıyor. Fakat !)usan 
lıder. kaçamaklı konuşuyor, kelimenin 
1 Utiln manasile h~nüı: kat'ı birşey söy 
lemis degildir Kuraüde bulunan mum 
lar aondü Kaldırıldı PaP.aslann he~ 

Emniyet Direk
tör Muavini 
Kaymakam oldu 

Ankara, 1 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Edremit kay 
makamlığma Artvin kaymaka -
mı Ömer Bedrettin, Artvin kay
makamlığına İstanbul Emniyet 
direktör muavini Hüsnü, Kula 
kaymakamlığına vekaletinde bu 
lunan Cemal tayin edilmişler -
dir. 

Ekon"lmi BakanhOında 
yeni genel direktörler 

Ankara, 1 (Hususi muhabiri-
miz bildiriyor) - Ekonomi Ba
kanlığında kanunla teşkil edilen 
Elektrik İşleri Etüt Bürosu 
Genel direktörlüğüne mülga E
lektrifikasyon bürosu başkanı 
A. F. Toker, maden ve araştır
ma enstiti.isü genel direktörlü -
ğ üne de maadin genel direktörü 
Reşit Osman Gencer tayin e -
dilmişlerdir. 

KUltUr BakanlıOının 
bir yalanlaması 

Ankara, 1 A.A.- Kültür Ba
kanlığından: 

Kurun gazetesinin 30. 6. 935 
pazar sayısında Kültür Bakan
lığında bir takım değişiklikler 
yapılacağı.sözde Bakanlık yönet 
gerinin yerine ve açık direktör
lüklere bir takım şahısların ge-
leceği yazılıdır. Hiç esası olmı -
yan bu duyakları yalanlamak i
çin Kültür Bakanlığr Anadolu 
ajansına izin vermiştir. Kültür 
Bakanlığı ayrıca şunu da bildir
miye lüzum görmüştür : 

Bakanlıkça yapılan ve yapı -
lacak işlerden kamuğoyu ilgilen 
direcek haberleri Bakanlık Ba -
sın alanına vaktinde vermeyi bir 
borc bilir. Şu halde Bakanlıktan 
bildirilmiyen haberlerin doğru 
olup olmadığı yazanlara aittir. 

iç bakanhkta genel 
direktörler 

Ankara, 1 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - İç Bakanlık, 
Nüfus Genel Direktörlüğüne 
Kocaeli valisi Faiğfo, Vilayet -
ler idaresi Genel Direktörlüğü
ne Kastamonu valisi Fazılın 
tayinleri yüksek tasdike arzedil-
miş tir. 

Nafıa başmühendislikleri 
Ankara, 1 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Urfa Nafıa 
başmühendisi Muhtar Seyhan 
Nafıa başmühendisliğine, Kon
ya Nafıa başmühendisi Ali Ko
caeli Nafıa başmühendisliğine 
tayin edilmişlerdir. 

Mısırda Turizm 
propagandası 

Anhara, 1 (Hususi muhabiri .. 
miz bildiriyor) - Mısır hüku -
meti, mütekabiliyet şartile, t~
rizm propagandasına ait neşrı
yatı gümrük resminden muaf tu 
tacağını hükumetimize bildir -
miştir. 

Gümrük ve İnhisarlar ve Fi -
nans Bakanlrkları bu hususu 
tetkik etmektedirler. 

si de çekildiler. Yalnız bir tanesir kal 
dı. O tahlifte, saylavlara kitabı, mu
kaddes kitaplardan birini uzatacak ve 
onun üzerine yemin ettirecek. Yuna
nistanda tahlif bizde olduğu gibi de
ğil. 

Kamutay kapandı 
Çaldaris, Cumur Başkanı, Cu 

muriyetle krallı cumuriyet ara
sında bir mukayese yaptı ve es
kisi gibi yemin edilmesini söy
liyerek müzakereyi kısa kesti. 

Bazılarınrn "Yaşasın kral!,, 
sesleri arasında kamuca ve ace
le bir and içildi ve kamutay ka
pandı. 

Müslüman ve Yahudi saylav 
lar da a)·nı suretle and içtiler. 

SA~LIK, HASTALIK 

iPOTANSiVON 
Ekseriya bilinen ve korkulan 

ipertansiyondur, t a n s i ~ o. -
nun yükselmesidir. Halbukı ~ır 
de ipotansiyon, tansiyonun duş
mesi meselesi vardır ki, neden
se bu o kadar taammüm etme
miştir. Sebebi şu olsa gerek: 1~
san ekseriya biraz ihtiya~lı~~ 
doğru dönüncedir ki, kendısını 
kontrol ettirmeğe başlar ve ~ 
zaman diğer birçok kusurlar gı
bi damarlarında da bir ipertan
siyon bulunduğunu öğrenir. 
İpertansiyon bu sebeple şöhret 
kazanmış ve ihtiyarlardan baş
layıp orta yaşlılar, hatta genç
ler arasına kadar korku salmış-
tır. 

İpotansiyona gelince, bu ih
tiyarlara mahsus değildir. Genç 
ihtiyar her yaşta görülebilir ve 
haizi ehemmiyet olan ekseriya 
tansiyonun bu düşüklüğU değil, 
tansiyonu böyle düşmeğ~ sev
keden asıl sebep, tansiyon Ü7.e

rine müessir olan gayri tabiilik 
veya hastalıktır. Bir ipotansi -
yon görürgörmez bunun nere
den geldiğini aramak şarttır. 

Vasati tansiyon derecesi şah
sa, kullanılan alete ve muaye -
nenin zamanına göre değişir. 
Normal olarak sabit bir rakam 
zikretmek ve bunun tahtında 
olanları ipotansiyon damgasile 
çürüğe atmak fikrinde değiliz. 
Esasen meraklarım arttırmak 
için vesile arayanları biz de da
ha fazla bir halecana düşürmi
yelim. 

İpotansiyonu olanlar umu -
miyetle her saatte yorgun kim -
selerdir. Ancak büyük azim ve 
gayretlerle bu yorgunluklarım 
yenip hareket ve faaliyete geçe
bilirler. İpertansiyon derece ve 
hudut tanımayan bir canlılık 
kaynağı olduğu halde, ipotan
clüler isteksiz, bitap kimseler -
dir. Tembellikten azami haz du
yarlar. Erken yatarlar, geç kal
karlar, koltuk ve köşe minderi 
en çok sevdikleri yerdir . . Bunda 

mazurdurlar; çünkü ayakta b~ş: 
lan döner, fenalık gelecek gıbı 
olurlar. Sık sık ta başları ağrır. 
Araya inkibaz da karışır. Bar -
sakları da kendileri gibi tembel
dir • 

İpotansiyonu iki sınıfa ayır -
mak lazımdır: Biri kalp hasta
lıklarında, tüberkülozda ve ti
fo, difteri gibi intanlarda görü
lür. Bu nevi ipotansiyon kendi
sini doğuran hastalığa tabidir. 
Hastalığın geçmesile beraber o 
da zail olur. Bu şekilde bittabi 
tansiyonun değil, ona sebep 
olan hastahğm tedavisi lazım -
gelir. A • • 

Diğeri de esası ıpotansıyon-
dur ki bunun muayyen bir has
talığa' raptı mümkün olm~z: 
kendi basma bir hastalık ~ıhı 
meydana çıkar. Bunu ek~erıy~ 
asabilik, nevrasteni, mela~kolı 
gibi mevhum kadrolara ıt~al 
ederiz. Hangi titr daha do_gru 
olursa olsun, ortada bir hakık~t 
vardır ki, o da tansiyonun du
şüklüğüdür. 

Buna karşı ne yapabiliriz?. A 

Bu mesele en ziyade dahılı 
ifraz guddelerine tabi görül -
mektedir. Vücudümüzde (dere
kiye, nühamiye, fevkalkilye .... ) 
isimlerile b i r t a k ı m küçük 
uzuvlar var ki, bunlar kana ver
dikleri bazı maddelerle bizim 
neşvünemamız, sıhhatimiz, ne
şemiz ve haleti ruhiyemiz üze
rine icrayı tesir ederler. İşte 
bunlardan bilhassa böbrek üze
rinde bulunan dahili ifraz gud
desi ipotansiyon işinde suçlu gi
bidir. 

Gerçi bu guddeler de faali -
yetlerinde yine (sempatik elim 
Iei asabiye) dediğimiz bir sinir 
şebekesine merbutturlar ve 
bu guddelerin hata veya sevap
ları da bu şebekeye raci olur. 
Fakat cok ilerilere varmak is
tersek, belki elimizdeki ip uçla
rını da kaçırırız. Mademki bu 
guddelerin ifrazındaki noksan
lık mevzuumuz olan ipotansiyon 
işinde methaldardır, o halde bu 

Nafıa mühendisleri arasında guddelerin, bilhassa böbrek 
Ankara, 1 (B uı11si muhabiri

miz bildiriyor) - Terfi müdde
tini doldurduğu zaman verilmek 
üzere dördüncü sınıf Nafıa baş
mühendisi Seyfi, 80 lira asli ma
aşa alınmış, Ankara vilayeti 
mühendislerinden Besim terfi -

a n 5 5 l i r a a s 1 i m a a ş-
1 ı nafia b a ş müfettişliği
ne, şose ve köprüler ve bina 
işleri dairesi fen heyeti birinci 
sınıf başmüfettişlerinden Kazım 
da terfian yeni teşkil edilen yapı 
işleri genel direktörlüğüne ta -
Y.in edilmişlerdir. 

üzerindeki guddenin hutasala 
rından istifadeyi düşünmek 
daha ameli olur. 

İpotansiyon, yalnız başına 
bir tehlike teşkil eder mi? Ne 
kadar nevrasteniklerin, neka
dar asabilerin ehemmiyetli bir 
arızaya uğramadan hayat yo
lunda devam ettiklerini görü -
yoruz. İpotansiyonlular da bun
lardan daha ümitsiz bir dertle 
malfıl değildirler. Hafif dere
cede ipotansiyona bir hastalık 
bile denemez. Herkesin ayrı bir 
uzviyeti, ayrı bir şahsiyeti var
dır. T a n s i y o n u n u z belki 
düşüktür, fakat bu düşük tansi
yona kalbimiz, ciğerlerimiz alış
mışlar, faaliyet ve hareRetleri -
ni ona göre tanzim etmişlerdir. 
Bu pek aşikar olmıyan ipertan
siyonda da, ipotansiyonda da 
böyledir. 

Dr. Muh=p Nurettin 

ŞILTEM 

Frenkçede bir ~.öz .. ~~~d-~r: .. 
_ Kiminle göruştugunu soy-

le ! Kim olduğunu söyliyeyırn ..• 
derler. 

Bu f else fiğ bir laftır. Be~, pek 
derin lafları sevmem. İçınden 
türlü türlü manalar çıkar. Çok 
manalı sözler de çok od~.11 
konaklara benzerler. İdaresı guç 
olur. içerisinde istenmiyenler 
uızlenebilir. Onun için bu frenk 
:özünü ele alacak değilim. Ben
de buna benzer, başka bir laf 
var: 

_Ne iş yaptığını s~yle! Ne-
reli olduğunu söyliyeyım.:· .. 

Kuzum vakit bulup hıç du
sündünüz mü? Tahaf bir iş bö
İümü ile bizde zanaatlar bir ta
kım memleketler arasında tak
sim edilmiştir. 

Kasap, Eğinlidir ... Aşc;ı Bo -
lulu. Mahallebici Arnavuttur, 
börekçi Safranbolulu ... Ve l.Jun
ların içinde bir iki tane vardır 
ki, aykırılığına insanın ağzr a -
cık kalır. Kemahlı neden ka
yıkçı olmuştur ve Laz niçin hal
laç? 

Karadeniz kıyısında pamuk 
yetiştiğini v~ K:mahm bir yaı:.sı 
olduğunu bılmıyorum. Buglm 
Kemahlı kayıkçile uğraşacak de 
ğilim. İşim hallaçla ... 

Kendimi bildim bileli bir ş\1-
tem vardır, onun üstünde yata
rım. Rahatımı çok düşünen a -
nam senede bir olmasa bile, iki , . . 
yılda bir kere mutlaka şıltemı 
hallaca attırır ... Attırır ne de
mektir? Bunu bilirsiniz ama br.n 
yine size anlatayım ... 

Hallaç şuna derler ki: bir elin 
de bir şımşir tokmak, ö~eki e -
linde kalın kirişli bir yay ... Pa
muğun içine dalar, verir tok
mağı yaya. Yay başlar dazla -
maya. Dazladıkça pamuklar u
çuşur ve böylece benim şilte a
tılır ve guya ben onda rahat e
derim. 

Kendimi bildim bileli bu be
nim şiltemi atarlar. Yeni atıl
mış şiltede hiç rahat edemem. 
Her defasında rahatsız olduğu
mu kah söyler, kah halimle an
latırım ... Lakin anam katı şilte
de mutlaka rahatsız olacağımı 
sanır ve senede olmasa da iki 
yılda bir defa mutlaka şiltemi 
attırır. Halbuki ben yerleşmiş 
ve vücudümün girinti çıkıntısı
nın biçimini almış, oturmuş şilte 
de rahat ederim. Onun için şil
temin hallaç eline düşmesini is
temem. İstemem ama anacığım 
beni rahat ettirsin diye bir dü
züye şiltemi attırır... Atıldıkça 
pamuğun telleri kopar, özlülüğü 
eksilir ve gitgide daha az yu -
muşak, daha katı ve daha pek 
bir kıv~m alır ... Şiltemdir, alış
mışım yatarım. Anam da şilte -
mi attırdıkça benim rahat etti
ğimi sanır ... Böylece şiltem, a
nam, ben ve hallaç geçinir gide-
riz. 

B. FELEK 

Muhacirlerin şekorleri 
Ankara, 1 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Şekerin ucuz
latılınası dolayısile, gümrük res 
minin de yüzde on beş indiril -
mesi hakkındaki kanun hüküm
lerinden muhacirlerin birlikte 
getirdikleri ve halen gümrük an 
trepolarında bulunan şekerlerin 
de istifade ettirilmesi için Güm
rük ve İnhisarlar Bakanlığı, Ba
kanlar heyetinden k·arar alacak 
tır. Bu husustaki proje, hazır -
lanmıştır. 

Taksilerin 30 kilometreden fazla gitmesi yasak ••• 

lngilterenin 
Dış Siyasası 

[Baş tarafı 1 incide] 

mesi şeklinde izah edilebilir. Sir John 
Simon'un Laval'a danısmadan başını 
alıp Berlin'e gitmesile başhyan bu si
.Yasa, nihayet lngil\cre'nin Almanya 
ıle yalnız başına bir deniz anlaşması 
yaprnasilc neticelendi. Eden de Ro
ma'yı son ziyaretinde Habeşistan 
hakkında İtalya ile yalnız başına bir 
anlaşma yapmıya çalıştı. lnçiliz si
Y~sasının bu "yalnız başına" yürüyü
şunü bundan böyle başka meseleler
de göreceğiz. 

Acun siyasasının en büyük ağırlığı 
olan bir devletin, kollektif çalışma
dan ayrılarak kendi başına yürümiye 
başlamasının diğer devletler dış si-
yasası üzerinde önemli tepkiler mey
dana getirecegi şüphesizdir. 

A. Şükrü ESMER 

Not - Yarmki aayımızda Saminin ''Eko
nomi alanmda ıençliiı it )'ok mal" adlı 
)'l.Zıamı koyacaiu:, i 1 ki taksi Y.,atı§_arak ge~ti. 
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.. "~~..DRf!J-, Girilen bahçe 
Aziz Hüdayi AKDEMiR İ S t e r İ Z 1 

Avukatın Kazanç Vergisi 

İngiliz casus teşkilitının sefil eleman
ları arasında bir tip: Harekeli Mehme• 

Geçen akıam, önünden geçer
ken duraladım. Taksim Cumu
riyet meydanının sol yanım çe
viren, üzeri büyük afişlerle kap
lı duvann dibi, iğne atılsa yere 
düşmiyecek kadar kalabalıktı. 

Vergi tahsili bir hünerdir. Vergiyi nin bu sene yüzde elliye indiğini hiç 
kesmekten ziyade tahsil etmede uıta· nuın itibara almıyor) Odacı şaşın
hk vardır. En ağır vergi iyi t.ahsil edi· yor. Ertecd günü ıube kapalı. Hazi
line mükellefi yormaz. En hafif ver· randa verilmeyince de ceza var. A 'IU· 

gi dürütt ve hqin ellerde, hele yanlq kat ta yanhanede yok. Patronunun 
tatbikatta mükellefleri ezer. · zarar görmemesi için öteden beriden 

Size buna dair bir misal vereceğiz. ödlinç para alıyor ve kazanç vergiıi
Umuyorm ki; Iıtanbulun tahıil itle· ni, ıubeıtin istediği &ibi ve geçen se
rine bakan yer bu yazımın memleke· neld kadar veriyor. Böylece devletin 
tin vergi sistemine ilifiii ve kendi ö- ve kanununun emretmediği tarzda 
devine dokunuru olmaaından öttırü bir vergi tahıil ediliyor. V ahdettinin sonunu mu sonı

yoraunuz? Mal tadan sonra döne 
dolaşa Hicaza gitmiş, misafir 
olduğu yerlerde de rahat dur
mamış, damarlarmdaki hainlik 
kanı onu yeni deliliklere sür 
müş ve her yerden koğularak 
italya'da 0 San Remo" ya gel -
miş, oradan da partisinin bek
lediği diyara göçmüştür. Şimdi 
herkes ona istediğini okuyabi-
lir... ~ 

lstanbulda Entelllcena Hr· 
vlaln ayrım ve bölUmlerl 

' İtgal kuvvetleri İstanbula gi
rince şehri üç bölgeye ayırmıı 
ve her biri bir bölgeye yerleş -
mişti. Kendiliğinden anlaşılır 
ki iıtihbarat kurumlan da bu 
suretle aynlmış ve her biri ken· 
di çevreıinde çabşmağa başla • 
mıştı. İngilizler Beyoğlunu ve 
Boğum Rumeli tarafını, Fran
sızlar İstanbul ve Bakırköy 
semtlerini, İtalyanlar da Uıkü· 
dar ve Anadolu luyılarmı tut -
muflardı. Fakat, yukarda da 
söylediğim gibi, Fransız ve İ· 
talyan iıtihbaratmm, doğrudan 
doğnıya Anadolunun zararına 
:ve Türkiyenin atisine çevrilmiı 
açtk bir düşmanlığı görülmü • 
yordu. Bütün ifgal mmtakaıuıa 
hlkim ve en keskin ıilihlarile 
çalı~ servis İngilb:lerdeki idi. 
Harington naııl işgal kuvvetle· 
rine bafkumandansa, Entelli • 
cena servis te öbür servislerin 
üstünde bir baş idi. 

İngiliz servisi iki şekilde ça
lışıyordu: biri Harington karar
gahına bağlı ve yalnız sile!, ai
ya11al işlerle disiplin itlerine ba
kıyor; iıgal bölgesinde haberler 
kurarak ve harekete getirerek 
bunu Anadolu kuvvetleri yapı • 
yor gibi göstermek, yabancı il • 
terde propaganda yapmak ve 
bir taraftan da halkı bıktırarak 
Anadoluya karıı. çıkannak bu 
aerviıin iti idi. Bunda en ziya
de kendini tanıtan ve her ite ac> 
kulu telmen "Bland,, idi. Bu 
adamdan ııruı geldikçe bahse· 
decefiz. 

Öteki asıl Entellicens aerviı 
dediğimiz kısmı idi ki belli ba•lı 
itleri 9unlardı: 

a) Anadoluya gidecek sübay, 
erat. silih, cephane. •• gibi İstik
lil ordusunu kuvvetlendirecek, 
yaşatacak ve kazandıracak şey
lerin kaçırılmasına meydan ver
memek, kaçma ve ginne kapı • 
latuu kapamak. 

b) Anadolu ile İstanbulun 
muhabere ve münasebetine, bir
birinden haber almalanna •e 
yarcbmlarma mlnl olmak. 

c) Anadolunun kazanmasmı 
istiyen ve ilerde lstikW ordusu
na kardım edebilecek olan kim. 
itlerin 161 altına almmumı, 
hapsedilmesini veya uzaklaftı· 
nhnuım temin etmek. 

d) İatanbulda ve Anadolunun 
içinde çeteler, fesat ve propqan 
da kurumlan yaparak İatiklll 
ordusunu içinden vurmak. 

Bu iki kurumun bütün içyilzU 
nü ve yaptıklarını burada değil, 
"Gizli Anadolu,, eserinde anla
tacapn. Burada yalnı.s en kuv .. 
vetli bir hiyanetle çalıpn ve 
unutulmamalan gereken bir kaç 
ldfiden babledecefb. 

Terzi Mehmet 
Bu adam Ualdidar ve Anado

lll cepbnine kadv Bntelliccn • 
tUı en saıı,ıc.rı. en beceriJcll ve 
7lhliu bir calUIU idi. 

Elde ve hatırda kalan bilıi. 
tere s&re wrzi Mehmet Here • 
keli olııp U•~darda tersilik 
yapmUia idi. lnıUisler bunu 
ııasıl bl&ldular? Kendiil mi mü
racaat etd? Bilmiyorum. J'akat 
~Y.Cbilidal Jd blhıJer i$bMie tllD 

ı nıiliz ubıtai askeriye kumandanının polis müdara umumisine 
yazdıf ı bir mektup., 

İngilizlerin aradıtı bir tip çık • 
mıştır. 

-Terzi Mehmedin cUret, ıoku· 
lut ve becerilclilifi hakkmda bir 
fikir vermek için ıu kadannı an
latayım ki bir aralık Anadolu
nun içerlerine kadar ıokulmUft 
Kocaeli mıntaka kumandanile 
tanışmıf, .e\nadolu kuvvetleri i .. 
çinde çal11mak Uzere vazife al
mıştır. Yalnız vazife değil bir 
de vesika almqtır. 28 VIII 337 
tarihinde ele geçen bu vnika 
aynen fÖyledir: 

"Büyük Millet Meclisinin ..... 
tarih ve •••• numaralı emimame
lerile harekitı milli yenin feda • 
kir ,ahıalanndan Herekeli Meh 
met Efendi mücahedei milliye -
eller nezdinde mazharı itimat 
olmak ttzere lfbu Yelika ita ki· 
lmdL., 

Vesikanın altında reımi mü
hür ve imza vardır. Bunlar dik
katle gözden geçiriline sahte 
olmadddan anlaıdıyor. Fakat 
bunu terzi Mehmet naıd almıt
tır? Sonra bu gibi adamlara ve· 
rilen vesikalar için Büyük Mil
let Mecliıinden emir ılmmadı
ima göre kumandan bu kaydı 
neden koyrnu9tur? Anlatılnu
yan ve bir Ahteklrlık fiipheli 
dofuran nokta buramdır? 
Veri~n malOmata giSre tem 

Mehmet bu vesika ile Karadeniz 
Türk çeteleri içine kadar ıir· 
mif, çete reiılerile görüfmÜı, 
bunların kuvvetleri, yerleri ve 
yapacakları hareketler hakkın • 
da İn.ıilizlere raporlar vermit • 
tir. . 

Terzi Mehmedin yıptılı itler 
den daha bazı\anm Myayım: 

ı - Ualdidar ve Kadıköy 
semtlerinde oturan muvuzaf ve 
mütekait sUbaylarla açıkta kal
mıt ve sivil gezmekte olan .U -
baylarm ad ve adrealerlııi CÖI • 
terir büyük bir defter yaparak 
Harlngton kararcAlu istihbara
tından "Kom Wold)• vermiı • 
tir. 

2 - UıkUdar ve KadıJcay do
lamnda, evlerde veya depolarda 
&izlenmiş ıilih ve cephaneleri 
haber vererek bir çok evlerin ba 
ıılmaıına, bir çok kimıelerin ya 
kalanıp ıunterce hapishane kö-

laıuhltla if••l hvvetl•ri 1Hlf 
kumandanı Ceneral Harington 

ıelerinde kalmasına aebep ol -
muttur. 

3 - Selimiye kl§laımda bu -
lunan bir kılım telli ve telsiz 
telgraf makine ve iletlerinin A
nadoluya kaçırılacağmı haber 
venni' ve kı,11 çevresini tara1-
ıut altına aldırarak bir gece q.. 
lanın deniz tarafından çtkanla
rak aki mezbahanm önünde, A
nadoluya kaçı.nlmak üzere, bir 
aandala yükletilen bu eşyayı Y•· 
kalattmm,tır. 

fArkuıvarl 

Hayatın nefesi 
dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
tabletlerl 

Yoraun vOcutları 
dln~ıeıtlrlr 

lktldarsızhğı 
ve 

Bel gevş~kliğini 
ficlerir, J8flPUlk ....... al iade 
eder. Eaaaelerde halviaur. 1.. 
tubul'da flatı 150 Kr TahilAt 
için. Galata Pona lcatuu 1255 

--·· Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmiştir 
11, cu tertip 1. el K .. ld• 11 TemmuzdadlP 

BUyUk ikramiye 
50.000 Liradır 

a,rıcaı fl0,000, 1a.ooo, 10,000 Urallk lkr•llll· 
,el•I• I0,000 Llrallk mUkltat vardar. 4928 

Halk - kelimenin tam karşılı
ğı .ile • İstanbul halkı, burada 
toplanmıttL 

Herkesin kırlara, bayırlara, 
deniz kıyılanna taşmdıklan haf 
tanın bu biricik tatil gününde, 
demek bir kııım insanlar, anıt 
(abide) önündeki minimini bah
çenin tozlu çiçekleri karşısında 
birer cıgara tellendirmckle de 
avunabiliyorlardı. 

Hoparlörden çıkan korkunç 
derecede parazitli kafa şişirici 
bir sesi, şarkı niyetine dinliyen 
bu halk, açık havada içine pa
.. asız girilen temiz bir kır bah -
~esinin bu dakikada kimbilir 

· sıl hasretini çekerler, diye 
ıJÜ§Ündüm. 

İstanbuldaki Gillhane parkı, 
ıöyle böyle bu a~ık kır . bahçesi 
isteğini kandırabilir. 

Fakat, ne olurdu Beyoğlun
da da, bir Gülhane bahçemiz ol
saydı da, bunca vatanda,, ka-

önemle kartılar. Şimdi soruyoruz. Maliye tahsil şu-
Bu sene kuanç kanununda yapıJe heleri avukatlardan alman kazanç 

deği•ikliklere göre avukatlar kazanç vcrgiainin yüzde elliye indiğini bilmi· 
vergisi olarak geçen 1ene ıayrisafi yorlar mı?. 
iratlannm yüzde yilzUnü verirlerken Biliyorlarsa, kazanç vergisinin ya
bu ıene bu mikdarın yUzde ellisini nıı Huiranda, yarJtt ldnununevvel
vereceklerdir. (Ayrıca bir de maktu de tahsil edilecefi hakkında kanun 
vergi alınacak). Geı\e kaunç kanunu· maddesinin drırna çıkaran neden bu 
na göre avukatlar kazanç Yergilerinin adamdan bütün bir ıenelik kazancı ıe
)'anıını Haziran ayında (yani daha nebaşmda ve Haziran içinde tahsil et
kazanmadan evvel) yansını da kinu· tiler ? • · 
nuevvel ayında verirler. Bu tahsil yolım iıe, mükellefe bu 

Şimdi bu noktalan iyı'ce g6zönün- muameleyi yapan ve vakitsiz para tah 
ıil eden memura ne yapılacaktır? 

de tutarak dinleyiniz: Bir zamandan beri lıtanbul Maliye 
Bildiklerimizden bir avukat gesen tetkilitının çalqma sonuçlan göriifü

sene haziranda verdiği kazanç taksi· !Urken filin falan ıubeler fazla tahsi-
linin yansını (çünkü bu ıene yüzde 11 'bl 1 l k•Uğ ri1 elliye indi) huiranın 29 uncu .n;nü t yapm11 gı ıube er ye .,.. e e 

.. -. tahsillt yan!ma çıkaracak lllmdılar 
odac11ile Maliye tahsil şubesine gön- da oluyor. Korkulur ki; bazı memur-
deriyor. Kendi de yazıhaneden dışa- d 
rı çıkıyor. Maliye tubeıi •önderilen tar, fazla gayret ve rekabet yüzün en 

• böyle aykrnhklara aapnuş olmumlar. 
bu parayı kabul etııUyor. (Bir kere Pinans enıpektörlerlnin hele bu tah-
bir mükellefin gönderdiği on parayJ ıilit işine çok dikkat etmeleri ve böy
bile şubelerin reddetmek hakkı delil· le yanh§lıtda.ra yer bırakmamalan 
dir. Memurların mükelleflere böyle halkm devlete 1rarıı olan bafhhk duy
muamele yapmaları katiyen liyıksız· gularr y6nünden çok önemlidir. Bu 
dır) ve o avukatın geçen sene Hui· böyle diltüniiyoruz. 
ranmda yüzde yüz esasından verdiği Si d • I ? 
mikdan istiyor. (yani kazanç vergisi- z ne ersın z 
~~~-..:ı~ 

dınlı erkekli, şu harap duvar di- • !iiil!i!!i!iiiii!!!ii!!!i!!!ii!!!!!i!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!liii!l!!ii!!ii!ii!!!liiiii!i!i_.il!iiii!!!i!m-iii!i!il!iiii!Mili!!liil!i!i!!!~ 
bine sebilhane bardağı gibi di-
zilmi§ görmeseydik ••• 

Sallhattln OONGÖR 

Askerden 
Dönenlere iş 

Eyiipte Baba Haydar cadde
sinde Cami sokağında 19 nu
maralı evde oturan Ahmet ve 

iTTiHADI Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra qleriz. 
Sigortalan halk için müaait ıeraiti havidir. 

M erlıezi itlarai : Galattula Orqon Hanında 
Acentaaı bulunmayan phirterde acenta aranmaktadır. 

Te1efon : 4.4887. 4921 
-- -~-------- --- ---· ------ -- ---- - ---------------- ----Şerif dün matbaamıza geldiler.• İiiiiilimmmmm!!!!!!!l!!!!!!li!!!!!i!i!iiiiiiii!l!ii!i!!!ii!i!!i!i!ii!ii!!i!ii!li!!li!iiililBiill!!ii!i!!!l!i!li!!!i!liiii!iii!iiifll 

Ahmet derdini .;:anlatıyor: 
"- 927 ıenesindenberi Akay 

idaresinde kamarot olarak ça • 
lıştım. 933 te asker oldum ve 
oimdi terhiı edilerek döndüm. MISIR IS tiınilel 
Eski hizmetime güvenerek A • Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 
kaya baıvurdum. Uç dört ay- Merkezi : ANI(ARA - Subeai : tSKENDERİYE 
danberi idareye gelip gidiyo- TURKIYE tŞ BANKASI tarafmdan teaiı edilmittir. 
rum. Tekrar i'e alınmam için t İ t O VE 
müteaddit ricalarda bulundum. THALAT, HRACAT, KOM SY N 
Müsbet, menfi bir cevap alama· EMANET İSLERİ YAPMAKTADIR. 
dım. Altı yedi senelik bir biz- iSKENDERIYE'de satılmık üzere emaneten mal gönde-
metin müklfau bu mudur?,, renler, hesabmuza, TURKtYE iŞ BANKASI tubelerinden 

Şerif te diyor ki : a v a n ı a l a b i li r 1 e r • 
--~ tki sene evvel FeahaneCle En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir amette 

ting ve boyahanede çahııyor • İf görmek iıtiyenlerln MISIR tŞ L!MtTED'i tercih etme-
dum. Asker oldum. Askerliğimi teri kendi menfaatleri icabıdır. 
bitirdim, döndüm. Senelerce ça- Telgraf adresi MISIRİS - lskenderiye 
lıştığım fabrika, eimdi beni al- · IHii!!!!IM!!!IJ!!!!i!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!i!!lii!ii!!l!Sl!l!!~illll!!!l!!!IMI-••-• 4924 
mıyor. Beı aydanberi (belki a
ltrlar !) ilmidile bekledim. Fa -
kat takatim keıildi. Ne yapa -
yun?,, 

latanbul birinci lfltt memurlutwı· 
dan : 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en biiyilk fellket olan Blilm ve malGllyetiıı 
acıtanndan çoluğunuzu. çocuğunuzu, kentHnfıt ve yalpnlerlniai: 

Mallllyetl de Temin Eden Senelik Te
mettlHl Tarp Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilininiz .. Bu aiıortayı memleketimbde resine tatbllr 
eden: 

S Temmuz 935 Çarpmba cttnü 
aaat 13 den itibaren: ltusgµncukta 
nki Miifllı Ecsayr tıbbiye ve kiaıye
viy.e tirketine ait damacanalar deru· 
nunda ı•Yri laf Hanım kibrit, .ır
lre ruhu, &ndrit aaetik, kilonun dö-

besil. aatt formik ve buna mUmaıil ANADOLU ANONiM mayi ecnlar •e damacanalar ikinci 
arttırma ile 1atılacağından talip olan 
ların o ıUn ve uatte huır bulunma-

M ::~ur·::oru _ Türk Sigorta Şirketi 
ŞUKRU ERTAn 1 yaptıiJ bu ,enı nn1 no uyaı ai&ortalarmda mBhlm bir hıkıllp J&ı-mt=• 
Bırinci Suuf MGtebauJA Ç~bu"-=: :temin olunur _. ıaer MDI nakdi temettG Yerilir -

Ba"1ali~~ : Ne. 
60 

vefat baJiade mlleaunen meblll 4w1laJ 8denlr - mub,,.,,•menln blta-
• · • cnuıda •laortalt tı.yatta bulwıuru n malOllyete a&ranwmt ile •Gem-

i 4100 men meblll" ıo faslatiyle tediye olunur - amvakbt •• daimt malftliyet 
mflddetlnce llcret ılmmaı - daimi malOllyet halinde IDGemmeıı mebll&m 

• • Cff> 10 u aeneUk irat olarak verilir ve vefattl ve ya mukaveleaımenin blta-

DOKfOR 

ıuıçıa ıı Halkı Ozaı 
Galatuaı•yda Kan.auk ecaahaneaı 
karfmncla Salını IOkaluıda 3 DU• 

mnab •partımancla ı numara. 

mmda mllemmen mcblll yene tamamen adenif, 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu aiıortanızı 
yaptırmak iJzere ıu adreslere müracaat edinis : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelit merkezi : t.tanbul, 4 OncU Vakıf bq. Telef.: 2053f. 

Umumi acentahp : Galata. UA1-0D ban. Telefoaı: 44888. 
j927. 



Dö Valera İngiliz Kralı 
Yabancı Kraldır,, Diyor 
Londra, 1. A.A. - Dün Limerik de verdiği bir söylev'de 

De Valera Kral Jorju "yabancı kral" diye tavsif etm\f ve "eğer 
halle bir Kral seçmekte özür olsaydı bu Kralı seçmiyecekti.,, 
demiştir. 

De Valera kendisi erkeden (iktidar mevküııden) çekilmeden 
evvel yeni bir temel yasası hazırlayacağını ve bunun tamam bir 
İrlanda Y.UUI olacaimı ulamıştır. 

Hindistanda Bir Maden 
Patladı 24 Kişi ÖldU 

Kalküta, 1. A.A. - Biharil kömür madeni patıamasmda 
ölenlerin sayısı şimdi yinni dörde, yaralananalarm da yirmi be
şe çıkmaktadır. 

Madenin ikinci direktörü yüz yarda öteye fırlatılmış ve der
hal ölmlişdür. Yangın daha söndürillmemitdir· Başka patlama
lardan ve toprak çölanesinden korkulduğu için tirenlcrin maden 
yöresinde işlemeleri yasak edilmişdir. 

Japonyada Sel Yüzünden 
200 Bin Ev Yıkıldı 

Tokyo, ı.A.A. - Son günlerde yağan sel gibi yağmurlard';'1 
ve tatmaıardan ölenlenn sayısı 69 a, ağır yaralı~ da 68 e 
çrlanıftır. On iki kifİ de kaybolmuftur. Gerek .~endl~rı .ve. gerek 
yardım ekiplerini ku.vvetlendinnekİti aıker gondenlmıştır. 

Tokyo ı A.A.- Japonya ba~ au ta§tnalarından doksan 
kişi ölmÜ,tÜr, yirmi üç kişi Jıqbohnuf ve Uç ;üz kişi yaralan
mıtcbr. 
ı 700 ev ydalmq ve 200.000 evi su b.,asmışdır. 

Almanya Ve Sömürgeleri 
Bertin, ı A.A. - Alman generallerinden Fon Epp eski Alman 

.amürge muharipleri tarafından yapılan bir gösteride verdiği 
ıöylevde demiştir ki: 
Meşum Veraay andlaşmuı bizden sömürge sahibi olmak hak

knu kaldırmıştı. Fakat Führer öteki meseleler gibi bunu da ko
taracaktır. Sömürge meselem Almanya, Avrupada yeniden bü
yük ve kuvvetli bir hale geldiği zaman olgunla,acaktır. Aytaç 
(hatip) Alman sömürgeciliğini övdükten sonra demiştir ki: 
"Güttüğümüz :r.rk politikası sömürgecilikle bağdanmaz (telif 

edilmez) bir şey değildir. Bizi bili beklemekte olan eski Alman 
sömürgelqindeki Y.edilerin, gösterdikleri bağlılık bunu isba~ 

Habeşistan için Bir Teklif 
r Londra, 1 A.A. - Eden, aaylavlar kurulunda Roma görilpne
lerini ~latarak, in~ topraklanndan Habqi.ıana deniz üıe
riae bir çılctı verilmesidi ve Habe,iatanm ltalyaya bazı ekono
mik blaybldarda bulumnauıu ltalyltl biikt\metine önergeledi· 
iiıd. fakat Mmsolininin bunu bJbuJ. etmediğini töylemittir• 

... • ................. ltlll ... 111 fllll mırı mmn 11111 1111 11111 m• lllllJ il 1 'mı 111111 .. 1u1111 ""'' ...... _ 

Nllln membaı ve 
lnglltere 

BALKANLARDA HU
SUST ISTıHBARATIMIZ 

Yunan ordu
sunda yapılan 
Tasfiye 

[H\JSUSI MUHAB1RlM1Z 
BlLDlBlYOR] 

Mart isyanı yüzünden ordu
da tasfiye yapılması için bir he
yet yapılmıştı. Bu heyet vazife
sini bitinni' ve "Resmi Gazete,, 
heyetin tasfiyeye tibi tuttuğu 
962 zabitin isimlerini neşret -
miştir. Bunlann arasında 262 
yüksek rütbeli zabit vardır. 

Evvelce bildirmiş olduğum 
gibi Kondiliıin dostlarından bir 
çok zabit te listeye dahildir. Fa
kat Kondiliain kendilerine şefa
at etmesi üzerine bu zabitlere 
dokunulmamıştır. Listede isim
leri bulunan .zabitler arasında 
divanı harplerin mahldUn ettiği 
zabitler de olduğuna göre bu 
962 rakamı, bütün orduda, mah 
kim edilen zabitlerle beraber 
tasfiyeye tibi olanlarm yekUnu
nu teşkil etmektedir. 

Tensikata tabi tutulanlar ara
sında, piyade sınıfından 11 mi
ralay, 12 kaymakam, 44 binba
fI, 66 yüzbaşı, 42 mülizlm, 26 
müliznn muavini. 

Topçuda.n: 4 miralay, 5 kay
! makam, 14 yüzbap, 12 mülizmı, 

ı 2 mülazım muavini. 
Süvariden: 2 binbaşı, 2 yüz

baıı. · 3 müliznn, 1 mülizmı mu
avini. 

İstihkimdan: 1 miralay, 2 
kaymakam, 7 yüzbap, 2 müli-
zun. 
Levazımdan: 1 miralay, 1 

binbaşı, 2 yüzbaşı. 
Heyeti teftişiyeden: 1 bin· 

başı, 2 yüzbaşı, 1 müliznn, 1 
müliznn muavini. 

Heyeti sıhhiyeden :2 sertabip, 
12 binbaşı ve yüzbaşL 
ün ukerdesı. r ytb.bap 
Sa~ lcGmiqonundaa: l 

binbqı, i yfiı:bqı. 1 millhlın. 
Tekaide eevkedilenler ara -

IJDda piyadeden 12 miralay, 6 
kaymakam, 73 binb&fl, 188 yiiz
bafl, 54 mülizım, 13 mülimn 
muavini. · 

Topçudan: 5 miralay, 7 kay
makam, 10 binbaıı, 22 yiizbaŞI, 
6 mWbun, 1 mülbnn muavil'ii. 

Paria, 1 A.A. - Maten ga.. 
zeteainiıı Loadra aytan İtal-

Süvariden: 2 kaymakam, 4 
binbqı, 5 yüzbaşı, 3 mülizım. 

1ıtihkimdan: ı miraJ81, 2 
kaymakam, 14 yüzbqı, 4 mü
lizım. 

Bunlardan bqka muhtelif il• 
mflardan muhtelif rütbede ve a
ralarmda yirmi bq bahriyeli ol
mak üzere 114 sabit tekaüde 
ıevkedihnişlerdir. Tensik edi~ 
zabitlerden 13 tinden gayrısı 
muvakkat gayri faal h~ 
*lar ... Bu ıa ahite tamamen 

iCMAL ATATÜRK'ün diyevi 
Romanyada ilgi ile 
Karşılandı ltalga neler 

/ stigormuş? 
Ingilterenin yedek Dış Bakam Bay 

Eden'in Roma ziyaretinden 80DI'& H•
betiatan meselesi daha ziyad~ ~enev
vür etti. Şimdi artık Mım~~ Ha 
be§iıtandan neler iıtediğinı biliyoruz. 
Italya - Habeı ihtilifı, Valval kl:tyu
lan etrafında bir çarpqma teklinde 
baıtamııtı. İtalya, Habeılerin suçlu 
olduklarını iddia etti. Habeıis~an ıu· 
çunu inkar etti ve o zaman bır anla
pmımazlık vana, iti bir hak~e ha
vale etmeğe hazır olduğunu bildirdi. 
ltatlya hakemi kabul etmeyip t~ as
keri huırhp bqlayınca. Hab!§18~ 
Uluslar Derneğine §ikiyet etti. lhti
W birkaç defa Demek kapısına ka
dar dayanıp İtalya tarafından verilen 
teminat üzerine geri çekildikten son· 
ra nihayet ltalyanm barb te}ı~di ~
flllllda Habeıiatan meseletaının tetld· 
kinde mrar etti. Bu ısrar kartnınd~ 
Demek işe vu'ıyet ederek meseleyı 
bir hakeme havale etmi§tir. Ancak 
Uluılar Demeği tarafından verilecek 
karar ne oluna olıun, Muuolini, Ha
befiıtandan her istediğini elde ed~e
ğini söyleyip durmaktadır. Muuo~i
nin bu sl>zleri karf1amda ttalyanm • 
tediğini öğrenmek herkes için bir me
rak olmuftU. Tarziye mi istiJO!'?.Tu
minat mı istiyor? Toprak n;" ~? 
Eden'iıı Romaya yaptığı zıyare~ ile. 
mesele anlqıldr. ltalyanm iltediklen 
tunlar imit: 

Bükreş, 1 A.A. (Özel ay~
mızdan) - Roma gueteleri, 
Atatürkün arsıulusal durum 
hakkında, bir Amerikalı gazete
ciye verdiği diyevi, büyük ilgi 
ile neşretmektedirler. 

ı - İtalyanm fazla nOfuaunu Ha· 
befiltanda yerleıtirmesi. 

2 - ttalyaıuıı Habqiatandaki ma· 
denlerl fatiuaar etmesi. 

3 - İtalyanın Habet dq aiyuaamı 
tedvir ctmeıi ve Habet imparatoru
nu yabancı devletler ne.selinde temail 
etmesi. 

Diğer taraftan HabeJ lnıF&tonı
nun tahtından mahrum edilmesi ula 
mevzuu bahaolmadıtı bakkmda Ital
ya b~ tUrlU teminat veriyor imif. Bi
llküı aUalil elbilelerile tmparatorun 
Habet tahtında oturması. ıcsze bot 
görünen bir manzara olduğundan ltal 
ya tarafmün Utinm ediliyormuf. 
Impaatonuı tahtında otunnur. aBl
uı elbiaelerini siYmnhıe mi bağlam
yor? Buram iyice anlıplanwdı. Fakat 
bayle bir prt olınaea da imparatorun 
yuJıanld üç prtı kabul etmeğe hun' 
olmadığı anlaşılmaktadır. Verilen ha· 
berlere ıöre. imparator ltaJyaya bur 
ekonomik Jnilaaadekirhklarda bulmı
mağa huımuı. Ancak bu müuacle
kirhklann Habeıiatan iatitkWi ile te
lif kabul etmes bir lnllhiyette olmur
m hiçbir zaman kabul etmiyormuş. 
Habeıler de istiklat mefhumu ile telif 
kabul edeıl prtlan, etmeyen vaziyet· 
leW• ~1"1~~- ..... ~ olduk
Janm c'IStermltJel'dir. Çi1nJdl eler ya
~ kırk yıl CSnce ttaJyama 
ffabethtanda mail6biyeti ile netice
lenen ilatiW ta yukarıya Jraydettili· 
IDİS tartlardan üçiinctlaU, yani ltalya
ıun Habef imparatorunu yabancı dev· 
letler neadinde temsil hakkını ileri 
ıilrmeai tkerlne çdaiuftı. Habqler 
kırk yıl 6nce bu nmlil abklmuiı ulu· 
..ı iatikltlin ilk pıtı olchıianu anla"' 
mqlana, bugthı bunu daha iyi bili • 
yorlar demektir. itin lçyQatl pclar 
ki ltalya, Habqlatanm iltikWine g6s 
koymuıtur. Habefiatan da bir l&Vllf 
yapmadan, bin yıllık bir tarihi olaD 
bu ietilrWi baakmak istemiyor. 

••• 
Parlata at yanıın
dan ınllyoner 
Olanlar 

Adverul gazetesi bu ilgi ile 
yazdığı betkede diyor ki: 

"Türkiye Cumur Başkanmm 
bu sözleri bizde memnuniyet 
uyandll'DU§tır. Çünkü bu sözler, 
ülkenin en canlı &11ğlannı 
(menfaatlerini) müdafaa etmek 
için arsıulusal yöneylerde (cep
helerde) güttüğü tezlerin ta
mamen haklı olduğunu göster -
mektedir .,, ------
Amerikanın yeni 
zırhlıları 
Vaşington, 1 A.A: :- Nev

york Herald gueteıının haber 
verdiğine göre arada annul~ 
bir sözbağı yapılmadıp takd~
de, eski zırhlıların yenne yem: 
lainin pıtması baklandaki 
prograın:-19!i7 yılı i~~u
nundan itibaren yentılmeaıne 
başlanacaktır. Bu programa g~ 
re her yıl bir zırhlı yapılacak ye 
buna bir çok yı11ar devam edi • 
lecektir. 

FranS1z lokomotif· 
lerinde Radyo 
Tertibatı 

Fransm hükGmeti trenlerin 
lokomotiflerine ima da1pb rad 
yo alıcı ve gönderici postaları 
koyarak yürürken istasyonlara 
yerlqtirilen ayni tertibat ile 
mı.ıhabetede bulunulmuştur. 

ilk deneyişlerde pek iyi IOD11Ç 
almamacbğı için §imdilik bir va 
kit denemelerine daha grişilme
sine karar verilmiıtir. 

İşe elverifli oldun anlaphr • 
sa ileride uzun yollara giden 
trenlerin lokomotiflerine bu 
enstelisyon yapılacaktır. 

Laval'ı11 kazı niıanlandı 
Paril, 1 A.A. - Bafbakuiin 

km Jaee Laval'm Nevyark ba
roau avukatlarmdmı Kont Re
ne de aıambnm ile nipn'laadı· 
ğı haber verilmektedir. 

Kont de Oıandxun. Lafayyet 
ailqinden General de Oıam
brun ile Nee Loqwordı'un oi
ludur ve eski Cumur Bapam 
Theodor Rooıvelt'in 10Y90pu, 
fİJDdikİ Cumur Bqkanmm da 
yeienidir. ------Bir uçak dllttD 
~ 1.A.A.- Romaldsay, 

uçak meydanmdl bir yolcu u • 
çağı düşmiif ve içinde bulunaıı 
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Telefon Şirketi Müdürü 
Mahkemede Yemin Edecek 

onJ~~~~iV.~~~r.~iCa~tırü Bo:-dı-;4pa 
I M. Kemalpaşa (Hususi muıhaıbirimiz bildiriyor) - llçemizin r a me ep 

Eski adliye müfettişlerinden 
Ali Şevket, Telefon şirketi aley 
hine birinci sulh hukukta bir da
va açmıştır. 

Ali Şevket, Telefon şirketin
den gelen son faturanın hakiki 
konuşma hesabından 3 misli 
fazla ücret gösterdiğini ileri sü
rerek fazla verdiği paraların he
sabından indirilmesini istemek
tedir. Duruşmada Ali Şevket, 
Telefon şirketine yemin teklif 
etmiştir. 

suçlu Silivride mer'a bekçisi 
Mehmet Alinin ağır cezada du
ruşması yapıldı. 

Tıbbı Adliden gelen raporda 
suçlunun karnından aldığı yara 
neticesinde, öldüğü yazılı idi. 
Müddei umumi, suçlunun ceza
landırılmasını; istedi. Duruşma, 
müdafaa için 8 temmuza kaldı. 

Ahu Dudu 
!sterseniz ağaç çileği deyiniz, iki

si de bir. Fakat, onun niçin o kadar 
güzel kırmızı renkte olduğunu bilir 
misiniz? 

1Söğütalam nahiyesinin Dorak köyünde çok actklı bir yıldırım "Otelin alt katında orta mektep 
faciası olmustur: olur mu?" 

- Tabiat onu öyle yapmış da .• di
yeceksiniz. 

Köy mina~esinin altında toplanarak yag"' an yagm"' urların din- Bayburttan, bu aatırlarla ba~lı -
yan bir mektup aldık. Mektupta 

Hayır, bilemediniz. Çünkü tabiat 
onu ilkin. hiç lekesiz beyaz olarak 
yaratmıştı ve ahududu beyazlığı ile 
iftihar eder. Öteki. renkli yemişlere 
nispet verirdi. Güzel efsanenin an
lattığına göre. bir gün, Jupiter ~ha 

mesini bekliyen on yedi kişilik bir köylü grubu üzerine yıldırım deniliyor ki: 
düşmüştür. İçlerinden Ömer adında bir iköylü ölmüş, üçü ağır "Bir müddet ·tönce, Bayburt or· 
yara almıştır. Diğerleri muhtelif yerlerinden hafif yaralanmış- ta okulu ,dar binasından çıkarıl • 
lardır. Yaralananlar arasında kolları bacakları felce uğrayan- mıf, bir otelin bodrum katma ta~ıa.· 
Jar da vardır. mıştır. Bina, tedrisata müsait ol -

* Rumeli Kavağında Munis 
isminde on altı yaşında bir gen
cin ölümile neticelenen bir kaza 
olmuştur. Munis, Sami isminde 
arkadaşile bahçede kuş avladık
ları sırada, ''kuşa çifteyi sen bo
şaltacaksın, hayır ben boşalta
cağım!,, tarzında çıkan bir mü
nakaşa üzerine, Sami ansızın te
tiği çekerek arkadaşı Munisi a· 
ğır yaralamıştır. 

Bir Adam Karısını Öldürdü! 
Gemlik, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Burada feci birci

nayet işlenmiş, Cavit isminde birisi kansını paslı bir bıçakla Cl
dürmüstür. Cinayetin sebebi, geçimsizliktir. 16 senelik evli olan 
kan koca, gelinlik çağma gelen kızlan yüzünden, son günlerde 
bozuşmuşlar ve hadisede bunun da tesiri olmuştur. Cavid'in akli 
vaziyeti tes'bit edilmektedir. 

Saat 14 te Heryer Tatil 
/ J\ntalya, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Sıcaıklann art
ması ve tahammül edilmez bir hale girmesi üzerine dairelerde 
calışma saatleri değiştirilmiştir. Memurlar öğle tatili yapma -
dan hergün saat 14 de kadar çalışmaktadırlar. Buna mukabil, 
14 den sonra her taraf tatil edilmektedir. 

Aydınhlar gezintiden dönerken 
Keçiburlu, (Hususi: muhabirimiz bildiriyor) - Aydın Kızılay 

Kurumunun Isparta, Burdur ve Eğirdire kadar trenle tertip et
tigi gezintiye iştirak eden Aydınlılar, büyük sevinçle dönmüş
lerdir. İstasyonlarda durularak şenlikler yapılmıştır. Aydın Kı
zılay Kurumu, seyahatlterden kalan para ile 40 çocuk giydire • 
cek ve sünnet ettirecektir. . . 

Ceviz Ağacı Kestirilmiyecek 
' Denizli, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Eskidenıberi 

odun ve odun kömürıü yakan un fabrikaları, yeniden bazı tadilat 
yaıpmışlardır. Bunun sdbebi, şimendifer güzergahındaki faibri
ıkalarda odun ve odun ıkömüııü kullanılmasmın yasak edilişidir. 

Diğer taraf tan ceviz işleri de intizam altma alınmış ve geli
şigüzel ceviz ağacı kesilmesinin önüne gecilmiştir. Kuraklrk 
dolayısile her köyde orman yangınlarına "karşı tertibat alın
mıştır. 

Uzunyaylada At Yetiştiriliyor 
~a>:'seri, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Uzunyayla at 

yetıstırme mmtakasında acılan at yetistirme sergisi cok rağbet 
görmektedir. Y ~~mz U zurl'yayla'. atları~a mahsus ola~ bu pana
Y!r~ en cok monıus kısrakları ve tayları süslemektedir. Yetişti
rıcılere 4.500 liralık mükafat dağıtılacaktır. Çok yakın bir za -
manda, Uzunyaylanın at yetiştirmek bakımından Macaristana 
benziyeceği muhaıkkaktır. 

Son yağmurlarda 
Antalya ovası 

Antalya, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Son yağmurlar Antal
ya ovasına yağmamıştır .Daha ziyade 
kaz~lar yağmurdan istifade görmüş
lcrdır. Antalya ovalarında daimi a -
kar sular bulunduğu için, yağmur
suzluk esasen sıkıntı ve şikayet 
uyandırmamıştır. Yeni mahsul çok 
iyidir. Pirinç ekimi hemen hemen 
bitirilmiş gibidir. 

Mersin limanının 
(jahşmaları 

Mersin, (hususi muhabirimiz bil -
diriyor) - Mersin liman şirketinin 
faaliyeti, son senelerde yeni ve 
önemli bir duruma girmiştir. Seksen 
bin ton gibi asgari bir miktardan işe 
baslıyan liman şirketinin çalışmaları 
hakkında yeni bir istatistik hazırlan
mıştır. 

927 yılındaki faaliyet; ı 20 bin ton, 
928 de 145 bin, 929 da 187 bin, 932 
de 153 bin, 933 te 146 bin, 934 te 
265 bin .. 

Bu rakamlara göre, 33 yılının so
nuna kadar biribiri üzerine vasati 
160 bin tonluk iş yapan liman; 1934 
yılında birdenbire 100 bin küsur ton 

Sopa ile 
Öldürdüler 

Mersin, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Tarsusta Sofular 
mahalesinde oturan Mehmet a
dında bir genç, bundan bir müd 
det evvel Mahmu~ ismindeki bir 
arkadaşının kereste kaçakçılığı
nı hükumete haber vermiş, Mah 
mut bunun acısını çıkarmak için 
şimdiye kadar fırsat kollamış. 
Nihayet evvelki akşam, Malı -
mut, yeğeni Ali ile arkadasları 
Hasan, Ulvi ve İzzeti ya;.ına 
almış ve Mehmedin yolunu kes
mişler evvelce hazırladıkları ka 
lın bir sopa ile Mehmedin yanı
na yaklaşmışlardır. 

Daha kafasına vurulan ilk so
pada yere serilen Mehmet, has
tahaneye kaldırılırken ölmüş, 
suçluların beşi de yakalanmış
tır. 

fazlalaşmaktadır. Bunun sebebi, iktı· 
sadi işlerimizde alınan tedbirlerin 
ve çalışmaların iyi neticeleridir. 

Antalya, (Tan) - Yeni bir park gazinosu yapılp:ııştır. Halkın 
ragbet gösterdiği bu gazino, Antalyanın tabii güzelliklerini top
J~an bir yerinde ve denize karşıdır. 

madığı kadar, sınıflar ela gündüzle
ri bile lamba yakmağı icap ettire
cek derecede ziyadan mahrumdur. 
Bu durum, darlığına rağmen eski 
binayı çok aratmahtaclır. Orta oku
lun, ayni zamanda sıhhate :zararlı 
olan bu bodrum katından bir an ev· 
vel kurtarılmasını bekliyoruz.." 

Sirket vekili mukavele mu
cebince yemin teklif edilemiye
ceğini ileri sürmüştür. 

küçük çocuk iken, her nedense agla· 
maya baslar. Sesi dağları inletir. Da· 
dısı peri' kızı !da çocuğun ağlama • 
sına dayanamaz, onu susturmak için 
çilek ağacından bir beyaz ahududu 
koparır. Fakat öu güzel yemişi ko • 
parırken göğsü ağacın dikenine takı
larak bir damla kan çıkar ve o ağaç 

Mektuptan yukarıya çıkardığı· 
mı:z. temenniye biz. ele iştirak ede -
rek, bu mesele bir an evvel hcıl(e • 
dilmeliclir, diyoruz;. .... , .. -.~ ......... 
Sivas at yarışlarının 
ikinci haftası 

Mahkeme, neticede, her ne 
kadar şirket tarafından gösteri
len hesabın kabulü mecburiyeti 
varsa da, bu sarahat, fatura 
muhteviyatının bir yanlışlıktan 
bahisle dava açmasına mani ol
madığına karar vermiştir. Du
ruşmanın kaldığı gelecek 18 
temmuzda, şirket namına, he -
sab:ı kontörden alan mem?rla 
abonman şefi ve direktör yemin 
edeceklerdir. 

Katil Sami henüz 14 yaşın -
dadır. Munis, derhal imdadı 
sıhhi otomobilile Etf al hastaha
nesine getirildiği sırada Maslak 
yolunda ölmüştür. 

bütün ahududu ağaçlan ondan son
ra hep kan renginde yemiş verirler:· 

Efsane söylüyorum, diye bana ı
nanmazsamz, en bilgin bildiğiniz ne
batat hocalarına sorunuz: Onlar da 
ağaç çileğine resmen Rubus İdaeus 
derler. Bu da İda peri krzınm kırını
ZI kam demekten başka bir şey de
ğildir. 

Sıvas, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - İlkbahar at yarışlarının 
ikinci haftası da pazar günü geçen 
haftadan daha gazla bir seyirci önün
de yrış yerinde yapıldı. 

Birinci koşu: 1200 metre mesafe· 
si var. Üç yaşındaki yerli yarrm kan 
arap ve halis kan arap erkek ve dişi 
taylar arasında idi. Birinciliği İstan
bul emniyet direktörü Fehmi Vura
lın Oktayr (Şimdi Mardin valisi) 
ikinciliği Bozkırlı Hakkının Kaderi 
ile Karacabeyli Rasihin Benli yüzü, 

Bu koşuya beş tay katılmıştır. 

İkinci koşu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki yerli yarımkan arap ve ha -
lis kan arap at ve kısraklar ~in Hen· 
dikap koşu .. Uzunluğu 2600 metre. 
Yıldızelili Hasanın Yrldrzı birinci, 
Süleymanlr Duranın Tufanı ikinci, 
Kehıdıkh lzzettinin Yıldızı üçüncü ... 

Bu koşuya da altı hayvan iştirak 
etmiştir. 

Üçüncü koşu: Üç ve daha yukarı 
yaştaki haliskan arap yağız kısrak
lar arasında idi. 

Mehmedin Güzel Bandırma 1 bi -
rinci, Fehminin Mcşkukü ikinci, 

Mihral Nureddin'in Saadeti üçüncü. 
Dördüncü koşu: Dört ve daha yu

karı yaştaki yerli yarımkan arap ve 
halis kan arap at ve kısraklar ara
sınca mesafe 2800 idi. Manisalı Tevfi
ğin Sadası birinci, Kangallı Alinin 
Selamı ikinci, Şarkışlalı Bedrinin 
Kalenderi üçüncü. 

Bu suretle bu hatanın yarışları 
da sona erdi. Ü~üncü hafta koşuları 

30 hazirandadır. - N. Na. 

r---·----------...... 
KUÇUK TELGRAF 

HABERLERi 

* Sıvas, (Tan) - Orgeneral Ali 
Sait ve Korgeneral Abdullah buraya 
gelmişlerdir .Konuklar şerefine za· 
bitan yurdunda bir balo ve cümhu -
riyet halk partisinde bir şölen vedl
miştir. 

~ Sıvas, (Tan) - Şarkışla da açı
lan hayvan sergisinde tay yarışında 
Prnarbaşından Alinin koyu dorusu 
birinci, Esadın Cesur adlı doru tayı 
ikinci, hususi muhasebe tahsildarı 
Abdullahın Yıldırım atlı tayı üçüncü 
olmuşlardıı•. 

ıo: Geçiborlu, (Tan) - Aylardan
bcri beklenen yağmur, nihayet bu 
mıntakaya da yağmıştır. Köylü çok 
sevinmiştir. Arpa, afyon, buğday ü
rUnleri geçen yıla nispetle biraz fena 
ise de gene normaldir. Yalnız, yağ
mursuzluktan ekinlerin boyu büyü
mediği için saman pek azdır. Otlar 
da fazla büyümemiştir. Bu durum, 
hayvan besliyenleri biraz sıkıntıya 
uğrata<;_aktır. 

* Antalya, (Tan) - Antalyanın 
en islek bir yerinde yapılmakta olan 
inhisarlar binasının harici kısmı ta
mamen bitirilmistir. 25 bin liraya 
çıkacak olan bu yeni bina, inhisarlar 
için lazım olan depoları ve modern 
tesisatı ihtiva etmektedir. 

* İzmit, (Tan) - İzmit ilbayı 
Faik Türelin başkanlığında yapılan 
bir toplantıdan sonra hava tehlikesi 
için derhal çalışmalara başlanmıştır. 
İzmitte hava tehlikesi kurumuna 
karşı büyük bir ilgi göstermekte • 
dir İzmit kadınları da ayrıca bir 
uçak almak i~in sonsuz gayretle ça· 
lışmaktdırlar. 

* Biga, (Tan) - Halk sinemasın
da ilçebay Hikmet Yavuzun başkan
lığr altında yüzlerce yurddaş h<ıva 
tehlikesi için topl.ınmıştır. Toplantı
da derhal üye yazılm.:ı/.i ba~lanmış-
tır. İşyarlar maa§larından yüzde iki 
vermeği kabul etmi~lerdir. Bu işler
le uğraşmak için on iki kişilik lıir 
komite seçilmiştir. ..... 

* Çoban Raşidi öldürmekten 

iki kadın 
Dövüştü! 
Galatada Arapcamiinde OtUT111l l'ki 

kadın arasında kanlı bir kavga olmuş
tur. Öğrendiğimize göre, Ayşe ve Fat 
ma adlannda olan bu kadınlar zaten 
evvelden beri geçinemez \•e çocuk yü
zünden biribirlerine daima çatarlar -
mıs. Evvelki aksam Fatmanm küçük 
ço~uğu soakkta oynarken Ayşenin ka 
pısma taş atmış. bunu gören Fatma 
da çocuğu yakalayınca dövmeğe baş
lamı'itır. Çocuk, feryadı koparmış, 
Fatmanrn elinden kurtulmaya çabalar 
ken çocuğun annesi yetişmiş ve \ki 
kadın arasında kavga başlamıştır. Bir 
aralık, Fatma, Ayşeyi kıskıvrak yaka
lamış. tokat ve tekme ile biçare ka
dını birc;:ok yerlerinden yaralamıştır. 
Koca bir mahalleyi altüst ettikten son 
ra, nkibini baygın bir halde yere se• 
ren Fatma, vak'a yerine yetişen po· 
Hsler tarafından yakalanmış, Ayşe de 
hastahneye kaldırlmıştır. 

~ Şevki isminde birisi, dün Uzun 
çarşıdan geçerken yanına iki kişi so
kulmuş, kendisine muşamba satacağr 
nı söyliyerek bir lirasını dolandırmış
lardır. Pey olarak verdiği bir lirayı 
kaptırdığını anlayan Şevki polise mü

racaat etmiş Fatma ve Hulusi adla
rındaki bu tavcılar yakalanmışlardır. 

* Pazar günü saat on beşte Şişli 
Katolik yetim mektebi talebesinden 
18 yaşında Seviz Bebekte denize gir
miştir. Yüzme bilmeyen Seviz sahil -
den epey uzaklaşmış, boğulacağını an 
hyarak dönmek istemiştir. O sırada 
sahildeki kayıkçılar, birisinin ileride 
!:abaladığını ve birkaç d~fa suya girip 
çıktığını görmüşlerdir. Can korkusile 
acı acı feryad eden çocuğun boğul -
mak üzere olduğunu anlayan bir ka
yıkçı yetişerek Seviz'i kurtarmıştır. 

Yüksek Ticaret 
Mektebinde 

Ekonomi Bakanlığı müsteşa
rı Faik Kurdoğlu, dün Yüksek 
Ticaret mektebinde . muhtelif 
imtihanlarda hazır bulunmuş, 
talebeden alınan cevaplardan 
gerek kendisi, gerek beraberin
de bulunan şehrimizin muhtelif 
müesseseleri müdürleri mem -
nun kalmışlardır. 

Yeni Ticaret mektebi, dil bil
gisi ve ilim yönünden olduğu 
kadar teknik bakımından da yep 
yeni bir program takip etmek -
tedir. Ekonomi Bakanlığı bura
sını yüksek kalitede milli tüccar 
yetistirecek kuvvetli bir mües -
sese haline getirmek kararında
dır. Maliye Bakanlığının, sade
ce Mülkiye mektebi mali: şubesi 
mezunlarını alacağı yolundaki 
haber talebe arasında alaka ile 
karşılanmıştır. Yeni Ticaret 
mektebi, bir memur mektebi ol
mamakla beraber, programları
nın aldığı yeni şekil dolayısile, 
kuvvetli unsurlar yetiştirebile • 
cek durumdadır. Talebeler, bu 
ceşit intihap ve tecimenler de 
mekteplerinin da nazarı itibara 
alınması yolundaki arzularım, 
dün, müsteşarın ziyareti vesile
sile, bir kere daha izhar etmiş-
lerdir. , ~ 

Tahkikata müddei umumi mu 
avinlerinden Feridun el atmış
tır. Cinayette herhangi bir ka-
sıt olmadığı anlaşılmaktadır. 

SEBZE HALI 

Yeni Hal Dün 
Sabah Açlldı 

Hal binası ihtiyacı 
karşılayamıyor. 

Kerestecilerde yapılan yeni sebze 
hali dün sabah açılmıştır. Toptan sa
tışlar sabahın erken saatlerinde baş
ladığı için, hale, evvelki geceden iti
baren mal konulmuştur. İhtiyacı kar
§tlayacak büyüklükte olmadığı için, 
yeni hale, ancak yaş meyvayı almak 
kabil olmuştur. Bugünkü duruma gö· 
re, halde satılması mukarrer, yumur
ta, limon ve sairenin de buraya alın
ması imkansızlaşmıştır. Diğer taraf
tan binadaki dükkanlann darlığl bap 

şikayetlere yol açmı tır. Bu dükkan

lara, 20 küfeden fazlasını sığdırmak 

kabil olamamış, bu hal, etrafta ve ha
lin içindeki ge~itlerde bir sürü küfe
nin birikmesine sebebiyet vermiştir. 
Yazıhanelerden henüz on kadarı dol
muştur. Hal idaresi satış yapacakla -
rın hepsinden 450 şer lira alarak bu 
hususta kendilerinden taahhüdname 
almıştır. Evvelce tutulmamrş yazıha
neler, perşembe günü tekrar müzaye
deye çıkarılacaktır. Bu münasebetle 
yazıhane kiralamıyan kabzımallar, per 
şembeye kadar yeni halde satış yapa
bileceklerdir. Diğer taraftan 5 Tem· 
muzdaki ikinci ihaleye de girmemeye 
karar veren kabzımallar Cumuriyet 
Halk partisine müracaat ederek di -
}eklerini anlatmışlardır. Bu cihet ya
kında Part~de görüşülecek ve gerek 
belediyenin, gerekse kabzımalların 
noktai nazarları gözden geçirilerek 
her iki taraf arasında uzlasma carele
ri aranacaktır. Yeni hal 260 bi~ lira
ya mal olmuştur. Halde 80 oda var
dır. Bunların bir kramı yazıhane, bir 
kısmı ardiyedir. Aynca kahve, berber, 
lokanta ve mahallebici salonları da 
vardır. 

Pllj Ucretleri indiriliyor 
Belediyenin plajlarda genel 

Ahududu, böylece peri kızının 
göğsünden gelen kandan renk ve ün 
aldığı için, eski zaman hekimleri ona 
pek çok itibar ederlerdi • 
Onların fikirlerine göre, ahududu 

zayıf düşmüş lcimselere yeniden kuv
vet verme kiçin birebir ilaçtır. Hele 
mideyi kuvvetlendirmek için tesiri 
gök yakuttan ve zümrütten üstündür. 
Mideleri yemek tutmayan hastalara 
bol bol ahududu yemişini yedikten 
sonra, bir de midelerinin üzerine, abu 
dudu ağacının yapraklarından lapa 
yaparak koymayı tavsiye ederlerdi. 

Ahududu yüreğe de kuvvet verir, 
kam temizler, iştihayı arttırır, ağza 
lezzet verir. Safraları fazla, sarı be -
nizli kimselere pek iyi gelir. Eski za· 
man hekimlerinden biri ağaç çileğini 
taktir eder, onu, kendilerine güzel 
bir renk vermek isteyen bayanlara ve 
yüreklerile beyinlerini kuvvetlendir " 
mek isteyen baylara takdim ederdi. 

Şimdiki bayanlar el çantalarının 
içindeki boyalarla kendilerine istedik 
leri gibi güzel renk veriyorlar. Bay• 
lar da beyinlerini ve yüreklerini kuv
vetlendirmek için ilaçlı şaraplar içi • 
yorlar. Onun için ahududu yemek şim 
di pek te hatrra gelmiyor. 

Fakat unutulmamalıdır ki, ağaç çi
leği mideleri bozuk olanlar icin, şe • 
ker hastalığına tutulmu~ kimseler 
için gene pek lezzetli bir yemiştir. 
Şurubun nefis olmasına ka~ı hiç 

kimsenin bir diyeceği yoktur. Reçeli 
de seve seve yenilir. Hele ahududu 
peltesi tatlıların en nefisi olanlarından 
biri sayılır: 

İki ince dilim ekmek kestikten son
ra, birer taraflarına iyi bir tereyağın· 
dan, onun üzerine de ahududu pelte• 
sinden sürünüz. Daha sonra iki dilim 
tereyağlı ve pelteli taraflarından bir· 
leştiriniz. 

Bunu akşam kahvaltısı olarak ço • 
cuğunuza veriniz. · Bakınız, nekadar 
sevinecek ve nekadar seve seve yiye
cektir. 1ştahaları kıt, yemek için naz
lanan, cılız çocukları semirtmek ve 
kuvvetlendirmek için güzel bir gıda 
olur. 

Lokman Hekim 

• Dr. Ihsan Sami ~iiiiiiiiiiiiııi!- • 
: \ ISTAFILOKOK AŞISI 

ı : lstafilokoklardan mütevellit (er· 
ı genlık, kan çıbanı, koltuk altı 

1 

çıbanı, arpacık) ve bütün cild 
hastalıklarına karşı pek tesirli 

ı ı l _hir aşıdır. J?ı~anyolu No. 189 

• • 
bir tetkikat yaptığını yazmış - ~~!!!!!~~iiiiiii!!!~~~!!!!!!!!!!!i!! • 
trk. Bu hususta Sıhhat direktör- • ÖPERATÖR 
lüğünün, mayoların bir mayii- Doktor Nı·met 
le dezenfekte edilmesi hakkında ı 'W 

bulduğu sıhhi tedbiri Belediye Ankara caddesi Zorlu 
gözden gecirmiş ve bu yolda tat apartmanı No. 21. 
bikata geçilmesini kararlaştır - Cumadan maada hergün 
mıştır. saat ?-6 hastalarını kabul 

Mayoları, bu mayi ile dezen- •oiııiil'-,.._!"!!.., eder. 4932 .. 
fekte etmeleri plajçdara bildiril-

• 
mi:tir. Diğer taraftan, plaj ta
rifelerinin tatbikine bugünden 
itibaren başlanacaktır. Belediye 
plajlarda banyo fiyatlarını yüz
de yirmi beş nisbetinde indire -
-cek, ayrıca duhuliye biletlerinde 
de tenzilat yapacaktır. 

lhtikAr yapan bakkal 
Şeker fiyatlarının ucuzlaması 

dolayısile ihtikara meydan ver
memek için bakkallarda yapılan 
arB:ştırmalar devam ediyor. 

U sküdar kaymakamı bu işe 
önem vererek dün bir tetkik 
yapmış ve şekeri 32 kuruşa sa
tan bir bakkalı cezalandırmış -
t!r. Üsküdarda bostan ve hah -

,çelM de sık sık kontrol edilmek
tedir. Sucular da umumi bir 
kontrole tabi tutulmuştur. .., 

Ekmek fiyatı olduğu 
Gibi bıraklldı 

Bu~day fiyatlarındaki düşüklük de 
vam ediyor. Dün borsada muamele 
gören buğday fiyatları iki gün evve
lisine göre on beş para daha düşmüş 
ve bu düsüş un fiyatlarına da tesir 
etmiştir. Ekstra yumuşak buğdaylar 
6,35 - 7 ,10, yumuşa·- buğday 6,5 - 7 
ve ekstra ekstra yumuşak un 7 ,10 • 
7,70, birinci yumuşak unlar da 5,40 • 
7,25 ten muamele görmüştür. Bu fi
yatlar üzerinden 140 ton buğday ve 
390 çuval da un satılmıştır. Dün yal
nız Anadoludan şehrimize 150 ton 
buğday. 15 ton da un gelmiştir. Zira
at Bankası piyasa vaziyetini iyi gör
mediğinden dün satış yapmamıştır. 

Narh komisyonu dün toplanmış, fa • 
kat ekmek fiyatlarını indirmiyerek 
gene 11 kuru§ta alıkoyınuştur5 
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Re.tl.-'-·=lrtdl 
ispanya ile 
Ve Yumurta 
Ticaret anlaşması müzakere

leri için Madride gönderilmiş 
bulunan Türkofis merkezi La
tin memleketler masası danış -
manı Necmettin ve Dış Bakan
lığı memurlarından Nureddin 
dün şehrimize dönmüşlerdir. 
Madrit görüşmelerinde, hükfı
metimizce büyük bir hüsnü ni -
yet gösterilmiş, İspanyaca bazı 
memleketlere verilmiş olan mü
saadelerin Türkiyeye de veril -
mesi yollu tekliflerimize kabul 
mümkün olmıyan dileklerle 
mukabele edilmiştir. Bunun ü
zerine hükfımetimizce müzake -
relerin durdurulması emri ve
rilmiş, heyetimiz geri çağrılmış 
tır. 

Halen İspanya ile aramızda 
anlaşma yoktur. Ve Türkofisin 
mükerreren ilan ettiği gibi, İs
panyaya yumurta ihraç edenler 
bir riske maruz bulunmaktadır
lar. Buna mukabil, diğer mem
leketlerden ve ezcümle Alman
yadan alınmış kafi yumurta 
kontenjanımız vardır. Ticareti -
miz için hükfımetimizce diğer 
riksiz ve stabl mahreçler tedarik 
edilmesine mukabil, İspanyanın 
kendi malları için memleketi -
mizde bulduğu ve hatta ihraca
tını bizim ihracatımızı karsıla
yacak derecede arttırdığı m~lla
nna karşı memleketimiz piyasa
ları kapatılmıştır. Bu suretle, 
İspanyadan Türkiyeye ihracat 
ile alakadar mahdut müessese
lerin, evvelce sıkışık olan ve fa
kat bugün nis'beten genişlemiş 
bulunan yumurta ihracat vaziye 
timizi istismar etmek · stekleri
ne de sed çekilmiş olmaktadır. 
Milli disiplinle hareket eden ve 
İspanya ile alakadar başlıca it
halat ve ihracat tacirlerimiz, 
dün kendilerile görüşen bir mu
harririmize hükumetin bu kara
rındaki isabeti söylemişlerdir. 

İspanya hükumetinin, hakiki 
vaziyeti ve iki memleketin men
faatlerini kendi resmi ajanları 
yolile daha iyi takdirde geçik -
miyeceği umuluyor. 

Yerli Mallar sergisi hazırhğı 
Yerli mallar sergisinde pav

yonların kurulmasına yarından 
itibaren başlanacaktır. İnhisar
lar idaresi, inhisarların onuncu 
yıldönümü münasebetile bu yıl 
sergi bahçesinin mühim bir kıs
mını kiralamağa karar vermiş, 
bu hususta sergi komitesile te
masa geçmiştir. Burada, inhi -
sarlar mamulatı büyük bir itina 
ile teşhir edilecektir. 

Diğer taraftan Zonguldakta 
kurulan yarım kok fabrikası ma 
mulatının da yerli mallar sergi
sinde halka tanıtılması düşünül 
mektedir. 

TUrk - lngiliz ticareti 
' İngiltere tecim bakanlığı 4 
haziran 1935 de imza edilmiş o-

No: 6!1 

Ticaretimiz 
ihracatımız 

lan İngiltere - Türkiye tecim an 
laşması, tasdike intizaren 20 ha 
ziran 1935 ten itibaren meriyet 
mevkiine konulacağını ilan et -
miştir. Anlaşmanın sureti neş
redilmiştir. 
Anlaşmanın beşinci maddesi 

mucibince 20 haziran 1935 ten 
sonra Türkiyeye ihraç edilecek 
İngiliz mallarının Türkiyeye gi
rebilmesi için anlaşmaya bağlı 
cinsten mal olduğ'unu göster -
mek üzere iki nüshalık menşe 
şehadetnamesi olacak ve bu 
menşe şahadetnameleri ticaret 
odaları tarafından verilerek 
Türkiye konsolosu tarafından 
vize edilmiş olacaktır. 

Yine anlaşma mucibince İn
giltereye ihraç edilen Türk mal
larından 20 haziran 1935 veya 
daha sonra tediyeleri lazım ge
lenlerin ücretleri İngiltere ban
kalarından birine hususi Sterlin 
hesabına yatırılacaktır. Sterlin 
hesabına alman paraların yüzde 
yetmişi ayrı bir hesaba geçirile
cek ve Türkiyeye ihraç yapan 
tacirlerin matlubatma hasredile 
cektir. 

Adanada bu~day 
Adanada iki üç gündenberi 

buğday fiyatlarında hissedilir 
bir düşüklük vardır. Dün borsa
da buğdaylarımızm kilosu 3.25, 
3,5 kurustan satılmıştır. Dün• 
denberi ekmek fiyatları kiloda 
yirmi para indirilmiş ve 8 ku -
ruştan satılmağa başlanmıştır. 
Arpanın kilosu 3.25, 3.85 kuruş
tur. 

Haşhaş tohumu is~oniyor 
A tinada bir firma memleketi

mizden çok miktarda haşhaş to
humu almak istediğini ticaret 
odasına bildirmistir. Ticaret o
dası bu teklifi aİakadarlara ha
ber vererek bu işe ehemmiyet 
vermelerini tavsiye etmiştir. 

·- .. ,. ------=-"'~===------, 
KÜÇÜK EKONOMi 

HABERLERi 

.1J: Ankaraya nakli kararlaşmı§ olan 
Türkofisin ticaret kalemine ait işlerle 
meşgul olmak üzere, Ekonomi Bakan
lığı muamelat müdürü Hayreddin, şeb 
rinıize gelmiştir. Hayreddin, nakil iş
lerine nezaret ettikten sonra Ankara. 
ya dönecektir. 

~ lskenderiye Ticaret mümessilli • 
ğine atanan Türkofis raportörlerin -
den Baha vazifesine gitmek üzere An 
karadan şehrimize gelmiştir. 

* Türkofis İstanbul şubesi direk
törlüğüne atanan. Türkofis merkezi 
baş danışmanlarından Mahmud Ce -
lal, Ankaradan şehrimize gelmiş ve 
yeni vazifesini dün almaga başlamış
tır. Deniz danışmanhgma atanan İs
tanbul şubesi direktörü Akit, bir iki 
güne kadar Ankaraya gidecektir. 

* Geçen ayın 18 inci çarşamba gü
nü Londrada toplanan Osmanlı Ban
kası genel hissedarlar heyetine işti

rak eden Borsa komiseri Ihsan Rifat 
şehrimize dönmüştür. İhsan Rifat, 

KIRMIZI VE SiYAH 
yat gcçirmeğe razı olunca mas
raf kaç para tutar ki? made
moiselle Elisa ile evlenmek, ya
hut Fouque ile ortak oluvermek 
bol bol yeter... Öyle ama dik 
bir dağa tırmanan yolcuya tepe 
de oturup dinlenmek gibi büyük 
keyf olmaz. Ya onu hep orada 
oturmağa mcobur etsinler, ha • 
kalım yine memnun olur mu?" 

Madarne de Renal artık çok 
acı düşüncelere kapılıyordu. 
Verdiği karara rağmen, bütün o 
artırma işin~ Julien'e anlatıver
mişti. "O bana bütün yeminle
rimi unutturacak mı?'' diye dü
tünüyordu. 

Kocasının hayatını tehlikede 
görse onu kurtarmak için ken
dini feda etmekten biran çekin
mezdi. Madame de Renal gibi 
asıl ve hayalsever kimselere, 
civanmerdçe bir harekette bu
hmmak iınkinını görüp de onu 

STENDHAL 

yapmamak, bir cürüm iŞl~mTş 
olmak kadar vicdanazabı verir. 
Bununla beraber yine öyle gün
ler, öyle menhus -günler oluyor
madame de Renal, birdenbire 
dul kalıp Julien'e varsa duyaca
ğı ıbahtiy-rlığı düşünmekten 
kendini alamıyordu. 

Julien çocukları, babaların
dan çok seviyordu; çocuklar da, 
sertliğine rağmen, onun için 
çıldırırdı. Madame de Renal, 
Julien'e varınca Vergy'den, göl 
geliklerine bağlı olduğu Vergy
den kalkıp gitmek lazımgelece
ğini hissediyordu. Artık Paris
te yaşıyacak, çocuklarının her -
kesleri hayran eden terbiyesini, 
tahsilini orada sonuna erdire
cekti. Çocukları, kendisi. Juli
en, hepsi hepsi eksiksiz bahti
yar olacaklar ... 

Şu halde xıx uncu asır nika
hı, nikilµn kerametini ne garib 

BORSA 

1 Temmuz Pazartesi 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 

20 Fransız frangı 
20 Liret 
20 Belçika Frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 

20 Çek Kron 
Avusturya !illin 
Mark 

Zloti 
Pengo 
20 Ley 

20 Dinar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 

Banknot 

Alq latıt 

613,-
123.-
166,-
202.-
81,-
23.-

813,-
81,-
98,-
21,50 
40.-
23,-
23,-
14,-
53,-
31,-
31,-

940.-
58,-

227,-

618,-
125,50 
169,-
204,-
82,-
24.-

818,-
83,-

100.-
23,50 
42,-
24,50 
25,-
16,-
55.-
33,-
32,-

942,-
59.-

229,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 

Drahmi 
İsviçre Frangı 

Leva 
Florin 
Çekosolvak kuronu 

Avusturya 
p,.zeta 
Mark 

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cemovetı 
Isveç kuronu 

ESHAM 

Kapanq 

12,03 
620,

J,79,92,50 
9.61,83 
4.71,75 

83.71,50 
2,43,45 

63,77,55 
1,16,87 

19.01,15 
4,22,70 
5.81,43 
1,97,18 
4.21.-
4.51.40 

63,77,55 
34,96,33 
2.78.30 

10.98 
3,13,25 

it Bankası Mü- S>O.-
" ,, N. 9,50 
.. .. H . 9.70 

Anadolu 3 tiO 25.80 
Anadolu % 100 42,50 

Sirketihayriye 16.-
Tramvay 28.25 
Bomonti - Nektar 8.15 
Terkoı 16,25 
Reji 2,60 
Aslan çimento 10,10 
Merkez Bankası 58.-
0smanlı Bankası 24.-
Telefon ıo,5o 
İttihat deiirmencilik T.A.S. 8,SO 
Şark Defirmenleri 0,80 
Sark merkez eczanesi 4,60 

iSTiKRAZLAR 

Turk Borcu I Kupon Kesile 28,12,50 
.. .. il ,, ,. 26,10 
,, ,. JII • • 26,70 

Ergani 95.-
İstikrazi dahili 94,SO 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupon Kesik 10,25 
Anadolu 1 ve il 44,30 

11 Kupon Kesik 45.-
Anadolu mümessil Kupon Kesik 45.-

•'bu toplantı vesilesile Türk itibanrun 
ve güveninin arttığı bir kere daha or
taya konulmuştur.,, demiştir. 
* Fransa ile aktedilecek yeni tica

ret anlaşması için müzakerelere giriş
mek üzere Parise gidecek heyetimiz, 
Eknomi Bakanlıgı müsteşarının ha§ -
kanlığında Ankaradan şehrimize gel
miştir. Heyet bu akşam, Parise hare· 
ket edecektir. Kurdoğlu Faikle bera
ber Türkofis as başkanı Bürhan Zih
ni, Türkofis Fransız masası ~efi Ha
lim, Hariciye katiplerinden Nuri de 
gideceklerdir. 

hale sokmuştur! Evlilik hayatı
nın sıkıntısı, nikahtan önce bi
ribirini sevmiş olanlarda hile 
aşkı söndürür. Bununla bera
ber bir filosof evlilik hayatının, 
çalışmağa ihtiyaç olmıyacak 
kadar parası, malı bulunanlar -
da, bütün o sükun i'iinde geçen 
zevklere karşı bir bıkkınlık, on
lardan ölesiye bir sıkılma uyan
dırdığını söyliyebilir. Kadınlar 
arasında da ancak pek kuru ruh
lu olanları sevdaya sürüklemez. 

Filosofun sözüne bakıp Ma
dame de Renal'in yaptığını ben 
hoş görüyorum ama V errieres · 
liler hiç de öyle düşünmüyor; 
kendisi farkında değil ama bü
tün şehir hep onı,, aşkının de
dikodusupu edip duruyor: Bu 
yüzden, o yılın sonbaharında, 
V errieres'liler her vakitkinden 
daha az cansıkıntısı çektiler. 

Sonbahar da, yazın bir kısmı 
da çabucak geçiverdi. Artık 
Vergy korularından ayrılmak 
zamanı geldi. Verricres'in ki
barları lanetlerine M. de Rcnal
in pek aldırış etmediğini görün
ce kızmaga başlamıştı. Her va-

Yeni gümüş 
Paralar 

Finans Bakanlığı, ilk partide sekiz 
mnyon liralık gümü§ paranm bastınl
maamı kabul etmi§ti. Bu paranm §İm· 
diye kadar 4 milyon liralık taamı 100 
kuru§luk olarak basılmıştır. İkinci 4 
milyon liralık basım için de yeni lira
larla 1, S, 10 kuruıluk nikel paralar, 
10 paralık bronz ve 25, 50 kuruşluk 
gümüş paralar vardır. Bu paralann 
basılmasına, kalıplan henüz dökülme
diği için, ancak Ağustos içinde başla· 
nacaktır. Şimdiye kadar, eski kalıpla 
bastırılan liralar, bundan sonra yeni 
hazırlanmakta olan kalıpla buılacak
tır. 

İstanbul üçüncü icra mcmudufun
dan : Tamamma yeminli Uç ehli 'V'U• 

kufça (25440) lira kıymet konulan 
Bcyoğlunda Katip Mustafa Çelebi ma 
hatlesinin Rum mezarlık "Abdulla" 
sokağında eski 1-26, yeni 1-28 aayı
lannı taşıyan 12 metre mürabbaında, 
ve altında iki dükkinı bulunan "MU
ni p B apartımanı" namile maruf ki· 
gir apartımanın tamamı açık artırma
ya çıkarılnut olub 25-7-935 perıem
be günü §Brtnamesi, divanhaneye a
sıhb S-8-935 pazartesi günü aaat 14 
den 16 ya kadar dairemizce paraya 
çevrilecektir. Artırmaya i§tirak için 
konulmuı kıymetin % 7 ,S nia

betinde teminat akçesi alınır. Top

lanmış vergi ve belediye ve nkrf ica

resi alıcıya ait olub artırmaya konul

muı kıymetin yüzde yetmifbetini bu

lursa ihale edilir. Bulamuaa en eon 
artıranın taahhüdü baki kalmak tar· 
tile onbet gün daba uzatılarak 

20-8-935 sah g~ü saat 14 den 16 ya 

kadar ikinci artırması yapılarak en 
çok artıranın üstünde bıralalacaktrr. 

2004 sayılı icra ve iflas kanununun 

126 ıncı maddesine göre ipotek •· 

bibi alacaklılarla bafka alikadartann 

ve irtifak hakkı aahiplerinin bu gay
ri menkul üzerindeki baklannı, ve bu 

susile faiz ve maaarife dair idaeaıan

nı evrakı müsbitelerile ilin tarilıinden 
itibaren 20 gün içinde icra dairesinde 

bildirmeleri gerektir. Bildirmezlerae 

haklan tapu aicillerile anlatılmadıkça 

sattı akçaaının paylaımasmdan dı

pn kalacakları. Daha tasla maıe

mat, almalt lateytblelia daftembln 

934-603 No. lu dosyasına müracaat· 
lan Uin olunur. (12772) 

,-·----------------------·oııı.ı 
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GUndelik Siyasi Gazete 

T E L E O N ( Yazı iıJeri : 24319. 
idare itleri: 24310. 
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iLAN 
İlinlar için İllncdık Sirketlerine mü

racaat edilmelidir. 
Küçük illnfar doiradaıı doinıya 

idaremizce alınabilir. 
Küçük ilinlarm 5 aatrrlriı bir defalık 

30 kuraıtıır. 5 aatD"dan fu:laaı için 1a
tır başına 5 karuı almD". Bir defadan 
fazla için 1elı:üııdan %10 kunll indirilir. 
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kit c~diğ dunnalarınm acısını 
bu gibi işler görmekle çıkaran 
ağır başlı kimseler, haftasına 
kalmadı, onu acı acı işkillendir
diler; ama doğrusu sözleri ga
yetle ölçülü idi. 

Bu işte sonuna kadar dayan
mak istiyen M. Valenod Elisa· 
yı, içinde fam beş kadın bulu
nan asil ve herkesin itibarını 
kazanmış bir eve kapılandırmış
tı. Elisa, kendi dediğine bakı
lır~a, kışın kapısız kalmaktan 
korkarak o evde, belediye rei
sinden aldığı aylığın üçte iki
sine yakın bir paraya razı oldu. 
Bu kızın aklına kendiliğinden 
çok parlak bir fikir gelmiş, Ju
lien'in muaşakalarmı her ikisi
ne de inceden inceye duyurmak 
için, hem eski papas Chelan'a, 
hem de yenisine gidip günah 
çıkartmıştı. 

Julien'in şehre vardığının er
tesi günü, daha sabahın alt111m
da, M. Chelan onu çağırttı; o
na: 

- Size bir şey sormuyorum, 
dedi; sizden rica ediyorum, 
hatta li.zımaa emrediY.orum1 

Güzellik 
Bu Sene Avrupa Güzellik· 

l
Kraliçeliğine On Beş Ulusun 
Güzelleri İştirak Edecek 

-

Ren güzell 1spanya güzeli Holanda güzeli 

Macar güzeli 'Çekoslovak güzeli Fransa güzeli 

ita/ya güzeli J Rusya güzeli Danimarka güzeli 

Tuna güzeli Büyük Britanya güzeli Yunan güzeli 

Bu sene Avrupa güzellik kraliçesi seçimi, lngilterenin cenu• 
bunda Torquay plajında yapılacaıktır. Şimdiki halde bu müsaba, 
ıkaya 15 ulus güzeli girmektedir. 

Güzeller, Pariste toplanacaıklar ve oradan doğruca İngiltere· 
ye gideceklerdir. Yukarıdaki resimler 15 ulus güzelini göster
mektedir. Bakalım bu sene Avrupa kraliçeliğini kim kazanacak? 
Fakat bundan sonra bir de dünya güzeli seçimi yapılacaktır. 

Buna Amerika, Afrika ve A vusturalya güzelleri de iştirak ede· 
cektir. 

bana bir şey söylemeyin, yalnız 
sizden şunu istiyorum: üç güne 
kadar ya Besançon'a medrese
ye, yahut ki size bol bol para 
kazandırmağa her vakit hazır 
olan dostunuz Fouque'nin ya
nına gideceksiniz. Ben her şeyi 
düşündüm, yoluna kodum; fa
kat siz muhakkak gitmeli, hiç 

olmazsa bir yıl Verrieres'e dön-. 
memelisiniz. 

Julien hiç cevab vermedi; ne 
de olsa öz babası olmıyan M. 
Chclan'ın böyle şeyleri düşün
meğe kalkışmasına alınmak la· 
zmı mı? değil mi? bunu araştı· 
rıyordu. Neden sonra papasa: 

- Yarın yine bu saatte ge
lir, sizinle konuşmak şerefine 
nail olurum, dedi. 

Bu kadar gene bir delikanlıya 
çabucak pes dedireceğini uman 
M. Chelan uzun uzun söyledi 

durdu. Julien son derece mahvi
yetli bir tavur takınmış. çehre
sine de o hali vermiş, hiç ağzı
m ac;mıyordu. 

Nihayet M. Chelan'ın evin
den çıktı ve hemen koşup ma-1 
damc de Renale haber verdi i 

madame de Renal de çok sık· 
km bir halde idi. Kocası birru 
önce gelmiş, onunla açıkçc 
- bittabi ancak öyle bir adam· 
dan beklenilebilecek bir açıklık· 
la - konuşmuştu. Karakteri 
zaten zayıf olan M. de Renal, 
bir de Besançon'd~ki haladan 
kalacak mirası düşündüğü için, 
kansını büsbütün suçsuz say
mağa karar vermişti. Ona, Ver
rieres kamoyunda gördüğü ga
rib hali anlatmaga gelmişti. 
Gerci halk düşündüğünde yanı
lıyordu, birtakım kıskanç herif
ler onu aldatmıştı; ama ne ça· 
re? 

Madame de Renal bir an, Ju· 
lien M. Valenod'nun önergele
rini kabul eder de Verrieres'de 
kalır umuduna kapıldı. Fakat 
artık o, bir yıl önceki basit ve 
çekingen kadıncağlz değildi; ha 
yatını altüst ediveren ihtiras, 
vicdan azabları artık gözünü 
acmıştı. Kocasını dinlerken çok 
geçmedi, o da gönlünde büyük 

N.ATAÇ 
[Arkası var] · 
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Kapana 
Bükreş hususi muhabirimi7 · 

aen: 
İçlerinden Bükreş seyahatini 

böyle mi düşünüyorlardı, şu bi
zim futbolcular! .•. 

On dört saat Karadenizde 
çalkandıktan sonra Bükreşe 
ayak bastıkları gece bir yatı 
mektebinin yatakhanesine hap
solunacaklarmı her halde hatır
larından geçirmemişlerdi, şu 
bizim futbolcular! ... 

Buraya gelen ecnebi takım 
larmın Bükreş gecelerinde sa
bahlamaları dolayısile turşuya 
döndüklerini tecrübelerle bili -
yordum. Ayni akibete bizimki
ler.in d.e tutulmamaları için Mi
haıl Vıtazu lisesinin yirmi dört 
yataklı bir koğuşunda misafir 
olabilmelerini temin etmiştim. 
Sabah kahvaltılarım, yemekle 
rini de mektepten yiyeceklerdı. 
Tabii benim bu azizliğimden 
bizim futbolcuların hiç haberle
ri yoktu. Onlarla garda karşı -
laştığım vakit deniz yolculuğu
na rağmen bana gidilecek yer -
leri sonnağa başladıklarını ha
tırladıkça hala gülüyordum. 

Köstencede sabah trenini ka
çıran kafilemizi akşam trenin -
de bekliyoruz. Bükreş sefare

tinden katipler futbolcular için 
benden şefaat istiyorlar. 

- Canım ilk geceden çocuk
ları kapama o yatı mektebine. 
İlk maça beş günleri var. Bu ge
ce, yarın gece eğlensinler, on -
dan sonra idmana başlarlar. 

Ben kararımı vermiştim. İki 
maç bitmeden Bükreş geceleri 
futbolcularımıza memnudu. 

Geliyorlar! Geliyorlar! Bak 
Fikret'in !başı görünüyor. An -
trenör de epey şişmanmış ... 

İlk sarmaş, dolaşlardan son-
r.:o eocn.kJıı:or •trafnndtı pervan~ 

g i b i . dola~ıyorlar. Bükreşin 
caddelerındekı ışıklan görme -
den: 

Sormayın, fırtınadan öl 
dük, hiç halimiz kalmadı. Di -
yenler mavili, sarılı ışıklan gö
rünce birdenbire canlanmışlar 
gibi: 

- Hoş trende iyi dinlendik. 
Çok idmanlıyız. Bu geceki pro
gramı tatbik edebilirsiniz. Ne _ 
reye ~ideceğiz? Diyorlar. Gide
ceklerı eğlence yerini tahmin 
etmek üzere de aralarında yer 
sayıyorlar: 

- Bir tiyatro mu, bir- bab.ı;;e 
mi, bir çalgılı yer midir acaba? 
diyorlar. Bana soranlara şu ce
vaplan veriyordum: 

- Merak etmeyin, çok mem
nun olacağınız bir yere gidiyo
ruz. Siz bu maçları adamakıl
lı kazanmak istemez misiniz? 
Sizin istirahatinizi temin et -
n:ıek bizden, iyi oynamak ta 
5!zden. Maçları kazanmanız için 
lazım olan bir yere gidiyoruz. 

Dağılmamaıan için tuttuğum 
kocaman bir otobüse hepsini 
y~rleştird!k~en sonra yatı lisesi
nın adresını şoföre fısıldadım. 
Gündüz gibi aydınlanmış cad -
delerden, süslü palaslardan, 
kalabalık sokaklardan, önleri 
tıklım tı~lım dolu biraha~ler
den geçıyoruz. Yatı mektebini 
hatırlarından geçirmiyen fut -
b~Ic~lar Y~!. seçemez oldular. 
Kımı geçtıgııniz yeşillikli bir 
lokantada Yetnek yemecri müna
sip görüyor, kiıni gece 

0

yansına 
kadar sok~klan dolaştıktan 
sonra, ertesı gün lokantalara 
başlamak taraftan ... Mızıka me
raklıları da datısb, cazlı yerleri 
soruşturup duruyorlar. 

Yatı lisesinin önünde durduk. 
Çantasını kapan otobüsten 
fırlıyor. Bir an evvel elbise de
ğişip sokağa fu-Iamak niyetile 
Yerlerinde zıp zıp sıçrıyorlar. 

. Lisenin kapısı eşiğinde tikin
cı direktörle karşılaştık. Sene 
lerce yüzü gülnıemiş, seneler e 
talebelere ceza \'ermiş aksi yuz;. 

Futbolcular Bükreş'in ancak garmı görebildiler! 

Fener • GUneş futbolcUlerl meçhul anker mezarına 
çelenk koyuyorlar ... 

lü bir yatı mektebi insanı ... 
Kendisine takdim ettiğim fut -
bolcularımıza hemen talebeleri 
gibi bakmağa başladı. Sıra .ol
malarını, muntazam bir halde 
yatakhaneye girmelerini bir 
müdürün kendi talebelerine söy
liyeceği gibi söyledi. Delikan -
lıları idareye alışmış, en haşan 
genci bir bakışta susturmağı 
ikinci tabiat haline getirmiş 
olan direktörün önünde sıra ko
lunda dizilen bizim futbolcula
rın hallerine bir daha baktım. 
Nere de o garda sıçrıyan, yolda 
lokanta beğenemiyenler! Hep
si süt dökmüş kediye dönmüş -
ler. Başlarım eğerek koğuşun 
yolunu tuttular. Arkalarından 
mektebin koca ağır dış kapısı
nın, güm! diye kapandığını da 
duydular. 

O dakika içlerinden benim 
için ne geçti, neler söyleştiler? 
Bilemem. Fakat iki gündür 
mektep hayatına alıştılar. Şim
di daha iyi konuşuyorlar, her 
sabah duşlarını alıyorlar. Antre
nörün salon idmanlarını yapı
yorlar. Yarın da saha idmanına 

başhyacaklar. Karşılaşacakla -
rı en kuvvetli takımın en sıkı 
bir maçını da öbür gün seyre -
decekler. Böylece ilk maç gece
sine kadar hafif bir kamp haya
tında hazırlanacaklar. 

Bükreşin göbeğinde kurdu -
ğumuz bu futbolcu kampında 
kapanan Fener - Güneş çocuk
ları tahmin ediyorum ki, ilk 
maçlarım en yüksek dereceleri
le oynıyacaklardır. 

İki imtihanı da iyice başarır
larsa ondan sonra kalan iki ser
best gün ve gecede Bükreşin 
her tarafını gösterecek şekilde 
hazırladığım program başlıya -
caktır. 

Çocukların yatı mektebinde 
muntazam yaşayışlarından ka
zandrkları sıhhat, hergün göz -
lerinde artıyor. Biz o takat ı:şı
ğmın fazlalaştığını gördükçe 
her saat biraz daha umudlanı
yoruz. Avı vurmadan derisini 
yüzenlerden değilim ama, bu 
gidişle ilk maçı epey farkla ka
zanacağrmızı şimdiden İstan -
bullulara müjdeliyebilirim. 

Eşref ŞEFiK 

bolcularla 
ahirim izin 

Giden 
Mektubu 

Üç gün sonraki {Bugün) maçı bekliyoruz! 
o;; ' ma Bükr~. 29 - 6 - 935 ı 

Futbolcularla giden muhabi
rimizden: 

İki E::Ündür Bükrcşteyiz. Vakit 
kaybetmemek için ilk mektubumu 
yollamak üzere uçak postasını bek
ledim. İstanbuldan ayrılıp Karadc:ni· 
ze çıkar çıkmaz geçmiş bir fırtınanın 
ölü dalgalan ile karşılaştık. Fakat 
bu Karadenizin ölüsü bile berbat. 
lşi gittikçe azıttı, akşam saat dokuz-
dan sonra bir iki kişi ile vapurun 

yerlileri dışında, içi tersine dönme-
dik kimse kalmadı gibi bir şey .• 

Bizim çocuklardan yalnız Rasih 
ile Hüs~mettin sapasağlam, dipdiri 

ortada kalabildiler. Birçokları kama· 
ralara inınege cesaret edemiyerck 
battaniyelere sanlı güvertede sabah· 
ladılar. Bir kısmı da birinci mevki 
yemek salonunda istif halinde uza -
mp kaldılar .. 

Denize dayanma derece derece .. 
İlk sarsıntıda feryadı verenlerle öte
kiler alay ediyor, derken alay eden
l~~den. bir kıs.mı daha bozgunluk 
g?stermce gerı kalanlar eğleniyor, 
n.ıhayet n:ıevcut ~zala azala, öteye be 
nye serpıle serpıle kahramanlar bir
kaç kişiye iniyor .. 

Tanıdık tanımadık herkesle alay 
eden Necip Şahin de gece yansı boş 
midesini dalgaların arasına büsbütün 
boşalttıktan sonra vapur, Rasihin ve 
deniz tutmasiyle on paralık alakası 
olmıyan bir kızın kumandasında 
Köstenceye doğru dalgalar arasınd.1 
yoluna devam etti. 

Bütün gece sallandık ... Sabahleyin 
kalktıgımız zama deniz biraz hafifle
mişti. Fakat bıitün yüzler sapsarı, 
gözler mahmur, üst baş perişan gü
vertede dolaşarak Köstenceye bir an 
evvel ayak basmağa 'can atıyoruz. 

Köstencede 
Tr nın kalkma ına y rım saat ka· 
Ko te ceye g Idık Ancak pasa

port muam 1 ı o kadar uzadı ki ka
raya çıktı mı m n tren çoktan 
Bükr yolW11' tutmu tu Trenleri 

sorduk, soruşturduk. Biri öğl.~de~ 
sonra saat üç ellide adi katar, oteki 
de saat altı ellide ekspres varmış. 
Ekspres adi katardan yarım saa.~ 
sonra Bükroşe ulaşıyormuş. Tab~ı 
ekspresi tercih ettik. Sabahın yedı
sinden akşamın yedisine kadar on 
iki saati geçirmek üzere Köstence -
nil'\. en büyük ve en temiz bir kahve
sine ycdc§tik. 

iş anlaşıldı 
Vapurdan çıktıktan sonra da ço -

cuklar dört beş saat kendilerine ge· 
lemcdiler. Hatta bir kısmı kendile -
rini hala denizdeymiş sanıyorlardı. 

İşte, Köstence kahvesinde oturur· 
ken, Servet'in halini düşünmeğ~. b~,. 
}adılar. İsviçreliler on iki gunluk 
bir seyahatten sonra 1stanbula .g~l
mişlerdi. Hem de son gün bızı~ 
(Rece} Karol) dan daha ufak hır 
Bul~ar vapurunda yediğimizden da-

ha şıddetli bir fırtına yiyerek Istan
bula gelmişlerdi. İstanbula geldikten 
beş saat sonra da sahaya çıkmışlar, 
merkez muavinlerinin sakatlanması
na rağmen, oyunun sonu"!a kadar 

nefeslerini, faaliyetlerini hır an ak-
satmamışlardı. 

Biz Servet vaziyetine düşmeden 
bile, yani Köstcnceye çıktığımız ha· 
limizle değil maç yapmak, oturdu -
ğumuz yerden kalkamazdık. • 
Şimdi anlaşıldı meşhur Serv~ti~ 

İstanbuldaki hali... Servete beşıncı 
sınıf takım diyen ukalalar haya.da -
rında Karadeniz dalgası yememış ol
malılar. Onlar, Servct'in haline düş
müş olsalar ukalaca yazılar yazmak 
değil, imzalannı doğru dürüst ata -
mazlar. / 

BUk raş yolunda 
Nihayet on iki saati tamamladık -

tan sonra Bilkreşin yolunu tuttuk. 
Bu yolculuğun anlatılacak bir tarafı 
yok. Akşam yemeğini neşe ile va
gon restoranda yedikten sonra güle 
eğlene gece saat on buçukta Bükre. 
e geldik. 
İstaayonda, sabah trenine nasılı;a 

yetişen iki arkadaşla konıı2loaumu.z1 

D Bayramı • 
nız 

rnuhabirimiz: Eşref Şefik, karşılaşa -
cağımız Yuventus ve CFR klüpleri -
nin reisleri bizi karşıladı. 

Şimdilik iyiyiz 
Çocuktan buranın en güzel bir li· 

sesine yerleştirdiler. Dün onlar Çcş
mecyu parkında yemek yedikten son
ra (Meçhul aşker) abidesine çelenk 
koydular. 

Şimdilik çocukların hepsi iyidir, 
kendilerini iyice toparladılar. Üç gün 
&onra yapılacak ilk maçı bekliyoruz. 

Sadun G. SAVCI 

Kutlu landı 
-

Tekirdaöda 
Tekirdağ, 1 (A.A.) - Saat 1 de 

başhyan deniz bayramı çok güzel ol
du. Biitün yurdda§lar deniz eğlence• 
lcrine büyük bir ilgi göstermiştir. 

Selçuk ta 
Selçuk, 1 (Hususi muhabirimiz bil· 

diriyor) - Denizciler bayramı bura
da Aydın Halkevi müz:ikasının iştira
kile çok parlak törenle kutlulandı. 
Halk gösterişlerde bulundu. Yüzme, 
kayık, yelken yarışları, gece karada 
ve denizde fener alayları yapıl~ 
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Londranın 
Tarihi 

Hatıraları 

Sallanan bir kirişin ucuna asrh bır 
sandalye: Bu sandalyeye büyücü ve 
ufurukçüler oturtularak ceza olmak 
u ere ıuy;r batırılı.p çıkanlırmı§· 

Çok geveze, çenesi dü~ük kadrnta
r n agızlarını tutmaları için vurul· 
s: rn. 

( FRANSADA-·Ç~;- HAPiS~i J 
İğri Yola Sapan Çocukları 

Nasıl Tekrar Doğru Yola 
Getirmeğe Uğraşıyorlar? 

Fransada F'resnes hapisane
sinin küçüklere mahsuı kısmı 
hakikaten enteresan bir müesae 
sedir. Resimleri soldan sağa 
doğru okuyalnn: 

!-Çorba dağıtma saati. Her 
çocuğun odasına küçük pençere 
ıinden çorba veriliyor. 

2 - Çocuk odaamm aıştan 
görünüşü. 

3 - Her çocuk kendi yatağı· 
m yapar, temizler ve düzeltir. 
Madalyonda: küçük mahpuıu 

hemşiresi ziyaret eaiyor. 
4 - Küçük mevkuflar faycıa

lı işlerde kullanılırlar. Burada 
çamaşır mandalı yapan bir ço
cuk gösteriliyor. 

5 - Fresnes napisanesinin . 
kiliseye benzeyen içi. Küçükle-
rin burada sessizce konferans 
dinlemeğc g~tiklerini görüyo-
ruz. 

6 - i\çıkta Basket Boll oyı; .. 
nu. • 

.. . 

IID~Ü~ 
DERSLERi 

Yeni başlıyanlar için : 71 

Şüpheli löve 

Şüpheli bir löveyi Koz çekme
den evvel denemelidir demiştik. 

Bazı oyunlarda, taahhüt, koz
dan baka renklerde şüpheli bir 
lövenin yapılıp yapılamamasına 
göre değişir. Bir empas, bir ru
a, küçü~ kağıtlar şüpheli Iöve
lerdendir. Bu gibi hallerde he
men şüpheli löveyi deneyip ko
zu nasıl oynamak lizımgeldiği
ni anhyabilmelidir. 

Meseli morda: 1 

Kör: V. 5. 4 
Karo: A. D. 4 
Trefl: 9. 4. 3. 2 
Pik: R. 6. 4 
Elinizde de: 
Kör: A. R. 8. ·
Karo: 8. 5. 2 
Trefl: A. R. 8 
Pik: A. 3 _ 

var. Koz dört kör - oyuna pik 
damı ile başlanmıştır. 

Burada hemen karo empasmı 
deneyiniz. Empas geçerse dört 
koz almak taahhüdü yerine ge
tirmeğe kafidir; bu takdirde 
koz ruasmı, sonra valeye doğ
ru ufak bir koz oynayınız, (Sol) 
da dam, onlu ve iki ufak Ciıkar
sa valenizi yapmış olursunuz. 
Eğer empas geçmezse, o zaman 
beş koz almak lazımdır, bu tak
dirde damı tek yanlı bulmak ü
midiyle as, rua oynaymız. 

Görüyorsunuz ki, şüpheli bir 
löveyi hemen denemek taahhü
dü yerine getirmek için kozdan 
kaç Iöve almak laznngeldiğini 
göstermek için faydalıdır. 

Bilenler için 

• R 1 3 2i 
• 10 8 3 
e:-652 
• o 10 ., 

• 8 4' o· :·-.~D .. ~fO~& 
+ıva12 +oa 
-:!- 10 9 S O E -:!- O 8 7 4 

~ R Vf ~ + 9 6 3 2 ... 
•1v95' 
+ R 5 li• 
'.} A R 'I 
+ A 8 S 

Kağıaı (S) vermiştir~ 
(S) iki ıaru:atu birden söyle

miş, (N) üçe çıkarmıştır. 
(0) oyuna karo yedilisiyle 

başlamışur. 

evi$~Jer ~ . 
--o .. r: le1)JV\eler 

Sevişiyorsunuz, evleniyorsu • 
nüz fakat evlendikten sonra eşi , . 
nizin sizden evvel bir başkasını 
sevmiş olduğunu öğreniyorsu • 
nuz. Olabilir, fakat ya bu sevdi· 
ği sizinyakınlannızdan birisi ise 
ya onunla eşiniz, her zaman ıbe· 
raber bulunuyorsa? 

İşte o zaman mesele bir hayli 
sarpa sarar ve bize Nihal imza. 
sile mektup yazan kadıncağız 
bundan dolayı şaşumış, kalmış
tır. Diyor ki: 

••. Babam onun babasrnı ya • 
kından tanımış; pek iyi arkadaş 
imişler. Bir muharebede şehit o· 
lurken oğlunu babama emanet 
et mis. Ve babam onu kendi co
cukl;rile beraber, onlardan hiç 
ayırmıyarak büyütmüş, mekte • 
be koymuş, okutmuştur. Biz lise 
talebesi iken o Mühendis mek
tebini bitiriyordu. Ablamla ben 
onu bir kardeşten ayırt etmiyor 
duk. Fakat mühendis olarak çı
kıp ta Anadoluya gidince ona 
karşı hasret duymaya başladım. 
Mektuplaştık, mektuplarımızda 
yavaş yavaş bir karde§ hasretin 
den daha ileri gittiğimiz anlaşıl
dı. lstanbula geldiği, burada bir 
ev sa'hibi olarak yerle§tiği za • 
man ne kadar sevindiğimi ken
dimden bile gizlemeye çalı§tım. 
Arada bir yazıhanesine gittiğim 
zaman beni çıldırasire bir mu • 
habbetle karşılıyordu. Sık sık e
ve geliyor, babamın hastalığına 
karşı, babasrna göstereceği ala
akyı gösteriyordu. Babamın ölü 
münden bir sene sonra anlaştık 
ve evlendik. Fakat ablam yalnız 
kalamazdı. Onu da öliiııceye ka· 
dar evimiz~ aldık, Bir gece, er
keıı yatmaya giderek nasılsa on 
!arı yalnız bıraktığım bir sırada 
kapı arkasrndan isittiğim bir söz 
ablamla onun arasrnda, evlen • 
memizden evvel bizimkinden da 
ha ~iddetli bir aşk macerası geç
tiğini anladım ve ablamın serze
ni§İ hfıla kulaklarım<lan gitmi • 
yor. O günden beri son derece 
bedbahtım. Ne yapacağımı şaşır 
dım. Kaçmak, uzaklara gitmek 
istiyorum. Başka çare var mı?. 

yazan okuyucumuz kansının iki 
seneden beri kendisine karşı 
gösterdiği soğukluktan şikayet 
ederek diyor ki: 

... Nihayet mecbur oldum; bit 
eğlenti a/emfode, sarhoşluk Si• 

rasmda, sokak kadınlarından bi
risile dost oldum. Bu kadın son 
derece aşağı tabakadan olduğu 
halde üstümle, başımla, gömle
ğimin sökük/erinden tutunuz da 
kıravatımın ütüsiine kadar tc • 
mizliğimle alakadar oluyor. Ben 
de ona gidiyorum ve garibi şu 
ki onunla buluştuğum günler ka 
rımrn bana kar§ı daha munis, da 
ha iltifatlı olduğunu hissediyo .. 
rum. Bu halin devamı beni hem 
maddi, hem manevi yormakta • 
dır. Çünkü mali vaziyetim de 
pek müsait olmadığı için ... 

Son cümleden seziyoruz ki 
kadının kocasına kal"§ı ihmal -
kar oluşunda yalnız kendi tabi· 
atinin değil, kocasının muame • 
lesinin de tesirleri vardır. De .. 
mek, her ihanet eden koca gibi, 
dostunun yanından dönünce 
• vicdan azabından doğan ve şu 
urla alakası olmayan - bir yumu 
§aklık ve sevimlilikle karısını 
seven S. O. ondan beklediği mu 
kabeleyi görüyor ve demek ki 
kabahat yalnız karısında değil• 
dir. ı 

Bununla beraber, kadınların 
çok defa erkeklerine karşı • ken 
dileri için pek küsük görünen • 
bir çok ihmalleri nasıl sıraladık. 
Jarmı biliriz. Kocalarmm göm .. 
)eklerindeki bir sökük, çorapla
rındaki bir delik, karının gözün
den kaçar ve bunlar toplana top 
lana nihayet işte böyle ihanet
lere yol açar. Erkek karısında 
bulamad:klarını en aşağı sokak 
kaldırımlarında aramaya kal • 
kar. Bu arayışmd~ mazur oldu· 
ğunu kabul etmiyoruz. 

S. O. bir pire için bir yorgan 
va'kmaktadır ve dikkatine ku~ -
dugumuz tecrübeledJe anlamış 
olmalıdır ki eğer kendisi zeki 
hareket ederse karısının ihmal· 
Jednden eser kalmryacaktır. 

Orta okul muallimllGi 
imtihanları 

Orta okul muallimliği imtiha.' 
nma dün sabah Üniversite E
debiyat fakültesinde başlanmış
tır. Yazılı yapılan dünkü imti • 
hana 178 muallim muavini gir• 
miştir. Bunlardan elli üçü türk
çe, kırk yedisi tarih coğrafya, 
altısı tarih, elli biri İngilizce, on 
sekizi fransr.zca, üçü de alman
ca muallimliği için imtihan e • 
dilmişlerdir. • 1 

S rhoşların cübbesi: Fazla sarho~ 1 
o. nlann içine geçirilmek ıuretile tcg 

r edildikleri lıçı. 

(S) karo ruası ile alır. Söyle
diğini ya'°'abilmek için dört kör
den başka pik asını ve üç trefl 
yapması lazımdır. Bunun için 
kör ve trefl empaslannı yapmak 
üzere iki defa mora geçebilmeli
dir. Morda kör ruası el tutacak 
bir kağıttır; el tutacak ikinci 
kağıt mordaki dördüncü kör, 
yani kör yedilisi olabilir, ancak 
bunun için beşliyi elde tutmak 
lazımdır. Şu halde (S}, kör beş
lisini değil, kör dokuzlusunu 
oynar; rua ile alıt' ve mordan 
kör ikilisini gelir; empas başa
nlınca (S), kör asını, sonra beş
lisini oynar, yedili ile mora ge
çer, o zaman trcfl empasmı ya 
par. 

Meselenin hayli müşkül oidu
ğunu itiraf etmek lazım. Nihal, 
ablasını kovamaz; belki kendi -
sinden evvel onu sevmiş olduğu 
için kocasına birşey söyleyemez. 
Zaten ortada da kimsenin güna
hı, kabahati olduğu belli değil
dir. Acaba erkek bu iki kardeş
ten birini kandır.mış, aldatmış 
mıdır? Onu da bilmiyonız. Bel
ki evvelce aıblasile sevişirlerken 
sonra anlaşamamışlar ve Niha -
lin yurnşak sözleri mühendisi 
ona çevirmiş. 

Evrak bugün tetkik edilece12 
ve netice yarın bildirilecektir. 
Bu yazılı imtihanda kazananlar 
4 temmuzda sözlü olarak imti· 
han edileceklerdir. Bu imtihan
da da muvaffak olanlar önümüz 
deki ders yılı için orta okul mu
allimi tayin edileceklerdir. 

' 

,,_. __ ,., -
'Bir çiçek bayramınl'la ya'hıt tabii • 
çiçcldcrdcu yapılmıt bir elbi11 

I 

1 - Oyun(!an ıonra tefi liol J siplin altınCia küçükleri hôcreıe-
1linde sessizce, askeri bir di • rine davet ederler. 

S - Konferans salonunda kü l cuk Kendine aynlan höcreye gi
çüklerin disiplin ve istifadeleri derek konferansın sonuna ka· 
bakımmda11 faydalı görülen ay- dar orada kalır. 
n ayn höcrelcr vardır. Her so- . ' 1 

·Prensip: Uzun bir rengin 
ufak kiğıtlariyle el tutacak ki· 
ğıt yaratmak pazı kere kabildir. 
Bu durumu evvelden hesaphya
rak küçük kağıdı büyükle öldür
mem~li ve ondan daha küçük 
bir kağıdı da ele geçirmek için 
saklamalıdır. 

Muhiddin OstUndaO geldi 
lki aylın iznini Avrupada ge

çiren İstanbul İlbay ve Şamayı 
Muhiddin Üstündağ dün sabah 
ekspresle şehrimize dönmüştür. 
Muhiddin Üstündağ, istasyon -
da İlbay muavini Rükneddin 
Sözer ve Şarbaybk muavinleri 
ile dostları tarafından karşılan
mıştır. Muhiddin Üstündağ öğ
leden sonra İlbaylığa ve Şarbay 
lığa giderek çalışmıştır. 

Buradan tayyare He Avrupa
ya giden Muhiddin Üstündağ, ı. 
talya, Fransa, Almanya ve Lon 
drada bazr tetkik yapmış, Lon
dra kanalizasyon sergisini de 
gezmiştir, 

Bizce Nihal için hiç bir izzeti 
nefis. ~eselcsi yoktur. Çünkü 
kendısı tercih edilmiştir. Bugün 
aldatılıp aldatılmadığını tahkik 
etmeli, kocasının kendisini sev
diğinden emin olduktan sonra 
mantıki hissiyatma galebe çal • 
malıdır. . 

• Bir vicdan azabı ? 

Her erkekte· kadınlar gibi -
kendisini yabancının kolları ara 
sına atan amili esindeki ihmal· 
de, lakayıtlıkta arar. Bu, bazı 
defa doğrudur. Öyleleri vardır 
ki eşlerinin hiç bir ihtiyaçlarını 
hesaba btmaz, yalnız kendile • 
rini düşünürler; çok hodbindir
ler. Bunların nihayet karşıların
dakini ihanete mecbur ettikleri
ni kabul edemeyiz. Fakat iha -
nette bu ihmallerin amil olduğu 
na şüphe yoktur. 

Ankara, Dumlupınar mahalle 
sinden S. O. iınzasile mektup 

1 lk okul talebesinin vaziyeti 
İlk okul müfettişleri dün 

Kültür direktörünün başkanlı • 
ğında toplanmışlardır. Bu top -
lantıda ilk okulların vaziyeti 
tetkik edilmiş ve bugünkü tale
be mevcuduna göre yeniden a
çılacak şubeler etrafında görü
şülmüştür. 

Bundan başka talebenin tatil 
zamanında sokakta oynamaktan 
kurtulması için mektep bahçe .. 
terinde Yapılan oyun bahçeleri-
nin vaziyeti gözden geçirilmiş 
ve iyi sonuslara varılmıştır. 1 

Asri mezarhk ne vakit 
yapılacak ? 

Belediyenin Zincirlikuyuda 
yapacağı mezarlık inşaatı mu .. 
vakkaten tatil edilmiştir. Şim -
diye kadar yapılan iş, mezarlı
ğın planı ve duvarlarıdır. Bele
diyenin Belediyeler Bankasın • 
dan yapacağı 750 bin liralık is
t~kraz işi halledilince tekrar in
şaata başlanacak ve işe evvela 
mezarlığa yapılacak yeni yoldan 
başlanacaktır. İnşaatın sonha -
hara kadar bitirileceği habec 
verilmektedir. 



2 • 1 • 93S =========================================T ~ N================================================ • 
11 

,,,,,,..--------------==----_,.----------------------------------=---------------------------------------------------....~ 
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VE ilerilik, sıçrayış, hareket, att
hş, hümmah bir uyanıklık, ru
hun içerden dışarı fışkırışı, to
kat, yumruk, barut, bomba ve 
patlayış. 

Fütürizm budur. 
Bu barut, fitiline dokunan Ma 

rinettinin kibritiyle patladı. 

BEŞiNCi 
SE .RGiSi 

Fütüristler san'atı durğunluk 
tan, muhakemeden, iz'andan, 
istiğrak ve uykudan kurtardılar. 
Taz~e, ağzı süt kokan yepyeni 
bir san'at yumurcağı doğurdu
lar. Ve Marinetti bunların vaf
tiz babasıdır. 

Fütüristler ?irtakım acayip in 
sanlardır ve bırtakım acayip san 
at yaparlar. Şöyle ki: Onlar icin 
mesafe yokt.ur. Zaman yokt~r. 
Sarf ve nahıv kaidelerini tanı
mazlar, m:nazıra aldırış etmez
ler. Top~gın üstünd~ durgun 
bir tabiat parçası yok. Durgun
luk toprağın altında. 

T u v a 1 i n ü s t ü n d e renk-
1 eri ve şekilleri kı-
mıldatmak san'atı fütürizmdir 
ve fütürist bir ihtilal ve isyan 
unsurudur. Zekaya muhakeme
y~ düşmandırlar. Azgında teen
nı olu! mu hiç? Dinamik bir fa
aliyettir p. 

Beyannamelerinde Cliyorlar 
ki onlar: 

Geçen sene bir yaz günü, gü
neşli bir yaz günü. Cihangirde 
Yavuz apartımanınm beşinci 
katında a,ltı genç san'atkar top· 
lanmış, dereden tepeden konu
şuyorlardı. Saatlerce memleke
tin san'at dertlerinden bahsetti
ler. Hemen hiç denecek kada• 
T'Tlemlekette sçyrek sergi açıldı 

"Yürüyen bir otobüs içinde
siniz. Etrafımzda on altı kişi 
var. Bunlar ayni zamanda bir, 
üç, dört on görünürler. Bazı ha
reketsiz kalırlar. Bazı yerlerini 
değiştirirler. Sokağa sıçrarlar 
ve tekrar yerlerine dönerler. 
Otobüs evlerin üstüne atılır.Ev
ler otobüsün sırtına atlar. Oto
büs, evler ve adamlar biribirine • 
karışır. Ressam bütün bu hare
ketlerin dışında seyirı;;i kalamaz. 
Ressam bunların ta ortalı~ ye
rindedir. Biz, ne pahasına olur
sa olsun hayata girmek istiyo
ruz. Yenileri devirmek i~in dai
ma kullanılan bir silah vardır: 

"Lohu.sa" Elif Naci'nin 

ğmdan yana yaktla şikayet etti· 
ler. Ressamların çalışmadıkları
na, rc.c;im teşekküllerinin kısır
lığına kızdılar. Ve aralarında 
bir söz birliği yaptılar. 

Deli. ~.ftnu-üaima 'şeıeTii bir 
unvan olarak taşıdık.,, 

Deliler, mesafeleri yutarak ko 
şuyorlar. O kadar hızla ki, taas
subun sesi kabil değil ardından 
irişemez. Yüz bin dev kuvvetin 
<;le bir motörün kuyruğuna astl
rnışlar. Pervane dönüyor. 
"Koşan beygir dört ayaklı 

Cleğil, yirmi ayaklıdır.,, 
Fütürist, bu acayip mahlUkun 

:Yelesine, yapışmış bambaşka bir 
aleme kaçıyo,r. 

M a r i n e t t i v e m ü rit -
Jeri, ve muhakemeyi 
bir havanda ezdi, toz haline ge
tirdi, est;rinin üstüne serpiyor 
ve sonra tadını bilmediğiniz bu 
yemekten size ikram edecekler. 
Kimi seve seve bu mahlutu yu
tuyor, kimi tiksinti ile, bulantı 
ile bu ziyafeti reddediyor. Ben
e~. ik~si de hapı YUtmuştur. Çün
ku biri Marinetinin, öbürü de 
taassubun softasıdır. 

Elif NACI 

AKADEMiDE 

..... -~...a 

DiPLOMA 

KONKURU 

KAZANAN 

I' Güzel san'atlar akademisi 
tesim şubesi diploma konkurları 
bitti. ve Ha.lit .birinci oldu. Aka
ôem~~e bi!1!1cı .olanlar Avrupa
ya gondenlır. Şımdiye kadar Av 
rupgya gönderılen talebeler tet
kikl~r~ni bitirip dö~dükleri için 
Halidın bu sene gıdeceği mu-

hakkak addolunabilir. Şimdiye 
kadar bir kaç senedenberi mali 
sebepler yüzünden konkurları 
kazananlar Avrupaya gönderi· 
lemiyordu. Bu sene kültür ba
kanlığı akademiye bu hususta 
ayn tahsisat vermiştir. 

RESiM SERctsı 
• GUzel sanatlar birliği resim şube
'ınden : 

Bu eksiği tamamlamak için, 
s~k sık sergi yapmak için birleş
tiler ve işte hepinizin tanıdığı 
"D,, grupu vücuda geliverdi. 

Bu güneşli yaz gününde Ci
hangirdeki Yavuz apartımanmm 
beşinci katında toplanıp bu 
"D,. grupunu teşkil eden altı 
san'atkar: Abidin Dino, Cemal 
Sait, Elif Naci, Nurullah Ce
mal, Zeki Faik ve heykeltraş 
Zühtüdür. Sonra aralarına iki 
kıymet daha iltihak etti. Bedri 
Rahmi ile Turgut Zaim. 

Bunlar bir buçuk sene zarfın
da dört sergi açtılar. 

Bu sergiler üçer ay fasıla ile 
açıl~ı. İlk sergileri resmin alfa
besı olan (Desen) ile başlar. Bu 
birinci sergi olan (Desen) ser _ 
gisi eski Rus konsolosluğu ya
nındaki bir mağazada, ikincisi, 
Beyoğlu Halkevinde, üçüncüsü, 
Taksimde Dağcılık kulübünde, 

dördüncüsü Galatasaraylılar 
yurdunda açıldı. 

Hepsi de kalabalık bir ziya
retçi kütlesi tarafından gezildi. 

"D,, grupu şimdiye kadar vü
cuda gelmiş teşekküllerin hic 
birine benzemez. Bir istida il~ 
vilayete müracaat etmediler. 
Cemiyet yapmadılar. Onların 
reisleri yoktur. Katibi umumi
leri yoktur. Nizamnameleri yok
tur. On far belki ayrı ayrı kana
atlere sahip. fakat yalnız bir 
noktada ittifak ederler. Resim 
yapmak, çalışmak ve teşhir et
mek. İşte birletşikleri nokta 
buıJur. 

Şimdi beşinci sergileri hazır
dır. Birkaç gün sonra şehir ti
yarosu salonlarında bu sergiyi 
gezeceksiniz. 

"D,, grupu bir taraftan İstan
bu1da beş sergi açarken öte ta
raf tan biri Moskovada diğeri de 
Peştede olmak üzere iki sergi de 
memleket haricinde açmıştır. .. 

Bir buçuk senede ikisi hariç
te, beşi Türkiyede cem'an yedi 
sergi açmak mühim bi~ iştir. Re
sim kadar memleketimizde 
rağbet görmemiş, daima üvey 
evlat muamelsi görmüş bir san
at şubesinin bayraktarlığını ya
pan ve etrafında bu kadar mu
habbet toplıyan "D,, grupu 
san'atkarlarnu takdir eder; . 

-nansôz" Cemal Sait'in 

O "D., grupu san'atkarları ki, 
Türkiyede resmin halk tarafın· 
dan sevilmesine, sayılmasına, 

anlaşılmasına azmetmiş gö· 
rünüyorlar. Bu büyük niyet ve 
inatlarının karşısında hala an • 
lamamak, sevmemek ve sayma~ 
m"'-kıa ısrar edenlere söylenecek 
söz _ço~ acıdır. "D,, grupunun 
beşıncı sergisi de ötekiler gibi 
parasız gezilecektir. 

.~alata sarayda açılacak Resim Ser
f~ınc i§tirak etmek ısteyen sanat
ı .arlar eserlerini ı ı ve 12 temmuzda 
ı.ı&edeki ıcrgi &alonuna getirmeler 'Kom1?,ozisıon" Turgut Zaim'in 

~-=·ME~~uP°,I 
Sabahattin Rahmiye 

"D,, grupunun dördüncü ser
gisinde seninle bir münakaşa
mız vardı. Sen, yeni san'at yo
lunda yaptığnnız savaşın bugün 
değilse bile yarın muhakkak 
bir zaferi olacağını iddia ve be· 
ni fazla bedbin olmakla itham 
ediyordun. O zamandanberi beş 
ay geçti. Şahidi olduğum bazı 
vak'acıkları sana anlatayım. 

• 
"Epey oluyor. Akademide bir 

arka~aşm atölyesinde idim. 
Yüksek tahsil görmüş bir zat 
geldi. öteden beriden konuşur· 
ken bir ara bu zat atölye duvar
larındaki "Partenon,, a ait fi
rizleri göstererek sordu: 

- Bunları siz mi yaptınız? 
Arkadaşnn şaşırdı. Ben, bun

ların milattan evvel beşinci asır 
ortalarında yapılmış Yunan 
eserlerinden kopya olduğunu 
söyleyince şaşırmak sırası bu 
sefer muhatabnna geldi. 

- Ya, dedi, o zaman san'at 
bu kadar terakki etmişti de
mek. 

Gene epey oluyor. Bir arka
daşın evinde kendisine güzel bir 
heykel gösterilen bir üniversite
li genç, esere uzun uzun bak
tıktan sonra: 

- Böyle bir vücudüm olsaydı, 
yüz metre şampiyonu olurdum. 
Diye fikir yürüttü. / . 

• Daha geçen gün Beyoğlu pas-
tahanelerinden birinde toplan
mış sekiz on ahbaba tesadüf et
tim. Hepsi yüksek kültür ocak
larında ders veren bu ahbapla
rın şu alaylarına maruz kal
dnn. 

Uzun zaman görmediğim bi-
risi: _ 

- Yahu, dedi, bu sizin gru
pun isminin "D,, olması ne de
mektir? 

Benden evvel bir ahbap atıl-
dı. 

- Deliler grupu demektir. 
Bir ikinci: 
- Öyle ya, dedi, bunlar san

at san'at içindir diyorlar. 
Bir baRkası: 
- Yok öyle değil, halk san' a

te gelmezse biz san'ati halka gö
türürüz iddiasındalar.. Tabii 
"D,, lilerin sağı solu olmaz ya ... 

Bir diğeri : 
-Yalnız şeyi unutuyorlar. 

Bir de değiştirme yapıyoruz di
ye reklam yapsalar ... Mesela bir 
okka şekere bir resim veriyoruz 
gibi. .. 

Bir beşinci: 
- Hem bunlar yaman aaam

lar. Uluslar arasında da şehirle
ri. var. Bükreşte, Moskovada ser 
gıler açıyor.. _ 

Uzun zaman görmediğim ah· 
bap gene sordu. 

- İyi ama sizin başınız kim? 
Benden evvel gene cevap ve

ren bulundu. 
- Bunların hepsi baştır ama 

vücutıeri biraz sıska ... diye gül
dü. 
. . Ben de kızgın görünmemek 
ıçın güldüm. 

- Ne yapalun, gıdasızlıktan 
dedim ve ayrıldım. 

• Sabahattin Rahmi, bunlar be-
şinci, yirmi beşinci sergiler için 
güç verici şeyler deği~ mi~ İş~e 
yarm için bizi anlıyacagmı ıddıa 
ettiğimiz meşhurlar .. Bu genç
ler bize Aksaraydaki şoförden 
daha uzak değil mi? . 

Paris ve Berlin kahvelerınden 
kültür almış bu gençler yüksek 
zekalarını bizleri anlamağa de
ğil, ancak bayat espiriler bulma
ğa sarfediyorlar. San,at san'at 
içindir. Çölde de san'at yapılır 
ama; san' atı sevmiyen ve sev
memekte ısrar edeceğini açıkça 
söyliyen bir cemiyette san'at 
yapılamaz. 

• ''D,, grupu beşinci sergisini 
açıyor. Zannetme ki yeni ümit
lerimiz vardır. Yalnız yarın 
belki birisi çıkar da (Bizim bu
gün eskilere dediğimiz gibi). 

t 4:• ...... 
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f'r1iNYATÜR BAi IÇELERiNCE 
Benim bol yaz yağmurların

dan biriyle yıkanmış göklerden 
mavi bir atnn var. Ben bu atı 
minyatür bahçelerinden birinde 
buldum. Atımın minicik benek
lerle süslü bir boynu ve karan
fil kokan gözleri var. Çini mü· 
rekkebinden siyah eğerinde beni 
çok uzak memleketlere yorma
dan, yorulmadan götürecek va • 
itler dolu, sağrısında masal sul
tanlarından birisini kaçıracak 
cesaret ve rahat bir yer var. 

Ben bu atı Türk minyatürle
rinden birinde buldum. Nazlı 
bir fidanın bir çift yeşil göz bü
yüklüğündeki yapraklarına uza
nıyordu. Kendisine haytan baka 
kaldığımı görünce mavi at bana: 

- Bak!.. dedi. Senin yaptı
ğın resimlerdeki atların ayakla
rı altındaki otlar ve çiçekler 
ezilir. Halbuki benim ayakları
mın altındaki otlar dipdiri duru
yorlar. Çünkü ben onları ezecek 
kadar ağır ve aptal değilim. Se
nin yaptığın atlar inadına aptal 
ve ağır. Senin atlannm mideleri, 
barsakları ve kurşun kadar ağır 
ayakları var. Elbette o ayakla
rın altında ot ve çiçek yaşamaz. 
Sen o kadar "canlı,, yani mide
si ve amudu fıkarisinde bir sürü 
kemik olan atlar yapmaktan 
vazgeç. Vazgeç de ben seni 
minyatür bahçelerine götüre-

yiın. Ve mavi at benim minya
tür bahçelerine götürdü.. Ben 
orada dünyanın hiçbir bahçesin
de açmıyan çiçekler, güneşi son 
damlasına kadar kana kana 
içen dereler, insanın içini alıp 
kaçan ceylanlar gördüm. 

Her şeyin çiçekleştiği bu bah
çelerde kadınlar ve erkekler de 
vardı .. Kadınları kınalı parmak
larından tanırım. Evkaf müzesi
nin bahçesindeki havuzdan daha 
güzel bir havuzda yıkanan çırıl 
çıplak kadınlara baktığımı gö· 
ren mavi at kulağıma iğildi ve: 

-Tintoret'nin Luvrdaki "Su 
zanne au hain, ,ine yalnız göz
lerinin şehvetiyle bakmıyorsun .• 
İtiraf et .. dedi. Ve kızardığımı 
görünce ilave etti: 

Bak! ... dedi. Minyatür bahçe
lerinde çırçıplak dolaşan kadın
lar senden utanmıyorlar .. Onlar 
senin kendilerine çiçeklere ba
kan gözlerinle baktığım, biliyor
lar .. Onlar bu masum renk ve 
koku senfonisine bir çiçekten 
fazla bir şey ilave etmediklerini 
biliyorlar .. 

Mavi atımIIl hakkı vardı. Ben 
o günden sonra dünyanın en gü
zel bir kelimesi olduğuna inan
dığım "can,, kelimesiyle yapıl
dığı halde "Canlı., tabirinden 
nefret etmeğe başladım. 

Bedri RAHMi 

Notalardan vergi 
Ötedenberi musiki notaların

dan gümrük resmi alınmakta • 
dır. Avrupadan nota sipariş e -
denler tüccar malı çıkar gibi 
gümrükte günlerce uğraşıyor 
ve bir hayli para döktükten son 
ra notalarına sahip olabiliyor -
larmış. Notalar, kitap gibi mem 
leket kültürüne hizmet eden 
şeylerdir. Bilhassa musiki deği
şiminin içinde bulunduğumuz 
şu srralarda, Garp tekniğile mu· 
siki kültürümüzü kuvvetlendir• 
mek istediğimiz şu günlerde bu 
külfetli kayıtlardan notalan 
kurtarmak için okurlarımızdan 
bazı dilekler aldık. Bunlara 
kendi temennilerimizi de ilave 
ederek notalardan gümrük res
mi alınmaması için lazım gelen 
makamların nazarı dikkatini 

.... celbetmek istedik. 

.. Portre" Bedri Rahmi'nin 

Siz ne yaptınız, diye susar. O 
zaman bizim vazifemizi lüzu
m undan fazlasiyle yaptığımızı 
söyleriz. Yoksa körler memle
ketinde filin manası ne ise biz 
de san'at o şekilde kalacağına 
hiç şüphe yoktur. Gene bedbin
sin deme. Haklısın diye beni tas
dik et. -ZOHTU 

Fikret gecesi 
Şair Tevfik Fikret için edebi· 

yatnnıza mensup yirmi beş kişi 
tarafından Büyükadada Yat 
kulübünde bir gece hazırlandı • 
ğım öğrendik. 

Haber aldığımıza göre bu 
toplantıyı şair Yahya Kemal a
çacak, ve hazır bulunan şairle
rimiz, romancılarımız tarafın -
dan şiirleri okunacak ve büyük 
lıaurası antlacakur .. 
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Diinya Gazetelerine GOre Hidiseler 
MACARISTANDA 

Hava MUdafaası 
Pester Olloyd'den: 
Bqvekil Gamböt tarafından. 

Macar meclisi mebuunına bava mil· 
dafauı kanun projesi arz edilmiftir. 
Bu kanun, hulbatan qağıdald nok
talan ihtiva etmektedir : 

Şehzade Abdülkadirin 25 Lira ·1 

için Sa/yada Açtığı Dava! 
Novid'niden: 

•• DUn, ünlü hakimlerimizden, eski 
Adliye Bakanlığı mUıteıar muavini 
B. Nikolayef'in batkanbft altında, 
Tül'k prenslerinden birine aid bir mu 
hakeme cereyan etti. Bu adam, "Kı
zıl sultan" namını almıt bulunan Ab
dillhamid'in ikinci oflu Abdillkadir
dir. Sultan Hamld'l bizde bilmiyen 
kim vardır? Tahtından atıldıktan son· 
ra yerini brdqi Mehmet V almıt O• 
nun kalababk uray aileıi gene 1ıtan· 
bul'daki Sultan saraylarında yataına· 
ya bırakılmııtı. On prensten ikiıi 
taht varisleri arasında idi. Şimdi, 
Sofyada. yabancı ı&zlerden uzak ya· 
pyan Abdülbdir, ikinci oğludur. 

di. Müddeiumumi Apoıtolof kısa fa. 
kat açık ve mantıklı yollar üzerinden 
phidlerin ifadeleri üzerinde tefsirler 
yaptıktan ve muhakemeye ilgili delil· 
leri tahlil ettikten sonra mahkeme ka· 
ranru verdi: Beract. 

Prenı, telifla tercümanına aordu: 
- Ne ıöyliyor... · 
Hakim. kanunun hangi maddesine 

uydurduğunu hatırlayamadıitm bera
et kararını verdiği zaman prens Ab
dülkadir'in bozulan çehreıini ıör
düm. O, bu defa tercümanının yar
dımına lüzum görmeden hilkum ka· 
ranru sezdi, babasından tevarüs ettiği 
karakteristikle burunu üzerine ıözlü 
ğünll yerle9tirerek mahknne aalonu
n u terk etti. 

14 Yqını bitirmit olan kadın ve
ya erkek her ntandq, hava müda
faam hizmetine dahil olmağa ve mil· 
dafaanm istilzam ettiği talimlere itti· 
rak etmeğe davet olunabilir. icap et· 
tiği takdirde, gerek talimler ve ıe
rek u.aı esnasında, polialer tarafm· 
dan alınacak tetdbirlerle, ballan ha· 
reekt ve hiiniyet tahdit olunabilir. 
Bu tahdidat. alibdar nuaretlterin 
İ§tiraJdyle harbiye nann tarafmdan 
tayin ve tesbit olunur. Yine harbiye 
nazın hangi tehir veya nahiyelerin 
ve bu nahiyelerde ne cibi tqekktllle
rin hava müdaf auına bf1I tertibat 
almalan icap edeceğine karar verir. 
ve tertibat almalan icap edecefine 
karar verir. Bu tertibatın. ne kadar 
müddet nrfmda a1mmuı llmn cel· 
diğiıd ve münferit pbıalann, tehir· 
lerin, nahiyelerin hususi veya umumi 
te,ekkUllerin bu tertibatm icap ettir
diği masraflara ne niabetde iftirak e-

Gömböı 

ni muahedal mucebince Macariata· 
mn ~ bir hava mlldafauı kunetine 
malik olmwma11 tebarib ettiriliyor.Şu 
halde anıuluaal bir ınlıpna ile bava 
bilcumlan men edllmedili takdirde, 
- ki bu huauata hemen bemeo biç 
bir ümit yok sibidir. - bu ıtb(bu
cumlara brp korunma tedbirleri. 
dnletin en mWıim ftlltalanndan bi
rini tefkil edecektir. ı:.uen bu bu
•uata ltalya. Polonya, Romanya, Çe
koalovalı:ya. rranu." Almanya bu· 
na ben.ser kanunlar netntmltlerdlr. 

Talih hem tatlı ve hem acıdır. Bil· 
tün prens ve prenıealer cibi bu §eh· 
zade de 24 aaat zarfında, babasının 

lstanbul'dald aaraylannı, bırakmak 
mecburiyetinde kalanlardandır. Sul· 
tan aaraylannın hesabsuı hazinelerin· 
den ele geçirebildilderini derleyip to· 
parlayarak tekrar ıerlye dönmek U• 

muduyla 1atanbul'u tetrk etmiıti. 

M. TltiUesko ni~ln 
Eden'den ewel 
Parise gitti? 

- Sevgili Aleksandrım, senin yanında k•ndimi 8yle hali/ 6Y.· 
le hali/ hissediyorum ki .•• Eriyorum ... Eriyorum •. Eriyorum ... 

- Ah canımın içi ... Ke§ki bu rüyan hakilrat olu ... 
(Le Rlre) 

deceiini nuaret ayn ayn teebit eder. 

Bu hlllriimle bUIUll " hükmi phıa
lara dilıen tediyat hiuai, dijer 'ftl'• 
gilcr ıibi tahsil olunur. Bu btlkUm
lere muhalü hareket edenler nya va
zifelerini yapacak olanlara mani o
lanlar, sulh halinde 2 ay, ve aavaı 
halinde 6 ay bapiale eaalandınhr. 

Hava müdafaut için alınan terti
batını tahrip veya bir müddet i~fn kul 
Janılm•ma mani olanlu haklanda. 
telgrafları tahrip eden •eya bir mBd· 
det ~ lnıllanı1muma mani olanlar 
hakkmda tabit edilen hükümler tat· 
blk olunur. 

Bir bua hücumu wya her hanai 
bir tehlike unawnda, bükfımet tara• 
fmdan alman tedbirleri kuden veya 
ihmal yüaünden ~malc bir cürüm ad 
dedildiii gibi, bu hareketin eonunda 
ô1üm •eya maddi arar oldufuna ıö
re faili S seneden müebbet kUrek •c· 
ya ölüme kadar ccıalandınhr. 

Yubnda huUu edilen bu kanunun 
esbabt mudbeaillde bilh.... ilaca· 
riatanm dart tarafdan dÜfmUl memle
ketlerile muhat olmuı ve bunların 

muhtemel büıeumlanna karp Triano-

Elbabl mucibe bundan IOftra bnu· 
nun muhtelH maddeleri berinde du· 
rarak bunlan balı etmiı. Han kuru· 
munun berbat alllcadar eden bir me
sele oldutuna c&-e. on &Mrt yatrndan 
itibaren ber gencin kolayblda g6zc0· 
lük "1& latlhbant cibl itlerde kulla· 
nılaralr, daba kunetll unaurlann da· 
ha &leıall ft&'ifelerde kullaaılmaw 

lünmundan bUaetmlftlr. 
Bundan IOftra ballan hDrriyetlnbı 

muayyen bir niabet dahilinde tahdidi
ne seçerek bunda ıentilen pyeler 
anlatılımt. tayyare hBcwnlan lrarp • 
smda tebrin elektriklerinin &andUrill· 
meai, munalrale vawtalannm durdu· 
rulmuı n JQl'tauz veya apkta kalan· 
lamı yabancı evlerde emniyet altına 
abnmuı lüaumunclan bülolunmuı -
tur. 
&babı mucibenin geri kalan kn

nu da nakdi muavenetin IUnımunu 
ve ceni bülıatiınlerin teabitinde takip 
olunan cayeyi iıab etmlftlr. 

r ,.. 

Abdülkadir, bUyUk bir servetle Bu· 
dapqte yolunu tuttu. O, sevk &le· 
minele Pitmit bir adam af atıyla Ma
caristan paytahtında fevkalade bir ya 
f&Ylf yqadı. Orada, belki de zevk· 
lerini ve arzularını deiittirmeie an· 
calc eldeki serveti tü~cttikten ıonra 
mecbur kalmııtır ve bir orkeatra tef· 
liline yanatmııtır. 

FU.t aonra daha mUtevazlane bir 
Y&f&111 bulabilmek kaygusuyla 1932 
de prenı,Bulgariıtan'a yollandı. Her 
ne kadar iaraflarmı tahdid etse de 
filence ve snklerinde iırar ediyor· 
du. ~- Mne elde ettili Macar pa
saportunun müddeti bidnce, yenisini 
bbim dairelerimizden tedarik etmek 
1hnn gelmitti. SUrdülü hayat onu 
bir çok Bulgarlarla karplqtırmıı ve 
bunlamı anama (B) de dabD olmut· 
tur. Puaport itini yoluna koymak 
için bir adama 2000 leva (25 Ura) 
Teren prenı, pasaportu olup olmadıfı· 
na ehemmiyet •ermeden serbest ya· 
pyıpna devam etmi§ti. Bundan dola· 
yı çok kereler aıkmtıya düımi11 ve 
bu Bulıar d09tuna iltica etmiıtir. On 
du skdlltl ~. beUd .... 
li pasaport muarlfinin tutannı g~e-
cck mikdardadır. Büyük veraset da· 
vatan açan ye bunlar il!erinde idia
lar yürüten prensin dostluklan bu su 
retle uzayıp citmlı, bir gün bu prens 
2000 leva için Bulıar doatuna kartı 
dan açmııtır. 

Şimdi Nikolayef, kendine has bir 
dikkat ve ince dil9Unll9le pbidlerin i
fadelerini alı7or. Prens acz içinde bu· 
nu takip ediyor ve tercllmanma tells 
lı teUtlz aorrular aorduruyor. Para
tuhk yUslinden dan vekili de ala· 
llWIUftlr. 

Mahkeme, ifade almayı bitiriyor. 
Prensin maznun yerine koydutu dos· 
tunun müdafii de mlldafaunu söyle-

1936 TUrklyesi 

Le Joamal'4flft: 
M. Titüle••o, M. Eclen'den e1111«l, 

teaadülen Pariae l'•lmemiftir. MeH 
le çolı fCIJICUI• diltlıcıttir. Ve .an laa
diNler dola~ı.. 1'üplı flftdlQffftG· 
nrn prop.numlc 6ir deiifilılile İf4I 
ret elmelttedir. 

Yasoalc11.ıya ltrüi, Belwrcul 1ton • 
/e,.,,,...nm telairini İcap ettinli. Hal· 
6alıi, Küçült andlofma, lnmıl4• ,,.;. 
acıltlar .,. IJillaaea orf• Awapaıun 
diiHffİlmaİ İfin, dir91ttilf.,. Fiae • 
celtti. M. Ye~ MuPOlini it. 6Örii· 
ıecelt oe aonra Pariae weleceltti. Bu 
politiltflflrn M. Stoyculino11iç tar• • 
lıntl.,. de tclrip edil.celi fiiplı .. i. 
4ir. Ancd dclaili ,,..ıewrin iten• 
diaini •ira ralaot lııınıltmcuı Lbun
dır. 

~imılililt ""'" .ündfe flirtrnelcl• • 
dir. 

Almcn.)"CI Batı deoletl.erinclen, 
hndi ailcilal""'"cua ifin •ir anlClfmCI 
lıo,,.,.,,,.,• rcl•tı70r. l...uter•, im
.sa lıo~afa mul:a11et.leri 6ile "ltcl
ad ~oruı" telaltlci eden lııir cle11 
lctin, filaiti bir taahhüdile, deniz.al· 
h l..ıiyetinin ,,;,. ni/aa79te erec.fi• 
ni 1U111neJİ)or. 

FrartN, 3 Şaht l.oaılrw ......,.. 
" ........ ... .rU.....h4 ,,.,., 
...,_.. prantilerinilt, •irlilrte taıuıi 
minı ve her fehilcleki ıilahların tah 
Jitlini i.ti70r. Jtalya ayni tui tutu· 
70r. Muaolini ile 7f1pclan miilöcıl· 
larcl.,. sonra n.,,..ıilen Romo itil· 
dirifind•n Cfllrfc 6a man• ~. 

Şimdililı, fleolellerin 6c lnumto 
6iriltirferine ....ı fHlllcnacolılannı 
H ifin 6İr p.lafı olmcmuutc •G> 
ret .tmelt lıtılqor, 

lft• M. Titüluhftan .. )Wlaarin • 
deltı Mhpleri ......, • .......U ita • 
6Wlir. 

a...,. -..ıa isin.,. Wrinei .... 
.. ı. pıdarı 

Fnın•ıttıfl oe Küçülı anclltJfm• • 
..... 6arıf İfİft en i7i ,.itil olcinalı t•· 
IGlılti ettilderi mütelıabil ~rm 
a.terni inltital ettirilecelı mi, ~ 
ln.lterwnin İlıl.iili silli Almcın,,a
yı •aflaına• için ademi tecac.ıiis, a · 
elemi müdalaale lormülleri ile iltlilc 
01111111, hllti de ltclyaya Hak,U • 
tanda aerbafçc lacnltet imltcbaı .,.. 
rilecclt mi1 

JAPONYA VE ÇIN 

Uzak Doğu Hadiseleri 
''Temps" ıueteal Çin, Japon itine 

dair yazdığı makalede Japonyanm 
Çinde kullandığı metotlan anJamanm 
bir taraftan Pekin elçillfini btlyilk el
çilik yaparak Çine büyük bir devlet ci 
ıüç oldufunu yazıyor ve Japonyaıun 
bi muamele etmeaine, diler taraftan 
da Çindeld Japon ordusu kumandan· 
himın Çinin timalinde uker! hareka
tını ilerletmeain• f&llYOr ve bu me • 
totlann ıarplllerce anlqılamu teY· 
ler oldutunu taylüyor. "Tempa" ıa· 
retesi dahi Japonlann Çinde Mançu • 
ko imparatorunu tahta oturtmak •• 
bu suretle timalt Çin viltyetlerinl 
Mançuryaya ballamak isteyecekleri 
fikrindedir. Yukarıda ipret ettiitmb 
Şabar btdiaeal t1mdfliJr f8yle du..ltil· 
miqir: 

ı - Çanı Pey'cle bulunan Çin fır· 
baı geri ~ekilecektir; 

2 - Kalkan'da Uç Japon ajanamı 
hapsedenler cezalandınlacak ve bu hl 
diaeden dolayı Japonlara tarziye Tt
rilecektir; 

3 - Şimalde yolculuk eden Japon· 
Jara huaual kolayhldar ıöaterilecektlr. 
11....m. Japoplar flmalt Çjne alı• 
göndermekte devam etmektedirler ki, 
bu hal Çin - Japon davasının yatı§ • 
maktan uzak bulundutunu ciSstennek 
tedir. "Daily Telegraph" guetesinin 
vtrdili haberlere ıöre lnciltere hllka 
meti timaU Çin bldiaeleri ile daha aı
Jn bir aurette alAkadar olmaia hafla· 
mıt. ve Çin sefirinin lnciltere dıt itle· 

ri bakanlıp nudinde yaptıiı tejeb • 
büalerden aonra da, timaU Çindeld 
durumun hakikatini ölrenmek için 
Tokyo ve Pekinde tahkikatlar yapq 
tır. Japonların Çinlilerden vald olan 
ilteklerinin rıe dereceye kadar Tokyo 
hUk<ımetinin emrile yapddıiı an1apl • 
mamaktadır.,. 

GUzel bir •b•p 

-Bida ~7• ~ ,.,_., 
}'ağdı mi? 

- Evet, lak•t komıununldıı• 
daha çok yağdı. 

-Neden' 
- Çünkli onun bah~si benim 

kinden d•h• büyük. 

Miyopluk 

--- - --__ : ..:._.. 
p 

/ Fena yDzllcii - (Tahlisiyeciye) - Beni kurtırdıfınıza çok 
• teşekkür ederim. imdadıma derhal koıasıaa diye bqım• mab

ltalyan Fqist Partisi Organı ve 
biuat Muaaoliai tarafından idare tdil· 
mekte olan Gerarchia mecmuası son 
nüahaaında ''1935 Tilrldyeıi" serlev· 
hah bir makale nqretıni9tir. Berto· 
nnelli tarafından yuılan bu makalede 
Cümuriyet Tilı-kiyesinin eserleri, yap 
tJiı ıalahat ve hükumetin tqkillt ve 
infaat hususunda deruhte ettiği vazı. 
(eler objektif bir &özle tetkik edilmek· 
tedir. 

Ş.,,.... fQ.)IOJtı e•ltir iri, ltolyon • 
lar Haheı '"neluimle ltarcr Hrmİf 
prünüyorfar. M. Titüleıltonan ai
yarcti tarlı111 rmatulmUf olmalı ı.. 

şus bir kadın prokası taktım. 
(Tbe Humorilt) 

°'"""" llellti de it~ Hc6.,ü-,_. . ..,~ 
·csttebeUo)' - Ne yapıyorsun Marii? 

- ------· -- -~-------- -- --- ----- ------------------------------------
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BIJrhan CAHIT 

ve fuat kaynağı olacağı belliy
di. 

Esiri arkadaşı kurtarmak için 
onu peşine takıp buraya getirir
ken onun ne ele, avuca · sığmaz 
bir mahl<lk olduğunu anlıyarak 
kansmı da beraber getirmemek 
için 1# rar eden Turgut bu ısra
nnda nekadar haklı olduğunu 
gün geçtikçe acı ve kanlı hadi
selerle anlıyordu. 

Muhtar Arif, belki en kibar 
yaratılmJş, en ince ve nazik bir 
insandı. Buraya geldi geldi her 
şeye katlanarak, dal bqmda 
kara bir ekmek parçasına tere • 
yap katık ederek, her gün gü -
netle beraber it bqmda bulun· 
mele ~ uykularmı feda ederek 
çalıtIYordu. Konforlu yazıhane
lerin kut tüyü dolu mtroken 
koltuklannda &iinün bir ilci la· 
atini geçirmekten ibaret bir ka
aanç batatmdan aoora &irdiii 

bu llem bafkılarma giSre belki 
işkence bile uyıhrdı. FU.t o 
mf lwmnm rahatı için, ona 
daha ytiQek bir y&f&Ylf kurabi· 
lecek parayı toplayabilmek için 
bunlara katlamyordu. 

Etrafmda olan biten te)'leri 
farketmeden hattl Nadyanm 
burada eğlenecek bir cemiyet 
kurabildiğine, bu hayattan ti • 
kiyet etmediğine leVinerek ça
lışıyordu. 

Ve bulunduğu yerde dinamit 
gibi daima tehlike yaratmayı ae 
ven Nadya b\I cörgüalb, kendi 
halin~e inaan1arta kedi cibi oy
narken Muhtar Arif kaımnm 
tstanbulda da A vrupada geçir
diii yüksek hayatı dilşüntnk 
onun düne göre fakir ve düm
düz geçen bu gilDlerine acıyor
du. 

Turgut sahası gittı&çe ıenlt
liyen i•inin batmda bq cllndli· 
rücü bir çalışma ile kafa patla • 
arken kendi mütevui evini kü
çüle ıörerek zavallı Piroaun 
döteyip dayayıp takdim ettiği 
,ık villida geçen hldiselerl u -
zakıan. pkaaden takiı •ımei• 

de v&kit buluyordu. 
Bu evde bu kadın onun ıçın 

daima gözönünde bulundurula
cak bir tehlike olmuştu. 

Onu (Basıbru) a getirdiii ilk 
gUnler hemen herkes Nadyavı 
patronun metresi sanrnışlarcb. 
Hatti buna hükmeden mühen -
disler güzel Rus kadınının şuh 
ve şen, biraz da hafif hareketle
ri ka11ıaında ümitlenmelerine, 
arzular geçirmelerine rağmen 
Nadyanm patronla olan bu mü
nasebetini dü,ünerek çekingen
lik ürkeklik göstermi,lerdi. 

Fakat bu şüphe çok geçme
den ailinivermi,ti. Turgut, Nad
yanm daha lıtanbulda iken. hat 
ti ilk tamttıit günlerde kendini 
göstermeye baflayan bu allka
ama onun candan bir arkadaşın 
kana oldufunu dütünerek lika 
yt görünmUftü. 

Zeki ve kavraYl'lı Nadya pat· 
ronun bu noktada yenilmez bir 
iradesi olduğunu farkedince o
nunla samimi bir arkadq ol
mak yolunu tutmu,tu. 

Daha bir iki ay &ıce ba•bata 
kaldıkları Wı uaua Nad1aıa 

etrafındaki erkeklere kaili daha 
afır bqb olmunu tavsiye eden 
Turıud'ı Nadya onu bir IJl'dat 
bile~c.'t vuiyeti anlatmı,,bu za· 
vatlı inaanıan idare etmenin pek 
kolay olduğunu söylemi,ti. 

Bu ideta aralarında bir and
laşrna gibi oımu,tu. Turgut 
N ad yanın bu kadarcık olsun gö 
nül eğlendirmesini tehlikeli bul 
mamı,tı. 

Fakat bugün artık andlatma· 
nm hükmü olamazdı. Birbirini 
ekleyen kanlı hidiseler ti)breti 
bu ham ve maıum topraklarda 
(San Bal) diye yayılan blav 
güzelinin meeum bir mablak ol· 
duğunu me3•lana çıkamuftı. 

Bütün ara•tnmalara ratmen 
izi bulunanuyan ve yaban IDUI°• 
lan qtıfma ,uphe obmyan 
Vataon'un Nadyaya o kadar'°'" 
kulmut olmıamdaki sebepler 
birdenbire meydana çdavermit
ti. 

Turgut artık arlcadqhk baf • 
lanm da dü,ünmiyerek tehlike
yi Muhtar Arife açmak zamanı 
geldifini an1anu,tı. Zavallı ta
panJOlwa ıömWdlii'l •kıı• 

Turıut Muhtar Arife bir mek • 
tup yazıp gönderdi. iki uurhk 
bu mektup Nadyayı kufkulan • 
dmnamak için tirket itlerine ela 
ir konutmak üzere yapılan bir 
toplantı davetinden ibaretti. · 

Muhtar Arif yemekten aonra 
geldi. 

Turgut yalnızdı. 
Muhtar, hiç bir teYden ,up -

helenmiyerek sordu: 
- Arkada,lar nerdeler ya? 
Turgudun ba,ı geriye gitti: 
- Kimse yok. Biz yalnız ko-

nutacafız. 
Ve ton amanlarda ainirclen 

içmeğe bqladığı aigaranm bir 
yenisini yakarken illve etti: 

- Konutacafımu şey tme 
aittir. 

Muhtar Arif patronun ylbGn· 
deki kaim çizgilerden, gtizlerin
deld •fır dilfünceden •liphelen
mitti. Karşwna oturdu. Turıut 
her vui~ti keıtirip atmaya 
abtkm bir İ.f adamı gibi U%UD 
hazırlıklara liinm görmedi: 

- Bugünkü vak'anm aebep
lerini pek arqtumadm delil ... 

Muhtar Arifuı amuslan kalk
tı: 

- Kim anladı kit Bir facia· 
dJr oldu. 

Turgudun gözleri acı acı bak· 
tı. Karşıamdaki bu uf, temis 
insanın masumluğuna acıyordu. 

O sert tebessüm gözlerinden 
dudaklarma geçiyordu. 

- Bunun sebebi anlatılnuf
tır. Dedi. Sana İ•tanbuldan ÇI• 
karken kannı orada bırakmanı 
rica etnıi,tim. Sen onu bıraka· 
madığm gibi o da eenden ayni· 
mak istemedi. Onun bu çorak, 
ham dünya ıa;.-me gelmek ia
teyi,lni ilk iSilce sana olan içli 
sevgisine vermlftim. Bunun için 
de çok mrar etmedim. Fakat c;ok 
geçmeden anladım !'1 . o buraya 
sana hayat arkadat'lı~. Jtader, 
kısmet, tali yoldaşbfı etmek 
için delil macera heyecanma ıu
llJ1Uf gönlüne yeni yeni mev
zular bulmak için gelmiştir. Bu
rada Yehli arkadaflarm da ka· 
nlan vardır. Ve onlarla ydlar
danberi beraberiz. Bütün bu bir 

~var) 
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1882 yıhndanberi Amerikada 
94 U k ad ı n o 1 m ak U zere 
ş i m d i y kadar 5. 068 kişi 

linç edilmiştir. Amerikada Linç 
Linç hadiselerini yapanlar 
arasında aşa~ı tabaka insalar 
bulundu~u gibi k o 1 e j ve 

üniversiteli de vardır. 

1919 Senesinden Beri 45 MahkOm 
Diri Diri Yakılarak ÖldürUldü 

Linç Usulü 
Otoritesi 

Costigan - Wagner kanun la
yihası şimdiye kadar Amerika 
s7natosuna arzolunan linç aley
hıne kanunların en kuvvetlisi
dir. Linç'e kalkışanları ve onla
rı süratle tevkif ve tecziye etmi
yenleri ağır para cezaları ve ha
pisle tecziye maddelerini ihtiva 
eden bu kanun ayni zamanda 
tabu tevkifte bulunan bir kim
seyi hükfunct meurları elinden 
a~anlar~ ve verenlere karşr da 
ş~ddetlı c~za maddelerini birleş· 
tınnekted1r. Bir eyalette linç va
kası zuhurunda o eyalet bu işi, 
bu kanun maddelerine göre mey 
dana çıkanp müsebbipJerini o -
tuz gün zarfında tecziye etmedi
ği takdirde işe ağır ceza mahke
mesi el koymak salahiyetini ha
iz olacak ve vak'anın zuhur et
tiği eyalet, Linç edilen şahsın 
ailesine verilmek üzere (2) bin
den (10) bin dolara kadar pa
ra cezası ile cezalandırılacaktır. 

Kanun, Nizam, Hükumet 
Tanımayan Bir Anarşi 
len mahpusun ve onu muhafaza 
ve muhakemeye memur olan hü
kumet otoritesinin hadiseden 
günlerce evvel mahpusun linç 
edileceğinden haberdar olduğu 
halde bunu men jfin bir şey 
yapmaması yahut yapamaması
dır. 

Linçin hususi sebepleri şöyle 
bir tarafa dursun, şimdiye kadar 
hadiseyi yaşatan dört büyük a
mil vardır: 

1 - Ekonomik mücadele. 2 -
Sadizm. 3 - Linçe karşı halk
taki göz yumma. 4 - Kanunun 
yarım tatbikı. 

Bu avam il 1929 yılmdanberi 
wkua gelen (95) linç vak'asın
da gayet sarih surette göze çarp 
maktadır. 

gibi radyo, telefon ve mat
buat vasıtasiyle işten haberdar 
edilebiliyor. Bilhassa cenup eya
letlerinden on bir tanesinin her 
sınıf halkını etrafına toplıyan 

bu vak'adan pek aşikar surette 
anlaşılmıştır ki linç hadiselerin
de hükumet otoritesi hiçe sayı
lan bir kuvvettir. Öyle olmasay
dı, birçok zengin sınıf lüks oto
mobilleri ile uzak yerlerden vak
ayı seyir için gelemezlerdi. 

Princesse Anne vak'asmda 
bir müddeiumuminin işe müda
hale ctmiyeceğini açıkça söyle
mesi ve halka ancak nazikane 
bir ihtardan başka bir şey yapa
mıyacağını beyan etmesi de yu
karki iddiamızı ispat eder mahi
yettedir. 

Yuknya hulasa ettiğimiz mad 
aeler Linç'e karşı kanunun baş
lıcalarıdır. Son içtimaında Ame
rika senatosunun bu kanunu 
müzakere etmediğini bittabi ga
zetelerde okumuş olacaksınız. 
Şu hale _göre linç Amerikada 
devam ediyor demektir. 

Linç hadiselerine kansan 
halkta evsafı hususiye ara~ak 
da abestir. Amele ve aşağı ta -
baka bulunduğu gibi kolej ve 
üniversite taleQesi de görülmek
tedir. Bu itibarla bir sınıfa has 
bir hadise sayılamaz. 

Maamafih yeni kanun layiha
sının senatonun son içtimamda 
müzakere edilmeyişi böyle bir 
kanunun nihai olarak reddedile
ceğine bir delil teşkil etmez. 
Esasen son senelerde linç aley
hine bazı cemiyetlerin teşekkü· 
lü de gösterir ki halkta geç de 
olsa bir uyanıklık başlamakta

dır. Bilhassa kadınların teşkil 
etmiş olduktan birkaç cemiyet 
vardır ki, hem azası gitgide ço· 
ğalmakta, hem de memleketin 
en bellibaşlt anasırını ihtiva et
mektedir. 

Eskiden esirleri ve zencileri böyle 61dUrUrlerdi 

Amerikada linç edilenlerin 
istatistiği 1882 yılındanberi tu
tuluyor. Buna nazaran 94 ü ka
dın olmak üzere şimdiye kadar 
5.068 kişi linç edilmiştir. 

Linç'in son senelerde aldığı 
btr ııusustyet var. l3ır kısım 

halk üzerinde İspanyadaki boğa 
döğüşlerinin yahut futbol maç
larının hasıl ettiği tesiri yapı
yor. Etrafına büyük bir seyirci 
kütlesi topluyor.Radyo, telefon, 
matbuat bundan arzu ettikleri 
kadar sürüm ve revaç temin edi
yor. Bilhassa gazetelerin resim
li reportaj bakımından vak'adan 
haftalarca sonralarına kadar sü
rümleri iki üç misli artıyor. Şu 
hale göre linç'in son senelerde 
aldı~ hususiyete bir nevi para 
menfaati de kanşıyor demektir. 

Bir kısım halkın kafalarından 
çıkararak tatbik mevkiinc koy
dukları linç usulü ile tevzii ada
let hükumet otoritesi tanımıyan 
bir anarşidir. En dikkate layık 
nokta ; linçine karar veri 

Şimdı d b6y 

Son senelerde aldığı şekli mü
talea edecek olursak linç gittik
çe daha fena bir ruhun mahsulü 
olarak göze çarpıyor. Mesela 
1892 yılında .(225) kişi linç 
edilmesine mukabil (1932) se· 
nesinde ancak ( 1 O) kişinin bu 
şekilde öldürüldüğünü görüyo
ruz. Fakat şu farkla ki eskiden 
sadece asılmak yahut öldürül
mekle iktifa olunurken 1919 
danberi vukua gelen Lin~ vak'a
larmdan kırk beş mahpusun di
ri diri yakılmak şeklinde son de
rece sadist bir ruhun mahsulü 
olduğunu gösteriyor. İşkencele
rin sekli ve imtidadı bakımın· 
dan Neron'unkilerden hiç aşağı 
kaldığı yok. Seyirciler arasında 
kolları arasında memedeki ço
cuklariyle gelenlerin, genç kız
ların ise had ve hesabı bilinmi
yor. 

1925 yılında Missouri eyale
tinde, Excelsior Springs adlı ve 
en yakın şehir ve kasabadan 85 
kilometre uzaktaki şimendifer 
uğrağı yerde cereyan eden linç 
h~disesinde birçok zengin ve 
Yu~sek tabakadan halkın bulun
mast da gösteriyor ki vak'arun 
c;reyanmdan çok evvel halk bir 
tiyatro yahut pehlivan güreşi 

inç diyorl r J 

Costngan - Wagner kanun 
layihasının zayıf noktası mu· 
hakkak ki mani bir tedbir olma
yışıdır. Vak'anm zuhurundan 
sonra müsebbiplerin tecziyesi 

işi kökünden halledecek mahi
yette görülmiyebilir. 

Maamafih linç aleyhine ulu
sal bir uyanıklığın başlangıcı 
olan 1923 yılında bazı eyaletle
rin linç aleyhine kanunlar koy
maları neticesinde hadiselerin 
yüzde 35 nispetinde azalmış ol· 
duğunu nazarı dikkate alacak 
olursak "eyalet mes'uliyeti,, 
esasına istinat eden Costingan
Wagner layihasının kabulü tak
dirinde işin kısmen olsun önii
ne geçilmiş olacağı muhakkak
tır. 

1926 yılında Georgia eyaletin 

Fay-c:la.II 

de (15) kişinin linçe elebaşılık 
ettiklerinden dolayı üç seneden 
dokuz seneye kadar hapis ceza
lariyle tecziyeleri neticesinde 
linç sanayiinde ertesi yıl müthiş 
bir depresyon başgösterdi~ini 
düşünecek olursak alınacak ted
birlerin velev ki son derece cez
ri olmasa da büyük faydalan 
olacağı şüphesizdir. 

1934 ikincikanununda Ameri 
kada yalnız iki linç vak'ası zu
hur etmişti. Bundan sonra hazi
rana kadar Costingan - Wagner 
kanun Iayihasınm kabul ihtimal 
leri gözönünde bulunduruldu-

ğu için hiçbir vak'a zuhur etme
miştir. Müzakeresinin 1935 e 
bırakılması linç'e gene yeni bir 
hız vermiş ve vak'a adedi on ye
diyi bulmuştur. 

Bunlar da gösteriyor ki, işin 
iç yüzü kanunsuzluğa dayan
maktadır. 

1935 te yalnız üç vak'a olmuş 
tur. Hadiselerin kaça çıkacağını 
kimse kestirememekle beraber 
her halde az olacağını tahmin 
ediyorlar. Sebebine gelince: Ka
nun layihasının müzakere ve ka· 
bul ihtimalleridir. 

Bil-giler 
---=--------..-----~------------------..... ----..._,_, ____ _... ____________ _.. ____ ,_,, __________ ............... --

BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
lS,30 Almanca ders. ı8,SO Danı ınusi

Jriıi (Plik). 19,40 Haberler, 19,45 Ece 
Cu. Türkçe sözlü eııerler. 20,1s KoRanfr 
rans. 20.30 Stüdyo orkcstrasL 21,- • 
yo caz ve Tango orkc;straları, Çadırcı, 
Türkçe özlü eserler, 21,30 Son hab;rler, 
Borular. 21,40 Bayan Mari Ol.kan, pıyano 
solo. 22,- Pllk ne~riyatL 

BUkreş 
ıs.ıs: Plik ve duyumlar. ıs: Plak. 19: 

Duyumlar. 19.15: Plak. 20: Sö.ı:ler. 20.zo: 
PliJı:. ~Chopin). 20.SO: Söıler. 21.1S: 
Suıfoııık orlı:catra lı:oııaeri. 22: Sözler. %2. 
15: Konserin ıureği. 22.4S: Duyumlar. 
23.05: Konser. (Röle). 23.15: Yabancı dil· 
lcrlc dunmlar. 23.35: Müzilin sürcfi. 

Varşova 
20.30: Keman mUzifi. 20.SO: Aktüalite 

21: Sözler. 21.10: Piyano ile "'Mozart kon 
aeri,. 21.45: Duyıımlar. 21.SS: "Büyük ~· 
yango" adlı W. Hausmıann'm opereti. 
23: Pllk. 23.SO: SPor duyumları. 23.40: 
Kiiçilk adyo orkcstraSL 

Paris 
:Zl.45: Hafif mü.dk •• Duyumlar. JCarı

ııJı: orkestra konseri. 

MUnih 
21: Duyumlar. 21.lS: Ulusal yayını. 22: 

"Madam Baeurln,, adh radyo piyesi. 23~: Duyumlar. 23,20: Pro1tram arasL 23. · 
Halk müziği. 

Moskova 
18.30: Franıız operetlerinden parçalasr. 

19.30: Pllk. 22: Almanca yayım. 24.0 : 
Felemenkçe yayan. 23.0S: Fran&ızca 1a· 
yun. 

Budapeşte 
20.30: Sozler. 21: Reportaj. 22,25: DQ· 

:JUmlar. 22.45: Opera orkestrasının konse
ri. 24: Çingene mUziği. 

Roma 
20.15 :Pllk. 20-45: Sörler. 21.15: Da· 

nmlar. 21.30: Sözler. 21,40: Rumca 78-
7Jm. (Müzikli). 21.40: htefe röre (Cam· 
parl) pro1tramı. 22,55: Piyano • Kem8J1 
konseri. 24: Duyumlar. 

Prag 
20: Almanca duYUmlar. 20.10: Plak. 20. 

IS: Duyumlar. 20.2S: Tiyatro. 21.05: ()pt· 
ret milziii. 22.10: Çek filbarmoni&i tara
fmdan konser. 23.lS: Duyumlar. 23.30: 
Pl1k, 23.4S: !ncilizce duyumlar. 

Belgrad 
to.ıo: Uluaal 7a>-ıın 21; Keman kon~ 

ri. 21.'40: PlAk ile Puccini'nin "La Bo
bemc,, operası .• Sonra: Dans plWarL 

• 
Si NEMALAR 
TiYATROLAR 

:.;. Türk : Bir aşk nağmesi - Bitmi
Yen ıztırap. 

:f. Melek : Kahirede aşk geceleri -
Kedi ve keman. 

~ Şrk : Bir gönUl böyle avlandı. -
Ankara Türkiyenin kalbidir. 

:/- Elhamra : Veronika - Bar şar· 
kıcısı. 

:f. Yıldız : Kaçak - Evlenecek kız
lar. 

:.;. Alkazar : Gaip ruhlar adası -
Suvariler kralı. 

~ Milli : Fantoma - Kadınlann 
sevgilisi. 

:{. Kadıköy Süreyya : Kimsesiz. 
l/o İı>ek : Gene aşk beldesi - Kerim 

Racanın oğlu. 
:.;. Tan : Tarzan ve eşi. 
:.;. Kadıköy Süreyya : Büyük oyun. 

:.;. Üsküdar Hale : Canlı Getir. 

• NOBETÇI 
ECZANELER 

Bu gece nobetti eczahaneler şunlardır : 
Bahçekapıda Be:sidkcmal - Çenberlitaııta 
Srırı - Gedikpaşada Asadoryan - Ciba
lide Necati - Şehzadcbaımda 1. Halil -
A\:sarayda Şeref Celfll - Samat~ada Ero
filos - Şehremininde A. Hamdı - Ka
ragümrlikte Kemal - Büyfikadada Şina. 
si Rıu - Heybelide Yusuf - Bakırkö
Yiinde Merkez - Defterdarda Arif -
Haskoyde Yeni Turkiye - Kaaımpapda 
Yeni Turan - Kadıköyilnde Saadet -
Söfüdhi Çeımedc Osman Hiilu&i - Be
ıiktaşta Rua - Galatada Hidayet - Tak
•imde Kaıuuk - Panıalttda Karekin 
K~rkçyan - Taksimde Gı.i.ııet - Eyüpte 
Hıkmet eczaneleri. • HASTANE 

TELEFONLAR! 

Cerrahpaıa hastanesi. Cer· 
rabpaşa 21693 
Gureba Hastanesi. Şehremini 
Y enibahçe. • 23017 
Hasc,ki kadınlar hastanesi. 

Aksaray Haseki cad. 32 
Gülhane hastanesi. GUlhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırk~ Rcşa 

diye kışlası 
Beyoğlu ZükCır hastanesi, 
Firuıağa 
Etfal hastanesi. Şişli 
Haydarpa§a NUmune has
tanesi 
Zeynep Kfunit hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu caddesi 

• 

24553 
20510 
22142 

16 .. 60 

43341 
42426 

60107 

60179 

iTFAiYE 
TELEFONLARI 

1645 x 
17 00 
17 25 Adapa.ıan 
17 50 x 
ı800 
18 30 Aısbra ıiir'at 
1855 x 
1910 
1945 x 
2030 x 
2110 x 
2230 X G 
2345 X A. 

1705 

17 43 
1810 

1848 
1915 

ZOO!. 
20 4S 
21 so 
2250 
240S 

17 ıs 
1748 

1815 
1853 

1925 
zoo 
Z053 
21SS 
22 S!I 
1410 

A. lpretll ıcferin treıli cuma. pa.zartctl 
ıtilnlcri işler. 

B. Ioaretli ıcf erin trcnl PCl'ltmbc " ııı• 
zar cünlcrl l:;lcr. 

X baretli seferlerin Baruiya treıılcrilt 
iltisakı vardır. • 

KADIKÖY• HAYDARPAŞA• KÖPRO 

15 Ma1l! g35 tarihinden itibaren 
(Her a\ln) 

f ıtanbut hafiyesi 24222 Kadıkö- H. Paıa-
Beyoğlu itfaiyesf '44644 :vunden K. dan K. 
Kadıköy itfaiyesi 60020 6 ıs 6 35 x 650 

7 S3 
720 
620 
8 25 
825 
850 
g 05 
920 

Ycşilköy, Bakırköy, Büyükdcre. 7 SO 7 38 X 
Osküdar itfaiyesi 60625 ~ ~ D 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burgu, Kı· 
nalı nuntakalan için telefon santra
lındaki memura (yangın) kclimeıin.i 
söylemek lı:ifidir. • 
VAPUR TARİFELERi 
KÖPRO. HAYDARPAŞA. KADIKÖY 

ıs Mayıs 935 tarihinden itibaren 
(Her ırlto) 

Küprüdcn 
Kalkı~ 

H Paşa- Kadıköyil
dan K. ne Varq 

630 x 
700 x 
730 D 
735 x 
735 X E 
800 
820 x 
830 o 
840 E 
840 D 
905 Toros 
94S X Adana 

10 2() 
1100 x 
1150 x 
12 30 

t6 48 
718 

7 S3 
753 

840 

--g 00 
923 

1003 

11 JS 
1208 

ı3JS x 1333 
l4 oo X Ankara muhtc1it14 ıs 
1430 1448 
ıs 10 x 1s ıs 
15 50 x 1608 
16.25 

6S3 
7 23 
7 50 

758 
820 

850 
855 

928 
10 08 
lOMl 
1123 
12 13 
1250 
1338 
1423 
H53 
1533 
1613 
1640 

S05E 
830 

OOOD 

90SE 
940 

10 20 
ıoso 
1140 
1230 
1305 
1345 
14 35 
15 00 
ıs 40 
1620 
ı,,50 

ı72S 
lHS 

1830 
1900 

1945 
2020 
21 10 
2155 
230S 

805 XD 
810 x 
845 x 
g ıs AnkaA ıür'at g ss 
915 9 35 
948 x 1003 

1028 x 1043 
ıo 58 Adapann 11 13 
1148 x 1203 
ız 40 Ankara muhtelit 12 55 
1315 x 1330 
1355 x 1410 

1508 x 
1628 x 
ı7 15 x 

1815 x 
18 40 Adana 
1908 x 
1935 x 
19 53 Toro• 
2028 x 
2120 x 
2205 x c. 
23 ıs x e. 

14 55 
ıs 23 
1600 
16 43 
17 10 
17 35 
17 45 
1s ıs 
1835 
1855 
1923 
19 55 
20 08 
20 43 
2135 
2220 
2330 

C. harctll seferlerin treni 1 Hazirandan 
31 Birinci Tesrine lı:adar leler. 

D. lşarctli seferler cama ~teri yapdmaz. 
E. İ$8.rctll sclerler cama gilnlerf yapılır. 

Sisli tipili ve ~ddetll fırtınalı havalardı 
npurlar butundu1r1an mahallerden harcltet 
ctmlyecekler barınmak mGmkün olıw• 
~ lııkclclerf tutml)'llcak, J'l]ıut daha C'Y• 
•d terkedebileccklerdir.. 
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Bu sayfadaki resimlerde vü
cudüne bakmayan bir kadınla 
jimnastik yapan bir genç kı
zın mukayeselerini görüyor .. 
sunuz. . ....... 
ESTET IK CERRAHI MUTE. 
HASSISIN'"'I SANDALYESiN. 
DE YUZL 'NIN HATLARINI 
DUZELTTIH.EN KADINLAR. 
SOLDA: DOKTOR KALMAN 

Paristc 

İğri Burunları· 
Düzeltip 
Hokka Burun 
Yapan Bir 
Mütehassıs 
Arllk bütün kadın· 
ların burunları da 
standard birer bu· 
run haline gelecek 

J Paris yakınında birkaç yıl ön
ce Colman tarafından açılmış 
ve çok merak uyandıran bir kli
nik vardır: Estetik cerrahi kli
niği ... Tabiat hazan en yakışık
lı bir çehreye upuzun veya yanı
n yumru bir burun takar, se -
vimli bir simaya yapışık, biçim
~ siz kulaklar verir. 

1 Tahiatin biçimsizlikleri, er -
kek olsun, kadın olsun insanı 

bütün ömrünce muazzep eder, 
ah! ... şu kusur olmasaydı, diye
rek ölünciye kadar eseflendirir. 
1 Cerrahinin bu kadar ilerledi
gi bir devirde, tabiatin bazı ku
surlarını düzeltmek, eskidenbe
ri hatrra gelmiştir. 

Standar burun 
İşte Doktor Colman'm klini

gi hep bu çirkinlikleri ortadan 
kaldırmağa yarıyan bir müesse
sedir. 

Burada muktedir ve estetiğe 
vakıf birkaç cerrah, tabiatin ku
surlarını tamir için ameliyat ya
parlar. Bunlar yalnız mükem -
mel bir teknikle ameliyat yap -
rnakla kalmazlar. Bu garip cer
rahiye elzem olan bedii bir ruh 
ile hareket ederler. Burnun, 
!kulağın sekillerini, simaya gö
re tesbit ederler. Oynak ve kü
çük yapılı bir bayana Yunanka
ri bir burun yapmazlar. Her ku
suru hastanın tipine göre tamir 
ederler. 

Bu klinikte yapılan ameliye -
ler sonucunda şaşılacak güzel -
Jikler tebellür etmiştir; insan 
bazı değişiklikleri gözile görün
ce buna inanamıyacağı geliyor. 

Muvaffakıyetin sırrı 

l3u başarık (muvaffakıY.et)in 

sırrı şundadır: Burada çalışan 1 
cerrahlar, trpta mükemmel öz
manlar oldukları gibi müessis 
Colman da estetik mütehassısı
dı:r. Bu zat, güzellik kanunlarım 
mükemmel bilen bir san'atkar
dır. 

Colman kendisile mülakat 
eden bir gazeteciye dedi ki: 
"- Kadın veya erkek bumu

na ameliyat yaptığım her kim
seye hep düz bir burun yapıyor
dum. Bu standar bir burundu. 
Netice hep mükemmel çıkıyor
d~. Elde edilen bedii mvvaffa -
ktyet, beklenildiğinden çok bü
yüktü." 

Yazıcı sordu: 

Hangi uzuvlar t~mlr odllir 
- Bu cerrahinin yayılacağı

nı, adet hükmüne gireceğini 
zanneder misiniz? 

- Elbet. Bunun muvaffaki -
yeti için bütün gayretlerimi sar
fediyorum. 

Bunun, muayyen güzellik 
enstitüleri tarafından suiistimal 
edilerek halktan fazla paralar 
sı:zdırılacağından k o r k a -
rnn. Y alruz şu noktayı ilan et
mek lazımdır ki, bu çeşit ame
liyat kat'iyyen te~likeli değil • 
dır. Ancak f ennın emrettiği 
şartlar altında ve mütehassıs 
operatörler tarafından yapıl -
mak gerektir." 

Bu cerrahinin tamir ettiği bi
çimsizlikler arasında; burun, 
kulak, buruşuklar, karın vardır. 
Bundan başka, siyiller, deri üs
tündeki küçük çıbanlar, benler, 
kalın dudaklar ve saire de es -
tetik cerrahi alanına girer. 
. Çi~~ni güzel yapmak, biçim

sıze duzen vermek! .. Ne keyifli 
bir vazife!... Tabiati düzeltmek, 
yaratrcı kuvvetin kusurlarını or 
tadan kaldırmak.. Güzellik ve 
bahtiyarlık dağıtmak! .. Bundan 
ünlü ne olabilir~ 

Sıhhat 
• • 
ı çın ~-- ... --.qr _., 

...-- --~~~~ ~ - ~--... H~rraeket L~zım ~~<4J4,JLaLS ~.. ~ 

Jimnastiğin Faydalı Olabilmesi 
İçin Hareketler Vücude Uygun 

Ve Nizamlı Olmalıdır 
(~) 

,~r~~ ; 
(~ 

5 

Hareketin vücude, sıhhate ya 
radığma artık herkes inanıyor. 
Ancak niçin yaradığım, ve ne 
şekilde yapılırsa daha iyi olaca
ğı hakkındaki fikirler nakıstır! 

Yüzlerce bayan sabahlan ya
taklannqan fırlayarak sıhhate 
ve güzelliğe faydası olur diye 
türlü türlü jimnastikler yaptık
ları halde, ekseriya ne yaptık -
tarının farkında değillerdir. İş
te bu, ne yaptığının farkında ol
mamak, yapılan jimnastiğin ek
seriya boşuna gitmesine ve se. 
bepsiz bir yorgunluk teşkil et -
mesine sebep olur. 

Bir çokları "ne yapsam boşu
na; bir türlü zayıflaY.amıY.o -

rum,, der. 
Böyl.e dü~ünenlere evvela söy 

lemek ıstenz ki bir idmanın vü
cude faydalı olabilmesi için vü
cut hareketlerini sevk ve idare 
eden nizam ve intizama uygun 
olması şarttır. 

Bu kaidelerin tamamile tat
bik edilmemesi yüzünden vücut 
lüzumsuz derecede kuvvet sar -
fettiği gibi bazı adalenin de lü
zumundan fazla büyümesi ile ne 
ticelenir. 

Harekattaki prensipleri bil. 

mediğimiz için idmanların bun
dan anlayan brinin nezareti al· 
tında yapılması son derece şaya 
m tavsiyedir. Aksi takdirde dik 
katsiz olarak yapılan, nakıs ve
ya fazla idman vakit kaybetmek 
ten başka bir şeye yaramaz. 

Y almz bacak ve kolları idman 
ettirmek faydasızdır. Gövde ve 
bel de harekete getirilmelidir. 
Bu da öğrenince g.üç bir şeY. de
ğildir. 

....--------~111 ... ıunııaıu.,..........._.,,_. __ ,_,,,,_mu...,aı -=-•w•-••WM41 __ _ 

akitsiz ihtiyarlamıyalım? 
.... 

Vücudüne bakan 
kırklık bir kadın, 
vücudünü ihmal 
eden yirmilik bir 
kızdan daima genç 
ve daha güzeldir . 

••• 

Madem, fenni idmanın esasr, 
her zaman kullanılmıyan adale
yi harekete getirmektir. Bu iti
barla da bunların hangileri oldu 
ğunu seçmek yine bir ihtisas işi 
oluyor demektir. 

Gerek tıp gerekse beden ter
biyesi mütehassısları tabii olmı
yaı;ı hareketleri ihtiva eden id -
mantarın vücude muhakkak su
rette faydasız ve ekseriya zarar
lı olduğunu iddia ediyorlar. 

Mesela kalçalar üzerine fazla 
yük bindiren idmanların bilaha
ra bel üzerinde gevşeklik hasıl 
ettiği tesbit olunmuş bir haki -
kattir. Bilhassa bu hususa ka -
dınların ehemmiyet vermeleri 
elzemdir. 

idmanlar yumşak, mülayim 
ve tabii olmalıdır. Çok kuvvetli 
hareketler adale üzerinde fazla 
tazyik yaptığı için faydasız hat
ta zararlıdır. Hareket mülayim 
olduğu takdirde tabii hareketle
re en yakın olduğµ i~in faydalı 
oluyor • . 

Bu izahatla da anlaşıldığı ü
zere idman deyince sadece kol 
ve bacak hareketlerinden ibaret 

zannetmek hatadır. 
Her şahsın vaziyeti o kadar 

hususi ahval arzeder ki umıına 
şamil bir kaide koymak imkan· 
sızdır. Bunun icin de idmana 
başlamadan evvel bu şahsın hu
susi vaziyeti inceden inceye talı 
lil olunmak iktiza eder. Nasıl ki 
başkası için yazılmış bir reçete 
başka bir hastaya verilmezse, 
birine iyi geleµ idman diğerine 
uymaz. 

Beden hareketleri mütehas -
sıslannın fikrince, takip oluna .. 
cak jimnastikleri bir mütehassı· 
sa müracaatla iyice evvelden 
tesbit etmek şarttır. 

Zayıf kimselerin, şişmanlara 
nazaran büsbütün ayrı bir id
man takip etmeleri lazımdır. 
Şişmanların mafsalları gevşek 
olduğu için bunların idmanları 
da büsbütün ayrıdır. 

Zayıflar daha katı ve dik dur
dukları için vücutlerini yumu
şatmayı öğrenmelidirler. Bunu 
elde ettikleri zaman hem vücut
ça, hem müfekkire baknnmda.n 
çok istifade ederler. . 

Son zamanlarda asabi bir cok 
hastalıklar fenni idmanla son 
derece muvaffakiyetle tedavi o
lunmaktadır. Kan cevelanının 
mükemmel bir hale ifrağı, pek -
lik, yarım inme, asma ve saire 
gibi hastalıkların bile vücut ha -
reketlerile tedavi edildiğini görü 
yoruz. Bu idmanların nelerden 
ibaret olduğunu baska bir yazı
da izah edeceğiz. 
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Sadeddin Kaynak Gecesi 
Yar1n akpm Harbiyede 

BELVÜ BAHÇESiNDE 
l.tar bul'un tanınmıt muzikael .unalan bu P
ceyi kutlulayacaklardır. Besteklnn yeai reper
tuvan yüksek elemanlar tarafından takdim 
olunacaktır. Beateklr bu gece için taArladıtı 
Dumlu Pınar ye Uçak eserlerini biuat takdim 
edecektir. Telefon: 49091 

Zümrüt Yalova Kaphcaları 
Had ve mUzmln Mafsal haatahklarının, Gut, 

mevzii ve umumi tlfmanh§ın, nevralji ve nev· 
rltln, cilt haatahklar1nın, sinir zaaflar1nın, kadın 
hastahklar1nın, mUtehaaaıs Doktorlar tarafından 
su, ziya, elektrik ve masaj ile en son usullere 
göre tedavisi 

Ucuzluk, temizlik, nefis yemekler, 
miizik, orman gezintileri, e§lenceler 

Fazla malQmat ı~ın kaphcalar dlrekUSrlU§Une 
30. kaphca 1. veya Akay Batmemurlu§una 
43732 mUracaat (3872 

Yüksek mühendis mektebi arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 
' Mekteb için pazarlık surctile (72) kilo çay alınaca
ğından tahmini fiatı (290) kuruş ve mecmuunun tutarı 
( 2 O 8) lira ( 8 o kuruşdur. Birinci pey parası ( 15) lira 

l(66) kuruşdur. İsteklilerin 3-7-935 tarihinde ve saat 
14 de komisyona müracaatları ilan olunur. (36~9) 

lstanbul liman işleri umum 
müdürlüğünden: 

5000 ton maden kömürü: Evsafı aşağıdadır. 
Rutubet 60 derecede ro 2,5 
Kül o/o 13 
Sabit karbon 1% 61 
Uçucu maddeler 1% 2 5 
Kalori 7500 

Yukarda evsaf ve mikdan yazılı kömürün kapalı zarf· 
la yapılan eksiltmesinde verilen fiatlar haddi layılanda 

n1111iyi Bir istenoğrafi ı 
Bilen bir işyar aranmaktadır. § 
istiyenler "TA rt,, idare direktörlüğüne § 

Hlll1111lff1RIHllDIHlll g e isin 1 er. llftllHlftHllOIHHlf TlllRE 

lstanbul Gümrükleri 
Müdürlüğünden: 

4914 

Satış 

Söke Belediye Reisliğinden: ~~~~::~;~den bu kerre pazarlıkla açık eksiltmeye 
Kıymeti E,yanm cinsi 48891lira60 kuruş bedel keşfi ile Söke su boruları ve Eksitlmeye gireceklerin İstanbul Ticaret Odasında 

malzemesi ile botu Ierşiyatı ve kalafat. kayıtlı olmaları ve eksiltme gününden bir gün evvel 
Kilo Gram Marka 

124 ez 
No. Kap. 
s,10 2 B sos 60 Terbiye görmüı tavpn 

1 - Nafıa ve Sıhhiye Vekaletlerinden musaddak su 1000 lira muvakkat kefalet akçesini Liman Hanında 
projesine göre, 48891 lira 60 kuruş bedel keşfi olan Sö- Müdürü Umumilik veznesine yatırmaları ve bunlan le-

677 t R 98/1/S 5 Sa 2797 70 
go 30 

poatu 
Tayyare için dr§ ve iç liat 
Altı Uıtü kauçuk ayak· 
kabı ke su yollan boru ve malzemesi ve boru ferşiyatı ve ka- vazım şefliğine göstermeleri lazımdır. 

lafatlanması 1-6-935 tarihinden itibaren 31 gün müd- Eksiltme 5 Temmuz 935 Cuma günü saat 10 ~a U-

30 100 XF 2 l ş 

Altı Ültil kauçuk ayak· 147 49 1 1 .. 

detle kapalı zarf usuliyle 2490 numaralı arttırma ve mum Müdürlük makamında encümen huzun'#'da yapı-
eksiltme kanunu hükümleri dairesinde eksiltmeye ko- lacakdır. Bu işe aid şartnameyi görmek isteyenler her 

kabı 

52 200 ATTSO 6172 1 kap 52 20 Yazılı kiğrt takvim 

nulmuşdur. gün levazım şeflitine müracaat edebilirler. (3673) 
--._...,_- İhds;,J S-7-CU& T4111D'UZ .oazarte&i a\41Ü~i-6.. ----~------------------

s 400 o o ı paket 22 96 Terbiye görmU§ boyalı 
taYf&D pottu. 

Yukarıda yazılı eşya 17-7-935 tarihinde saat 14 de 
İstanbul İhracat Gümrüğü dahilindeki ~tll. salonunda 
açık arttırma suretile satılacakdır. İsteklilerın muayyen 

da öke Belediyesinde Encümen huzurunda icra kılına
cakdır. 

3 -Talihlerin ihale saatinden bir saat evveline kadar 
muvakkat teminat akçelerini veyahud banka mektublan 
ile birlikde tekliflerini kanuni ye şartnameye uygun su
rette verilmesi lizmıdır. 
, 4 -;- ~ı~u malzem~nin evrakı keşfiyesini ve şeraiti 
:Cennıyesını anlamak ısteyenler Söke Belediyesine müra-
caat edeceklerdir. (3368) 495 

Yüksek mühendis mektebi art
tırma ve eksiltme komisyonundan: 

Mekteb için (2500) kilo Silivri yoğurdu alınacakdır. 
"Tahmini fiat ( 18) kuruşdur. Mecınuunun tutarı olan 

(450) lira ve birinci pey parası (25,75) lh-acftr. İstekli
lerin şartnarnesi~i görmek üzere her gün eksiltmeye 
&irmek için de 17-7-935 saat 14 de Komisyona mlira
caatıarı ilan olunur. (3670) 

lstanbul liman 
müdürlüğünden: 

işleri umum 
zamanda müracaatları. (3522) 

Madde ı Mevcud şartname ve fen raporuna uygun ol- :

1 
==1=5=T=AN=;;B~U~L--:B::E::L:--;E;:D;::;;IY~ES;;;l~l;;LA71N~LAIA'iia:iı-I mak üzere aşağıda mikdarı yazılı yağlar açık ekstilme- L _ _:::.:.:==.::.=.-------:--::::=~:;.:::;;:;:: 

ye konmuşdur. Senelik Muvakkat 
200 ton Gazolin muhammen teminati 

5 Ton Gaz Kirası 
ı 6 Ton Makine ve motor yagı. 
12 Ton Buhar yağı 

2 Ton Silindir yağı 
Eyüpte GümUş yusunda 170 N o. 
murabbaı arsa 12 
Fatih yeni bahçede Mimar Sinan M. 
63 - 65 - 67 No. lı bostan . 350 
Şehzade başında Şehzade medreses1-
nin yalnız avlu kısmı 60 

0,90 

26,25 

4.50 

2 - Eksiltme 5 Temmuz 935 cuma günü saat 12 de 
Liman hanında Umum Müdürlük makamında encümen 
huzurunda yapılacakdır. İstekliler eksiltme gününden 
bir gün evvel Umum Müdürlük veznesine lOOQ lira mu
vakkat kefalet akçesini yatırmaları şarttır. Eksiltmeye 
girebilmek için İstanbul Ticaret Odasına mukayyet ol
duklarına dair vesikayı levazım şefliğine gösterecekler
dir. Şartnameyi ve fen raporunu görmek için Levazım 

Edirnekapı - Topkapı kale dışı M. 
Beylerbeyi Akar çeşmesi S. Beylel"-
beyi Akar çeşme Mecrası suyu · 20 . 1,50 

1 

Şefliğine her gün müracaat olunabilir. ( 36 7 4) ••H 1n~ıı ınnın ıınw ınııınınının111111nnııınııııını~ ~--------~~-~~~~~--~~-ı 
v ~PURCULUK 1 Deniz yolları =

1 

Yukarda semti kirası ve muvakkat temınatl yazılı 
ola nmahaller 936 senesi Mayısı sonuna kadar kiraya 
verilmek üzre ayn ayn açık art!:1"11aya kon~~t~. 
İstekli olanlar şeraiti anlamak uzere lev~ m.udurlu· 
ğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya gı:mek ısteyen• 
terde hizalarında ııösterilen muvakkat temınat makbuz 
veya mektubile beraber 12-7-935 cuma günü saat 15 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (3600) 

T!':.CT Şirk~ti ~ ş L E T M E s 1 -
Liman H T centalığı Acenteleri: Karak!y KaprUbatJ &: 

an. elefon: 22925• Tel. 42362 - Sirkeci Mllbllrdar· ı 
Trabzon olu ınıısade Han. T.ı. 22140."""' 

GONEYsu Y Trabzon yolu 
Yapuna 4 Temmuı 

PERŞEMBE ... t 20 de Hopa a VATAN npuru 2 Temmuz I 
kadar. 1 ::ı SALI rGnG 20 de Riıeye ka- _ . _________ § $ dar. (3654) 4987 ! 

E lzmir siirat yolu § ~11111111111111111n1111111111111111111n 
! SAKAR Y ~ npana la•• 
: hafta pf.RŞEMBE .nnJeri uat i 
5 1' da lttanbaldaa IZMIRE ._ • 
! PAZAR palerl de lzMIRDEN 

l.tanbala kalkar. 

Mersin tolu 

Akay işletmesi 
MüdiirlO§iinden: 

Adalar - Anadolu - Yalon bat
b rz tarifeai 3 - 7 93S çarpmha 
stnlnden itibaren tatbik olana
cakbr Cep tarifeleri sitelerde •· 
bhmktadw. 

lıtanbul ikinci icra mcmurlutun-

DUMLU PINAR Yapma S 
Temmaı CUMA •at 11 ele Mer
liae kadar. 

ıı--ffllltı.__, • dan : Bir bortçan otürü baci. altına 

ZAYt - Ziraat Banka ı Istanbut 
tubeıinden aldıtıın 4891 numaralı cuz 
danunı kaybettim. Yeıuıını alacag m 
dan hükmü yoktlll'· 

lüdrırc Abdurrlıbim 

alınan altı adet aa&ılır inek 

9- -935 salı ı nü 'saat 12-14 e kadar 

ar nd& bınncı açık artır
almak 11tekli· 

g n yerde ha

ol (la765) 

lstanbul liman işleri 
müdürlüğünden: 

umum 

Balat atölyesi ihtiyacı için aşağıda cinsi yamı kereste 
mevcud şartname ve fen raporuna uygun olmak üzere 

açık eksiltmeye konmuşdur· İnhisarlar Umum Müdürlüg• ünden: 
150 Metre mik'ab çam kabuğu 
100 metre mik'ab köknar Levazım ve Mübayaat Şubemiz 14-7-935 ~inde 

25 " ,, Karaağaç Kabataşdaki yeni binaya nakledeceğinden .bu tan~e ka-
20 ,, " Çaııt Kalas dar Kabataşda yapılacağı ilan edilen eksıltmele:ın. ~s-

100 " " Meşe kuguşu kisi gibi Cibalideki Alım Komisyonunda yapılacagı ilan 
20 ,, ,, Açık eğri meşe kuguşu olunur. (3693) 
70 ,, .. ,, Köknar 

2500 Adet Büyük ve küçük çam Maraş Belediyesinden: 
1500 Adet Fabrika tahtası 
7 00 Adet Praçol Bazı Müesseselerden aldığımız mcktublardan dolayı 

15 000 Kilo Odun eğri Maraş şehir elektrik tesisatı müddetinin 11 Temmuz-
Eksiltme 5 Temmuz 935 cuma günü saat 11 de Li- dan bir Ağustosa tehir edildiğinin, bedelinin peşin ola

man Hanında Umum Müdürlük makamında encümen rak tediye edileceğinin ve ıimdilik yalnız şehir ~beke
huzurunda yapdacakdır. Eksiltmeye gireceklerin İs- sinin yapılacağı ilin olunur. (3664) 
tanbul Ticaret Odasına kayıtlı olmalan ve eksiltme gü- ----------------------
nünden laakal bir gün evvel muvakkat kefalet akçesi Gayrlrnlbedlller Cemiyetinden: 
olarak 1000 lirayı Umum Müdürlük veznesine yatır- Ekaeriyet hasıl olamadığından yapılamayan kongranm ıo tem-
dıkdan sonra levazım şefliğine göstermeleri lazımdır. muz 1935 çarşunba günü saat 14 de tıtanbul H • ..ı.unda 
Şartname ile fen raporunu görmek isteyenler her gün toplanacağından mukayyet üyelerin gelmeleri mercudar. 
Levazım Sefiiiine müracaat edebilir. ,.(3675.A, Rnzmme 1 -Altı &Y.hk ~hşma raporu. 



=====================================================T ~ N=================::::::::::=-:::=::=::=:::=:=::=:=========== 2 • 7 - 935 

SALfPAZAR MAQAZASI Kebablar1nızı, Pasta ve Çöreklerinizi ve sair Lezzetli yemeklerlnlz l~ln 
Sabpazan, Necatibey caddesi No 428. 436. Tel 44963 

METRO HAl't 
Koku ve dumandan Art E L E K TR i K F 1 R 1 N r N 1 Kullanınız. Tünel Meydanı, Beyoğlu Telefon: 44800 

ELEKTRiK EVi 
Harareti daimi ve arzuya göre ayar. kabildir. Tip ve cinsine göre bUtUn 

fırınların fiyatlar1nda mühim tenzilat vard1r. 
Beyazıd Mürekkebciler caddesi. Telefon: 24378 

KADIKOY 
Elektrik fır1nı alan her müşteriye hususi tenzilath tarife tatbik edilir. Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 

BUYÜKADA 
Satış Ma!jazalarından Tafsilat isteyiniz. 23 Nisan caddesi. Telefon: 56128 

Taksimdeki Sergiyi Ziyaret Ediniz. ÜSKÜDAR 
Şirketi Hayriye iskelesi. Telefon: 60312 4940 

SÜMER BANK ~ 
Yerli Mallar Pazarları 
ikramiyelerini • 

verıyor 

lstanbul Yerli Mallar Pazarından 14 haziran cuma günü 
Beyoğlu yerli mallar pazarından 27 haziran perşembe gUni 
Galata yerli mallar pazarından 18 haziran salı günü 

Mal alanlar ellerindeki ayni 
tarihli kuponlar mu.kabilinde 

Yüzde vüz -
Parasız mal alabilirler 
D ·ı kkat. Yerli Mallar Pazarlarmın ikramiyeli 

• sahşları bir ay daha sürecektir. 

Osmanlı Ban kası 
TOrk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi:1863 
Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 

TUrkiyenin başhc:a şehirlerile 
Paris, Marsily21, rlis, Londra ve Man~esterde 

Mııır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunaniatan'da 
ıubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyalleri vardar. 4925 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

Söke Belediye Reisliğinden: 
1 - Sökeye 6 kilo metre mesafeden getirilecek olan 

su tesisatına aid iki maslak ve bir içtima hazinesi ve bir 
tevzi hazinesi ile isale boruları toprak hafriyatı ve ima
liyesi bedel keşfi olan 173 9 5 lira 71 kuruş üzerinden ve 
14-6-9 3 5 haziran tarihinden 15 Temmuz tarihine kadar 
31 gün müddetle kapalı zarf usulu ile arttırma ve eksilt
me kanunu hükümlerine tevfikan eksiltmeye konul
muşdur. 

7 - Şeraiti fenniyesini öğrenmek ve pilanlarını gör
mek isteyenlerin bu müddetten evvel Belediyeye müra
caat etmeleri lazımdır. 

3 - İhale 15 Temmuz 935 pazartesi gününde saat 
16,30 da Söke Belediyesinde Encümen huzurunda icra 
kılınacağından ihale saatinden bir saat evvel taliplerin 
teklif mektublarını ve yüzde 7 ,5 teminatlarını riyasete 
makbuz mukabilinde vermeleri ve bu miiddett~n sonra 
yapılacak tekliflerin kabul edilemiyeceği ilan ol~nur. 

(3367) 4950 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünden: 

Trabzon sahil sıhhiye merkezi için yeniden yaptırıla
cak taka biçimi bir motörle tamir ettirilecek eski Tra b
zon motörünün fenni şartnamesi bir noktasında değişti
rilerek yeniden açık eksiltmeye konulmuşdur. 

A - Her ikisinin keşif bedeli (2950) liradır. 
B - Bu işler için fenni ve idari şartname ve resim

ler İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinden on beş 
kuruş mukabilinde alınır. 

C - Eksiltme 15 temmuz 935 pazartesi günü saat 
1 O da Galatada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke
zinde açık eksiltme usuliJe yapılacakdır. 

D - Muvakkat teminat 227 lira 50 kuruşdur • . 
E - İsteklilerin gemi inşaatı ve motör tamid işle

rinde ehil olduklarını gösterir ticaret ödasmdan ve da
vet tarihinden sonra alınmış bir vesika aranılacakdır. 
F- Eksiltmeye gelecek olanların peyler sürülmeğe 

başlanıldığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını 
yatırmış olmalap şarttır • ..(3601). 4957 

ILArt · 
SATILIK 

30 ton istiabmda muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS •. markalı, 8 silin 
dirli, 120 na 140 beygir kuvvetinde 
motörü havi. 
Uzunluğu 23.75 metro 
Genişliği 3,60 ,. 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir salon, 

1 

bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAİT MUTEDiL 

Galatada, Kcvork Bey Hanında 1 
(Alime Han) 1 • 2 • 3 numarada 
SfDNEY NOWfLL ve şeriklerine 
müracaat. (3091) 4926 

lstanbul Komutanlığı 
Satlnalma Komisyonu 

ilanlara · 

İstanbul Komutanlığı 
nın kıtaatı ihtiyacı için be
her kilosunun tahmin edi
len bedeli 84 kuruş olan 
58000 kilo sade kapalı zarf
la eksiltmeye konmuşdur. 
İhalesi 16 temmuz 935 sa
lı günü saat 15 dedir. İstek
liler şartnamesini 246 ku-
ruş mukabilinde Fındıklıda 
Satmalma Komisyonunda 
alınabilir. Eksiltmeye gire
ceklerin 3654 liralık temi
nat mektubu veya makbuz 
ve 2490 sayılı kanunun 2-3 
maddelerindeki vesikalarla 
birlikde teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat ev
veline kadar komisyona ver 
meleri. (3530) 4976 

*** 
İstanbul Komutanlığına 

bağlı birlikler ihtiyacı olan 
20,000 kilo nohut açık ek
siltmeye konmuşdur. Beher 
kilosunun tahmin bedeli 
(8) kuruş 50 santim olub 
ilk teminatı (128) liradır. 
İhalesi 18 temmuz 935 per
şembe günü saat 15 dedir. 
Şartnamesini her gün öğle
den evvel Fındıklıda Satın
alma Komisyonunda görii
lebilir. Eksiltmeye girecek
lerin teminat makbuzlarile 
birlikde belli gün ve ihale 
saatından evvel Komisyon
da hazır bulunmaları. 

(3624) 
*. * 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri için 20.000 kilo 
bulgur açık eksiltmeye kon 
muşdur. Beher kilosunun 
tahmin bedeli ( 11) kuruş 
olub ilk teminatı ( 165) li
radır. İhalesi 18 Temmuz 
935 perşembe günü saat 16 
dadır. Şartnamesini ve nü
munesini her gün öğleden 
evvel Fındıklıda Satınalma 
Komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin te
minat makbuzlarile birlikde 
belli gün ve ihale saatından 
evvel Komisyonda hazır 
bulunmaları. ( 3625) 

• * .. 
İstanbul Komutanlığı bir

likleri için 20.000 kilo kuru 
fasulya açık eksiltmeye kon 
muşdur. Beher kilosunun 
tahmin bedeli 1 O kuruş o-
1 u b ilk teminatı 150 liradır. 
İhalesi 18 Temmuz 935 
saat 15,30 dadır. Şartname 
ve nümunesini her gün öğ
leden evvel FJndık!ıda Sa
tınalma Komisyonunda gö
rebilirler. Eksiltmeye gire
ceklerin teminat makbuz
larile belli gün ve ihale saa
tından evvel Komisyonda 
hazır bulunmaları . .(3626 ). 

Gü~~ük p A R i s Seyahatini 

NATTA tertib etmiştir. 31 Temmuzda hareket 
( Vapur • Tren • ve Trende yatak ) 

BÜKREŞ - PEŞTE - ViYANA - PARiS, MARSiLYA, ATiNA yolu ile 

Brüksel sergisini ziyaret için ihtiyari seyahat 
Fazla tafsilat için: rlATTA Mılli Türk Seyahat Acentalığı Tel Beyoğlu: 44914 - Galata 44514 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma Ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Tıb Talebe Yurdu için: 
Tahmini Fi. 

900 metre paltoluk ku- 440 K. 
maş 

Akliye hastanesi için : 
200 adet karyola 

100 O O metre kalın tarsus 
bezi 

Çocuk hastanesi için : 
1000 metre patiska 
1 7 O O ,, Amerikan bezi 
1100 ,, kefenlik bez 
300-400 ton kriple ma

den kömürü 

1250 
29 

50 
29 
42 

1450 

M. Garanti 
297 Lira 

187,50 
217,50 

109,28 
435 

Eksiltme tarih ve şekli 
19-7-935 S.16 açık eksiltme 

19-7-935 S.16 açık eksiltme 
19-7-935 S. 16,30 açık ,, 

19-7-935 S. 16,30 açık ,, 
'26-7-935 S. 14 kapalı zarf 

Yukarıda yazdı Sıhhi Müesseselerin hizalarında gösterilen ihtiyaçları olbap
taki şartnameleri veçhile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Her birinin mikdar, nevi, tahmini fiat, muvakkat garanti ve eksiltme tarih 
ve saatleri ile eksiltme şekilleri hizalarında gösterilmişdir. 

2 - Eksiltme işi : Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki Komisyonda 
yapılacakdır. 

3 -Her birine aid şartname ve nümuneler aid oldukları Müesseselerden bedelsiz 
olarak alınacak dır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatten önce girecekleri i e yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubları ve cari seneye aid Ticaret Odası 
vesikalarıle Komisyonumuza müracaatları. (3581) 4955 

istanbul Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

Aşağıda cins ve mikdar, teslim yeri ve muvakkat te
minatları yazılı iki kalem gaza ihale günü olan 26-6-935 
tarihinde teklif edilen fiatlar pahalı görüldüğünden ye
niden münakasaya konulmuşd . Şartnameleri İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda ve Tekir
dağında Askeri Satınalma Komisyonunda her gün gö
rülebilir. Eksiltme kapalı zarf usulile olacakdır. Eksilt
meye gireceklerin Ticaret Odasında kayıtlı olduklarını 
ve ehliyeti ticariyelerini gösterir 9 3 5 senesinde ticaret 
odasından aldıkları vesikayı ve vekil gönderenler bun
larla beraber vekaletnamelerini Komisyona göstermeğe 
mecburdurlar. Kapalı zarflar ihaleden bir saat evvel Te
kirdağında Komisyon Reisliğine verilecekdir. ( 44) 

Cinsi Teslim yeri Mikdan Muha mmen 
(3687) 

İlk teminatı İhale tarih 

saati 
379 Lira 16-7-935 saat 

Kilo Fiatı 

Gaz yağı Tekirdağ 20000 25.Kr. 25. S. 

15 ve 17 de .. Malkara 14000 25 ... 85 .. 272 .. " •• 
*** 

Alpulludaki alay ihtiyaci 
için 12000 kilo kuru fasulye 
7000 kilo Nohut, 7000 kilo 
Bulgur, 4500 kilo pilavlık 
pirinç 3 temmuz 935 çar
şamba günü, 1500 kilo zey 
tin yağı, 3000 kilo sabun, 
3500 kilo makarna, 3000 
kilo insan .tuzu, 1000 kilo 
beyaz peynir, 1000 kilo zey
tin danesi . 4 Temmuz 935 
perşembe günü pazarlık su
retile saat ı 5 de başhya
cakdır. İsteklilerin Vizede 
Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (45) (3688) 

••• 
Vize Kıt'atının arpa mü-

Alpulludaki kıtaat ihti
yacJ için kapalı zarfla eksilt 
meye konulan 160,000 kilo 
Una ihale günü verilen fiat 
yüksek görüldüğünden pa
zarlıkla alınacakdır. Pazar
lıkla alınanlar düşüldükden 
sonra geri kalan 1 l O, O O O 
kilo ekmeklik un yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmusdur. İlk pey 102 5 li 
radır. İhalesi 15 temmuz 
935 pazartesi-ısaat 17 dedir. 
İsteklilerin Vizede Satınal
ma Komisyonuna gelmele-
ri. ( 4 3 ) ( 3 6 8 6 ) 

~·· 
Malkara için 15 O ton un 

4-7-935 oersembe eiinü 
saat 15 de kapalı zarfla alı
nacakdrr. Tahmin bedeli 1 1 

Eksiltmeye gireceklerin Ti· 
caret Odası vesikalarile tek· 
lif mektublarını belli saat, 
tan bir saat evvel Tekirda
ğında Satmalma Komisyo 
nuna vermeleri. (22) 

(3383) 4966 

* * * 
Ezine, Geyikli ve Ayva -

cık garnizonlarının ihtiyacı 
olan "855,000,, kilo un ka
palı zarf ile münakasaya ko 
nulmustur~Beher kilosunun 
muhammen fi atı 9 kuruş 2 5 
santimdir. İhalesi 11-7-935 
nerşembe eünü saat 1 S de 
Bayramiç Tümen Satına! -
ma komisyonunda yapıla
caktır. Münakasaya gireceK 
ler verecekleri unun şerait 
ve evsaf mı öğrenmeleri içın 
bulunduğu mahallin Satn-, 
alma komisyonlarına müra
caat ederek öğrenebilirler. 
Münakasaya girecekler 
5202 lira 38 kuruş muvak .. 
kat teminat makbuzu ile 
münakasa kanununun 2 ve 
3 üncü maddelerine göre is
tenilen vesikalarla birlikte 
münakasadan bir saat evvel 
komisyonda hazır bulunma 
lan. ( 2 O ) ( 3 3 91 ) 

4972 

IKUÇUK iLANLAR 1 
3 LiRA-Tuvaiete ve ıtnvata ait her 
ne yapmak isterseniz herkesin :"'l::a· 
bileceği şekilde fonnülünü vazar 
eönderirim veya öğretirim. Sonfen 
laboratuvarı. Kadıköy nhtım 76. 

4930 

teahhidi hesabına 23109 ki
lo arpası açık eksiltmeye 
konulmuşdur. İlk pey 70 li
radır. İhalesi 15 temmuz 
935 pazartesi günü saat 1 7 
dedir. İsteklilerin Vize Sa
tınalma Komisyonuna gel-

kuruştur. Muvakkat temi- !"!z ~~mlllllll!'~""'!!!"'!!'~~!!!!!"'!!"!~'!"'!!'!!!'!!!l'!!!I 
natt 1238 liradır. Şartname Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Mü .. 
si Ankara ve İstanbul Leva dürU: Etem izzet BENiCE. Gazete· 

cilik ve Mat~acılık T. A. Şirketi. Is• 
zım Amirlikleri Satınalma tanbul. Ankara caddesi, ıoo. -. 
Komisyonunda görülebilir. t Basıldığı yer: TAN Matbaası meleri •. ( 4 2 ). ..( 3 6 8 5 >~ 


