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-4-
llk önce memleketi 

y a k 1 n d a n t a n ı m a k, ener
jiyi ç · ·lendiren, "iç .. memleket" .. ha
vası içınde en aşağı dort, beş yıl odev 
alarak çalışmak .. Ozel görüşlere daya-
nan fikir ve kanaatler p~:-.:w"'z:..... • 

Kasaba ~ o::nırden k o y 1 e r ı · 

Belgrad, 5 A.A. - Sıyasal çe 
venler Avusturya'da kabul edi
len so~ kanunu hayret ve telaş -
la karşılamakta ve bunu A vus 
turya'da krallığın tekrar kurul -
masına doğru atılan birinci a • 
dım olarak telakki etmektedir • 
ler. 

Prağ'dan bildiriliyor: 
Salahiyetli makamlar, Habs

burg hanedanının Avusturya'ya 
girmesini yasak eden kanunla .. 
rın kaldırılması için alınan ted· 
birlerin Avusturya'daki rejime 
dokunmadığı telakkisindedirler. 
Bunlar Avusturya tahtına Habs 
bur~ ailesinden birinin getiril -
mesınin küçük andlaşmada bir 
aksi tesir yapacağını da ilave 
etmektedirler. 

Eski imparatorluk hanedanı 
na ait bütün malların devlete ka 
lacağı ve yalnız eski imparatori 
çe Zita ile oğlu Otro'nun özel 
mallarının geri verileceği işaret 
edilmektedir. 

ltalya ve Habsbury,ar 
Roma, 5 A.A. - İtalya hü .. 

kfımeti, Habsburg'ların tekrar 
tahta çıkmalarına prensip bak:ı
mmdan muhalif olmamakla be
raber, iyi sonuçlar vermesi an -
cak küçük andlaşma ile uyuşma 
ğa bağlı bulunan Tuna konfe -
ransma ait hazırlıklar yüzünden 
şimdilik saknıh (ihtiyatli) bir 
durum takınmaktadır. 

Londra, 5 A.A. - lyi haber alan 
çevrenlerde lngiltere hükumetinin 
Fransa ile kara ve hava silahlan hak
kmda bir uyuşma elde etmek için gö
rüşmeler yapmağa hazır olduğu be • 
yan edilmektedir. Ancak Ingiltere 
bunun için Italya tarafından Habeşis
tana bir hücum yapılırsa, kendisinin 
bu hususta Ccnevrede sarfedeceği fa
aliyete Frc1:nsanın yardım etmesini 
şart koymaktadır. 

Büyük Britanyanın bir doğu and· 
laşmasına karşın (aleyhtar) olmadığı 
fakat Avusturyanın erkinliğini say -
clınnak için bir yüken 'altına girmeği 

Dün zahire borsasında yum 
daylar 6 kuruş 34 pa~~ il~ .;w:~5i! 
rasında muamele gorm 
buğdaylar 4 kuruş 30 
ruş on paradan satılmı 
da eskiye nazaran fazla 
görülmemiştir. Buna muka 
yatları bir gün ö e nazar 
1i miktarda düş 
625 ile 720 k 
rinci yum ak lftliaftıQ i 
ruştan, 520 kuruli'lillıll\i.lt<1 

lar da~4~ef~==~ 

kabul etmesi çok şüpheli bulunduğu arh indiriliyor 
ilave olunmaktadır. malfımata göre, narh ko 

Fransaya haber verildi artesi günü yapacağı top 
Paris, 5 A.A.-lngltere büyük elçisi rtılilll~~Kıek fiyatlarını 20 para in

Sir George Clark, Lavali görerek, ln- di . Fakat, piyasanın bugünkü 

f iltere kabinesinin son toplantısında durumu karşısında, narhın 60 para 
talyan - Habeş anlaşmazlığı hakkın- tenzili pek ala mümkün görülmekte • 

daki göriışmclere dair kendisine ma- dir. Buna en iyi misal de, bir çok semt 
lUmat vermiştir. lerde ekmeğin 9 kuruştan satılabil.~e-

[Bu hususta fazla sidir. Şehirde bozulmamış çeşnı ile 
şinci sayfamzzdadır. pek az ekmek çıkarıldığına göre, bu 

fınncılann durup dururken fiyattan 
iki kuruş birden indirmeleri, hiç şüp
he yok ki, zarar etmediklerini göster-
mektedir . 

Belediyeden salahiyettar bir zat, 
ekmek narhı meselesinde, narh komi:r 
yonun un kanaatini şöyle anlatmıştır: Krallığm varisi Otto 

ya'ya geleceği hakkında dola -
şan haberler üzerine böyle bir 
ziyaretin cüşünülrnü olmadıg 
fakat prensin her yıl yaptığı gi
bi, bu yıl da İtalya'daki gene; A
vusturya'hlarm tatil kampları 
gönneğe gelmesinin muhte a, 5 (Hususi rnuhabiri-
olduğu söylenmektedir. B g diriyor) - Finans Ba -

"- Bir cins unun ucuzlaması ek • 
mek fiyatlarına tesir etmez. Çünkü 
muhtelif cinste unlar vardır. Biz, bil· 
tün bu unlar ait fiyatlann vasatisine 
göre hareket ederiz. Bu yoldaki tet
kiklerimiz, bugünkü un fiy ••. arma 
göre, ekmeğin ucuzlamasını icap ettir 
miyor. Pazartesi günü toplanacağız. 
Düşkünlük devam ettiğine göre, şüp
hesiz elanek ucuzlayacaktır. 

Haytlnrpaıada un naktiyab ve on :tr 
kuruıa clanek 

.,., i ı:. e doğru, k ö y 1 e r i m i z -
d c n de kasaba ve şehirlere doğru 
uP"'"- .,> onomik bağların halkalarını 
bırer, birer yerinde tetkik fırsatlarım 
:ne yapıp, yapıp, bulmak •.. Ekonomi 
\ilkesinin ansızın patlıyan fırtınaları 
karşıc;ında en uygur. tedbirleri bulabi
lecek o 1 g u n l u ğ a ancak bu 
müşahede • observasyon mektebinde 
erişilir. Köyluyü, 'kasabalıyı, şehirliyi, 
tecimeni, tefeciyi, ortakçıyı, mahalli 
nüfuzları iş başında tanımış olmak 
büyük bir kuvvettir. Gençliğin ufku
nu açacak, dimağını aydınlatacak ve
rimli bir ''ANKET" tir. 

Bu zorlu emeklerin, mahrumiyetle
rin boşa gitmemesi için "observas· 
yon" diye anılan dimağ jimnastiğini 
bir an bırakmamalıdır. 

Avusturya Başbakan yardım 
cısı prens Stahrenberg'in İtal -

i.lde]~~MJgınca kazanç, sayım ve a-
vergilerinin tatbikatında 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·rülen~ş~lleri halle~~ 
KABZIMALLAR - BELEDiYE ve mükelleflerin vaki şikayetle

Ekmeğin bozukluğundan şikayet e
diliyor. Bunu da onemle nazarı dik • 
kate aldık. Fınnları kontrol ettiriyo
ruz. Çeşniyi bozanlar şiddetle ceza -
landın lacaklardır .,. 

rini göstermiştir. Bu ucuz satışlann 
kayde geçmemesi, narha ~sas tutulan. 
borsa istatistiklerinde pıyasanın pa• 
halı tesbitine ve netice itibarile ek • 
mek narhının tenzil edilmemesine ı;e
bep olmuştur. 

Hatta bıınlardan bir kıs-
mının stokları ve piyasadan çektikleri 
unlara ait makbuzlar tetkik edilirken 
hayret uyandırıcı neticelere varılmı • 
tu. Mesela bir fınnm on beş gün için
de ancak 10 çuval un sarfettiği görül 
müş, geri hlan ihtiyacm açık satış " 
lardan temin edildiği anlaşılnuşttr. 
Belediye, bu şekilde hareket ettikleri 
tesbit edilen 48 fırıncıyı derhal ceza· 
landınnıştır. 

Eğer böyle yapılmaz, muhitin yü
z:yinde yasamrsa, birkaç üniversite
n~n kafamıza tıktştıracağı bilgiler ha
kıki hayatta yerini ve manasını bula
:rnaz. Bulamayınca da bizler için, fay
dasız bir yük, daha kötüsü mantıksız 
~.ararlann, hareketlerin ilham kayna
gı olur. 

nlaşamama 
a•n sonun 

Bir mağazaya gelişigüzel doldurul
nıuş, büyük mal stokları, her ~eyi bil
mek iddiasında olan ve yalnız kendi 
an'atını bilmiyen satıcılar elinde na

sıl bir tecim evini iflasa doğru sürük
lerse. [müşahede - observasyon l di
Yf andığımız entellektüel jimnastiğe 
~·(~amış bir gencin basmakalıp bil
gı ~~de o ~enci ayni akibete götürür. 
sub ?nomı hayatının herhangi bir 

6
un ~sın~, herhangi bir işte olursa ol

y et· u~akeme kabili
sermaı ' g 0 r Ü ş k a b i 1 i y e t i 

yeden çok daha mühim bir rol 
oynar. 

Ekonomi b . • 
ve 8 e n t §U clerınde t a h 1 ı 1 
T c k ı i ~ z kudreti olmadan s ü -
imktlnaızd aşanğtar elde edebilmek 

ır. 

Muayyen bir 1 • 
derinleştir k a anda derınleşmek, 

me bug·· ·· b" · "k k yoludur. ' unun ırıcı çı ar 

Gençliğe karde . 
c:alışma metodu. ~~e ta~sıye _olunacak 

aleyhine 

meden, bütün ~ Z7}t~s!nı ısraf ~et • 
maddi kuvvetleri~erJısı?ı· manevı ve e ha i yiiz~nden belediye 
il z e r i n d b ı r n o k t a 11==ıt>ar arasında doğan anla-

B ld 
C t O p } a m a k t I r . r ıihayet halledilmiş gÖ• 

u yo a yılmadan da k 11 zile bakı aktadır. Halde kiralanmı· 
rın en verimlisi olan hayantnuş.ko b~ a-

"h tf ya me te:b'4=~!1Jffdilkkanlarm ihalesine dün devam 
mı ne 1• ıstır_:ıplı der }erinden f:.ııııl ir. !haleye bir çok kabzımcıl-
lanmış, nazarı hazırlığın t"k ış ırak etmiş ve deniz tarafındaki 
cihazla, pratik bir go··ru··ı 1Prta 

1 
d .. ş e ama kkanlar kiralanmıştır. istekli çok 

~r. • durma aı° oğrenmc ti m olduğundan dükkanlar geçen müza • 
ıstıyen genç ere c n edeye nisbetle çok daha fazla ücret-
e n g e 1 1 e r b i 1 e le kiralanmıstır. Haldeki altmış dük -
v e r m e ğ e m e c kan kabzımallara kifayet etmediğin-

lster varlıklı bir den bir çoğu açıkta kalmış vaziyette 
ladı, ister yoksul bir bulunmakt:ıdırlar. Bunlar şimdilik 
olsun, hiçbir engel bö haldeki arkadaşlarından vekaletname 
amacından alıkoyamaz. alarak satış yapacaklar ve hal gcniş-

Gençlige en büyük fenalığı yapa- letilince dükkiin kiralayacaklardır. 
cak, ondaki y a ş a m a ve i 1 e r- Verilen haberlere gore kabzımalk 
l e m c zembereğini kıracak a 1 S.- rm, meslek aı kadaşlarmdan ileri ge • 
k a ı z 1 ı k t ı r. Giınu gtınilne lenlerile aralan açılmıştır. Fakat bu 
maddı bir yaşayıştan başka kaygu u ı eri g 1 nl r bir kaç kişiden miırek-

[Arkası 3 üne de] k tır K mallan mühim bir kıs-
edı ı h klı bularak yeni hale 

S A M 1 rdır D er bir ka~ arkada -

Sebze halinden iki görünü~ 

1arile aralarının açılmasına sebep t 

budur. Bu bir kaç kişinin belediye a
leyhine bir dav.ı a~.-ıt:ıkları da söylen
mektedir. 

rini de gözönüne almak suretile 
vergi kanunlarında değişiklik -
ler yapılmasına karar verilmiş -
tir. 

Bu hususta icap eden te~ika
tı yapmak ve lüzumlu görülen 
değişiklikleri hazırlamak üze
re Büro reisi Cezmi, yardımcı -
lan İsmail Hakkı ve Cemal Re
şit ile Fransadan getirilen mü • 
tehassıs bu işe memur edilmiş
lerdir. 

Cemal Reşit vilayetlerde la
zım gelen tetkiklerini yapmış 
ve şehrimize dönmüştür. 

Mütehassıs ise, Bursada yap
tığı tetkikatı bitirerek İstanbu
la gitmiştir. lstan:buldan sonra 
İzmire ve oradan diğer mühim 
vilayet merkezlerine giderek 
tetkikatına devam edecektir • 

Finans Bakanlığı yapılacak 
tetkikat sonunda elde edilecek 
neticelere göre, mevcut kan~n: 
lan tadil için üç kanun pro1esı 
hazırlayacak ve bu projeler önü
müzdeki toplantısında Komuta
ya verilecektir. 

Bu üç kanun projesi hazırlan
dıktan sonra veraset ve intikal 
vergisinde ~apılması lüzumlu 
görülen değişikliklerle uğraşıla-
caktır. 

Hayır cemiyetlerinden ka
zanç vergisi ahnmaz 

Ankara, 5 (Hususi muhabiri 
miz bilidiriyor) - Ticari ma -
hiyette olmayan cemiyetlerden 
bazı vilayetlerce kazanç vergisi 
aranıldığı vaki şikayetlerden an 
laşılmıştır. 

Finans Bakanlığı yaptığı tet
kikat üzerine bu gibi cemiyetler 
den kazanç vergisi aranmaması 
neticesine varmıştır. Bakanlık 
bu hususu yakında valiliklere 
bildirecektir. 

48 fırıncı cezalandırıldı 
öğrendiğimize göre, Tecim ve Za

hire borsası, borsadan un almıyan fı
rınları tesbit ederek belediyeye bil -
dirmiştir. Yapılan tetkikat, bunlar
dan 48 kadarının borsa dışından ucuz 
mal aldıklarını ve kaydettirmedikle-

YARINKi SAYIMIZDA 
!EFRiKAYA BAŞLIYORUZ: 

[TARIHI ROMAN] 

1 • KAZArt HANLIGlrtlrt 
SON CiUNLERi 
NİZAMEDDİN NAZİF 

2-ABArtOZ BiLEZiK 
Rene Chambe'm yazdığı son za
manların en meraklı zabita ııoınanı. 

Gene yarınki 
sayımızda: 

1- Orhan Selim'in "DENiZDE,, adlı 
gayet güzel bir hikayesi. 

2 - En değerli anıtlarnnızın resimlerini 
içinde toplayan G ü z e 1 1 s t a n b u 1 
Sayfası 

3 -Mahmut Esat Bozk urd 'un 
Ağaoğluna cevabı 



2 ====================================================TAN 

LUP, MAHFEL VE SALON 

Bizde klüp hayatı ya ayan iki 
türlü adam vardır: Sporcu ve 
kumarcı. Vücudün kumarı olan 
sporla zekanın sporu olan ku -
mardan ba~ka hiç bir ihtirasımız 
yoktur ki, 'bizi müşterek bir sa
londa buluştursun da ayni ala -
ka noktası etrafında konuştur • 
sun. 

Dikkat ediniz, kalabalık bir 
mecliste sporcular hemen biri .. 
birlerini bulurlar ve köşeye çeki 
lerek bir grup yaparlar; kumar
cılar da masalarmm etrafını çe 
v"rirler; geri kalan üç beş dok -
tor, avukat, muharrir, araların -
daki cazibe merkezini hiç bir 
me"·zua yerleştiremedikleri icin 
oraya buraya dağılırlar ve niha -
yet meclisin parazitleri imiş gi
bi çekilip giderler. 

Sıca lar basllrmağa başladı, gUndUzleri sokaklarda böyfe manzaralar görUyoruz - Belediy& 
Çarşambada park yaptırıyor 

Sanırsııuz ki bizde spor ve 
kumar olmasaymış klüp ve sa -
lon teşekkül etmiyecekmiş; bir 
.., leden olmayan adamlar ancak 
tramvay gibi nakil vasıtaların -
da, yahut kahvelerle meyhane -
lerde yanyana gelebilecekler -
mi . 

Bizans arayları 
Meydana ~ıkacak mı 

Amerika ve Avrupa sosyetesi 
klüp, mahfel ve salon demektir. 
Bu iki dünyayı da kalabalık bi
rer sahra olmaktan kurtaran 
sosyal duygu, tesanüt mihrakla 
n bunlardır. Her meslek adamı 
orada kendi fikir ve ihtiras oca
gını bulmuştur. 

Bizde sporıcu değilseniz, bir 
kaç meslektaş yüzü görmeniz 
icin ya kumarbaz, yahut ayyaş 
olmanız şarttır. Şehirleri dağba 
şı, evleri kümes olmaktan kur -
taran iki ey, oyun kağıdı ve iç
ki bizde hem cemiyet yapıyor, 
hem de ... Yıkıyor! 

Peyami SAFA 

on i ke inin 
ahnm sı 

Telefon sosyetesinin hükQ -
met tarafından satın alınması 

hakkındaki müzakerelere yeni -
den başlanacaktır. Geçenlerde 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetinka 
ya ile görüştükten sonra Parise 
f( tmiş olan şirket müşavirlerin 
den Boyan dün İstanbula gelmiş 
t"r. Boyan dün akşam, İstanbul
da bulunmakta olan sosyete mü 
messili Franck Gill ile beraber 
Ankaraya gitmiştir. 

BiJyUkadada merkep yarışı 

Adaları güzelleştirme kuru -
mu, çi~ek savaşından sonra yaz 
enlil programının tatbikine de 

\ am etmektedir. Halk arasında 
canlı bir aJaka uyandıran mer -
kep yarışı, yarın Büyükadada 
Eaat 17,30 da yapılacaktır. Ya
n ın çok eğlenceli olması için 
sımdiden hazırlıklara başlanmış 
tır. Yarış sahasr. küçük tur yolu 
olarak tesbit edilmiştir. Kadın 
ve erkeklerden mürekkep iki 
grup, polis merkezinden kalka -
caklardır. Bayanlar grubu. ya -
:nşta Nizam caddesi ve maden is
t ·kametini takip edeceklerdir. 

No. 75 

ekleri 
Mahmud YESAR! 

Somurtkan somurtkan pence
reden bakıyordu. 

Benim zavallı yoksullarrm ! 
Benim zavallı fakirlerim 1 Sizin 
dertlerinize, ıstıraplarımza, bin 
bir hayat acılarınıza çok yakm
d n asina olduğum; sizleri çok 
ya.kından tanıdığım halde, su
E t"Umu, silleri müdafaa edeme
yişimi affediniz ! 

E er, yamında, somurtkan 
omurtkan pencereden bakan, 

zengin ve hayat şımarığı kadı -
mn hain bakışlı güzel gözlerini, 
kırkım geçmesine rağmen, ren-

i, buğusu, tazeliği uçmamış gü
zel yüzünü; bir usta heykeltra
sm bütün ruhunu, san'atını ve
rerek işlediği bir heykel gibi 
ıilkatin güç rastlanır bir hedi-
ye i olan biciınli vücudunu gör
mü~; onun vücudundan dağılan 
baygın esans kokularile karış • 

Sultanahmet camii civarında Aras
ta okağmda yapılmakta olan hafriya
ta dün de devam olunmuştur. 16 mcı 
asra ait olan ~ski, büyük Bizans sa
rayının meydana çıkarılması i!;;in üç 
koldan çalışıldığını ve saraya ait te
mellerin bulunduğunu yazmıştık. 

Profesör ve mütehasaıs Baxter•e 
yardım etmek üzere vilayet tarafın • 
dan gönderilen üç asistanla muallim 
Mamboury"nin çalıştığı birinci hafri
yat mahallinde dıin kıymetli esas
lar elde edilmiştir. 

Kcndisile görü en bir muharridmi
ze Mamboury demiştir ki: 
"- Sarayın üç meydanı vardır. 

Şimdi bu üç meydandan birinin üze· 
rindeyiz. Arasta sokağında bulunan 
birinci meydanın dö~emesine ait ol -
duğunu bildigimiz mermerleri bul· 
duk . .Bu mermerler, birinci meydanm 
zeminidir. Meydanın zeminini bula • 
bilmek için, 2,35 metre kadar hafriyat 
yaptık. Artık bütün faaliyetimiz:, bu· 
lunan bu zemin etrafında olacaktır. 
Hafriyatı genişletip bu mermer zemi· 
ni ceweleyen duvarları araştıracağız. 

Bütün faaliyetimiz sarayın Hipod
romu ile Akbıyık camii arasındaki kı
sım üzerindedir. Arastırmalarımıza 

üç ay devam edeceğiz. Şimdilik 13 a
mele çalıştmyoruz. Şayet bize, daha 
ehemmiyetli ve daha kıymetli malCı -
mat verebilecek eserlere tesadüf eder 
ıek amele miktarını arttırabileceğiz.,, 

Hafriyatın yapıldığı Arasta soka -
ğında iki taraflı göz göz kemerler 
mevcuttur. Bu kemerledn, 16 ıncı a
sırda Türkler tarafından yapıldığı an
laşılmıştır. Sokağın iki tarafındaki bu 
kemerler, 16 mcı asırda dükkan ola
rak kullanılmıştır. Arasta sokağı, bu· 
günkü vaziyeti ile tıpkı Mısır ırarfısı
nı andırmaktadır. 

Doktorlardan 
Ahnacak vergi 

Etiba odasınca doktorlardan iste· 
nen izahatı bildiren sirkülerler, oda· 
ya gönderilmektedir. Sirkülerler, aza
mi 10 temmuza kadar gönderilmiş O· 

lacaktır. Etibba odası bu sirkülerler· 
deki malumatı esas ittihaz ederek 10 
temmuzdan sonra doktorları sınıflara 
ayıracak ve maktu vergi bu tasnif Ü· 
z:erinc tahakkuk ettirilecektir. 

İstanbul mıntaka tahakkuk mUdUr· 
lükleri de mmtakalarında bulunan 
doktorların listelerini oda idare heye· 
tine göndermişlerdir. Bu listelerde 
kayıtlı bulunan doktorlar maktu ver
giye ilaveten bir vergi vereceklerdir. 
Oda idare heyeti, hem doktorların 
hem de hiikumetin hakemi olduğu i· 
çin, gelen sirkülerleri nazan itibara a· 
larak her bir doktoru beş sınıftan bi· 
risine ayıracaktır. 

Doktorların sınıfları ve verecekleri 

mış kadın kokusunu duymuş ol
saydını;ı; ;beni affederdiniz! 

lhtiyarhğa doğru yol alırken, 
tesadüfün davet ettiği bu ziya
fet sofrasından elimi çekip ağ
zımı silerek kalkmayışımı ayıp
lamayınız! 

• tlçüncü deftere başladım. Bu, 
daha seyrek, daha acele yazıl
mış. Göz yormadığı için. daha 
kolaylıkla okuyabiliyorum: 
Rakımla dost olarak ayrıldık

tan, daha doğntsu, onu iyi bir 
yere yerleştirip başımdan attık
tan sonra, başımda, gene kavak 
yelleri esmeğe başlamıştr. 

Ne esiş, bilsen çocuğum, ne 
esiş! 

Bir genç bahriye zabiti sevi
yordum. 

Neye öyle gözleri kırpıştıra 
kırpıştıra. garip garip bakıyor
sun. Erikler, ciçek açmış mıy
dı? diye mi soracaksm? .. Evet, 
çocuğum! ''Gene pür şevkü 
emel,, bahar gelmişti. Erikler 
çiçeklerini dökmüşler ve kara 
toprak, bir gelin duvağı gibi be
yazlarla süslenmişti, 

kazanç vergileri miktarı şudur: Fev
kaliide sınıf 1000, birinci sınıf 200, i· 
kinci sınıf 80, ü~üncü sınıf 30, dör • 
düncü sınıf 10. 

Etibba odasında yardım sandığı İ· 
şi için bir proje hazırlanmıştır. Bu 
proje üzerinde esaslı tetkikler yapıl· 
maktadır. Sandık nizamnamesi, bu 
tetkiklerden sonra, tasdike gönderile· 
cektir. 

Oda binasının harici tamiratı bit
miştir. Pek yakında binanın altındaki 
dükkanların a ri bir kütüphane hali
ne konması için inşaata başlanacak -
tır. Bu kütüphanede tıp talebesi, mes 
leki etütler yapabilmek için aradıkla
rı eserleri bulabileceklerdir. Bir çok 
k!taplar şimdiden satın alınmıştır. He 
dıyc ve teberru edilen eserlerin de 
tasnifine başlanmıştır. 

Rauf dün 
le:tanbu a ge i 

Eski Hamidiye nüvarisi Rau:, dün
kü sayımızda yazdığımız gibi, lzmir 
vapurile Iskenderiyeden §Chrimizc 
geldi. 

Malumdur ki Rauf. lzmir suikast • 
~iler muhakemesinde gıyaben küreğe 
mahkum olmu tu ve muhtelif memle
ketlerde ve son zamanlarda ise Mı
sırda oturuyordu. Nihayet son af ka
nunundan istifade ederek ve annesile 
enistesinin ölümü üzerine lstanbula 
geldi. 

Raufıı kar ılamak üzere akrabasın
dan kadın erkek bazı kimseler rıhlı
ma gitmişlerdi. Vapur yanaştıktan 
sonra. Rauf. güvertede. akr.ı a1ndan 
olan "lzmir,, vapuru eu risi ~zi 

kaptanın yanında göründü ve rıhtım
da kendisini karşılamağa gelen akra· 
basile uzaktan 6cliimlaştı. Raufun yU· 
zü oldukça değişmişti. Gözlerine si
yah gözlükler takmıştı. Yüzü, yılların 
tesirilc, yaşlanmış görünüyordu. 

Rauf yolcuların çıktıgr kapıya uğ
ramadan nhtımın arka kapısından 
Karaköye çıktı. Kız kardeşi Melike 
ve Muzaffer, yanlarında Aziz kaptan 
ve akrabasından Ziya olduğu halde 
bir otomobile binerek Aziz kaptanın 
evine gittiler. Rauf ta, biraz: evvel, 
Aziz kaptanın evine gitmiş bulunuyor 
du. 

Doçentlerin ayhkları 
Üniversite doçentlerinin ma • 

aşları şimdiye kadar 55 liraya 
kadar yükseliyordu. Dosentler 
bir çok defalar Bakanlığa mü -
racaat ederek maaşlarının arttı 
rılmasını istemişlerdir. 
Bakanlık bu müracaatları: ye -

rinde görmüş ve maaşların 70 li 
raya kadar yükselmesini karar
laştırmıştır. Karar, alakadarla -
ra bildirilmiştir. 

Benim bahriye zabitim, bir 
Apollondu, çocuğum! bir Apol
lonc1u, diyorum sana! 

Sertlik içinde naziklik; genç· 
lik içinde olgunluk! 

Denizcilerde, nasıl diyeyim, 
öyle bir "allure, ,var ki, karada 
yaşıyan insanlarda yok ... 

Öyle sanıyorum ki deniz ha
vası, insanların ruhunu ve sinir
lerini pek başka terbiye ediyor. 
Enginlere açılmak. enginlerde 
yaşamak. ruhu genişletiyor. 

Ben, bu genç bahriye zabiti • 
ni nasıl ne için sevmiştim, bili -
yor musun? Gençliği, güzelliği 
mi? Bak, onlara da, hayır! Diye 
menı. 

Fakat asıl, beni sarsan, bir tek 
nokta idi. Bu genç, güzel hah -
riye zabitini sevmiyen, onun pe
şinde dolaşmayan, yolunu gözet 
lemiyen genç kız, genç kadın 
yok gibiydi. 

Bir baloda, bir seyir yerinde. 
sinemada, tiyatroda, toplantı o
lan her yerde, benim genç balı -
riyelim içeri girdiği, göründüğü 
zaman, bütiln ba'::lar, ona çevrili 
Y..or; bütün gözler, ona dikiliY..or 

Bek enen netice 
Ahnmadı 

Lise ve orta okullarm imtihanları 

bitmiştir. Alınan sonuca göre muvaf· 
fakiyet derecesi yüzde ellidir. Bu so
nuç alakadarlar arasında genel bir 
memnuniyetsizlik uyandınnı§tır. Ve
rilen malumata göre talebenin hepten 
hemen her sene muvaffak olamaması· 
na sebep lise ve orta okul imtihan ta· 
limatnamesinin ikide birde değiştiril
mis olmasıdır. 

Bundan evvelki talimatname gerçe 
bir kaç sene tatbik edilmiş, fakat bir 
yıl içinde bir çok defalar maddeler Ü· 

zerinde değişiklikler yapılmış ve ay
da bir denecek kadar kısa zamanlar 
zarfında talimatname değişmiştir. Bu 
yüzden talebe de, muallim de müşkül 
vaziyette kalmışlar ve her yeni yapı· 
lan imtihan talimatnamesi itiraz gör
müştür. 

Bir senedenberi tatbik edilmekte o· 
lan talimatname de bu meyandadır. 

Talebe sene ortasındaki ilk iki imti
handa yedi numarayı doldurunca sı
nıf geçmekte ve artık dcnılere çahş
mağa lüzum görmiyerek kitapları yıl 
ortasında bir tarafa bırakıp ,ıı••-ctt 

yılı beklemektedir. Alakallarlarca bu 
haı talebeyi tembelliğe sevketmekte
dir. Şimdiki talimatnamede bu ve da· 
ha ba~ka cihetlerden bir çok itirazla-
a yol a ve önUmüzdeki der• yr· 

ndan itibaren tatbik edilmek üzere 
yeni bir talimatname hazırlanmasına 
sebep olmuştur. 

İmtihan talimatnamesinin sık sık 

deği!itirilmesinden doğan şikayetleri 
önemle gözönünde tutan Bakanlığın 
bu defa yapacağı yeni talimatname i
çin geniş tetkiklere başladığı haber 
verilmektedir. T'llbassa şimdiye kadar 
kendilerine hiç bir şey sorulmıyan 
vüksek okul öğretmenlerinin bu i te 
i'.nühim rolleri bulunmaktadır. Bakan· 
lık icap ederse Avrupanın yüksek o· 
kul imtihan talimatnamelerini de göz 
önünde bulunduracaktır. Muallimler, 
bu hususta KUltür Bakanlığının ken· 
dilerine sordugu suallere cevap hazır
lamaktadırlar. Bazılan Bakanlığa gön 
derilmek ilzere Kültür Direktörlüğü
ne ceYaplannı vermişlerdir. Cevaplar 
Bakanlıkta hususi bir komisyon tara· 
fından tetkik edilecektir. Yeni tali -
matname mümkün olduğu kadar kısa 
zamanda hazırlanacak ve önümüzde
ki ders Yılından itibaren tatbik edile
cektir. Yeni talim'atnamenin geniş tet 
kikler :"'nunda haT•rla-'tlasına sebep, 
ikide bırde değişiklikler yapılarak ta
lebe ve rnuallimi müşkül vaziyete sok
mamaktır. 

du. 
Genç bahriyelim, etraf mdaki 

bu takdir, arzu, ihtiras kasırga -
sının ~arkında değil gibiydi. Ba
şını dık tutarak, öyle kendine 
güvene güvene bir yürüyüşü var 
dı ki, benim pek hoşuma gidi -
yordu . 

Genç bahriye zabitine kimler 
tutkun değildi; kimler, onun için 
yanıp tutuşmayordu. İhtiyar 
zengin kanlardan, körpe, çocuk 
genç kızlara kadar, hemen her 
yaşta, her kıratta kadınlar, kız • 
lar ... 

Benim bahriye zabitim, para
ya aldınnayordu; paraya aldırsa 
bile, benim o yandan korkum 
yoktu. Para kuvvetini, ben, bir 
tehlike saymayordum... Zengin 
dim; onun para hırsını doyura· 
bilirdim. 

Genç zabit, paradan, puldan 
gençlikten, güzellikten ziyade 
bir tek şeye bağlıydı: Sade ze -
raf ete; sade ve ağır şıklığa .•. 

Bahriye zabitimin ismini de 
söyliyeyim: Kadri Nizam .•• 
Güldüğüme bakma, yavrum, 

belki de hatırımda Y.anlış kal -

K UÇUK HABERLER 
"' Trakya genel müfettişi Ibrahim 

Tali dün Ankaradan şehrimize gel -
miştir. İbrahim Tali hastalıgı dolayı
sile Erenköyündeki köşkünde bir 
müddet istirahat edecektir. 

• Brüksel arsıulusal köycülük kon
gresine gitmek üzere lç Bakanlığı hu 
susi idareler genel direktörü Naci An 
karadan şehrimize gelmiştir. 

• Çokluk olmadığı için 30 haziran· 
da yapılamıyan Vefa idman yurdu -
nun senelik toplantısı, bugün, Halke
vinin altındaki salonda yapılacaktır. 
Toplantı saat 15 tedir. 

ıı: Halkevinde verilmekte olan elek
trik Teknelogie dersleri bundan son
ra yalnız cumartesi gıünleri 17 ile 18 
arasında yapılacaktır. 

"' Heybeliada Rıhtım yolunun yapı· 
sına devam edilmektedir. 11 ve Şarbay 
ile Şar fen direktöriı di.in Heybeliada
ya giderek yaııısı sonuçlanan tur yo· 
)unu tetkik etmis ve yeni yapılan 
gözden geçirmişlerdir. 

* Florya ptajları açık arttırmaya 
konmuş fakat i tekli çıkmamıı>tı. Art
tırmanın 18 temmuzda tekrar edilme· 
si kararlaşmıştır. 

"' Belediyenin yeni sebze halinde 
6967 lira sarfile asri bir hela yapıla • 
caktır. Bela münakasıı.va \uuunııuur 

ıı:..:o-h~ım-eae 2lJ temmuz Lozan 
günü hazırhklanna başlanmıştır. Hu· 
kuk fakültesi talebe cemiyeti önümüz 
deki pazartesi gütıü bir toplantı ya
pacak ve Lozan gününün programını 
hazırlayacaktır. 

4' Orta mektep muallim imtihanının 
sözlü kısmı da dun bitmi tir. Dün im· 
tihan sonunun bir kısmı alakadarlara 
bildirilmiştir. Diğerlerine de bugün 
bildirilecektir. Ecnebi lisan ve tarih 
coğrafya imtihanlarında be§_er kişi ka 
zanmıstır. 

* Ş~hrimizde bulunmakta olan Fi
nans Bakanı Fuat, tedavi ite meşgul 
olmaktadır. Finans Bakanının bugün 
lcrde Avrupaya gideceği hakkında 
verilen haberin doğru olmadığını öğ
rendik. 

• Başbakan lsmet lnönümin eşi, 
Bayan lnönü dünkü trenle Aııkara -
dan lstanbula gelmiştir. 

* Moskova büyük elciliğine tayin 
edilmiş olan Zekai Apaydın Viyana, 
Varşova tarikilc Moskovaya gitmiş -
tir. * Pire ve lskendcriyeden gelen 
yolcuların lzmirdeki muayene şekille 
ri, muhafaza genel kumandanının son 
tetkiklerinden sonra daha kolaylaştı
rılmış ve bu yeni usul ilk olarak dün 
limanımıza gelen lzmir vapurunda 
tatbik edilmiştir. Pire ve lskenderiye 
postaları Türk sulannda ilk uğrak 
olarak lzmire geldikleri için bütün 
gümrük ve sağlık muayeneleri bura
da yapılacaktır. lzmir yolcularının 
muayeneleri şimdiye kadar vapurda 
yapılırken bundan sonra karada yapı· 
lacaktır. 

mıştır. Bunun, bir ehemmiyeti 
yok. Buna benzer, bir isim ... 

Kadri Nizam, temiz bir aile 
çocuğu idi. Giydiği üstünden dö 
külmüyor, paçalarn].dan akını -
yordu, ve sade şıklık, ona, pek 
yaraşıyordu. 

Onun etrafında pervane gibi 
dönen genç kızları, genç kadın
ları, bir görmeliydin, yavrum! 

Evet, öyle tehlikeli güzeller 
vardı ki, ben, omuz silkemiyor
dum. Ve için için korkuyordum. 

Korkmakta haklı idim. İçle -
rinde, benden çok gençleri, çok 
güzelleri,hatta benden ı;eııç,ben 
den güzel ve üstelik benden zen 
ginleri de \liardı. Ben, sevgilimi 
kıskanıyordum. 

Bunu, utanarak değil, açık a
çık itiraf ediyorum; kıskanıyor
dum. Kıskanmağı; içten, titreye 
titreye krskanmağı, ancak o za 
man öğrenmiştim. 

Kadri Nizamı, sevdiğim va • 
kit, otuz altı yaşında idim. Ya
şımdan çok genç ve çok dinç gö 
rünüyordum. Buna rağmen, ben 
den genç, benden güzel ve ben 
den zenginlerin, onu,. bir sevgi 

DA 
KONTROLSUZ ALIŞ VERiŞ 

Bir bildik anlattı: 
Benim hatun hastalandr. Dok 

tor çağırdık. Muayene etti. Re
çete yazdı. Gitti. 

Reçeteyi aldım, eczaneye git· 
tim. 

Eczacı reçeteyi yaptı. ilaç h.-u-
tularmı elime tutuşturdu. 

- Borcum ne kadar? dedim. 
- 150 kuruş dedi. 
150 kuruşu verdik. 
İlaçlar üç günde bitti. Fayda

sını gördüğümüz ve faydasını 
görürsek tekrar etmemizi dok -
tor tavsiye ettiği için, reçeteyi 
yine aldım ele. 1stanbulda bir 
işim vardı, o tarafta yaptırırım, 
dedim. Reseteyi İstanbul yaka· 
sında bir eczaneye götürdüm. 
Eczacı bir saat sonra uğrayıp 
alın, dedi. Uğradım. ilaç kutula 
rını aldım: 

- Borcumuz ne kadar? De .. 
dim. 

- 165 kuruş, dedi. 
Şaştım. Ayni ilfıçlan bir ec • 

zahane 150 ye, ötekisi 165 e 
yapıyor. Merak oldu. Ayni reçe 
teyi, bu sefer yaptırmadan, kaça 
çıkar diye, üç ayn eczahaneye 
götürdüm. Birisi 125. birisi 170, 
birisi 140 kuruş fiat biçtiler .• 

Bildiğin hikayesi hurda biti -
yor. Onun hikayesi hurda biti • 
yor amma bitirilmesi lazım ge
len mesele hurda bitmiyor gibi 
geliyor bana ... 

Orhan SELiM 

uvariler"m"z yarın 
abah gel" r ar 
Avrupada bir çok arsıulusal 

atlı müsabakalarda büyük ve par 
lak muvaffakiyetler kazanan sü
va!ile.tim~yarın sabah şehri -
mıze cıoncı.;cr..n...-y...:.._.,"l!iyonda tö 
renle karşılanacaklarcı.tr. v~nı
lacak tören için Halkevi bir prog 
ram hazırlamıştır. 

Hava tehlikesine karşı 
Hava kurumunda ''Hava tehlikesi• 

ni bilen üye,, yazımına dün de deva01 
edilmiştir. Orduya bir tayyare hediy 
etmek üzere 1 temmuzda miting ya
pan ve and içen B\iyükçckmeceliler. 
hararetle yardım faaliyetini sürdür • 
mektedirler. 

Dün üye fiZılanlar şunlardır: 
Taksimde benzinci Sahak Popavat\ 

1stepanyan, Istanbul Erkek lisesi öğ
retmenlerinden Hakkı Arif Tanık, 
Arnavutköyde Kopernif Kavakyan 
20 ı1er lira taahhi.it ve Sokoni Vakum 
Oyil Kompani 1000 lira teberru et • 
mişlerdir. 

* Tecim ve endüstri odasında seçi .. 
len hava tehlikesine karşı yardım ko
miteleri dün sabah fevkalade bir top· 
lantı yapmışlardır. Bu toplantıda yar 
dım şekilleri üzerinde son konuşmalar 
yapılmıştır. Odada bu igle meşgul ol· 
mak üzere seçilen 21 komite. pazarte
si sabahından itibaren esaslı şekilde 
çalışmaga· başlayacaklar, tacirlerle ay 
rı ayn temasa gccerek taahhütlerini 
ve yardımlarını tcabit edeceklerdir. 
Bu temaslarda, her komitede hava ku 
rumunun birer memuru da beraber 
bu 1 unacaktı r. 

cemberile kuşattıklanm gör .. 
~ek, beni sinirlendiriyor ve kor
kutuyordu. 

Bu, adeta heyecanlı bir maç • 
tı. Ben, kat'iyyen eğilmemege, 
mağlUp olmamağa karar ver • 
m;ştim. Karşıma çıkacak her en 
geli, gençliğimle, güzelliğimle, 
paramla olduğu kadar. hile ile, 
dalavere ile, planlarla yıkacak, 

devirecek, mahvedecektim ! 
Benim en büyük silahım. si • 

nirlerirne hakim olmamda, so -
ğukkanlıhğımda idi. Kalbim, 
yaprak gibi titrerken, fütursuz, 
gamsız, şen, coşkun, gülüyor -
dum. 

Ona, kendisini kıskandığımı, 
kat'iyyen belli etmedim. O, be-
nim kıskançhklanmdan birini, 
bir tekini sezemedi. 

Benim kıskanmayışım, kıs • 
kanmıyor görünüşüm, onun iz-
zetinefsini yaralıyordu. Ben, bU 
nun farkında idim. 

Benim kuvvetim, kendime ~ii 
venişim, Kadriyi, daima bir şii_P 
he içinde bırakıY.ordu. Öyle btl" 

.(Arkası var), 
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HAVADAN KORUNMA 

Gedizde iki Bayan Dün 
3500 Lira Verdi 

l\nkara, 5. A. A. - Gediz ilçebayı, haziranın 29 uncu günü 
.pazar yerine gelen Gedizlileri bir araya toplamış, hava tehlikesi-
nın iç yüzünü ve çalışma yollarını anlatarak bütün halkı heye
cana getirmiş ve iki saat içinde 4,200 lira yüken kaydedilmiştir. 
Iki Bayan, biri 2.000, ötelti 1.500 lira kıymetindeki topraklarını 
Türk Hava Kurumuna bağışlamışlar, işçiler birer, iki.şer günde
liklerini bırakmışlar, mektep çocukları bile biriktirmiş old~klar~ 
beş on kuruşla bu coşkunluğa katılmışlardır. Gediz zengınlen 
arasında geniş ölçüde yardnn için çalışmalar başlamıştır. 

Masanın Üstündeki Zarf 
Ankara, 5. A.A. _İç İşleri Bakanlığı Basın Genel Direktör

lüğünden bildirilmiştir : 
Maliye Bakanlığında yapılan bir hırsızlık hakkı?da ~az~. g.~ze

telerde görülen ve biribirine uymayan haberlerın ıç yuzu ve 
doğrusu şudur : .. . . . . 

Finans özel direktörlüğünün masası uzennde hır zarf ıçınde 
ve şahsa ait olan bir miktar para bir odacı ~ar~f 1?dan alınmış
tır. Para bulunmuş, suçlu odacı aqliyeye venlmıştır. 

Yüksek 
için 

Ticaret Mektebi 
Talimatname 

[HUSUSi MUHABlRlMIZ BlLDlRlYOR] 

Ankara, S 
Ekonomi Bakanlığı tarafın -

Oan hazırlanmış bulunan yük -
sek ticaret mektebi talimatna -
mesi Bakanlar Heyetine veril -
miştir. Talimatnamenin esasla -
rına göre, e'':""':l ... c .Kapt_aı_ı ~e 
makini:>L etıştırmek, ıkısı yuk 
sek sınıf olrnaJt üzere tesis edil -
E:s- ... ıa~ deniz ticaret mektebi 
konomı Bakanlığına bağlı, pa 

rasız yatı mektebi olacaktır. 
Mektebin birinci sınıfına lise 

sekizinci sınıfı bitirmiş veya bu
na muadil tahsil görmüş olan -
lar alınacaktır. 

Mektebin orta kısmında tah
sil müşterek olacak, yüksek sı -
nıflarda ise kaptan ve makinist 
yetiştirilecektir. Talebe yüksek 
sınıfa geçerken kura ile kaptan 
ve makinist sınıflarına ayrıla -
cak, kuradan sonra talebe ister 
se sınıfını değiştirebilecektir. 

Mektepten çıkanları Ekono -
ıni Bakanlığı kendi teşkilatında 
kullanacaktır. Talebenin mecbu 
I:::;;-----

ri hizmeti üç sene olarak tesbi t 
edilmiştir. 

Mektebin tahsil miiddeti üç 
devreye ayrılmıştır. Talebe u -
mumi imtihan sonunda bir bu -
çuk aylık staj gezintisine mec -
bur oıacak v b\;.J:inti mektep ge 
misi ile veya diğer gemilerle ya
pılacaktır. 

İkmal imtihanları eylülün son 
haftasında bitirilecektir. 19 ya 
şmdan büyük, 15 yaşından kü -
çük olanlar mektebe kabul edil
miyecek ve muayyen mikdar -
dan fazla müracaatlar için imti
han yapılacaktır. 

Bir sene içinde ders haf tala • 
rmın yarısından fazla izinsizlik 
bir sicil cezasını ve bir sene için 
de iki ve bütün tahsil müddetin 
ce üç sicil cezas:t kati tardı mu -
cip olacaktır. 

Talimatnamede bundan baş -
ka müdür, talim heyeti, daire 
memuru, ayniyat muhasibi ve 
mektebin idaresi hakkında uzun 
hükümler vardır. 

Avusturya da Krallık 
{Baş tarafı 1 incide) 

n~ Habsburg'lar meselesi ile 
hıç bir ilgisi yoktur. 

Fransız gazetelerinin 
yazdıkları 

tı Paris, 5 A.A. - Habsburg'lar 
·~kkındaki kanunların tekrar 

gozden gcçı·rı'l . . . . . mesını mevsımsız 
hır tedbir hula P" . P . . n otı arızyen 
gazetesı diyor k' • 

"V' n • 
ıyana hükumeti Avrupa-

nın bugünkü d ' 
rek bö le . Urumunu düşiine-

k Y hır harekette bulun -
ma tan kaçınnıal .d. 

P w tı L 
rag, Bükre 

hareketi k"' .. ş ve Belgrad, bu 
kurulma'sınuçub~ itilafın, tekrar 

ı ır "h b b." sayabilecek} . arp se e ı 
dım olarak te~ı .krallığa bir yar

Eko dö p e ~ır edeceklerdir. 
arı orta A d yeni karışıklıklar vrupa a 

korkuyor • çıkmasından 
Populaire diyor k. _ 
"Ew b ı. 

. ger u proje krallığın ye-
mden kurulması irin b' b h 

1 ll T ır a ane 
o arak ku anılacak olu ·ad .. 
h hı 'k . rsa cı ı arp te ı esı açabilir 

Hum~nite'. ''barış t~hdid edil 
mektedır''. dıyor. 

Legitimistler'in şefi Von W 
isı:ıer Pöti Jurnal Gazetesini~ 
Yıyana aytarına demiştir ki. 

''Ananeviğ ~rallrk Avus~r _ 
ya 'ya egemenlı~ ve istikrar geti 
recek tek çaredır.,, 

Exelsior gazetesi de şunlan 
yazıyor: 

''Komşularından ayrı olara 

yaşamak imkansız olduğundan, 
onlarla iyi geçinmek zorunda o
lan Avusturya bu lüzumu anla -
maktadır. Esasen cesur fakat ay 
ni zamanda çok nazik bir ulus 
olan Avusturya kimseye mey -
dan okumuyor.,, 

Amerikadan Avrupaya 
seyyah akını 

N ew-Y ork, 5 A.A. - Büyük 
gezen (seyyah) dalgası Avrupa 
ya doğru gitmektedir. tl 1 bin 
gezen bu hafta içinde 12 vapur 
la Birleşik Amerikadan yola çı 
kac~ktı;. Gelecek haf ta içinde 
aynı mıktar tahmin edilmekte -
dir. Beş senedenberi ilk defa ola 
rak vapurla dolu gitmektedir. 

Şap denizinde 
Bir ada 

Paris, 5 A.A. - Bir İngiliz 
gazetesi Şap denizindeki Dau -
meria adındaki Fransız adası • 
nın İtalyaya terkedilmesini Ge
neral Gamelin'in Romayı ziya -
retinin bir sonuncu gibi göster
miştir.. Salahiyettar mahafil, bu 
adanın 7 ikinci kanun 1935 tarih 
li Roma andlaşmalariyle terke -
dilmiş olduğunu bildirmekte -
dir. Bunun için müstemlekat a
razisine ait olan bu uzlaşma ile 

u a eten'n bahsettiği Fransa 
ı e İtalya ra ındaki süel görüş
meler ra mda hic bir münase
bet yo t r. 

Adliye Bakanı 
Geliyor 

Ankara, 5 (Hususi muhabiri
miz bildiriy~r) - Adliye Baka 
m Şükrü Saraçoğlu bu akşam 
İstanbula hareket etti. 

Hava kurumuna yardım 
Ankara, 5 A.A. - !~yarların 

her ay aylıklarının yüzde ikisini 
T. H. kurumuna vermeleri kara 
nnı duyan Adana çiftçileri bir 
toplantı yaparak ürünlerinin yüz 
de üçünü üç yıl için hava tehli -
kesini önlemek işine yardım ol -
mak üzere hava kurumuna ayır 
maya söz vermişlerdir. Bu verit 
ten yılda iki üç yüz bin liralık 
bir gelir umulmaktadır. 

Muğla tUtUn:eri 
Muğla, 5 A.A. - Muğla ala 

nınm kuzey yönleriyle dağ ara 
sı yerine yağan yağmurlardan 
buraları çok faydalanmış bu a
landa tütünlerin bir kısmı kırıl
maya başlamıştır. Bir kısmına 
da son çapa yapılmaktadır. Bu 
yıl içinde üç milyona yakın tü
tün olacağ-ı umuluyor. Hava -
lar kurak, fakat ürünler çok ne -
fistir. 11 tütünlerinin hiç bir ye
rinde hastalık yoktur. 

Ekonomi 
Alanında 
Gençliğe 
iş Yok mu? 

[Baş tarafı 1 incide] 

olmamak gençliği körletir Herhangi 
bir mesleğin, işin zeka ve kültür ta· 
rafları elden kaçırılırsa, · heyecanı 
kaybolur. Taliin bahşedebileceği mad
di varlığa rağmen, işte hayat o za· 
man çekilmez bir yük olur. 

"Doğruluğu" ayrılınmaz bir hayat 
yolda ·r olarak seçmiyenler ekonomi 
sahalarında ergeç mahcup olurlar, dü· 
şerler. "Düzenlik,, iş adamının yeri 
aoldurulmaz bir kalitesidir. 

Ekonomi meslekleri devamlı muvaf
fakiyet ister. Geçmişte kazanılan ha· 
şarığlar ne kadar önemli, ne kadar ge
niş olursa olsun, bugünün bir ~~vaf
fakiyetsizliğini ne tamir etti~ebı~ır, ~e 
de affettirebilir. Mazide birıkmı~ bır
çok başarığlardan bugünün bir hata· 
sını mahsup ettinncğe imkan yoktur. 

Ekonomi alanında imtihanların, an
sızın karşılanılan zorlu smaçların da, 
sonu yoktur. Hergün imtihana hazır 
bulunmak ister. 

Ancak sürel başarığlarla ayakta du-
rulabilir. . 

"Muvaffakiyet'' bugünkü realıst 
dünyanın sırrıdır. 

İşte bunun içindir ki, bu h~yata 
atıldıktan sonra, durmadan kendı ken
dini yetiştirmeli, günü belli olmıyan 
smaçlara hazırlanmalıdır. Gençlik 
una inanmalıdır ki, memleketin ozel 

durumuna, şartlarına uygun, ken~i 
l.abiliyet ve zekasına aykırı dtlş~ı
yen bir meslek seçmesini bilirse, ılk 
başlangrç devresinin zorltıkları~d~n 
yılmazsa, hem kendine, hem de buyu~ 
Türk ulusuna faydalı bir unsur olabı· 
lir. 

Kamalist Türkiyede iş hakkı yal-
nız nazari değildir. .. k 

B a ş a r ı c ı , k u r u c u Tur 
devrimi içinde yetişip hayata atılacak 
gençliğe ne mutlu! . 

Eğer bu gençlik hayatta tasar~f 
cüzdanrnın bakiyesile (soldu) ile ala
kalandığı kadar, fikir ve meslek. h:· 
saplarının bakiyeleri ile hergün ıl~
lenirse, muvaffakiyetten muvaffakı· 
yete koşmaması için sebep yoktur. 

SAMI 

Bir uçak kazası 
Berlin, 5 A.A. - Simens fab

rikasının bir deneç (tecrübe) u.: 
çağ;r, Berlin yöresinde (banll~o 
sün da) bir evin üzerine diişmuş 
ve evi tutuşturmuştur. Uçakta 
bulunan altı kişi ile evde otura.n 
lardan iki kişi ölmüş, başka hır 
çok adamlar da ağır surette ya
ralanmıştır. Evin üç katı alev -
ler içindedir. 

Kral Alfons yaralandı 
Livurno, 5 A.A. - Eski İs -

panya kralı on üçüncü Alfons 
bir otomobil kazasında hafifçe 
yaralarunış tır. 

HAFTANIN SiY ASASI 
E d e n ' i n seyahati 

n 
ngiliz Uluslar Derneği İşleri 

Bakanı Bay Eden, İngiltere -
Almanya deniz anlaşmasından sonra 
Paris'e ve Roma'ya bir s~yaha~ yap
mıştr. Bu seyahatin hedefı, denız an
laşmasının 3 şubat tarihli Londra be
yannamesi ve Stresa kon.feransı ka
rarları ile telif edilemez bır tarafı ol· 
madığım Fransa ve İtalya'ra anlat
mak ve Habeşistan meselesı et~afın· 
da da Mussolini ile görüşmektı._ Se
yahat devam ettiği müdd~tçe bırta· 
kım şayialara mevzu teşkıl eden bu 
görüşmeler hakkında Bay Eden İn· 
giliz Avam Kamarasında uzun ma· 
lfımat vermiştir. Bu malümattan ve 
Fransız gazetelerinin de yazdıkların· 
dan çıkan netice şudur: 

Bay Eden Fransa ve ltalya'yı de· 
niz anlaşması noktasında tatmin et· 
meğe muvaffak olamamıştır. İtalya 
ile Habeş meselesi üzerinde yapılan 
görüşmeler de bir netice vermemiş· 
tir. • lngiliz - Fransız ihtil~fı 

G erek Fransa ve gerek İtalya 
İngilterenin kendilerine da

nışmadan Almanya ile ayrı bir deniz 
anlaşması yapmasını muvafık bulmu· 
yorlar. Fransız noktai nazarına. göre, 
Avrupa sulhü genel olduğu gibi, bu 
sulbü temin ve idame edecek olan 

meseleler de biribirinden ayrılmıyan 
bir küldür. Yani kara silahları, deniz 
silahları, hava silahlan, orta Avru
panın statükosu meselesi, şark Lo· 
karnosu biribirine bağlı işlerdir. 
Bunlardan herhangi biri üzerinde 
devletlerden birinin Almanya ile an· 
!aşarak, diğer devletleri açıkta bırak· 
ması asla caiz değildir. 

Bu noktada İngiliz ve Fransız 
noktai nazarları biribirinden ayrılmak 
tadır. İngilizler diyorlar ki, gerçi 
bugün Avrupayı meşgul eden başlı· 
ca dört mesele vardır: 

1 - Garp hava Lokarnosu. 
2 - Avusturyanın istiklali mese· 

lesi. 
3 - Şark Lokarnosu. 
4 - Genel bir silahsrzlanma me· 

selesi. 
Bu dört meselenin herbiri ile ayrı 

bir devlet daha yakından alakadar
dır. İngiltere hava Lokarnosu ile çok 
yakından alakadardır. Avusturyanın 
istiklali İtalyayı daha yakından ala· 
kadar eder. Şark Lokaı \ osu il~ 
Fransa alakadardır. Bu üç rneseleyı 
Almanya ile ayrı ayn üç devlet mü· 
zakere ederek halletmege çalışsın. 
Eğer halledilirse, her devleti . ~laka· 
dar eden genel silahsızlanma ıçın çı· 
ğır açılmış olur. İngilizler diyorlar 
ki. şimdiye kadar bütün bu hedeflere 
birden varmak için hep bir arada 
çalıştık. Hiçbirine varamadık. Al
manya ile aramızdaki deniz anlasma
sı gösteriyor .ki meseleler biribirin
den aynlınca muvaffakıyet ihtimalle· 
ri de artıyor. 

Görülüyor ki İngiliz - Alman de· 
niz anlaşması, Avrupa sulbünü sağ· 
lamlaştırmak için takip edilecek si
yaset üzerinde İngiltere ile Fransa 
arasında esaslı bir anlaşamamazlık 
belirtmiştir. 

o 
ltalya- Habeşistan 

E den'in Habeş meselesi üzerin· 

de Mussolini ile görüşmesi, 
bu meseleyi dünya barışını tehdit 

eden bir mesele şeklinde belirtmiştir. 
Çü~kü anlaşılıyor ki Mussolini, Ha· 
beşıstan iizerinde bir manda veya 
himayeden daha aşağı şartlara kana· 
at etmiyor. Bay Eden, Avam Kama· 
rasındaki beyanatında bu meseleden 
İ°k açık bir lisanla bahsetti. Bazı 
talya tekliflerini kabul ctmeğe ima

l~ edebilmek için Habeşistana İngi· 
~~ Somalisinden bir mahreç. verme
gı teklif ettiğini bildirdi. İngiliz ba
kanına göre Mussolini Somaliden 
Habeşistana bir mahreç verilmesine 
de itiraz ediyormuş. İtalya iıç sebep· 
le bütün Habeşistanı istiyor: 1 -
Doğu Afrikadaki İtalya müstemleke· 
lerinin emniyeti için. 2 - Babeş~s
taı:aa girişeceği ekonomik teşe~bus
lerın selameti için. 3 - Beyaz ınsa
nın renkli insanları tcmdin vazifesi
ni yapmak için. 

İtalya'mn Habeşistan hakkındaki 
emelleri şimdiye kadar bu dc~cc.e 
açık bir lisan ile izah edilmemı§tı. 
Şimdiye kadar Valval kuyuları etra
fında çarpışma. sınır üzerinde vu
ruşma gibi ufaktcfek işler iızerinde 
görüşülüp durulm kta idi. Gerçi 
bunlarrn vesileden ibaret olduğu an
laşılıyordu. Fakat şimdi artık vazi
Yetin gizlenecek bir tarafı kalmamış
tır. Bütün mesele, Habr".'!istan'm bir 
harp yapmadan istiklfılini İtalya'ya 
terketmeğe razı olup olmıyacagı et
rafında dönüyor. Y.oksa eger Musso
lini vazgeçmezse - ve bu kadar ile
ri gittikten sonra vazgeçecege ben
zemiyor veyahut da imparator Ha
beş istiklalinden vazgeçmezse - ki 
pek istiklali terkedeceğe benzemi
yor: bir harp çıkması artrk muhtemel 
değil, muhakkak sayılabilir. 

• 
Yunanistanda rejim meselesi 

y unan meclisi seçimden sonra 

.. i_lk d~!a olarak toplandı. 
Hükumetin reJım meselesini hallet· 

mek için meclise bir geneloy (ple· 
bisit) kanun layihası vereceği bildi
rilmektedir. Meclisin bu layihayı ka
bul edeceği muhakkak sayılıyor. Lli-

yiha kabul edildikten sonra kırk gün 
evvel, geneloyun tarihi ilan edilecek 
ve rejim meselesi bir defa daha Yu
nan efkarının kararına arzedilecek
tir. 

Bu mesele üzerinde bir geneloy ya· 
pılmasma mani olamıyan cumurluk 
ırkaları şimdi gencloyun bitaraf bir 
şekilde yapılmasını temine çalışıyor
lar. Pariste bulunan Venizelos, bu 
mesele üzerinde İngiliz gazetelerine 
enteresan bir mektup göndermiştir. 
Venizelos geneloyun bitarafane ya
pılmasını temin için iki şekil teklif 
ediyor: 

ı - Mihalakopulos, ;Kafandaris, 
Papanastasiyu, Sofuli~, Mil~nas gibi 
cümhuriyet fırkaları lıderlerıyle Me
taksas gibi koyu kralcı ve tabii Çal
daris'in halk fırkası erkanından te· 
şekkül eden muvakkat bir hükumet 
teşkili ve geneloy'un bu hükumet ta
rafından yapılması. . . 

2 _ Çaldaris bunu ka~ul etmed~ğı 
takdirde geneloy'un Sar da ol~ugu 
gibi Uluslar Derneği murakabesı al-
tında yapılması. . .. 

Venizelos'un kanaatıne g?re, ~e
neloyda mutlaka cümhurıyetçıler 
kazanacaktır. Cünkü şimdiye kad.ar 
yapılan müteaddit seçimler -yuna.nıs
tanın yüzde altmış cümhurıyetçı ve 
ancak yüzde kırk kralcı oldugu-
nu göstermiştir. 

• Yugoslavyada 
' v ugoslavya'da Yevtiç'in istifa-

sından sonra maliye bakanı 
Stodiyanoviç'in başkanlığı altında 
geniş bir birlik kabinesi teşekkül et
ti. Kabineye diktatör./ 0 ün ilanı t~
rihindenberi siyasi faaliyetten çekı· 
len partilerin erkanı girmişlerdir. 
Yalnız Hırvat lideri Maçek, mayıs 
seçimi ile meydana geleq meclis da
ğılmadıkça hiçbir hükumetle teşriki 
mesai edemiyecegini ileri sürerek ka· 
bineye girmemiştir. Bununla bera
l-~r. Maçek yeni hUkfımete yardıı:ı 
vaadediyor. Stodiyanoviç hükfımetı
nin dün ilk defa olarak Skopçina'nın 
huzuruna ~ıkarak beyannamesini 
okuyacağı bildirilmekte idi. Bu be
yanname yeni hükiımetin iç ve dış 
sıyasasını izah edecektir. Dış sıyasa
da bir değişiklik mevzuubahis olma
dıgını başbakan bir defa dah~ söyli· 
yecektir ki, bundan şüphe edılemez. 
lç sıyasaya gelince; Stodiyanoviç Yu-
goslavyada daha geniş bir idare ku
rulmasına doğru alınması Hizımge
len tedbirlere temas edecektir. Bu 
da seçim ve basın kanunlarının deği§
mesidir. Bu halde şu muhakkaktır 
ki Yugoslavya'da ulusal birliği tetı
likeyc koymamak şartiyle daha libe
ral idareye dogru bir gidiş başlamış
tır. • 

Roosevelt ve Ame-
" i k a zeng'nleri 

A merika Cümhur Başkanı Roo

sevelt N.R.A. dan bir hayır 
gelmiyeceğini görünce bu defa Ame· 
rikada vergilerin arttırılması yolu ile 
yeni bir kalkınma tecrübesine giriş
meğe karar vermiştir. Başkan bu ye
ni tecriıbeyi bir nutkunda ima etmış
ti. Fakat çabucak giri eceğini de söy
lememişti. Halbuki Amerika mecli
sine tevdi ettigi bir layiha ile vergi· 
!erin beş gün içinde arttırılmasını 
istiyor. Roosevelt'in bu yeni teşeb
büsü büyük menfaatlere dokunuyor. 
Kendisini "Krzıl,, olmakla itham edi
yorlar. Fakat gerek Avrupa ve gerek 
bizim memleketimizdeki mikyaslarla 
Roosevelt'in teklif cttigi vergi o ka· 
dar hififtir ki Roosevelt kızıl de
gil, pembe bile değildir. Mesela bü
yük şirketlerin kazançlarından yüzde 
on ile on altı arasında vergi almayı 
teklif ediyor. Bir de veraset vergisi-
ni arttıracak. Fakat bu arttırma an
cak üç yiiz bin dolardan fazla ser
vetler içindir. Görülüyor ki Roose
velt'in, yeni vergi kanunları yalnrz 
Amerika'nın zengin sınıflarını istih
daf ediyor. Hem bizim mikyaslarla 
değil, Amerika mikyaslariyle zengin 
olanları. Cümhur ba~kanının bu ted
birleriyle üç yüz elli milyon dolar 
kadar varidat temin edileceği tahmin 
ediliyor. 

• 
Bek'in seyahati 

A lelade zamanda yapılsa pek o 
kadar n a z a r ı d i k k a t i 

celbetmiyecek olan bir seyahat, Al
manya ile İngiltere arasındaki deniz 
anlaşmasının akabinde yapıldığı için 
heyecan derecesine varan bir alaka 
uyandırdı: Almanya'nın daveti üzeri
ne Lehıstan Dış İşleri Bakanı Bek'in 
seyahatini murat ediyoruz. Leh dış 
bakanı Bcrlin'e vardı ve Alman dev
let adamları tarafından içten karşı· 
landı. Berlin'de birtakım· siyasi gö
rüşmeler yapıldığı bildiri.lmektedir. 

Bu görüşmeler etrafında bır çok de
dikodular var. Lchistan'ın Fransız 
ittifakını resmen feshedeceğinden 
ba hyarak Şark Lokarnosuna girmi
yeceğini resmen ilan edecegin.e ka
dar uzanıp gidiyor. Belki bunların 
hiçbiri dogru değildir. Fakat her 
halde Almanya'nın İngiltere ıle yaP.-

YENi BiR GEÇiM YOLU 
Büyük harpte ekmek yer~e 

süpürge tohumu, kestane yerı -
ne palamut yenmişti ... Şimdi de 
iş kıtlığında tuhaf tuhaf kazanç 
yolları bulunuyor ... 

Biraz sıkıntı da olduğunu bil
diğim bir tanış var. Geçende 
rastladım. Baktım kılığı kıy af e 
ti düzmüş. Sevindim. Selamlaş
tık. Açık yürekli biridir.. Sor -
dum: 

- Ne o, Hazret? Yeni bir işe 
mi girdin? .• 

- Yeni bir iş tuttum ... 
- Nasıl bari, para getiriyor 

mu?. 
- Eh Allah bereket versin .• 

Geçiniyoruz. 
- Komisyonculuk mu? 
- Hayır .. 
- Dükkan mı açtın? 
- Hayır ..• 
- Bir yerde memur musun r. 
- Hayır ... 
- İş mi takip ediyorsun? 
-Hayır ... 
- Söyle şunu yahu!, o değil, 

öteki değil.. Nedir bu iş? 
- Efendim, define arayorum. 
-Alay etme! 
- Hayır vallahi alay etmiyo-

rum. 
- Define aramak para getiri-

yor mu?. 
- Şöyle böyle .• 
- Define buluyor musun? 
- Hayır .. 
-Para nereden geliyor .. 

- Efendim, senin anlıyaca-
ğın şu: Gözüme kestirdiğim bi
risini ele alıyorum. Kendisine 
müracaat edip ya Bizans zama
nından ya Cenevizlerden kalma 
bir define bulunduğunu haber 
veriyorum. Bunun için tezelden 
birkaç kuruş alıyor, işi tezgahlı
yorum. Amele parası, benim yol 
param, müracaat masrafı, şusu 
busu 40 liradan 200 liraya kadar 
çıkıyor... Böyle beş altı tane 
var. Lakin Hif aramızda allah 
aşkına gazeteye yazma! Ekm~
ğimden olurum. Ne yaparsın bı
rader. Ar yılı değil kar yılı der
ler ... 

- E sonunda bir şey çıkma-
yınca ? 

- Çıkmayınca ses çıkarmı
yorlar . 

- Sebep? 
- Çünkü hükumetten gizli 

define aramak yasaktır. Ceza
sı var. Halbuki ben gizli aranı
yorum ... Geçinme dünyası. Ne 
yapalım ? 

-Pekala! Ama dikkat et! 
- Sen merak etme! .. 
Ve ayrıldı gitti. Şaştım kal

dım. Ne zanaatlar bilirdi yahu?! 
B. FELEK 

Eski Erkam harbiye 
reisinin cenaze töreni 
Budapeşte, 5 A.A. - Eski 

monarşi erkanı harbiye reisi Ba 
ron Arz'ın cenazesi dün büyük 
askeri törenle yapılmıştır. Tö -
rende naip.eski Kayser Kilyum, 
eski Car Ferdinand, Zita ve 
Otto, Avusturya ve Macar hü
kumetleri ve mümessillcrile Al· 
manya Harbiye Bakanının miı -
messili Mareşal Makenzen ha -
zır bulunmuştur. 

Bunlardan başka ezcümle A
vusturya, Almanya, Bulgaris -
tan ve Türkiye orta elçi ve ate 
şeleri de hazır bulunmuşlardır. 

Romenler Almanya petrol 
göndermiyor 

Bükreş, 5 A.A. - Büyük pet
rol şirketleri, Romanya ile Al -
manya arasındaki el-..onomık 
müşküllerden dolayı Almanya
ya petrol göndermekten tama • 
men vazgeçmişlerdir. 

Sırplar ve Hırvatlar 
Belgrat, 5 A.A. - Kabinenin 

rlünkü beyaımamesini, Belgrat 
gazeteleri şevk ile karşılamakta 
ise de Zagrep gazeteleri beyan· 
name hakkında tam bir sükut 
muhafaza etmektedirler. 

tığı deniz anlaşın sı uzerine prestıji 
hayli arttıgı bir sırada ve bu ıya ı 
muvaffakı} etın bayramı içınde Lchı -
tanı hatırlama ı, Alm n - Leh do t
lugunun yeni bir tezahürudu . 

A. ŞUkrU ESMER 
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Hainler ve casuslar gene Çerkes Rağıbın 
elite Sarıyer tedhişini nasıl hazıriadılar? 

mezar yaptırmışlar ve büyük 
bir kalabalık toplanarak bu suç
suz şehidi kutlulamışlar, vak'a
yı acıklı bir surette anlatan bir 
arkadaşımızın sözleri önünde 
ağlıyarak dağılmışlardır. 

Gene o günlerde idi ki bir ge
ce Büyükdcre ile Kireçbumu 
arasında bir telgraf teli kopmuş 
bulundu. Çerkes Ragıp ve arka
daşları bunu Anadoluya taraf
tar gizli ellerin yaptığım ileri 
sürdüler. Kirecburnu ahalisin -
den ( 100) lira~ ceza parası aldı
lar. Halbuki teli koparanlar pa
rayı tophyanlar idi. 

B r du,unca 
Çerkes Ragıbın gerçekten 

çerkes olup olmadığını bilmiyo-

rum, ve araştırmı.f:! rla lüzum 
görmedim. Bir arkadaşım ounun 
tarihçi Muratla akrabalığı oldu
ğunu söylemişti. Nasıl olup da 
İngiliz hizmetine girdiği ve ne
den Türklere bu kadar kötülük 
yaptığı da belli değildir. Ancak 
bu sayıfayı kapamadan evvel 
şunu da söylemek isterim ki, 
Ragıp adına "'çerkes,, kelimesi
ni eklerken zihnim ve kalemim 
duruyordu. Çerkes sanını taşı
yan birkaç kişinin yaptığı işlere 
bakınca bunların Türk olmadığı 
belli idi. Fakat çerkes de ola
mazlardı. Çünkü bizim bildiği

miz çerkeslcr öz Türklerden ay
n değillerdir. 

(Arkası var) 

Hürriyet ve itilaf partisinin 
kodamanları Büyükderede otur
makta, oturmıyanlar da onlara 
konuk gelerek haf tada üç, dört 
defa toplanmakta idiler. O za
manlar Niktar Bomonti bira 
fabrikası olan şimdiki kibrit 
fabrikasının olduğu yerde İngi
liz liva karargahı ve istihbarat 
merkezi bulunuyordu . .itilaf ve 
Hürriyet adamları Anadolu ta
raf tarlan aleyhinde yaptıracak
ları muameleyi hemen bu mer
keze bildirir, ve icraya koydu
rurlardı. Bunlar kendilerine e -
hemmiyet verdirmek için çok 
defa hayali şeyler uydururlardı. 
338 yılı eylfıl sonlarına doğru 
gene bir gece toplantısı yapıyor
lar. Bu toplantıda reis çcrkes 
Ragı~ DeğirmendereliK~nm, ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kadri pehlivan, Serbesti gazete- •

1 
T 1 .1 

H A D 1 M .1 L L Al 
si yazıcılarından biri, merkez 
memuru Mazlum ve daha birkaç 
kişi bulunuyor. Ne konuşuyor- Tu·· rk sı·gorta şı·rketı• 
lar? Neye karar veriyorlar? 
Belli değil. Bunun kokusu üç Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
gün sonra çıkıyor. S h Ik · · · · · h "eli 25 _ 26 eyliil akşamı saat sc- igortalan a ıçın müaaıt şeraıtı avı r. 
kiz buçukta Niktardan tegmen Merkezi idarui : Galatcula Vnyon Hanında 
Dcşnar U yuşt? kumandasında Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
otuz kişilik süvari ve piyadenin Telefon : 4.4887. 4921 
yalın kılıç ve süngü Sarıyara • • 
doğru akın ettiği görülüyor. ~~~~iiiı!!!iiii!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!ı!!!!!!i!!~~~~i!!!!!i~~~!ı!!!!!~~~ 

İki gün evvel Anadoluya si
lah kaçırıyor diye müsadere et
tikleri motörbota bindirdikleri 
adamlar denizde havai fişekler 
ve silahlar atarak etrafa dehşet 
vermek istiyorlar. Karadakiler 
ise başlarında Çerkcs Ragıp 
ve Fevzi Robenson olduğu hal
de mahalle aralarına dağılarak 
evlerde ve sokaktan geçenlerin 
üzerlerinde silah aramağa başlı
yorlar. Bu araştınna, geç vakit 
vapurdan çıkan kadınlara bile 
teşmil ediliyor. Silahı olınıyan
ların parası ve öte berisi alını

lstanbul Sıhhi müesseseler artırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

yor. 
Saat dokuzda Sarıyer köprü 

başında deniz mütekait subay
larından Hasan efendinin kah
vesine geliyorlar. 

- Eller yukarı! kumandası 
veriyorlar. 

Kahve müşterileri arasında 
harbiye nezareti levazım birinci 
şube emirbcrlerinden Ali oğlu 
Mehmet de bulunuyor; sivil ola
rak kahveye gelmiştir. Yanında 
şubeden verilmiş bir de hüviyet 
ve iş vesikası var.dır. 

Herkes muayene ediliyor, bu
lunan şeyler alınıyor ve birer 
birer kahveden çıkarılıyor. Sıra 
bu askere gelmiştir. Kendisini 
tanıtmak için vesikasını çıkar
mak üzere elini cebine sokuyor, 
fakat vesikayı çıkarmıya vakit 
kalmıyor. Bir kurşunla oraya 
seriliyor. Çünkü, elleri yukarı 
olduğu halde bunun bir elini ce
bine sokması silah çekmek için
miş! 

Mehmet ertesi günü sessizce 
Sarıyer mezarlığına gömülüyor. 
Ancak, bu zavallı o kadar suç
suzdur ki, vak'a herkesin yüre
ğinde acı bir sızı bırakıyor. 

Mahalle aralanna dağılan 1ti
lif ve Hürriyet kabadayılan so
kakta rasgeldiklcri Ali oğlu Ah 
medin kafasını dipçikle yarala
nıyor, bekçi Mustafa bileğinden 
yaralanıyor, Büyükderey~ .de 
buna benzer bir korku verıldık
tcn sonra askerler Niktara ve 
elebaşılar yerlerine dağılıyor. 

Sonra anlıyoruz ki Hürriyet 
ve itilafın son geceki toplantısı 
ahalinin silahlandığı ve birden
bire bir ayaklanma olacağı hak
kında verilecek raporu düzmek 
jçinmiş. Raporu vermişler ve 
halkı sindirmek için de böyle 
bir facia yaratmışlardır. 

Anadolu kuvvetleri tstanbula 
girince Sarıyar ve Büyükdcre 
ahaliıi topladıkları para ile şc
hi t Ali oğlu Mehmcde güzel bir 

İstanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebesi için 700 ta
kım elbisenin dikilmesi olbaptaki şartname ve nümune
si veçhile ve kapalı earf auretile eksiltmeye ~

Eksiltme yeri : Cağoloğlunda İstanbul Sağ1,1{ direk-
törlüğü binasındaki komisyondadır. 

Eksiltme tarihi 24·7-1935 çarşamba günü S;tat J4 

dedir. 
Tahmini fiyatı beher takım dikiş 10 liradır. 
Muvakkat teminat 525 liradır. 
İstekliler bedelsiz olarak Fuat paşa türbesi karşısın

da Tıp Talebe yurdu merkezinde şartname ve nümune· 
yi görebilirler. . 

Eksiltmeye gireceklerin cari seneye ait ticaret odası 
vesikası en az üçüncü sınıf terzi vesikası ve bir resmi 
müesseseye en az 500 takım elbiseyi iyi diktiğine dair 
vesika ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektuplarile belli saattan önce komisyona baş 
vurmaları. ( 3 7 8 7) 

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 
ı O da Gala tada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke
zinde açık eksiltme usulile yapılacakdrr. 

D - Muvakkat teminat 227 lira 50 kuruşdur 
E - İsteklilerin gemi inşaatı ve motör tamiri işle

rinde ehil olduklarını gösterir ticaret odasından ve da
vet tarihinden sonra alınmış bir vesika aranılacakdır. 

F - Eksiltmeye gelecek olanların peyler sürülmeğe 
başlanıldığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını 
yatırmış olmaları şarttır. (3601) 4957 

iç ticaret umum müdürlüğünden: 
Sigorta tirketlcrinin teftit ve mUrakabe~i hakkındaki 25 ~aziran. 1927 

tarihli kanun hükümlerine ıöre tescil edilmıı olan Kompanı Dassilrans 
Jeneral bu kere müracaatla yangın sigortasından maada nakliyat sigor
tasile de u~ra~cağını ve bi~iımum ıelahiyetle Ga~t~'da Bozkurt hanın~a 

Türkiye Cumudyeti tabasından Abdı Vehbı ya yangın branııle 
beraber nakliyat branşının da Türkiye umumi ~e~illiğine .tayin etmi.s o!· 
duğunu bildirmi§ ve lizımgelen vesikaları vermıttir. Keyfıyct kanunı hu· 
kümlere uygun görilhnüJ olmakla ilan olunur. 

KENDi KENDiMiZE ÇAllYORUZ 

Sözüm Ona 
Cadde! 

Karaköyde, Fermeneciler - sö 
züm o n a - c a d d e s i i ç i n 
b u s ü t u n 1 a r d a bir yazı 
y a z m ı ş t ı m . Geçende yo
lum düştü, oradan yine geçecek 
oldum. Saatin önünden ancak 
üç beş adım atmıştım ki, srrtm 
da koca bir sandık taşıyan iri 
yarı bir hamal var hızile göğsü
me çarptı. Az kalsın, yere yuvar 
!anacaktım. Tam bu arada, bo -
zuk taşlar üstünde bir sarhoş 
gibi iki yana sallanan bir kam
yon sökün etti. Kendimi yaya 
kaldırımına zor attım. 

Fakat yaya kaldırımını da ye 
mişçi küf el eri kaplamıştı. Te -
laşla az kalsın bir vişne .küfesi 
içine girecektim. Kendimi ora - · 
dan kurtarınca bir müddet müva 
zeneyi temin edemedim. Sağım, 
solum, önüm ardım hamallar, o
tomobiller, kamyonlar, gelip ge 
cici satıcılarla dolu idi. 
~ İster inanın, ister inanmayın, 
kırk elli metrelik caddeyi - be -
nim de bugün hep dilim dolaşı -
yor, yol karikatürüne cadde di
yorum - yirmi dakikada güçlük
le aşabildim. 

Tramvaya binip matbaaya gel 
diğim zaman kendi kendime dü
şündüm: 

- Acaba, bu yolun az ilcrisin 
de; geniş teşkilatı ve bir haylı 
memurile, büyük bir daireyi iş -
gal eden seyrüsefer baş memur 
luğu, "Tan" da "Fermeneciler" 
için yazdığım yazıyı okudu da 
bana bir azizlik mi yapmak is -
tedi?. 

AGAÇLAR,BELEDIYELER 

'rren dmajmdan Akşehıre giden şosenin dünkü ağaçlı ve: 

? ... 

Bunu böyle lcabul etmek mcc 
buriyeti var. Çünkü, Fermene -
ciler yolunda, gidiş gelişi, o ya
zı yazıldrğr gündenberi, bir kat 
daha güçleşmiş gibi görijvordlTI. 

__ ...... ~ ......... ~ 
Ne Dersiniz? SaUihaddin"UUNGÖR 

YENi NEŞRiYAT 

T•-epo.t. ekonomlal notlart 
İstanbul U niversitesi E konomi ve 

Ekonomik Meslekler Doçenti Dr. 
Muhlis Ete'nin transport ekonomisi 
hakkındaki notları basılmı§tır. Altı 

bölümden ibaret olan bu kıymetli 
eserde §U meseleler izah ediliyor: Ge
'1el transport ve genel transport siya
sası, kara yolu transportu, demiryolu 
transportu, su transportu, hava trans
portu, muhaberat. Dilimizde ilk defa 
olarak çıkan ve bilgiye dayanan bu 
kitabı tavsiye ederiz. 

Gece Konuştu 
Re§at Enisin yoi bir romanı çık

mıştır. Muharririn "Gece konuştu,, a
dını taşıyan bu romanı öteki eserleri 
gibi, ictimaidir ve memleketin dertle
rini kudretli bir kalemle tebarüz et
tirmektedir. Renkli, şık bir kapak i
çinde L:ısılmı§tır. Oküyucularımıza 

tavsiye ederiz. 

Belediye mecmuası 
lstanbul belediyesi tarafından çıka

nları Belediye Mecmuasının 155, 156 
ıncı nüshaları güzel bir şekilde çık· 
mıştır. Bu nüshasında belediyeye ait 
kanunlar, nizamnameler, tamimler ve 
emirler gibi resmi yazılardan maada 
"çok yüksek binalara ihtiyaç var mı" 
ismindeki makale ile ve muhtelif Be
lediye hareketleri hakkında faydalı 
yazılar vardır. 

== 2L ı:: ==~ 

JANE PiERLY 
CASlno de PARIS'ln 

,arkıc111 

TAKSiM 
BAHÇESiNDE 
Her akıam saat 21,45 de bilyük 

iSPANO
PARiZiYEN 
REVÜSÜ 

Cumartesi - Pazar matine saat 
17 de yeni proır•m 

Yerlerinizi evvelden tedarik edi
niz Telefon: 43703 

•!!!!!!~~!!!!!!i!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!i!!~· 

S06Z 

nE OLACAK? 
Kime raıılasak, bu yaz zerzevat 

pahalılığından sızlanmaktadır. Dene· 
cek ki; mevsim fena giderse ne ya
pabiliriz? Bu sene mevsim her sene
den çok daha iyi gidiyor. Şimdiye 
kadar belki altı yedi yıldır görüt
miyen bir şey oldu. Haziranda iki 
defa yağmur yağdı. Hem de bol bol... 
Gene bamyanın kilosu kırk kunıf, 
domates on bet kurut. Diğerleri de 
buna kıyas edilebili~. 

Halkın bu mevsimde yegane gıda
sı taze sebzedir. Bunu temin ede
mezse gıdasız kalır ve umumi sağlık 
bundan müteessir olur. 

Sebzenin yanıbatında yemi§ biraz 
daha ucuz. Fakat o da tam bir ucuz
luk göstermiyor .. 

1stanbulun gıda maddeleri birta• 
kım ellerde istendiği ıib.i yükseltilip 
alçaltılmaktadır. Buna kar§ı gelecek 
kuvvetli bir tedbirimiz yok. 

Her gün gazeteler, pahalılıktan şi
kayet edip dururken esnaf istediği 
gibi fiatlan yükseltmektedir. Alaka
darlar elde kuvvetli bir vasıta olma
dığını söylüyorlar. Acaba bamyanın 
toptan fiatı nedir? Perakende kaça 
satılabilir? Bunları ara§tımıak ve 
halka bildirmek kabil değil mi? .. Ve 
nihayet bu fiatlann bir ölçüsü olmı
yacak mı?. Yarın sebze madrabazla~ 
rı bamyaya yUz kurut fiat keserlerse 
halk o fiata mı alacaktır.? l 

Bir çare dütlinmenin zamam gel
medi mi? .. Her ıey hiaaedilecek bir 
nispette ucuzlarken bizde gıda mad
delerinin et, sebze ve yemiş gibi 
en başlıca birkaç tanesi pahalılaa
maktadır. Bunları ucuzlatmak için 
artık zaman gelmittir sanıyoruz .. 

Siz ne dersiniz? 

Kuru kahveci 
MEHMED EFENDi 
Mahtumlarının 

Şöhretinden istifadeye özenenlerden 

Sakınınız 4938 

• 

Beyoğlu kadastro Müdürlüğünden 
Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğünce görülen l~

zum üzerine Beyoğlu Kadastrosu yapılmak üzere bır 
Kadastro Müdürlüğü teşkil edilmiştir. İlan tarihinden 
itibaren kadastroya başlanacaktır. Kaza dahilinde toı>: 
rak ve yapı sahiplerinin şimdiden tasarruf belgelerirıJ 
varsa planlan ve kafa kağıtlannı hazırlamalan ve ken .. 
dilerine veya kiracılarına dağıtılacak beyannameleri alı! 
aJmaz mahallede bulunacak kadastro memurlarına bat 
vurulacaktır. 

Kad~stronun İlk çalışma alanı Asmalı Mescit mahal: 
lesi olacaktır. 2613 numaralı Kadastro ve tapu tahriri 
kanununun 8 inci maddesi mucibince alakalılarca mal(ıtO 
olmak üzere ilan olunur .. (3737)J 
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Çinliler Japonların iste
diklerini Kabul Ettiler 

Nankin, S A.A. - öğrenildiğine göre Çin - Japon anlaşmazlığı 
kotanlmıştır. Bu anlaşmanın şartlan gizli tutulmaktadır. 

Nasyonalist parti Çin - Japon anlaşmazhgı hakkında Japon 
far tarafından ileri sürülen isteklerin kabulünü emretmiştir. Bu 
anlaşmazlık Şangay'da bir gazetede erkan ve Japonlar taraf1:11-
dan imparatora karşı hakaret sayılan bir yazıdan ileri gelmiştı. 

Kuomitang'ın neşriyat merkez komitesi, Japonya'nm isteği 
üzerlne Şanghay sansür konseyindeki resmi memurlarını işten 
sıkarmıştır. 

Şaghay şarbayı General Wutechchen Japonlar'dan özür dile· 
miştir. 

Almanya, İngilizlerden Rus
Fransız Andlaşmasını Sordu 
Londra, 5. A.A. - Almanya hükfuneti ~r~sız : ~o"Y.e! and

laşması hakkında Ingiltereden izahat istemıştı. ~n~ılız h~ku~~ -
tinin cevabı bugün Londradaki Alman büyük elçısıne verılmıştır. 

Hatırlardadır ki, Almanya, Fransız - So~yet a~dla~~a~?1ın Lo 
kamo andlaşmasiyle bağdanması (telif edılm~sı) mumkun olup 
olmayacagı hakkında Lokarno andlaşmasım ımzalay~.n devl~t. -
lerin düşüncelerini öğrenmek istem· şti. Sanıldı gına gore lngılız 
cevabında bu iki andlaşma arasında hiç bir karşıtlık (tezat) olma 
dığı fikri ileri sürülmektedir. , 

Londrada düşünüldüğüne göre bunda.n. böyle Almanya nm 
bir doğu Avrupası andlaşmasına girme&ını saglamak kolay ol • 
mayacaktır. 

Hindistanda Büyük Bir Yangın 
Oldu; Birçok Bina Yandı 

~batt. Abat, S A.A. (Hindistanda) - Büyük çarşıda çıkan 
Yangında yüz C'V ve diıkkandan başka bir Hint mabedi ve bir cami 
Yanmıştır. 
• Yangın, olanca şiddeti ile devam etmektedir. Şehirde, modern 
ıt~iye araçlan olmadığından, yangının büyümesinden endişe 
edilmektedir. . 

Şehrin yerlil-- uaaaııesı.nın aortt~ ~çu .aıc:vıt: l~lı.u yuumak
tadır. Va.Ugm alanını tahdıt etmek ıçın bır kaç ev bomba ile 
y~tnuş i!.ç de su yokluğundan dolayı yangını söndürmek kabil 
~ı;. Bütün şehrin yanmasından korkulmaktadır. İlbay 
'angın yerıne gelmiştir. 

D zigte Alman Gemileri 
. ~~va,,~. ~.A. :- Son zamanlarda iki Leh torpido muhri
b~~ Kıyel ı ~yaretme muka~le o~ üzre Alman harp gemi
l~nnın gclmesı .~klenmektedır. Lehlıler bu gemilerin Danziği 
z.ıy.ar~t etmelennı kabul etm~ektedirler. Almanlar ise Dan
eıgı zıyaret etmezlerse oradakı nazi hükumetini müteessir ede
cekleri mütaleasmda bulunduklarından iki taraf arasında bu 
mesele hakkında ihtilaf çıkmıştır. Gemilerin özgür şehri ziya
retten vazgeçecekleri sanılmaktadır. 

Yugoslav HükUmefinin Diyevi 
Yugoslavyada Çok İyi Karşılandı 

'.belgrad,5 A.A. - Başbakan 
~ 'dı~bakanı Stoyadinoviç tara -
f~ct.ft dün lakopçinada, okunan 
h~JcCtmet diyevinin hülasasını 
ledu:.:~tik. Başbakan ezcüm 

tir ki. 
Niyabetin °3'fikıek güvenine 

~olarak :bQba.kanhğnn -
ıdaJd. lmut olan nüldimet aşa 

:eırıailı diyev .. ile ulusal heyeti 
• b Ye önune çıkmayı ödev 
ıcay~ telikki eder: 
daha ::ı•vyaıun d~ sıyasası 
luk and~' ittifak ve dost 
ma ve Balkan n, küçük anlaş -
nuebatt, p Paktı ile olan mü
ananevt de z:aııaaya karşı olan 
ve ni'"--t nnirafidoatıuk bağlan ... .,." co . . . 
ve uıuaaı tarih. . vazıyetımız 
mit bulUJmıak U1ıiz ile tesbit edil 
nın temelleri tadır. Bu aiyua -
ve denıı ve ıu: kadar ku!"'etli 
faatlerine 0 k ~ın hayati men 
bunlan mllata~bcl ~ygundur ~ 
çin degiıpnez di ı~raatımız ı • 
telikki ediyoruz~ktifier olarak 

Dı' sıyaaanuzın timdiki direk 
tıflerıne bayn (ladık) lan h. 
k1lmet mevcut doatıuı::. u • 
kiştinneye ç~c:ak, faı:t~u: 
nu yaparken hızını için olan 
A~pa ~~ tahkiını kil -
sunun aynı ülkuyij giiden bü _ 
tün devletlc.rle ltleınnuııen tef 
riki mesai edecektir. 

Bununla beraber, uluılar ara
llllda bant ülküıWıe denn hır 
aurette baglı bulu h kamet 
yenı ıılih yarışlannuı ıhda 
tifı durwft kartmnda göz 
bpaıamu. Bu mc.ıecte .., __ _ 

STOYADINOVIÇ 

başımıza her hangi bir şeyı ya
pamıyacagmıız için, a Wüann 
ualttlmaımıa ve tahdıdine ma
tuf bütün gayretlere müzaheret 
edecegiz. Fakat bu yolda müa -
bet sonuçlar elde edilmedikçe, 
ailihh müdafaamızın kuvvetle -
rine çok ciddi b r aurette kayıt
lanma ( tt amı) savsayama 

.o 
rum ol

e gelecekde 

iCMAL 

Habsburgların 
Geri gelmeleri 

HABEŞ iŞi ETRAFI KARIŞTIROI 

BALKANLARDA HU-
susı ıSTıHBARATIMIZ 

Yunanistanda 
Hükumetin 
Proğramı 

Viyanadan bildirildigine göre, '1-!-a
bsburg hanedanının geri gelmesıne 
engel olan kanunların kaldırıl~sı ":'e 
özel mallannın kendilerine gerı verıl
mesi için Avusturya hiıkum.eti tara

italyan Ve İngiliz gazeteleri 
Arasında Münakaşalar 

Habeşler bu sefer de 
Amerikaya baş vurdular 

fından adım atılmıştır. Gerçı bu, ha· Londra, S A.A. - Mançester 
nedanın tekrar Avusturya tahtına Guardin gazetesi, lngilterenin 
oturması demek degildir. Çünkü Habeşistan meselesindeki siya-

giltereye hiç biı: mal\ımat veril
memiştir. 

Habe' komisyonu 
Lahey, 5 A.A. - İtalyan -

Habeş hakem komisyonu, 1 tal
yan ajanı profösör Silvio Lo.ssa
noyu dinlemiştir. İtalyan aJaru, 
komisyondan, İtalya hük\ımeti· 
nin dinletmek istediği tanıkla • 
nn (şahitlerin) dinlene~e~. ta· 
ri.h ve yeri tesbit etmcsını ıste-

Habsburg hanedanının Avustur_Yaya ek 
geri gelmeleri ve mallarına sahıp ol- sasını şu suretle hulasa etıın · 
malan Avusturyanın iç işidir. Fakat tedir: 
hanedanın tahta oturması arsıulusal "İngilterenin, uluslar sosye • 
bir meseledir. Arsıulusal durumda tesi üyesi otmak sıfatile müşte· 
bu hanedanın tekrar tahta geçmesine rek vecibeleri vardır. Fakat şah-
elverişli değildir. · b' ibe · k 1 · 

Habsburg hanedanı büyük savaşta si hiç ır vec Sl yo tur. ngı- miştir. 
Avuıturya imparatorlugunun dağıl - liz ulusu diğer devletler kendi· 
masile tahtından ıskat edilmisti. Ga· terine düşeni yaptıkları takdir
lip devletler, Habsburg hanedanını, de lngilterenin de sözünü yeri
Avusturya - Macaristan birliginin ne getirmesini istemektedir. Fa 
bir sembolü telakki ettiklerinden im- kat İtalya, Habeşistana sıaldı-
paratorluk dağılınca birlik sembolü ' l 
olan bu hanedanı da tahttan uzaklaş- nrsa, ona karşı yalnı~ ngiltere-

a.ornala d' ltalia'nın 
b r yazısı 

Roma, s A.A. - Giomale d 1-
talia 1 tal yan - Habeş anlaşmaz 
lığ~ uluslar sosy~tesini .kar~~
tırmaik yolunda lngıltercnın gos 
terdiği ısrarı tenkit ederek dı • 
yor ki: .. 

tırmışlardı. nin harekete g~ıne asla ra-
On dokuzuncu asrın bütiln ikinci zı olmıyaca:ktır.,, 

yarımında ve büyük savaşın içine ka- Bu gazete devlet adamlarm
dar Habsburg hanedanın hükümran d b' 'nin "durumun anahtarı 
olan uzvu Fransuva Josef idi. Fran· an ın d ·· 
suva Jozef harbin sonlarına doğru öl- Parisin elindedir.,, tarzın a soy 

"lngilterenin, kcn~~ söy~~~gı 
gibi, sadece halk ve tuze d~şun· 
cesile mi, yoksa daha zıyade 
yalnız büyük Britanyanm çıka
nm gözeten bir harekete aı:sıulu 
sal bir maske ve adsız bır kol 
vermek için mi çalıştığını Av • 
rupa kamoyu soruştunnağa baş 
lamıştır. 

dil ve yerine Karı imparator olmuş- lediği sözü tekrar etmekte ve 
tu. İşte imparatorluk bir talisiz hü- bu fonnülden ilerde yaıpıla~ak 
kümdann zamanında dağılmıştır. hareketlere ait mesuliyetinFran 
Karl 1867 yılmdanberi bütün Haha- -ı·anla 

ÇALDAR1S 

Atina, S )Hususi muhabirı • 
mizdeıı)-Başbakan Çaldarisin 
dün mecliste hükumetin proğ -
ramını o k u d u g u n u bildir
miştim. Başbakan martta baş 
gösteren ~ılgınca isyandan son
ra devlet ma1tinesinin tekrar 
muntazam surette işlemekde ol 
duğunu görmekle duyduğu se .. 
vinci ve kıyamın bastırılması 
ordaı ve millet wafından &&rie 
dilen gayreti takdir ederek iı • 
yanın dogurdugu anormal duru 
mun önüne geçilmesi için çalışd 
dıgıru söylemiş ve ulusun hükd 
mete kartı olan emniyetinin ye 
ni seçimle sağlamlaştıgmı söy -
lemiştir. Başbakan sonra demiş 
tir ki : Seçime karşı muhalifler 
zorluklar çıkardılar, seçime gir
mediler. Fakat ulus geçen se -
çimlerden daha fazla hükftmete 
rey verdi. Seçimden uzakta. ka -
tanların mikdan yüzde 7 yı geç 
memiştir. . . 

Yeni meclisin de önemli v°' 
fesi, temel yasasını tadil et
mektir. Bu tadilat bittikten son 
ra meclis, mutat işlerini takip 
edecektir. 
Başbakan bundan sonra Yu • 

nanistanın ekonomi ı lerinden 
de bahsederek şunlan söylemiş 
tir: "HilkGmet dı,andan borç al 
madan bütçeyi tevzin edecek ve 
mıllt paranın kıymeti korunacak 
tır. Devletin bütün iht lan -
n n temınine ugraşılacaktır.,, 

Başbakan dış sıyasaya geÇe ~ 
rek ''sulh aıyasamıza deval'll ede 
ceğiz. Bu 11yuamız sa~de 
iki uzlaşma kazandık. Bunlar 
Türkiye ile samimi dostlugu • 
muz ve Balkan andlaşmasıdır. 
Bulgaristan ile milnasebetinÜ• 
daima d o s t a n e d i r • Ara-
mızda muallakta bulunan işleri 
dostça bitirmek için iki taraftan 
da gayretler ıarfolunmakta -
dır. Arnavutluk ile de mijna&e
betimiz dostanedir,, demiştir. d 

Rejim m c s e 1 e s i n d .e !1 e 
bahseden Çaldaris, en ıyı ça
renin reyiima baf vurmak old~
ğunu ve bu suretle memleket~n 
rejim meselesi gibi ciddi b r ışın 
esasından halledilmış buluna • 
ca&uu söyliyerek meclis ve mat· 
buatı memlekette birligın tees -
süsüne çalışmaya çağırmıt ~~ 
millet vekillerinin hWdllnete ıti 
mat vermelerini istemiştir. 

Çaldariı s8zlerini aayJavla
rm ve dinleyicilerin devanılı al
la an araımda bitirmiştir. 

Venlzaloaun batı 
Atına, 5 (Husuai muhabiri -

mizden) - Bqbakan Çaldaria 

· saya aı' t oldugv u manası ç~ • burglar gibi hem A vusturyanın ım· 
paratoru, hem de Macaristanın kralı bilecegini yazmaktadır. . 
oldu undan harpten üç ıene sonra i· Mançester Guardin gazetesı, 
ki defa Macaristan tahtına geri gel- ayni zamanda şimdiıki diploma· 
mege çalıştı. Fakat başlıca Habsburg ti:k manevralann sonucu ne olur 
hanedanının ıeri gelmeaine mini ol· sa olsun, meselenin Cenevrede 
mak için kurulan küçük antant dev· 
Jetlerinin tazyikile Macaristan çıka - görüşüleceğini umud etmekte • 
rıldı. İkinci te§cbbüs bir netice ver· dir. 
meyince Karl, Macarlar tarafmdan it 1 t 1 1 e 
İngilizlere teslim edilmişti. İngilizler a yan gaza 8 er n 
de imparatoru Madcra adalarına sür- diyorlar ? 
diller ve bir müddet ıonra hastalana· Roma, 5 A.A. - Kuryera 
rak ölc?ü. Dellasera 1ngilterenin, görüşü-

Karl'ın yerine oğlu Otto Habsburg 
hanedanının varisi olmuştur. Otto an- nün tersine olarak, Habeşistan· 
cak iki sene evvelisi yirmi bir yaşına da asığcıl olmıyan bir politika 
asını§ ve o vakittenberi Macaristan gütmediğini ya~ktadır: Bu 
e Avuıturyaya dönmek için fırsata- gazete İngilterenın Habcşıstan· 

ramaktadır. daki finansal teşebbüslerini ve 
Sulhun imzaundanberl geçen on • , 

beş yıl içinde Orta Avrupanın siyasal bilhassa Alisinycn Corporatıon 
durumu hayli değişmiş ve Habsburg nun 1929 daıki iflisıru hatırlat • 
hanedanmın geri gelmesi eski tehli • makta.dır. 
kesini kaybetmiş olmakla beraber, C:.imdi Ethiopia States Com-
küçiık itilaf bili bu hanedanın gern Y l ·1 b 
gelmesine aleyhtardır. Yakın zaman- pany'yi kuran ngı ~ere . ~U~· 
lara kadar İtalya Hababurg hanedanı- la Çana gölü çevresındeki ımti· 
nın geri gelmesini iltbam ediyordu. yazlan kamilcn. elde etmek ama 
Çünkü bu hanedan etinde Avustur- cmı gütm~tedır. 

İngiltere, şimdiye kadar d~· 
ha bir c.;oklanna karşı gerekmış 
olan uluslar aosyetesi maddele
rinin şimdi ltalyaya taptanma· 
ımı istemektedir. Ne için Japon 
yaya karşı Çin topra.klanndaki 
hareketinden dolayı boykota) 
yapılmasına çalışmamıştır? Ne 
için Chaco anlaşmazlığına karış 
mamıştır? Ve yine Jl).e için, Al
manyanin silihlanmasını Cene\; 
rede kötülediği ve lüzumlu gö • 
rülecek cezayı araştırmak için 
bir komite seçilmesini kabul et• 
tiği halde sonradan Almanya i
le ayn bir anlaşma yaparak o
nmı bu hareketine dayak olmuş
tur? Görülüyor ki lngiltere, 1-
talyan - Habeş anlaşmazlığında 
hiç bir çıkar gözetmeden hare • 
ket ediyor değildir. 

Tersine İngiltere ancak ve 
ancak Ha.beşistana kendine sak 
lamak için ve topraklarda baş
ka her hangi bir devletin nüfu
zunu önlemek için çalıpnakta • 
dır • 

yayı Macari~tan ile bir~eştirerek Al· Kuryera Dellasera, Habeşista -
manyanm ehne geçmesınden kurtar- ah 1 yerle§mesine 
mak istiyordu. Fakat İtalya ile küçük '-nm, Y .• ancı ~ı~ .. ük' 1 • . _ 
antant devletlerinin araa iyilqtikten karşı gosterdıgı g.uçl en ııa 
sonra ltalya. kiıçük itiWm dikine ret ederek bu yenı kumpanra • 
gitmekten çekiniyor Bunun için Ital- nm kurulmMını, ancak lngıltc
yan şimdi HabsburıJaı;ın Av~ıturya re tarafmdan Adie Abebada bii
tahtma çılanalarını taıvıp em;>;~ yük özveriler (fed~lıklar) 

yapılmış ve bunl~. auel m~ -
dünkü mecliste saylav Moskulis raflarını kapamak ıçııı Habeşıs
tarafmdan Venizelosun başını tanca kabul edilmiş olması su • 
getirene bir milyon drahmi ve - retile izah etmek kabil olacağı· 
rilmesi hakkında verilen takri - nı söylemektedir. 
rin geri alınmasını tavsiye et - Manevra mı ? 
miştir. Londra, S A.A. - Buradaki 
Başbakanm bu tavsiyesi sıya- ltalyan çevrenleri, İngiltere hü· 

sa tnahafilinde çok iyi tesir hı- klimeti tarafından, İtalyan • Ha 
raknuştır. bet anlaımazlıgma bir ko~ 

Reyilm ekseriyeti yolu bulmak için Franaa nezdın 
Atina, 5 (Hususi muhabiri - de yapılan &on teşebbüsü gerçek 

mizden) - Rejim meselesi için bir politikadan ziyade, uluslar 
Y~Pılacak reyiimda ekseriyet s<>1yeteainin l tal yaya karşı al • 
nıabetinin yüzde 60 olarak ka • ınaeı muhtemel bir karan hima· 
bul edileceği söylenmektedir. ye için yapılmıı bir manevra te-

Dıt ı,ıer bakanı likki etmektedirler. 
Atina, S (Hususi muhabiri· İngiliz ıiyaASı, uluslar 808 • 

~izden) - Siyasi mahafilde es ye~sinden yana olan kamyon 
kı dış bakanı Maksimoıun ya - (efkin umumiye) ıiddetli taz
kında tekrar Dış Bakanlığına yioki altında bulunmaktadır. Ay· 
getirileceği teyit edilmektedir. nı çevrenler, Fransa hükOmeti· 

Metakaaaın kritikleri nin, ltalye tarafından dostluğa 
Atina, s A.A. _ Hükfimet ta- aykm görülecek bir hareket tar 

rafından yapılan diyevlere ce • zıru kabul etmiyeceği kanaıatin
vap veren Metakaas, rejim me- dedirler. 
selesinde hük\imetin güttüğü po ltalya ve Fransa 
litikayı tenkit etmektedir. Me • Londra, 5 A.A. "Daily Tel-
taksas bu meselenin ulusal ku • graph,, gazetesinin diplomatik 
rul tarafından kotarılarak refe • aytan yazıyor: 
randoma ba'ğlanmaaı 1lzım gel· "Fransız • ltalyan mukavele· 
Ai~ini söylemiştir. sine eklenen bir protokolun, Ha 

K u ç U K H A R ı C 1 bcşiatanda, demiryolu bölgesi 

H A 
B E R L E R d11ında hiç bir değeri yoktur. 

MU890lini bu protokolun İtalya 
* New-York, 5 A.A. - Ame YI Habeşistanda özgür bJrak • 

rika erkinliginin yıldonümü dün makta olduğu fikrindedir.,, 
bütiın Birleşik Amerikada kut - Ayni aytar (muhabir) İtalya 
lulamnıştır. Bir gün içinde olan ile Fransanm, .Uel ve siya.at 
Yol kazalarında 200 kişi ölmüş andlqmalar yapmak iizere cö -
ve ı 000 kişi yaralanmıftır. rüştüklerini aöylemektedir. İki 

• Bükreş, 5 A.A. - Sovyet - devletin biribirlerinc )'9PlllClk • 
lerte Romanya arasında demir lan yardımlan telbit eden süel 
yolu servili başlamaktadır. Bir andlqma, bitmek üzeredir. Si· 
Ronıen delegasyonu bugün Ode yaaal andlqma için PP~ ıö
saya gitmittir. riifmeler o kadar llerlcmıı de • 

Bu delegasyon, Dinyester üze ğilclir. 
rindeki köprünün yapısı bittik. Süel andlapnanm hükümleri
ten sonra, eylül nihayetinde baş ne göre İtalya, Fnuıea~ tam 
!ayacak olan münakalatı hazırla bir .Uel yardsm bekleyebilecek-
mağa memur komisyonla birlik · tir. 
te çalıptaktır. Bu ıQrüımeleı: h+kmda In -

Habetlstanın Amarik.ya 
mOraceatı 

V aşington,5.A.A.-Habeşistan 
Amerikaya, ltalya • Habeş an
la§mazhıı hakkmda Kellog pak 
tmı ileri ıüren bir müracaatta 
bulunmuştur. Müracaat Ameri -
kanın Adis Aebadaki iş gU~er!· 
ne (maslahatgüzarına) verıbruş 
ise de Vaşington& ancak yarın 
gelecektir. 

Alikadar memurlar bu husus-
ta tefeiratta bulunmaktan imti
na etmekte iseler de meselenın 
çok nazik mahiyette olduıunu 
gizleyemiyorlar ve .1931. ~e Ja • 
ponyanm Mançundeki ıc~a~ 
sırumda Kellog paktının ilen 
aüriilmeli üzerine hidia olan mu 
adclal anıuluaal akisler gibi a
kisler ihdu etmeai mümkün ol
dupnu eöylüyorlar. Negus'un, 
bu müracaatı yapmak için Anıe 
rikanm ~l gününti seçmek· 
le maharetli hareket etmiı oldu 
iu kanaati mev~uttur. 

Londra, 5 A.A. - Habeş hii
kftmeti, 1 tal ya ile arasındaki an 
laşmazhk hakkında Amerika 
hük&neti nezdinde yapmış ol • 
du v teıobbüaü Adil Abebada· 
ki f ngiliz elçisine bildinniıtır. 

Bu güç ve nuik meselenin ko 
tanlmMı, her teYden evvel, 
Frama ile birliıkte uzun uzadıya 
incelenmesine bağlıdır. 

Habet meselesi için özel bir 
hareket yapılması ihtimaline da 
ir olan eöylentiler (rivayetler) 
- __ __:_..: ....ı. 
1DCV9U~U<Ulr • 

Berlln göru,melerl 
Pariı, S A.A. - Alınan .. Po • 

lonya gönipnelerinden bahse • 
den Jümal gazetesi, Beck'ıa 
Franau gazetecilerini kabul et
memesini protesto etmektedir. 
Bu gazete diyor ki: 

"Beck'in Alınan guetecilen
ne yaptığı diyev çaprapk ve 
müphem idi. Bu göriifmelerin 
önemini ne mübalAğa etmek, ne 
de küçültmek dogru degildir., 

Exelsiyor, Becsk'in soylevinin 
~ bir veaika oldujwıu yazı • 
Y.Or. 
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izmir Sp.orcuları Bitaraf Olma-~~ 

!=~ <~~i~:~~:r~!~or)Şi~~!:~~~r ı:;~::lor 
Futbol Heyeti K. S. K. - Altmordu maçından sonra Altmor- Veri/meli 
duyu şampiyon ilan edişi, bütün sporcuları haklı olarak gücen
tlirmiştir. Son günlerde pek düzensiz giden İzmir spor hare
ketlerinden şikayetçi olanlar çoğaldığı gibi hakemlerin haksız
lıklarına tahammül edemiyenler de pok fazladır. İzmir futbo
lunda, hala, bitaraf olamıyan hakemlere iş verilmekte ve bwı
lara klüplerimizin şerefleri emanet edilmektedir. 

İzmirli sporcular, bu vaziyetin muhaldkak düzeltilmesi icap 
ettiğini, aksi takdirde futboldaki anarşinin devam edeceğini 
söylemektedirler. 

Kemal Paşaya DikilecekAnıt 
M. Kemalpaşa, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Burada 

bir Atatürk hey.keli yapılacak, hükumet konağı önündeki Cu
murluk Meydanına dikilecektir. Bunun için belediye bütçesine 
3250 liralık tahsisat konmuştur. Heykelin yapılmasına ait bü
tün hazırlıklar bitirilmiştir. 

Kaidesi 4 metre _yükseklikte, 3 metre 20 santim genişlikte 
olacaktır. lçi armatörlü beton, dışı mermer kaplama yapılacak
tır. Heykel 2 metre 10 santim yüks~klikte, resmi üniformalı 
olarak bronzdan dökülecektir. Heykelin açılma töreni 30 Ağus-

•tos Zafer Bayramında yapılacaktır. 

Hava Tehlikesine Karşı 
Keçibudu, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ispartadan 

buraya bir heyet gelmiş, memurlardan ve halktan hava tehli
.kesinin önüne geçmeıJc için yardnn istemiştir. Memurlardan bir 
kısmı maaşlanndan ~o 1, bir kısmı da % 2 vereceklerdir. Hal
kın coğu, 20 - 100 lira kadar yardımda bulunmağı kabul et
miştir. 

Sıvas at yarışlarının\ Mersinde denizcilik 
Son haftası Bayramı 

1 Sıvas, (Hususi muhabirimiz bildiri
vor) - llkbahar at yarışlarının son 
haftası da dün yine Ormantepede ya
pıldı. Tay yarışına k:ıtılan üç taydan 
Mardin Valisi Fehmi Vural'ın Akta
yı birinci, Bursalı Ahmedin Benli Yü
zü ikinci, Hakkının Kadiri üçüncü ol
dular. 

Dört ve daha yukarı ve hiç koşu 
kazanmamış yerli yar m kan Arap ve 
halis kan Arap at ve kısraklara mah
sus olan ikinci yarı§ta, Mühendis İb
rahim Haydann incisi birinci. Kan
gallı Şukrünün Vuralı ikinci, Pmar
bash Tevfiğin Karali üçüncü oldular. 

Handikap kosusunda ise, Yıldızeli
li Hasanın Yıldızı birinci, Manisalı 
tevfiğin Sedası ikinci, Gümü§ Düğün· 
lü Abdullahın Şimşeği üçüncü olmuş· 
Jardır. 

Uzun Yayla koşusuna dört ve da
ha yukarı yaştaki halis kan Arap at 

Mersin, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - 1 Temmuz deniz
cilik bayramı, bütün limanları -
mızda heyecanla kutlulanmıştır. 
Mersinde de, denizcilik hayra -
mı büyük törenle geçmiş, İd
man Yurdunun deniz kolu bu 
arada merasimle açılmıştır. Ya
pılan yelkenli yarışlarında bi
rinciliği 10 numaralı yelkenli 
almıştır. Çanak.kalede bayram 
münasebetile bir heyet deniz 
şehitlerinin mezarlarım zivaret 
etmiş. çelenkler konulmuştur. 

ve kısrakları girmiştir. Kozanlı Cev· 
detin Al Ceylanı birinci, Ceyhanlı Tu· 
ranm Tufanı ikinci, Adanalı Hüseyi
nin Gümüşü üçüncü olmuştur. 

Zarada Atatürk Günü 
Hararetle Kutlulandı 

Çankın muhabirimiz ycızıyor: 
Çerkefin baflıca ıikôyeti ıJlksuı

lıktır. Geceleri hir,bir caddesinde, 
hiçbir sokağında kör bir kandil bile 
görünmez. 

Civar halkı, bu İ§İn bir an evvel 
halline yarıyacak güzel bir teklifte 
bulunuyorlar: 
"Çankın~n elektrifi için ımıar

lanan yeni ve büyük motörler ya
krnda yerine konulacaktır. Eski 
motörün Ç•rkeıe Verilmesi, bu ka
zadaki ıııknzlıiı da giderecek, te
aisatın çabuk yapılmama imkan 
verecektir." 

Bu yerinde ve güzel teklili Çan
kın Şarbaylığının gözü öniol.1e koyu. 
yoru.ı. 

Not: Dün bu hitunlarcla llgada
ki umumi heladan fikayet eden bir 
yazı çrllmrftı. Ilgaz kelimesi, yan· 
lrılrkla Çeı·ke§ olarak dizilmiftir. 
Düzeltiriz. 

---·~~ 
Merzifon 
Tayyaresi 

Merzifon, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Kazamızda hava tehli
kesini bilenler kurumuna karşı büyük 
bir ilgi gösterilmektedir. lki gün ön
ce memurlarımız, sübaylarımız ve ka
labalık bir halk kütlesi kaza kayma
kamının davetine uyarak Halkevinde· 
ki toplantıya gelmişlerdir. Bu top -
lantıda bütün memurlar maaşlarının 
% 2 sini her ay hava kurumuna vere
rek üye yazılmağa karar vermişlerdir 
Dokumacı tecimenlerden Perende· 

ci kardeşler 600 lira vermişler, ayrıca 
yılda yüz lira vermeği taahhüt t-tmiş
lerdir. Başta Şarbay Hamdi Acar ol· 
duğu halde bil1:ün tecimenlerimiz ve 
her sınıf halkımızdan gücü yetenler 
de 100 - 200 lira vererek ve senelik 
taahhütlere girişerek hava tehlikesini 
bilenler kurumuna girmişlerdir. 

Merzifon tayyaresini bu yıl havala
rında görmek istiyen Merzifonlular, 
noksan kalan iki bin lirayı da nakten 
vermek auretile bu .-U.rinia tUa.tk-
1rnkuna çalışıyorlar. 

Köylülerle 
Baş başa 

Elaziz, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Elaziz Halkevi 
Köycüler Şubesi üyeleri, İçti -
mai Yardım Şubesi ile müştere
ken köylere gitmişlerdir. Buse
yahatte, köylülerle muhtelif te
maslar yapılmış, ihtiyaçtan ve 
dilekleri etrafında görüşülmüş-
tür. · 

• M. Kemalpaşa, (Tan) - istatis
tik Genel Direktör Muavini Selim Sa
bit genel nüfus yazımı hazırlıklarım 
teftiş ve kontrol etmek üzere şelirimi
ze gelmiştir. Selim Sabit, numerotaj 
ve levhaların asılması işlerinin tamam
landığını görmıiş ve be{;:mmiştir. 

* M. Kemalpaşa, (Tan) - Bursa 
Spor Mıntakası Heyeti şehrimize ge· 
lerek Gençler Birliği Spor Kulübünü 
teftiş etmişlerdir. Neticeden memnun 
kalan heyet, kulüp veznesine mıntaka 
namına 30 lira yardımda bulunmuı
lardır. 

... 11çebaylık 'önünde bü1'f'ımPf ve oidu erkanı. 

Zara, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Atatürk günü bu 
yıl da büyük ve candan törenle 
kutlulanmıştır. Bütün resmi vı 
özel kurumlar bayraklarla do 
nanmış, caddelere taklar kurul
mustur. Beş kamundan yüzler
ce atlı köylü, törene katılmak 
için gelmişlerdir. 

* Kesiburlu, (Tan) - Uluburluda 
her yıl haziran s~nunda olduğu gibi 

{ bu yıl da pehlivan güleşleri yapılmış
tır. Bu güleşlere, birço~ meşhur peh
livanlar girmişlerdir. 

Atatürk tam on. altı yıl önce 
bugün, Erzurum Kongresini aç
mak için saat 10 da ilçemizden 
gcctikleri için törene 10 da baş
lanmıştır. En önde, Atatürkiin 
güzel bir büstü, ulusal kılıklı 
muhafızlar arasında caddeden 
geçirilmiş, ilçebayın söylevİıtl • 
den sonra, geçit resmi yapılmış
tır. 

Atlı köylülerimiz, ulusal 
oyunlar oynamışlar, gülcşler ve 
~qitli oyunlar Y.apılmı_ştır, llçebayı söylev verlyoıı 

• Unye, (Tan) - Geliri Kızılaya 
verilmek üzere Unye gençleri tarafın· 
dan hazırlanan müsamerede Çoban 
piyesi oynanmıştır. Müsamere iyi ol
muştur. 

• Çanakkale, (Tan) - llbayltğı
mıza atanan Urfa llbayı Nizamctti
nin Ankara yolile gelmesi beklenmek
tedir. Sinop llbayhğına atanan eski 
ilbay. yeni vazifesine gitmiştir. 

* Diyarıbekir, (Tan) - Diyarıbe
kir hadisinde evvc' fazla rastla -
nan akrepler, şarbaylığrn aldığı ted
birler sayesinde bir hayli azalmııtır. 

* Sıvas, (Tan) - Lise, orta ve 
muallim okulları imtihanlan bi~mit
tir. Muallim okulundan 65, liseden 
13 genç me=ım olmuştur. imtihan so
nuçları umumiyetle iyidir. 

* Sıv-'I, (Tan) - Lise talebeleri 

on bet günlük süel talimlerde bulun
mak üzere Sıcak Kaplıca civarında 
kamp kurmak için hususi bir trenle 
hareket ctmi:ilerdir, 

Amerikah 
Profösörün 
Tetkikatı 
Amerikanın Harvard üniver -

sitesi tarih profösörü Kenneth 
Jken Cinant'ın şehrimiz abidede 
rini tetkik için fstanbula geldiği 
ni yazmıştık. Profösör burada 
araş+·:malarını bitirdikten son
ra Sovyet Rusyanın Kiyef şeh
rine gidecek ve orada vaktile 
lstanbuldan oraya gitmiş olan 
bir kimse tarafından yapılan kü
çük bir kiliseyi görecektir. 

Profesör dün bize dedi ki: 
- Kiyef te görmek istediğim 

klise Ayasofya adındadır. Bu ki 
lise küçüktür, Unkapanmda bu
lunan ve eski bir kilise olan Gül 
camii büyüklüğündedir. 

Kiyef ten dönüşte belki fstan
bula uğrar ve bir gün kalırım. 
İstanbulda Bizans eserlerini gör 
düm. Bilhassa Mireleon adını 
taşıyan Bodrum camii nazari dik 
katimi çekti. Burası şimdi eske 
ri müze olan, Aya freni kilisesi 
nin şarkında yapılmış Ned adın 
da bir kilise ile ayni mimari tarz 
dadır. O kilise şimdi yoktur. 
Bodrum camii, çok değerli bir 
mimari tarzının örneği olmak 
itibarile çok kıymetlidir. Ancak 
Bodrum camiinin şimdi üzerini 
kaplamış olan otlar temizlenir 
ve temeli çimenrolanırsa burası 
ileride yıkılmaktan kurtarılmış 
olur.,, 

Profösör bundan sonra Aya
sof yadan bahsederek dedi ki: 

- Ayasof ya mozayiklerinin 
açılması bütün tarih dünyasın -
da bir alaka uyandırmıştır. Mes 
lektaşım Wittemore orada bir 
işçi gibi :ahşarak teker teker mo 
zayikleri meydana çıkarmakta
dır. 

Ayasofyanm bir müze haline 
getirilmesini elverişli buluyo -
rum. Ayasofya bir müze hali""'• 
iken seyredilmeai hcnı tetkikçi -
ler, hem de grup halinde gelen 
seyyahlar için pek elveriş1idir.? 
Ayni mesele İngilterenin West-
1m;.1ıwteı 1 ,h tel içil'I' de varittir. 
Dünyanın muhtelif yerlerinden 
gelen halk, şimdi Westrninister 
kilisesine dolduğu vakit, bura -
smm da bir kilise olmak itibari 
le hususiyetinden bir kısmını 
kaybetti~i muhakkaktır.,, 

Profösör Conant, ayni zaman 
da Pariste asarıatikadan bir ki
lisede. hafriyat yapmaktadır. 
Profösör bu hususta diyor ki: 

- Yakında Fransaya gidece -
ğim .Fransanın şarkında on se
nedenberi 187 metre uzunluğun 
da bir kilise hafriyatı idare edi
)'Orum. Ve orada Roma devrine 
ait bir kiliseyi meydana çıkara
cağım. Kilisenin duvarlarını bul 
dum .Orada kilisenin planını 
çizeceğim. Her sene tatil zaman 
larında Fransaya giderek bu iş
le meşgul oluyorum. Fakat usu 
Iümüz mucibince bu sene Ame -
rikadan Sorbon üniversitesine 
gönderilecek tarih profösörü 
ben olacağım. Bu itibarla bütün 
sene Fransada kalacağım.,, 

f;amhcada 3 bin 
A§aCj yetiştiriliyor 

11 ve Şarbay Muhiddin Ustündağ, 
Avrup~da~ dönüşünde medeniyet yo 
lunda ıl~ 1§ olarak şehri ağaçlandıra
cağını soylemiıti. Muhiddin Ustün· 
dağ bunu tatbik alanına koymuıtur. 
Boş arazi ve tarlaların bir haritası

nı Mil~i Emlak direktörlüğünden is -
temiştır. Harita alındıktan sonra zi
raat direktörlüğü ağaçlandırılma iti • 
ne başlayacaktır. 

Yalo~~da göçmenlere verilmit f!O 
dönümluk boş toprak ta köylüler ta
rafından s~n yıllarda ağaçlandırılmış 
orman hahne getirihniştir. Ziraat di
rektörü Tahsin Yalovaya &iderek ye
ni ormanlığı gezmiştir. 

Çamhcayı güzellettirme cemiyeti 
tarafından da o bölgede 3000 ağaç 
yetiştirilmiştir. Ağaçları, cemiyet su· 
!attırmaktadır. 

• 
HAK YERLERi 

' 

Apartıman davasına 
devam ediliyor 

• Nişantaşmda bir apartman 
hissesini, vakıf paralar idaresi -
ne ipotek edilmiş olduğu halde 
muhtelif kimselere ayrı ayrı sa 
tarak dolandırıcılık yapmaktan 
suçlu Celal ve Fikrinin duruşma 
sına dün üçüncü cezada devam 
edildi. 

Müddeiumumi, suçlulardan 
kefalete bağlanarak evvelce ser 
best bırakılmış olan Fikrinin 
hakyerine gelmediğini ileri sü
rerek yeniden tevkifini istedi. 

Mahkeme, kı.sa bir müzakere
den sonra bu isteği kabul ede -
rek, mazeretini bildirmeden 
hakyerine gelmeyen suçlu Fikri 
nin yeniden tevkifine ve hakyeri 
emrinde bulunan 500 lira kefa -
let parasının hazineye irat kay
dına karar verdi.Duruşma da 18 
temmuza bırakıldL 

* Halit isminde birinin ya -
nında hizmetçi bulunan Zehra 
Şükranı ev sahibi Halidin 20 li
rasını çalmağa teşvikten suçlu 
Şerifenin ikinci sulh cezada du
ruşması yapıldı. 

Şerife: 
- Ben Zehrayı teşvik edip 

kaçırmadım. O kendiliğinden 
geldi •• Dedi. ' 
Duruşma şahitlere kaldı. 

* Esrar kaçakçılığından, 2 se 
ne 6 aya mahkum olan Hüseyi
nin evrakı temyizden nakzen gel 
miş ve dün dokuzuncu ihtisas 
hakyerinde duruşması bitirilmiş 
tir. Hakyeri, Hüseyinin bir se -
ne hapsine ve 166 küsur lira pa
ra cezası ödemesine karar ver -
miştir. 

* Esrar içmek ve satmaktan 
suçlu Hasan, Hüseyin, Güldan 
ve Mustafamn duruşmalarına 

dün sekizinci ihtisas hakyerinde 
b.akılmış, şahitlerin "~'0'71""-· 
~~u lluruşma başka gune kal -
mıştır. 

* Tarı vapurunda bulunan ka 
çak içkiler dolayısile açılan da
vaya, ayın 19 unda sekizinci ih -
tisas hakyerinde nakzen baktl
mağa başlanacaktır. 

Köfteciden 
Doktor! 

POLiS 

Langada Soğancılar sokağında o· 
turan Celal zehirlenmiş ve ölmüştür. 
Duyduğumuza göre Celal, dört gün 
önce hastalanmış ve yatağa düşmüş
tür. Bu sırada kendisini ziyaret eden 
bir arkadaşı bu hastalıktan kurtulma
sı için Celale bir köfteci tavsiye et
miştir. lki gün evvel köfteci eve ça
ğmlmııtır. Celali bir doktor gibi mu
ayene eden köfteci, ona ne olduğu bi
linmiyen bir su ile toz vermiş ve bu 
ilaçları almazsa kurtulamıyacağını 
söylemiştir. 

Celal. giınlerdenberi çektiği hasta
lıktan bir an evvel kurtulmak için ve
rilen suyu içmiş, tozu yutmuştur. Bi
raz sonra biçare adam, sancılar için
de kıvranmıya ba!Jlamış ve kardeşi ta· 
rafından ahstahaneye kaldırılmıştır. 

Celal hastahaneye giderken metre
si Ni§Clnohi de hemen polise müracaat 
et.,,i~ ve dostunun köftecinin verdiği 
ilaçla zehirlendiğini haber vermiştir. 
Kumkapı merkeiznden hemen tah

rik edilen memurlar hastahaneye git
mişlerse de Celali ölü bulmuşlardır. 

Cel~lin cesedi morga gönderilmiş, 
köftecı yakalanmıştır. Tahkikat derin 
leştirilmektedir. 

Galatada bir 
Yangın ~ıktı 

SAGLIK 
ÖGÜTLERI 

Yemek 
Saatleri 

Alafranga saati kabul ettiğimizden• 
beri hayli zaman oldu. Yıllık takvi· 
mimizi de batı ülkelerinin takvimine 
uydurduk. Fakat günlük takvimimi~
dc hala şarklı olmaktan, güneşe bag
h bulunmaktan kurtulamadık. Bunun 
en açık delili yemek saatlerimizin ha· 
la muayyen olamamasıdır. 

Bir iş başına gidenler için sabah 
kahvaltısı, hele öğle yemeği, i§ saat· 
!erinin intizamından dolayı, zaruri 
olarak muntazam oluyor. Fakat ev• 
lerde kalan bayanlar yine hergün öğ· 
le yemeklerini ayni saatte yiyemiyor• 
lar. 
Akşam yemeklerine gelince, bunun 

zamanı hemen her evde evin bayının 
keyfine bağlı kalıyor. Bay aperetifini 
alacak, yahut briç oyununu oymya • 
cak, arkadaşlarından ne vakit ayrıla· 
bilirse, o vakit eve gelecek ve çoluk 
çocuk akşam yemeğini ancak o vakit 
yiyecek ... 

Bizim gördüğümüz Avrupa memle
ketlerinde, aile hayatında yemek saat• 
lcri iyice sabittir. Sabah kahvaltısı: 
saati herkesin iş başı zamanına göre 
az çok değişebilir. Fakat öğle yemek· 
leri, akşam yemekleri mutlaka önce• 
den tayin edilmiştir. Vaktinde gelen 
sofraya oturabilir. Yemek vaktini ge
çirenler aç kalırlar. Oralarda insan 
yemek vakitlerinin dıtamnnda lokan
talara bile gitse yemek bulamaz. Va• 
kitsiz yemek yiyenler ancak biraha
nelerde yemek bulurlar ki, bu da mun• 
tazam bir hayat sürüldüğünü göster• 
mez. 

Bizde mide bozukluğunun her yer
dekinden fazla görülmesinin sebepl~ 
rinden biri §Üphesiz, böyle, yemek sa· 
atlerinin intizamsız olmasıdır. Eski· 
den alaturka saat kullanırken, elbet• 
te hatırlarsınız, en ziyade dikkatle ya• 
pılrruş saatler bile doğru işliyemez • 
terdi. Çünkü güneı her gün ayni aa• 
atte batmaz. Saatlerimizi, güneşin 
batmasile ayar etmek için, hcrgün ya 
ıleri, ya geri götürmeğe mecbur olur
duk. Saatler de bundan bozuluyordu~ 

İnsanın midesi, çok defa saatlerden 
...;ı...s.. - r.ı- hiı: makine olmakla bC.. 
raber, nihayet onult ... _ ._lıammülüne 
hir derece vardır. Şimdiki haıa ... lü .. 

zim midelerimiz eskiden saatlerimizin 
bulunduktan haldedir. Çünkü, kıt 
yaz, akşam yemeği için hala günetin 
battığını beltliyoruz. 

Bir memleket alafranga saati b• 
bul edince güneşin doğmasına, bat• 
masına bağlı kalmakta artık bir se
bep yoktur. Gilneş ülkesine göre, 
mevsimine göre ayrı ayrı saatlerde 
doğar, ayrı ayrı saatlerde batar. 

Yaşıyan her ıey gibi, midelerimizin 
de bir adeti vardır. Bu adeti munta
zam olarak yerine getirir, hergün 
yemeklerimizi ayni saatte yersek mi· 
de biz daha sofraya oturmazdan Ön• 
ce, işini görmeğe hazırlanır. iştah için 
hazun için lazım olan ifrazlarını ya• 
par. Biz de ne iştahsız kalınz, ne de 
yemeklerin hazmedildiğinden haberi• 
miz olur. 

Halbuki biz yemek saatlerinde in -
tizamı kaybedince, mide de ne yapa· 
cağını taŞınr, intizamını kaybeder~ 
Onun için birçok ailelerde iştahsızlık 
ve hazrmsızlık tikayetleri duyulur. 

Lokman Hekim 

OPERATÖR 

Doktor Nimet 
Ankara caddesi Zorlu 

apartmanı No. 21. 
Pazardan maada hergün 
saat 2-6 hastalarını kabul 

~der. 4932 

Dün ~ece saat 24 te Galatada Zü
refa sokağında Hilminin evinde yan- ! 
gın çıkmı! ve etraftan yetişenler ta- ~ 
rafından söndürülmüştür. Yangın, 

DIŞ HEKiMi: BAYAn 
Münevver Osman ONEY 

pencere önünde yanan bir mumun o- l Sultan Mahmut TGrbesi 
dadaki kağıtları tutuşturmasından Babıili caddeai No. 10 Tel 22622 
çıkmıştır. 

* Kumkapı açıklarında demirli bu-

Dr. 1 H S A N S A M 1 

GONOKOK AŞISI 

lunan lbrahimin kayığına diın Kur.
kapılı Andriko, Şeref ve Tatar Omer 1 

gelmişler ve Ibrahimin iddiasına göre 
çamaşırlarını aşırmışlardır. Polis bu 
üç adamdan Andrikoyu yakalamıştır Belsoğukluğu ve ihtilltlanna kar-

• Cağaloğlunda 24 numaralı evde §ı pek tesirli ve taze apdır. Di· 
uygunsuz kadınların geldiği polisçe vanyolu Sultan Mahmut türbesi. 
duyulmuş, evde oturanlar hakkında l No 189 
tahkikat ve araştırmalara başlanmış- -.. -·-- · _,,...:__ """" 
tır. _.... 

* Dün Cibalide Korpi un değirme-
Veni Müddei umumi ninde çuvalla buğday taşıyan Tali oğ Dr. Hafız Cemal 

İstanbul müddeiumumiliğine lu Hasan, ayağı kayarak dü§rnil§, ba-
şından ağır surette yaralanarak Cer· Dahı"l'ıye mu""tehassısı tayin edildiğini yazdığunız eski rahpata hastahanesine kaldırılmıştır. 

üçüncü ceza hakyeri Başkanı • Pangaltıda Çimen sokağında 126 Pazardan başka günlerde saat 
Hikmete, yeni vazifesi dün res- numaralı evde oturan Sezaran dün (2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
men tebliğ edilmiştir. Maçka • Bayazıt arasın<Ut işliyen 138 Divanyo1u No. 118. 

k numaralı tramvayla Bayazıda gelmiş 
Hi met, yarın, müddeiumu - ve tramvaydan inerken eli kapı ara- Muayenehane ve ev teleforıll: 

milik makamına gelerek vazife- sına aıkıımııtır. Tahkikata başlanmış- 22398. Yazlık telefonu Kandil~ 
sine baıtayacaktır. , tır. 38. Beylerbeyi 48. 410 
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.. o 
Bir Yıl 
Dönümü 

Karamsar (bedbin) ve şüphe
ci (reybi) fikirliler, ilerleme 
ve evrimlerin, hiçbir gerçek de
geri olmadığım söylerler. Onla
ra göre: Adem oğlu ne yapsa, 
gene çamurun ürün'üdür (mah
sul). Açinler, (keşif), icatlar, 
ilmin ve fennin bütün yüksek 
görünüşleri (tezahür) bir yal
dızdan başka bir şey değildir. 
Çamurdan gelen insanın tabiatı 
da çamurdur, çamur gibi kirli
dir. Onda sanaydığmuz ( tahay
yül ettigimiz) bütün büyüklük
ler, vehimden başka bir şey de
ğildir. Yüz elli yüzyıllık ilk çağ 
insanlan neyse, bugünkü soysal 
adam da odur; ayni yırtıcılık, 
ayni hırs, ayni aptallık .. Biricik 
ayırt bugünkü yaşayışın kolay
lıgıdır. Eski adamlar için yaşa
yış, çetin, yorucu, amansız bir 
çarpışma idi: Tabiiğ güçlerle 
sarpışma, yırtıcı hayvanlarla 
çarpışma, komşularla çarpışma! 
Kıllı çıplak vücutlarını, mağa
ralann serin ve ıslak koynunda 
korumaga çalışan o insanlarla, 
kaloriferli, elektrikli apartımaıı
larm ılık kucağında yaşıyan bu 
devir adamların ruh ve ahlakça 
ayırtı yoktur. 

İşte, karamsar (bedbin) filo
sofların sözleri ... Ancak dema -
gojiden başka bir şey oJmıyan 
bu düşünceler, karanlık ruhlu 
insanların izeridir. Yoksa, ekit 
(insaf) ile düşünelim. Bazıları
nın endüstri soysallıgı adını ver
?ikleri bu soysallık, çok yaman 
ı,ler gördü. Her alanda şaşıla
cak şeyler gerçekleştirdi. Bun
lar arasında tıbbın açın (kesif) 
leri '\1ardrr ır: ... uo')ıc (mucaze) 
aa rl.aMur: 

Terno;wzun altıncı günü, el
~ıcr Yıl dönümü kutlulanacak 
olan ku~uz aşısı, insanlığın ya
r~ ttıg.r ?ır tansıt (mucize) de
gıl mıdir? Paatör'ün adını son
auzluja u1qtıran bu açm (ke
•if) ınaanhfa ne hayırlı oldur 
Bundan once, kuduza tutulan 
herhangi bir insan, ne korkunç 
işkencelerle, çırpınarak, ihtiliç
lar, deprcnmeler ic;inde can ve -
rtrdi. O ne fecaatti!.,. Ayniyle, 
kuşpalazı serumu, yavrucukları 
Ugursuz ve dehşetli hastalığın 
ölümlü pençesinden kurtarmadı 
rnı? Her yıl, sayısız çocukları, 
boğularak ölmekten kurtaran 
DOktor Roux, ne hayırlı bir de
hadır! .. Rontken'in içimizi gö
ren ışıklı gözü de, başlıbqma 
bir acundur. Şeker hastahema 
k!1J1t enaillin denilen ilacı bulan 
hiııin, bu korkunç hastalığın 
ihtil&tıar yapmasının önüne geç 
rnedi nıi •• Bu hayırlı a~ler sa
Ytlmakıa tükenmez! .• 

Ömeldcriınizi, tıptan alılfnmZ "ri1uz ••ısmm ellinci yıl dönü
:uı~aneaiylet!ir. ilmin hangi 
meı..._.L0ktur ki, insan ilerle-

-qqn, en parlak tanıtlan ol-

No. 48 

VOSMAI 
Etenı lzzt:t BENiCE 

Doktorun 
bir gül~naklannda ten 
dı ve &özle . . t_c>P.landı, dağıl -
-Bend~~ıçi de gülerek: 
Dedi. cnı:y kızmı .. 

kırıtkan bir ey birden civelek, 
run gozleri -~ ile dokto
turan, bu~~~ baktI:. T~tuş
içten kopma b' en gozlerinde 

_ Hani ~;~vardı: 
Gün d. •ız bana yal· 

nız ey ıyeceıktiniz. y· k 
a:ım dediniz. ıne 1

• 

Doktor daha kıvançlı. 
- Peki kıznn degil Gün 

•. D~i ve gözü koıund.1 •~e 
ilıştı: 

- Oo.. On iki buçuk. 
Ve Güney'e önerge etti• 
- Haydi yemeği ~ yi • 

yelim. 
- Bılmem sizi rahatsız etmetı 

mıyım?. 

- Tcr&ine. Çok aevındiri 
JW. 

z D • 
1 L 

Denizden Sonra Güneş Banyosu 
Usluluk da satın 
Alınablllyormuş 1 

Her ana baba çocuğunun akıllı, us
lu, anlayıfh olmasını ister. Dün bir 

1uetede gördügümüz bir yazıya gö
re Japonlar bu iıi kökünden düzelt -
miflerdir. Sizin anlayacağınız çocuk
lann akıllı uslu olması analarının ba
balarının elinde imiş. 

Balan nasıl? 
Bir çocuk on yaşına bastı mı onu 

alırlar bir tapınaga götürürlermiş. O
rada Tanrıya yalvarırlar, adaklar a
darlar. Sonra da hep beraber dıprı 
çıkarlarmış. Bu törenin belli başlı te
meli çocuğun yapılan yalvarmalardan 
sonra geri dönüp bakmaması imiş. E
ğer çocuk böyle bir iş karıştırırsa, 
bütün tören bozulur, yapılan adaklar 
boşuna gıattu.ı~. 

Fakat adam buna bakıp ta 1ayıe 
düşünüyor: 

Acaba bütün Japonların bu tapınak 
tan geçtiği ileri aürillebilir mi? 

masın ! .. Fizik, kimya, bioloji, 
gökçUlük ve başkaları .• 

Karanlık ruhlu karamsarlar 
(bedbin) ne derse desin, soysal
lı~ ve ilim. insanları bambaşka 
hır şekle soktu.. lncelttL. Ruh
lara nezahet verdi. Kültür san
ki insan tabiatini değiştirdi. Yü 
reklcre sevginlik (şefkat) ve 
acnna (merhamet) koydu. Ya -
pyış yumuşadı. O eski sertlik 
ve kabalık geçti. Ama, diyecek
siniz ki, dünyada: Fenahklar, 
f etiketler, hastalıklar eksik de
ğil.. Ahlaksızlık ortadan kalk
madı. insan oğlu rahat yüzü ve 
bahtiyarlık görmüyor. Evet, 
bunlar büsbütün Y-anlıt degil .• 
Ancak hayat keıiaiıiğinden bir 
Ç&rplfmadır; bir yor&Unluktur. 
Bunun başka türlü olmasına 
maddiğ imk!n yoktur. 'talnız 
kuduz aşısı gibi iyilikleri gazCS: 
nünde tutarak yaşadığımız dev
rin kolaybklanm, rahatlıklan
nı unutmamak,ıevinmek gerek
tir. 

Yusuf Osman BUKULMEZ 

- Gerçek mi söylüyorsunuz?. 
-Evet.. 
- Peki. Kabul ediyorum öy-

le ise. 
Bu, daktonın Gilney'i ilk ça

ğırtıaı ve beraber yemek yiyişi 
oluyordu! 

0.347 

Kırmızı ~ bodur, ıiı -
man kadın Ciilerken dişlerini 
dudalda,nndan cbpnya aarkıta 
sarkıt& eordu: 

- Yine nerelerdeain Vedi? •• 
Vedi, mantosunu çıkarıyor. 

du: 
- Buralardayım Madam An

na.. Geçiniyoruz!. 
Madam Anna hem yuvasına 

dönen bir körpe yavruyu yeni • 
den ele geçirenlerin sevinci ile, 
hem de eski bir tanışm kendisi
ni aramaımdan memnun ola
rak: 

- Bre çaplan bır iki aydır biç 
ramıyordun '. Kale sen bö le 

ercle d n 1. Karabatak oldu 
Ne Yag ı parçalara • 
la ?. 

BULMACA 

Bulmacalarıma öz türkçedir. Şek
limizin bo§ gözlerine k:ı~ılıklannı yer 
leştiriniz Y cdi gün arka .. kaya bul
ır.acamızı d"ğnı çözülmüş olarak gön· 
dercnler arasn1da kurga çekiyorıu. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacalan
mızı istediginiz gün çözmeğe başlaya
bilirsiniz elverir ki yedi ıUn arka ar
kaya çözülmüş olsun. KarpWdan "ls
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol
layum. 

• 
Arma§anlarımız 

Birinciye: Atatilrk resmi 
ikinciye: Zarif bir cüzdan 
Uçüncüye: Bir stilo 
Dördüncilye: (Güze bir koku) 
Be9incıy ~ Bir not defteri veya si-

nema artistleri albümü. 

:> (ı I 8 9 1 ol"h 

Soldan ıağa: 
1 - Bir deniz adı (3) Kırmızı 

(2). 
2 - Kötek (S) . Eğri değil (3). 
S - Kemigin içindelf,i (4). Çevik 

(4) .. 
4 - Berf (3). Kalbur (4). 
5 - Ditlemek (7). 
6 - Damen (4). Genftlik (2). 
8 - Cerahat (4). Eaer (2). 
O - Aayada bir tehir (5). Secca-

de (5). 
10 - Genitlik (2). Şaibe (4) 
11 - Duvar (3). 
Yabrdaa afaiı: 

- Bır meyva (4). Dut ıcuına· 

Vedi şişman kadının gülüm -
semedcn daima kat kat duran 
ve gerilen yanaklarını oqadı: 

- Onu bana sorma. sende 
yağlı parça var mı? .. Onu ~l~ .. 

Ded. s .. _J, •• ..ıı...:aürdü. 
ı. oora sozunu z.wu : 

- Hani o Bafra'h teciaıenı 
bana yapacaktın. Yapmadın? 
Ne diye sana uğrayayım?. 

Madam Anna bir türlü uya
madığı yanm lstanlnıl ağ sile: 

- Bre yavrucuğum. Sen gel
din de, ben Bafra'lıyı sana Y~P
madnn mı?.. O gece Tufan ı!~ 
bulustun, gittin. Bir daha go
rünmedin. Ben seni çok arıyo
nım, çok istiyorum ama sen 
yoksun. Sen de kazanacak, ben 
de kazanacak .. 

Dedi ve sordu: 
- Bana gelmiyorsun da nere

den iş alıyorsun?. 
Vedi güldü: 
- Y oo.. lgte bu söylenmez. 

Nereden nered!ll?. Geçiniyo
rum. lyi yaşıyorum. Çok para 
al onun. 
Kırmızı yanaklı kadın gülerek 

soyledi: 
- Tabii l&vnan 1imdi 5ok 

Öz dilde CjOk 

G~en kelimeler 
Öz dilde çok kullanılan ve ıuete

lerde çok geçen birkaç kelimeyi bu
rada tekrar yazmağı faydalı bulduk: 

Yöoetger: mü.tepr 
Yönetim: ida..., 
Örnek (Türkiyenin yönetim ıekli 

cümhuriyettir) 
Yönetge: idare 
Örnek: (Tütün yönetgni} 
Güdüm: idare 
Örnek: (Koat'un gildümü altında

ki tayyare Okyanusu geçti) 
Direktör: Müdür 
Seln-eter: Katip 
Uray: Belediye 
Şehir: Şehir 
Şarbayhk: Beledi,. nüliil 
ş.rbay: Belediye reisi 
Şar kurulu: Belediye meclisi 
Örnek: (İstanbul prkurul" dün 

au itini konuttu). 
.... ,.:Vali 
··~)': kapı•hınt 
ıc.munbayı Nabi78 miclirü 
Daniıtay: ŞUra)'ı devlet 
Yargıtay: Tem)'iz mahkemeaa 
Saiıtkur: Divanı nmlıı•tltat 
Damıman: müpvir 
Danııtt: Şira 
lııüder: Mulahaqüzar 

fi (4). 

2 - Nota (2). Tezahlirat (5). 
3 - Bir -riliyetiml.s (6). 
4 - Beyu (2). BUyil) valide (4) 
s - Kamer (a). 
6 - Nota (2). Rüzri (4). 
7 - İnce delil (5). Hal rabbau 

(4). 

8 - Ocret (3). Ta.,,tk edllınlt (4) 
g - Anbraya yakın bir yer (6). 

HayVan ölüaü ( 3). 
10 - ince kayık (3)ı 
11 - Amca (3). İstifham (3). 

kazanacaksm. Çağın. Kendini 
de iyi kullanıyorsun. Dadıa on 
sekiz yaımda kız cibisia. Hem 
de en güzel kut. 

Ve il.ive etti: 
- Sana kim camm vermez .. 

Parasını vemıez. 
Bedi güldü: 
- Kah •• kah.. kah f. 
Madam devam etti ı 
- Sen yalnız benim elimde 

olsan, bırak ötekilerin hepsini, 
ben de sen de, en çok kazanan 
bir tecimen kadar kazanınz. 

Bedi gülerek sordu: 
- Hakikat mi madam?. 
Madam gayet ciddi cevap ver-

di: 
- Ne diyorsun bre yavnım. 

Seni bir gören ·,ir daha aynl • 
mak istemiyor. 

Ve .• bi.u .izgi1n bir bakı;la 
devam etti: 

- Ama iıte her ıey gibi bu
nun da sonu yok. Bari biraz pa
ra tutsan. Sonra hastalık var, 
sağlık var, her ıcy var! 

Bl yeni bir kahkaha savur
du: 
.__ - Aldırma. lleriai isisı büı;ik 

(TANI iN ÖYK0S0 

Çam Kozalağı ... 

Vapur iskeleye yanaıınca (Gün
gör) gilvertedeki yolcuları gözden 
geçirmeğc ba§ladı.. Kalabalık içinde 
dostlannı görrniye çah§IYOr,. bakmak
tan gözleri kararıyordu. .Bırkaç da
kika durup gidecekti vapur .. Ya gö
remezse bir hafta önce tasarladıkları 
bu ilk y~z gezinti~ suya dü~~Uş ola
caktı. Gözleri fırıl fınl donuyord~. 
Birdenbire bakıtları arka gilverte1119 
bayrak direğinin dibinde durd~. Ar
kadatları orada idi. Onlar da ıakele
deki kalabalığın içinde onu. a~a,~f!· 
yorlardı. En sonunda gözlen bınbın
ni buldu.. Kapılar açılınca "Güngör,, 
kalabalığın arasından sıyrılarak arka 
güverteye ulaştı.. Arkada§t 1co gil
ne9 batısı renginde yün bir süveter 
ciymişti. Batında o tenk beresi var· 
dı. Güneı gibi güzel bir kadın:· 
GUngör onun açılan kollanna kendi
ni attı: 

- Canım lcocum .. 
- Güngörcügüm .. 
Öpil§tüler. Güngör, !co'nun kocaaı 

Sedada ve arkadaşı delikanlıyla da 
esenleşti (Esen - selim). Sedat, bü
yük, içi yiyecek dolu aan çantasını 
kaldırarak. genç kıza sakladıktan ye
ri verdi. Güngör, keyifliydi .. Gülerek 
bakıyordu dört yanma .. Serin bir ilk· 
yaz esini, çiçek kokularıyle deniz 
kokulannı biribirine karııtırarak eai
yordu .• Deniz pırıl pınl.. GUnet ılık .. 
Vapur adalara doğru gidiyor. Gün
gör gözlerini karşıda birer benek ye
şil duran adalardan çevirdi: 

- Çocuklar, dedi. Bugün ıizJeri 
bulamıyacaıım diye öyle korktum 
ki.. 

İco sordu: 
- Niye korktun? .. Bunda korb· 

cak ne var aanki .• 
Genç kız boynunu bükmü§tü. Sesi 

kırık uyumla (uyum • ahenk) dolu 
idi: 

- Hayatında, bir dileil yapılmı
yan, hiçbir iateıi yerine ıelmiyen in· 
aan ô.zkca (özkea - elbet) korkar ••• 
Bu ada gezıntiai duılarıma (rüyama) 
giriyordu .• 

Acıklı, acıklı cnterek ıuatu. Gilzel 
yüailniln içli bir görilnilfU vardı. Yü
ziine bakanlann yilreginde, bir am 
kıpırdıyor, içlerine acı diıtilyordu. 
Vapur Burgaza gelince çıktılar .. Yol
larda pembe badem çiçekleri açDU§, 
çam kokulu gilneı sıcagı yerleri ıaıt· 
nuştr.. İco kocasının koluna geçti. 
Giinıörle delikanlı yan yana arkada 
cidiyorlardı., Hiçbir SÖZ konU§lllU• 
yorlar, fakat baılarırun icinden biri
birlerine bir yol varmrt gibi dütiln· 
düklerini seziyorlardı.. Genç kızın, 
yalnrzım, benim de kolumun aaılaca
ğı, yüreğimin seveceği bir erkek ol· 
aa, diye diltündüiünU delllwılı .ezi
yor, delikanlının, bütün hayatımda 
bana arkadaı olacağmı umsam aeni 
yalnıshktan kurtarmak laterdlm de
diğini cenç kı.s anlıyordu. öndeki 
ıenç kan koca onlan anlapınlar eli· 
ye umursamıyor gibiydiler .• Dik bir 
yoku• tırmanıyorlardı. GUngör Ua
t~den pardöıüsimü çıkardı. Elinde· 
kı çanta ağır gelmiş, yorulmuıtu. De· 

projelerim var! I:"'sen şaprsın.. 
D:di ve yeniden: 
- Hani şu Bafra'lıyı ne u · 

man yapacaıkıın?. 
Diya sordu. 
- Ona çok mu aklın saplan

dı?. 

- E o kadar çok öğmüttün 
ki .. 

Madam: 
- Bre o kolay. Şimdi bulaca

ğım •. Fakat, benim bir ba~ka sı
kıntım daha var .. Zaten seninle 
bunu konuşmak istiyorum. 

Bedi şişman madamm hoş
landığı senli benliligc saparak, 
madamın oturdugu yerde bir 
kocaman baş lihana giıbi kuık
lan üzerine yığılan göbeline 
parmağını.ı ucile dokundu: 

- Bu kannda srkmtı mı olur 
madam? 

- Deme öyle .. Çok sıklatıda· 
yıın.. 

- Haydi bre. BiltUn bunlan 
alay olsun diye aöylUyonun.. 

- Yok be kale .• Gerçekten 
aöylilyorum r . 

- E .. nen var?. 
MM!amı • 

likanh onun elinden ağırlık yapan 
çantayı ve pardösüyU aldı. Genç kı· 
zm boş kalan elini alarak ~oluna ge
çirdi .. Gün gör yüreğinde. b~r rahatlık 
duydu birdenbire .• Kendını ya~da
ki adama öyle yakın. buld~, kı, o~ 
eU1erek minnetle (turkçedır) bak!1 · 

- Kola geçmek ne rahat ıeymı~ 
dinlendim adeta .. Öyle yorulmuıtum. 
artık yürüyemiyecegim aanıyor~um... 

Sözleriyle çıktılar yokuıu aoyler
ken, cözleriyle bayat yolumda da 
böyle yorgun ve umutlarım diyordu 
sanki .. Delıkanlı içinde alevli bir 8"· 
ginin batladıgıru duydu: 

- Günıör, dedi. Benim baya.t ar· 
kadatım olmak ister misin? 

Genç kız birdenbire ta•mDlf dur
mu,tu. Kolunu onun kolundan çekti. 
Sallanıyordu adeta (türkçedir) .• Eli
le bir çam dalına aaıldı. Delikanlıya 
dikkatle bakıyordu. Gö.ılerinde inan· 
ınulık dolu bakışlar vardı. Sc:ei ço • 
cuklatmıt gibiydi: 

- Bana mı öyle geldi. Yoba bir 
,eyler söylediniz mi? .. 

- Evet, ben söıledim. Tekrar da 
.ayliyebilirim.. Benimle evlenmek 
iater misin Güngör'cügiun) 

Genç kız dala büabiıtiın asıldı. Ta
secik bir çam dalıydı bu_ Ucwıd 
yemyefil büyiık bir zlimrilt gibi pı
nldıyan kozalağı vardı_ Güngöriln 
elini dalın yukarsından yavaş yava 
kayıyordu. Ucuna gelince kozalag 
asıldı. Titriyen bedeninin bütun 
kuvvetiyle asıldığı için kozalagı 
tazecik sapı dayanamadı, kopuverdı 
Genç kız birdenbire yerde buldu 
kendini .Avucunda .koızalak kalım!tı.· 
Birdenbire gözleri yapandı: 

- Görüyor musun, korkmakta n 
kadar hakkım var, dedi. Tuttuğum 
her dal kopuyor .. Ya avucumda bır 
kozalak, ya da yürciimde bir a,;.rı lı 
rakarak ... 

Delikanh kolundaki çantayı. par 
döaüyii yere fırlatarak, ıenç km 
yanma oturdu. Yumuşa~ . aeYif!erl 
onun cözlerindeki yqı aileli. Sesınd 
inandmcı bir •cakhk doluydu: 

- Korkma Giingör, bana inan 
dedL rutunacaem, en sağlam bı 
dalın olacapm Mnin... Söz veriyo-
rum., 

Bajhtnnm Uatündeki çam dalları 
çıkan nınle titreşiyordu .. Genç kur \ 
kirpikleri de titrqen daınlalan ta 
yordu.. Durgun deniz, çam kokul l 
gilnCf, serin eain, biribirine karıştı 
Başı dönüyor gibiydi. Bu döne~ ba 
içinde iyi bir yürek taııyan dclikaı 
hnın genç ve sağlam yaınlı göfaü 
bıraktı.. Çam. dallannın bıtJrtnı, ı ı 
ciinet. aeriıı eain, çarpan yürek ku 
laklanna: 

- tnan, inan, inan artık .• 
Diyordu •nki .• Y .. yıtında ilk~ 

larak tatlı bir rahatlık duydu içinde 
Gözleri yan araludr .. Dudaktan ya 
açıldı. Delikanlıya baktı ve bir ti' .i 
aöz aöyledi: 

-Evet.. 
A vueımcla eon kopan dahn a r 

(hatıra) ar çam kozalağını ıda aı 
tutuyordu. Cabit UÇU ' 

- Kimsecikler duymasın.. 
Der gibi sagma soluna bakı 

dı. Sonra, telişlı telaşlı, kori 
korka anlattı: 

- T'"in gece u ıkalsm basıl 
yorduk. 

Ne oldu?. 
- "7..abıtai ahl"kiye başm 

munı" yanında bir sivil komis"' • 
le beraber geldi. 

Bedi: 
-E e ..• 
Dedi, Hcybeli'yi, Halki Pa 

laa'ı omdaki korkU&Unu gö 
ri~en geçirdi, tüyleri sanki , 
ne oradaymış giıbi diken dik l 

oldu. 
- Sc..na.. geldiler. içer 

kızlar, h i müştc vardı. H 
sini alıp karakola götürece 
Biliyorsun ya, benim mÜ§terı 
lerim hep büyük büyük ad. 
lar. Paralı, soydan nilıten 
Böyle bir kepazelik olursa he.,, 
iıim bozulac .k, ev· kapa 
cak., müşterilerim kaçacak, h 11 

de ben g~ altına gidcc .• ı 1. 

[Arkası v 
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Grupları Türkiye
en Kömürü Alaca 

Muhtelif Fransız grupları 1 Fransız gruplarının, kömür 
memleketimizden maden kömü almak için dış piyasalara baş 
rü almak üzere yeni bazı müra - vurmaları, Sar havzasının Al 
caatlarda bulunmuşlar, nümune manyaya dönmesi ve Fransanm 
ve fiyat istemişlerdir. Ata.kadar- kendi ihtiyacını bu mmtakadan 
larm y~p.tıklar~ t~~kik~t, .Fr~ı: - te~in etmek istemeyişi şeklin 
sanın hızım komurlerımız ıçın de ızah edilmektedir. 

-

-
kontenjan ayırmaması yüzün -
den ,bu isteğin bugün için yeri -
ne getirilemiyeceğini göstermis 
tir. Mamafih, bir kısım Fransı~ 
eşyasının ithali mukabilinde 
memleketimiz için kömür kon
tenjanı verildiği takdirde, bu ka 
bil olabilecektir. 

\Meyva ens itüsine 
Köyl ·· ıer a ınacak 

lstanbul llbayhğı tarafından Bü
yi'ikderede kurulan Meyvacıhk ensti
tüsüne bu sene İstanbul kö} lülerin
de;n 50 kişı alınacaktır. Bunların yaş
ları 15 - 30 arasında olacaktır. 50 köy 
lüniin 35 i erkek 15 i kadındır. 

Blınlara bir sene müddetle meyva
cılığe!l bü~ün şekilleri gösterilecek ve 
amele gibi çalıştınlacaktır. Enstitüde 
yatm.1, yeme, içme parasızdır. Ensti
tüye .alınanlara amele gündeliği veri
lecektir. Bu gündelikten yemek para
sı çıkarulacaktır. Geriye kalan para da 
sene soı:ıunda enstitü bitince kendile
rine sel':!;Xlaye olarak verilecektir. 

EnstitJiye ilk veya köy okullarını 
bitirenler üstün olarak alınacaktır. llk 
yıl çıkanlardan 1 O kişi daimi surette 
çalışmak üzere enstitüye alınacak. 
kendilerine gündelik verilecektir. 

Enstitü boylece İstanbul köylüleri
n~ fenni u~ ullerle meyvacıhk öğret -
mış olacakt!ır. 

Yerli mallar sergisi 
ve iıeahisar idaresi 

Galatasa:ray lisesi binasında 
açılacak olan yerli mallar ser -
gisi için ha2·ırhklar ilerlemiştir. 
Bina dün sergi komitesine tes
lim edilmiş we pavyonların inşa 
sına geçilmiştir. 

İnhisarlar idaresi, onuncu yıl 
dönümü müna'ısebetile bu seneki 
sergide büyük bir pavy~n ha -
zırlatmağa ba_şlamıştır. Yerli 
mallar sergisinde, ilk defa ola -
rak, satısını. pavyonlarda 1-turu -
lacak, Türkiyede yapılan yerli 
mallardan birer nümune bulun
durulacaktır. Satışız pavyon isi 
ni bir firma üzerine almış ve der 
hal işe başlamıştıı:. Teşhir edi -
lecek nümunelerde firma isim -
leri hiç zikredilmiyecek, doğru
dan doğruya yerli malı olarak 
gösterilecektir. Diğer satışlı pav 
yonlarda geçen sergilerdeki gibi 
s;au~lar yapılabilecektir. 

Afyon sabşı 
uyuşturucu maddeler inhisa

rı idaresi, İtalyaya yeni bazı af
yon satışları yapmıştır. Yeni 
teklif ve siparişler gözrlen geçi -
rilmektedir. 

No : 72 

Dün gelen bir habere göre 
yeni ticaret anlaşması için Pari 
se giden heyetimizle ilk görüş 
melere başlanmıştır. Bu görüş -
meler sırasında kömür işinin de 
mevzuu bahis edilmesi beklen • 

' -
-

mektedir. 

azmir panayırı ic;in 
Tenzilatlı tarife 

Ankara, 5 A.A. - 22 ağustos 
ta açılacak olan arsıulusal İz -
mir panayırına iştirak edecekle 
re şark demir yolları tarafından 
:roicu. ve eşya tarifelerinde aşa
gıdakı esaslar üzerine tenzilat 
geri verilecektir. 

22 Ağustosta açılacak arsıulu 
sal İzmir panayırına eşya götü
receklerle, götürecekleri eşya i
çin umumi tarifeden yüzde 70, 
ve sergiyi görmek için gidecek 
lerden yüzde 50 tenziiat yapıla 
caktır. 

Bu tenzilattan istifade etmek 
için sergi komitesi tarafından 
verilen vesikanın şirkete gönde 
rilmesi şarttır. 
Eşyalarım sergilendirecek 

kimselerin, bu eşyaların nakliye 
paralarını gidiş ve gelişte tama 
men vermeleri lazımdır. 

Yüzde 70 tenzilata gelince, 
Bu eşyaların gidişte beraber 

götürülen eşyalar olduğunu ve 
gidiş gelişlerinde ağırlıklarım 
gösterir sergi komitesi tarafın -
dan verilen vesika evrakı müs -
bite makamında bir istidaya iliş 
tirilerek şirkete verildiği zaman 
ger verilecektir. 

Bu müsaade gidiş için sergi -
nin açılmasından beş gün evvel 
den ve açılıncaya kadar ve dö -
nüşte de serginin açılma günü -
nün bittiği tarihten beş gün son 
rasma kadar muteber olacaktır. 

Sergiye gidecekler ile mal 
götürecekler Yunan hattın
dan yüzde 25, derecesinde bir 
tenzilattan istifade edecekler 
avdette nümuneleri parasız 
naklolunacaktır. 

Könisgberg kongresi 
Ağustosun 18 inde Almanya

nm Könisgberg şehrinde 23 ün
cü şark Alman panayırı açıla -
caktır. Bertin Ti.irk ticaret oda
sı, panayıra bizim de iştirakimi 
zin teminini alakadarlara bildir 
mştir. Bu hususta tetkikat ya -
pılmaktadır. 

KIRMIZI VE SiYAH 
- Stanislas'i da bir görüp 

kucaklıyabilseydiniz ne iyi olur
du! dedi : 

Bu canlı cenazenin ateşsiz 
sarılmaları en sonunda Julien'e 
çok dokundu; o kadar ki yolda 
uzun zaman başka bir şey düşü
nemedi. Ta içinden yaralanmış
tı ; dağı aşıp da Verrier.res ki
lisesinin çankulesi artık görün
mez oluncaya kadar dönüp dö
nüp arkasına baktı. 

Bötum xxıv 
BİR BAŞŞAR 

Bu ne gürultiıl iş peşüıde ko
şan ne de çok adam vnrmış 1 
Yirmi yaşmda bir delika:nh ka
fasında istikbal için bu kadar 
çok tasar, n ka karşı bu kadar 
aldırışsızlık olur mu ? 

BARN.AVE 
Nihayet ta ötede bir dağın 

uzerinde kara duvarlar gardü ; 
bu, Bcsancon kalesi idi. içini 
çekerek: "Ben bu yüce harb 

STENDHAL 

şehrine, onu düşmandan koru
mak için gönderilen alayların 
birinde bir asteğmen olarak 
gelseydim benim için ne kadar 
başka olurdu 1 ". 

Besançon Fransa'mn en gü
zel şehirlerinden biri olmakla 
kalmaz, orada gönülce de, kafa
ca da zengin çok adam bulunur. 
Ama Julien yoksul köylünün 
biri idi, öyle kimselerle tanış
mak çaresini bulamadı. 

FouquC'den bir kat elbise al
mıştı, şehre bununla girdi. 
16 7 4 muhasarası tarihini merak 
edip İyice öğrenmiş ve sanki ya
şamıştı; gidip medreseye ka
panmadan önce tabyalarla ka
leyi bir gezmek istedi. iki üç 
defa az kaldı nöbetciler onu tev
kif edecekti; istihkam zabitle
rinin, yılda ondört onbeş frank
lık kuru ot satabilmek için hal
kın dolaşmasuu yasak ettiği 

BORSA 

5 Temmuz CUMA 

PARALAR 

Alıı Satıt 

Sterlin 617,- 622,-
Dolar 123,50 125,50 

20 Fransız frangı 166,- 169,7 20 Liret 202,- 204,-
20 Belçika Frangı 81,- 83,-
20 Drahmi 22,50 24,-
20 Isviçre fr • 814,- 8ı8,-
Florin 81,- 83,-

20 Çek Kron 98,- 100.-
Avusturya §İliıı 21,50 23,-
Mark 40,- 42,-
Zolti 22,50 24,50 
Pengo 23,- 24,50 
20 Ley 14,- 15,-
20 Dinar 52,- 54.-
Y en aı.- 32,-
İsveç Kuron 30,- 31,-
Altm 940,- 941,-
Mecidiye 58,- 59,-
Banknot 228,- 230,-

ÇEKLER 

Parls iizerinf 
l ngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Drahmi 
İsviçre frangı 
Leva 
Folrin 
Çekoslovak kuronıı 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Peng<t 
Ley 
Dinar 
Yen 
<:;ernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Kapanış 

12,03 
622.-

0,79,60 
9,64,34 
4,72,57 

83,71,50 
2,43,95 

63,86,10 
1,17,23 

19,08,75 
4,23,25 
5,81,43 
1,97,85 
4,21,-
4.51.40 

63,77.55 
34,96,33 

2.78,30 
11),98 

3,12,87 

Iş Bankası Mü- 90.-
,, ,. N. 9,50 
.. .. H. 9.70 

Anadolu % 60 25.75 
Anadolu % 100 42,50 
Sirketihayriye J6.-
Tramvay 28.25 
Bomonti - Nektat s.ıs 
Terkos 16,-
Reji 2,60 
Aslan çimento 10.10 
Merkez Bankası 58,-
0smanlı Bankuı 24,50 
Tctcfon 11.25 
lttıhat değirmenci! k T.A. . o 
Sark Değirmenleri 0.80 
Şark merkez eczanesi 4.60 

iSTiKRAZLAR 

Turk Borcu I Kupon Kesik .. II " " 
" " 111 " " Ergani 

İstikrazi dahili 

28,07,50 
26,10 
26,7 5 
95,-
94,25 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupon Kesik 10,25 
Anadolu I ve II 44,40 

il Kupon Kesik 45.-
Anadolu miıme.sil kupon kesik 45,25 

Uyuşturucu maddeler 
Uyuşturucu maddeler inhisa

n genel direktörü Ali Sami bir 
aylık mezuniyet almıştır. Ali 
Sami, bu mezuniyeti sırasında 

Avrupaya giderek bazı tetkik -
1 erde bulunacaktır. 

Fransız bankası 

Paris, 5 A.A. - Fransa Ban
kası iskonto fiyatını yüzde beş
en yüzde dörde indirmiştir. t 

yerlere giriyordu. 
Duvarların yüksekliği, hen -

eleklerin derinliği, topların o iç 
ürperten duruşu ile birkaç saat 
oyalandıktan sonra oradan ay -
rılıp şehre yollandı, ana cadde
de büyük kahvenin önünden 
geçti. Hayran hayran durakla -
dı; iki koca kapının üzerinde iri 
iri harflerle ''kahve'' kelimesini 
görüyor da yine gözlerine inana 
mıyordu. Çekingenliğinden sil
kinmek istedi: lıir cesaret edip 
içeri daldı; burası otuz kırk a -
dım uzunluğunda, tavam yer -
den hiç olmazsa yirmi ayak yi.ik
sek bir salondu. O gün Julien 
için herşey bir sihir dünyasını 
andırıyordu. 

İki bilardo masası başında o
yuncular vardı. Garsonlar her -
kesin sayı.şmı bağırıyor, oyuncu 
lar dört tarafı seyircilerle kuşa
tılmış masaları dönüp duruyor
du. Herkesin ağzından buram 
buram tüten dumanı, mavi bir 
bulut halini almıştı. Bu adam -
larm iri yapılan, hafif kanbur
laşmıs omuzlan, ağır ağır yiirlı
Y.iişleri, koca koca f~vorileri, 

istanbul 3 üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
2700 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup 

paraya çevı:ilmesine karar verilen ve tamamına S 160 
lira kıymet takdir edilen Süleymaniyede Samanviran 
evvel mahallesinde Dayehatun, Dökmeciler, Fuatpaşa 
sokağında eski 1 2-12 m. yeni 2 2-1 O 7 ri umaralarla mu
rakkam dükkanı olan bir ev tamamı açık arttırmaya 
vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşte
rilen kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha
mil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat. 
tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 24-7-935 tarihine müsadif çarşamba günü 
Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
art~ırması 8-8-9 3 5 tarihine müsadif perşembe günü dai
remizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci 
arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ini 
bulduğu takdirde tüste bırakılır. Aksi takdirde son art
tırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma on beş gün daha temdit edilerek 23-8-935 tarihine 
müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede 
yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas ka
nunun 126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicille
rile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadara
nın ve irtifak hakkı sah!plerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden iti
baren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dai
remize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasrn
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzi
fiyeden ibaret olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi be
deli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malt'.imat 
almak istiyenlerin 3 4-197 7 numaralı dosyada mevcut 
evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu gö
rüp anlayacakları ilan olunur. (3790) 

lstanbul Gümrükleri Satış müdür
lüğünden: 

Kilo Granı Marka No. Kab 
398 LL 3395 

2454 
580 

31 500 

2000 
164 

61 
217 

9,11.14 ('t san<lik), 
4 

LF 1/ 31 31 ,, 

,, ",,,, 

o l,3 2 t 

o o o 
CB 3064 1 s 
LL 48 1 ,, 

Kıymeti Eşyanın clnsJ 
T u:. 

718 Gramofon yayı. 

770 86 Adi demir kilit. 
450 Pirinç ile müretteb demir 

kilit. 
61 24 Pamuk ve ipekle tecrit 

edilmiş bakır telefon teli. 
300 Demir çapa ve zincir. 
114 Bozuk yağlı boya. 
121 50 Gramofon kolu. 

60 Köhne bakır ve pirinç 
mamlılatı. 

Yukarıda yazdı eşya 24-7-935 tarihinde saat 14 de 
İstanbul İhracat G. dahilindeki satış salonunda açık 
arttırma suretile satılacakdır. İsteklilerin muayyen za
manda müracaatları. (3603) 

Afyon Karahisar Vilayetinden: 
2 Temmuz 1935 salı günü ihalesi mukarrer olan 20000 

adet 12 - 8 ebadında oina nuara levhasının ve 164 aoet 
30 - 25 ebadında köy levhasının emaye olmak şartile 
kırmızı zemin üzerine beyaz yazı ile ve numara levha
larının beher adedi 8 kuruş ve köy levhasının 80 kuruş 
muhammen kıymetinde eksiltmesine talip zuhur etme
diğinden 12 Temmuz 1935 cuma gunu ihale edil
mek üzere 1 O gün temdidine ve o gün de istekli zuhur 
etmediği takdirde pazarlık suretile ihalesine karar ve
rildiği ilan olunur. ( 3805) ' 

sırtlarına giydikleri redingotlar, 
her şeyleri ve her halleri julien
in dikkatini çekiyordu. Antik 
Bisontium'un bu asil eviadları, 
baırmadan konuşmuyor; kor -
kunç birer cengaver tavrı takını
yorlardı. Julien, olduğu yerde 
kalınış, hayran hayran bakıyor
du; Sesançon gibi biiyük bir baş 
şarın genişliği ve ihtişamım dü
şünüp duruyordu. Bilardo başın
da sayıları bağıran o bakışları 
gururlu bayların birini çağırıp 
bir fincan kahve istemeğe dili 
varmadı. 

Fakat kasada oturan küçük 
hanım, koltuğunda küçük paketi 
ile sobanın yanında durmuş, kra 
hn güzel beyaz alçıdan Öüstü
ne b~kan o genç köylüyü farket 
miştı. Gelişmiş bir Franche -
Comte güzeli olan bu kız, bir 
kahvenin değerini arttıracak en 
damda ve giyimde idi; yalnız 
Julien'in duymasını istiyen ya -
vaş bir sesle iki defa : "Monsi
eur ! monsieur!" dedi. Julien dö
nünce pek şefkatle bakan iki iri 
mavi gözle karşılaştı ve kendi
sine seslenildiini anladı .. 

Hemen kasaya doğru ilerledi; 
sanki düşmana atılır gibi bir 
hali vardı. Bu tez hareketi, kol
tuğundaki paketi düşürdü. 

Daha on beşinde kahveye çe
kili düzenli girmesini bilen Fa
ris mekteplileri kim bilir bizim 
bu köylüyü ne kadar zavallı bu
lurlar.? Şu kadar ki on beşinde 
kibar kibarcık olan o cocuklar 
on sekizinde bayağıl~şıverir. 
Taşrada rasgelinen o ihtjrash 
cekingenlik ise, kendini yenme
nin bir yolunu buldu mu, insana 
istemenin ne oldugunu öğretir. 
Kendine llttfedip söz söyliyen 
o güzel kıza doğru giderken J u
lien içinden: "Ona işin aslını 
söylemeliyim!,, dedi; çekingen
liğini yenmeğe uğraşa ugraşa 
adeta yiğitlesmişti. 

- Madame, ben ömrümde 
ilk defa olarak Besançon'a geli
yorum; parasını verip biraz ek
mekle bir fincan kahve istiyor
dum. 
Kız biraz gülümsedi, sonra kı 

zardı; bu güzel delikanlının, bi
Hirdo oyuncularının istihzalı ba
kışına, alayına uğramasından 

.. ~ 111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Deniz yolları ~ 
§ iŞLETMESi § 
E Acenteleri: Karaköy Köprübaşı :; 
: Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar· :;: 
: 111111 zade Han. Tel. 21.740 111111 : 

~ Mersin yolu E - . -: INEBOLU vapuru 7 Temmuz : - -: PAZAR günü saat 10 da Mer· : - -: sinekadar. (3773) 4594 :: - -- -§ Ayvahk yo u § 
E BANDIRMA vapuru 6 Tem- = 
: muz Cumartes günü 17 de Ga· E 
E lata rıhtımından Dikılıye kadar : 

= 4595 (3774) = ------------------------------ -§ Trabzon yolu § = ERZURUM vapuru 7 Tem- E 
=muz PAZAR günü saat 20 de E 
E Ri:r.eye kadar. (3794\ E - -:ıl l l lll l l l 111111111111111111111111111111 ~ 

lstanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

1 - Açık eksiltme ile do
kuz bin yüz on sekiz kilo 
kuru sovan alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 2 2 Tem· 
muz 193 5 tarihinde pazar .. 
tesi günü saat 16 dadır. 

3 - İlk parası 61 lira 5 4 
~uruştur. 

4 - Bir kilosunun fiatı 
muhammenesi 1 O kuruştur. 

5 - Şartname ve evsafı
nı görmek istiyenler her 
gün Çorludaki satın alma 
komisyonuna gelebilir. 

6 - Eksiltmeye girecek
ler ilk pey ,Paraya ait mak
buzla belli gün ve saatten 
evvel Çorludaki satın alma 
komisyonunda bulunmala· 
11 ıazuu~-- .1ı;6) (3809) 
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Ankara garnizonund .... ~{ 
kıt'a ve müessese efradının 
ihtiyacı için 450,000 kilo 
ekmeklik un münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesi 
2 lira 14 kuruş ücret muka
bilinde alınır. 

Münakasası 25 Temmuz 
19 3 5 perşembe gunu saat 
15· dedir. Eksiltme kapalı 
zarf usuliledir. Unun be
her kilosunun fiyatı dokuz 
bucuk kurustur. Mecmu 
tut~arı 427 50 lira İlk temi
natı 3206 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin ticaret odasında 
kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermeleri Iazımdır. 
Muvakkat teminat makbu
zu ile teklif mektuplarını 
münakasanın yapılacağı 
belli saattan bir saat evve
line kadar Ankara Levazım 
Amirliği satın alma komis
yonuna vermeleri. ( 55) 

(3808) 

korkuyordu. Sonra ürker, bir da 
ha buraya ayak basmaz. Salona 
doğru ilerliyen mahon koca ka
sanın ta yanında, adeta gizli bir 
mermer masa gösterip: 

- Şuraya, yanıma oturunı 

dedi. 
Kasadan aşağı doğru uzanı~ 

boyunun bosunun güzelliğirıı 
gösterri. ] ulien bunu farketti; 
bütün fikirleri değişiverdi. Gii .. 
zel kız gelip onun önüne b;.r fin• 
can, şeker ve bir francala koydll· 
Kahve icin garsona seslenmel~ 
istemiyor, garson gelince artı); 
]ulien ile haşhaşa kalamıyacagı• 
m biliyordu. 

Julien, düsünceli düşünceli, O 
kıza bakıyor, onun sarışın ve 
neşeli güzelliğini, içini perişall 
eden hatıralarla karşılaştırıyor· 
du. Kendisinin de ne kadar s~· 
vildiğini düşünmek, çekingerıl~' 
ğini hemen hemen tamamile gı· 
derdi. Güzel kız ancak bir a~ 
durabilecekti; Julien'in gözle!'' 
nin icine baktı. 

- Bu pipo dumanı sizi öksii!' 
,(Arkası var h 

N. ATAy, 
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ATiNA MUHTELiTi YARIN C3ELiYOR 

PEDAL ÇEViREREK FRANSAYI DÖNECEKLER 

Bisikletle Fransa Turunu Yapacak Spor· 
cular Paristen Kalktılar, Lile Vardılar 

Yarın Gelecek Takım Arasında 8 Dane 
Beynelmilel Oyuncu Olduğu Söyleniyorl 

A tina muhtelit takımının İs
tanbula en kuvvetli kadrosu ile 
gelmekte olduğuna artık mu -
hakkak nazarile bakabiliriz. Bi
ze temin edildiğine göre muhte 
li t takım bilhassa son Balkan 
müsabakalarından sonra en iyi 
formünde bulunmaktadır. 

A tinanın en kuvvetli üç takı
mı olan Panatenakos, Apolon 
ve Enosis oyuncularından teşek 
kül etmekte olan muhtelit taknn 
oyuncularından sekizi beynelmi 
lel olmus diğerleri de mütead -
dit vesilelerle Yunanistall"ı ba -
riçte temsil etmişlerdir. 

Yunan milli .takımının son 
Balkan maçlarında Romanya ile 
puvan puvana geldikleri düşü -
nülecek olursa Yunan taknnla
rının kuvvetleri hakkındaki şüp
heleri izale etmek mümkündür. 
Balkan kupa maçları oynanır • 
ken Avrupa gazetelerinde bile 
çok iyi not alan Milyakis ve Si
diropulos son oyunlarında son 
derece muvaffak olmuşlardır. 

Atina muhtelitinin sahaya ne 
suretle çıkacağı kati olarak bili
nemezse de her halde aşağı yu -
kan şöyle bir kadro ile oynaya -
cağım. zannediyoruz. 

Kaleci: Apolon takımından 
Fromenidis'dir. Bu oyuncunun 
son derece iyi bir f~rmda oldu -
ğu söylenmektedir. 

Bekler: Pirakos ve Gasparis 
müdafaa hattt, biribirlerile çok 
iyi anlaşan bir çift olduğunu işit 
tik. 

Haf hattında oynayacak o -
yuncular Gikas, Kasimatis, Sidi 
ropolus•tur. Bunların Balkan 
turnuvasma istirak eden milli ta 
kımda yer aldLltlarım söylemek 
kuvvetleri hakkında bir fikir e
dınmeğe kafidir. 

Mily!lkis, B~l~asis, Sofyanopu 
los, Trıyandaf ılıs ve Hristodulo 
dan mürekkep mühacim hattı -
nın dört oyuncusu ayni klüpten 
olmak itibarile biribirlerile son 
derece iyi anlaştıkları muhak -
kaktır. 

İsimlerini saydığımız bu oyun 
culardan Milyakis, Sidiropulos, 
Baltasis, Hristodulo, Kasima -
tis, Gikas, Gasparis, Krinikos 
l3alkan turnuvasına iştirak et -
ıniş oyunculardan olduğu için 
Atina muhtelitinin aşağı yuka
rı Yunan milli takımı demek ol
duğunu söyliyebiliriz. 

Atina muhtelitinin merkez 
mühacimi Sofyanopulos geçen 
sene İstanbulda tanınmış ve te
miz oyunu ile herkesin nazan 
d~kkatini celbetmişti. Çok se -
vınııi bir oyuncu olan bu genci 
tekrar seyretmekle futbol me -
rakhla_rı her halde memnun ka -
lacaklardır. 

Atina muhtelit takrmınm ba 
~md~ kafile reisi olarak doktor 
e~rcisi ve ikinci reisi Mösyö 

alohos gelmektedirler. 
yunan futbolun b'" ··k emekle n geç b a uyu 
.. en u sporcuları arasında 

gormekle İst b h 
k·k~ b" an ul mıntıkası a-

ı ı ır sevin . 
maktadı ç ve ıf tihar duy -r. 

İstanbula 
!ardan Yu Y1azdıklan mektup-

nan ı do 1 lstanbulu b ·· .. ~t sporcu arrn 
]edikleri ~Yuk hır sevinçle öz 
dostluk havaaşzlınaktadır. Bu 

v. sının m 1 d d 
esecegıne ve hake aç ~ a a 
mn oyunu son 

2 
m Şazı Teze~ 

mizin yüzünü }mantarda hepı 
ğuk kanldıkla a.gdarttığı gibi so -

ı are ed ~· 
~üphesiz nazari! b ecegıne 

e akıyoruz 
Yunan muhteliti yi b ' • 

min edildiğine göre tenke 'kıze te
nı oyun 

~yna.ya~ o~unc~J.ardan mürek _ 
l eptır. a an Upasına hazır -
~.nbmla ~le kup~ ı:tıaçlarındaki tec 

ru e erı e en ıyı bir şekild 
f h l' 1 · e an-orm a ıne ge mış olması ı~ 

ı A . h . ctZim ge en tına mu telıtini tem . 
ı d .. sı -
en aramız a go~ek hepimizi 

memnun eden hır hadisedir. 
Spor temaslarından hasıl ol n 
dostluklar gençler arasında çok 
kıymetli hatıralar olarak ka • 

Yarrn gelecek Atina muhtelit takımından İki muhacim ... 

lırlar. Bu itibarla Yunan oyun- A) Stat kaprları saat 13 de 
cularınr İstanbul mıntıkası ken- açılacaktır. 
dilerini layik olan şekilde iyi ka B) Saat 17 de şehir ban<losu-
bul edeceği şüphesizdir. nun iştiraki ve iki şehir takımı -

Atina muhtelitinin burada pa nın huzurile Türk ve Yunan 
zar ve sah maçlarından sonra u- marşlarile merasime başlanacak 
yuşulduğu takdirde Ankara ve tır. 
İzmirde maçlar yapmak üzere C) Bayrak teatisinden sonra 
bu şehirleri de ziyaret etmesi bütün stat halkının ve bando -
mühtemeldir. nun iştiraki ile Cumuriyet marşr r .......... _,, .... --""""'-·i 
I TEBLiGLER 
a. .... - i 

T. t. C. 1. İstanbul mıntakasr 
Başkanlığından: 

1 - A tina - İstanbul şehir 
muhtelit takımları 7 temmuz 
935 pazar günü saat 17,30 da 
Taksim stadında ilk ve 9 tem -
muz 935 salı günü yine saat 
1 7 ,30 da Taksim stadında ikin 
ci maçlannı yapacaklardır. 

2 - Misafirlerimiz 7 temmuz 
935 pazar sabahı saat yedide Po 
lonya vapurile şehrimize gele -
c7.k~~rinden mmtakaya mensup 
but.un sporcu arkadaşların istik 
balı merasiminde bulunmak üze 
re Galata rıhtnnmda bulunma -
lan ehemmiyetle bildirilir. 

3 :- 7 temmuz 935 pazar günü 
programı: 

söylenecektir. 
D) Maçın hakemi Şazi Tez -

candır. Yan hakemleri Samim 
Talu ve Talat Özışrktır. Alan 
gözcüsü Bay Hikmettir. 

E) İstanbul muhtelit takımı 
için aşağıda isimleri yaz1h olan 
futbolcuların futbol ayakkapla -
rile saat onaltıda Taksim stad -
yomunda bulunmaları lazımdır. 

Beşiktaştan: Mehmet Ali, Nu 
ri, Hakkı, Feyzi, Eşref, Şeref, 
Faruk, Muzaffer. 

Fenerbahçeden: Bedii, Ya -
şar, M. Reşat, Esat, Ali Rıza, 
Fikret, Niyazi, Naci. 

Galatasaraydan: Avni, Lutfi, 
Kadri, Münevver, Necdet, İbra
him. 

Güneşten: Faruk, Rasih, Saıa 
haddin. 

Vefadan: Muhteşem. Liitfi. 

Marse' Thül : Şampiyon 

Rakibiyle, Adeta Oyun Oynar 
Gibi, Döğüştü 

Marsel Thilile Candet ring Ozerinde 
Meşhur boks ş~piyon~ Mar 

sel Thil bundaıi bır kaç gun ev~ 
vel Candet'yi yenerek yine dün
ya şam~yonu olmuştur. Bu şam 
piyonluk Thil'in otuzuncu şam 
piyonluğudur. Bu sefer he~ ulu 
sal, hem Avrupa hem de dunya 
şampiyonu olmuştur. 

Thil oldukça yaşlıdır. Fakat 
buna ragmen kuvvetinden hiç 
b r e ka betmemiş ve daima 
ar anlar ıbi dogıişmesini bil-

miştir. 
Son maçında Thil'i ring üze

rinde hasmile uğraşırken gö__ren 
ler onun adeta oyun oynadıgım 
ve hiç müşkülat çekmeden, alay 
eder gibi rakibine yumruklar 
savurduğunu farketmişlerdir. 
Thil bu müsabakadan hiç yorul 
mamış gibi çıkmış ve gülerek: 

- Eh bundş da muvaffak ol
duk! Bakalım daha boy ölçüşe
cekler varsa görürüz, demiştir. 

Fransa ve Frans1z turunu yapan bisikletçiler - Sağda ilk merhaleyi kazanan Ro
main Mais ve Aerts 

Fransada büyük bir bisiklet 
müsabakası yapılmaktadır. 

Muhtelif memleketlere men
sup bisikletçilerin pedal çevire
rek Fransanın etrafında tur ya
pacaklarını söylersek bu müsa
bakanın önemi daha iyi anlaşı • 
hr. 

MaIUmdur ki Fransa düz ara
ziden ibaret değildir. Onun için 
müsabakaya girenlerin hayli zor 
l?klarla karşılaşacakları şüphe-
sızdir. Bu zorluklar bilhassa 
Alp dağlarının eteklerindeki 
kıvrımlarda baş gösterecektir. 
Bereket versin bu yarışlar mer-
hale merhale yapılmakta ve her 
merhalenin birincisi ayn ayn 
gösterildikten sonra aynca u • 
muını bir birinci de tayin olun· 
maktadır. 

Bisikletçileri otomobiller, ye 
dek bisikletler, motosikletler 
takip etmektedir. Ve her mer -
halenin birincisi san bir mayo 
taştınaktadır. 

Onun için şimdiden Fransada 
heııkesin ağzında şu söz dolaşı
yor: 

- Bakalım bu sene sarı mayo 
ile kim Parise dönecek? 

Dün Paristen aldığımız bir 
telgrafta Fransa turuna dair şu 
tafsilat verilmektedir: 

Lille, 5 A.A. - Bisikletle ya
pılan Fransa turunun ilk yürgiı
mü (merhalesi) olan 262 kilo • 
metrelik Paris - Lille, kısmın • 
daki yarışın sonuçları şunlar
dır: 

Romanyalı Maes 7 saat, 23 
dakika, 58 saniyede birinci, De
calane ikinci gelmişlerdir. Bun
lardan sonra Pelissier, Aerts, 
Magne ve Leducq gelmişlerdir. 
Bwıların arasında bulwıan 

Leducq bundan evvel iki defa 
Fransa turunu kazannuş, fakat 
geçen sene yarışlara ginnemiş
ti. Fakat geçen nisan ayı zarfın 
da Parisle Boubaix arasında yap 
tığı bir nıitsabakada elde ettiği 
muvaff akiyet kendisi için çok ü
mitler vennektedir.Leducq 1924 
de Olimpiyat şampiyonu, Fran
sa şampiyonu ve dünya şampi • 
yonu olmuş ve o zamandan beri, 
7 defa Fransa turwıa girmiştir. 
Bu yedincisidir. 

Müsabakarya girenler arasın
da bulunan Georges Speicher 
Fransada herkesin sevdiği, be -
ğendiği kibar bir gençtir. 1933 
te Fransa turunu kazanmış, ve 
aynı sene dünya şampiyonu ol -
muştur. 1935 te de Fransa şam
piyonluğunu kazanmıştır. İki se 
nede üç şampiyonluk elde ettiği 
için herkes bunun bu sefer de mu 
vaff aık olacağını taıhmin etmek· 
tedir. Bu sene de yapılan Paris
Renes-Angers müsabakalarını 
da kazanmıştır. 

Bunların arasında bir de Mau 
rice Archamband isminde bir 
genç vardır ki bu da en tehlikeli 
rakiplerden biridir. Speioher'le 
beraber koştuğu zaman san ma
yoyu çok zor kazanmıştır. 

Son Fransa turunu takip eden 
ler Archamband'nın şampiyon 
rakipleri arasında bulunduğunu 
söylemektedir. 1933 te koştuğu 
zaman mütemadiyen san mayo
yu taşımış, tekrar tekrar taşı -
mıştır. Fakat ne yazık ki yolda 
bir kaza neticesinde düşmüş ve 
müsabaka haricine çrlanağa 
mecbur kalmıştır. 

Bu yazdığımız üç koşucu şim 
diki halde Fransa turunun şam
P.i>:.on namzetleri telakıki edil • 

mektedir. 

Her şeyde bahsetmek iptila • 
sında bulunan Fransızlar daha 
şimdiden Fransa turunun şam
piyonluğu için Arcamband, Le
ducq, Speicher üzerinde bahis 
tutmaktadırlar ... 

Bakalnn sarı mayoyu kim a· 
lacak? 

;'"- ' 
nüfus sayımı 

20 ILKTEŞRIN 1935 PA
ZAR GÜNÜ MEMLEKE
TİN HER TARAFINDA 
GENEL NÜFUS SA YlMl 
YAPILACAKTIR. 

1 - Nüfus sayımına esas ol
mak üzere Belediyelerce bütün 
binalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda otu
ranlar Hükumete haber vermeğe 
mecburdurlar. Oturdt•.~u bina nu
marasız olduğu halde haber ver
miyenlerle bu numaralan. ~ozan 

ve silen ve kaldıranlar ıçın para 
cezası vardır. 

Ba§vckalet 
İstatistik Umum Müdürlüğü , _,, __________ 49_20 ____ ~.J 

EMNİYET SANDIÖI MÜDÜR· 
LÜCiÜNDEN: 

Fındıklı Eski Salı Pazarı Süheyl 
Bey Cami imamı Bay Mustafa Sıtltt 
24·4-933 tarihinde &andığımıza bırak
tığı para için verilen 41546 numerolu 
bonoyu kaybettiğini söylemiştir. Ye
nisi verileceğinden eskisinin hükmü 
olmıyacağı ilan olunur. 

3 LiRA-Tuvalete ve rtriyata ait her 
ne vapmak istersenb herkesin yapa
bileceği şekilde formlilünU yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfcn 
laboratuvarı. Kadıköy rıhtım 76. 

~930 



Karakav'da Mareşal Pilsuds· 
ki'nin hatırası için bir tepe ya • 
pılmaktadır. 

Lehistan Dışbakanı Mösyö 
Beck ve diğer devlet adamları 
toı>rak döküyorlar. 

Bolivya ordusuni-ta ltullanr -
tan hafif bir makineli tüfcnk alt 
tarafına yerleştirilmiş bir seh -
pa ile yüksek bir irtifa verilmek 
kabil olduğundan tayY.Ueye kr 
şı kullanılmaktadıı;. 

Christıan Delyne, :Pariste ya 
pılan mayo müsabakasında bi -
rınci mükafatı almıştır. Onun 
yanında plaj elbiseleri müsaba
kacmda birinciliği kazanan Do]... 
ly Davis'i görüyorsunuz. 

Bu sene birçok reliorlar kıran Ingiliz atleti Yesse Owens veril 
işaret üzerine ilkhızınralırkea 

Sevimli artist Barbara Lidke ve ,Paouaıı.c 

ilet seneden beri Holivui!da liulunan Lilian Harvey tekrar Berli
ne avdet etmiştir. Bu sene Ulada Villi Friç ile beraber yeni bir 
lilm çevirecektir. Lilian Harvey Berlinde Tempelhaler uçak 
istasyonunda Villi Friç tarafından istikbal edilirken alman bir 

~ resmini Jcoyuvoruz. 
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00 lRı Ü~ 
DERSLER/ 

Yeni başlıyanlar için: 75 

Koruyucu kozlar 

Morda sizi koruyan kozları 
muhafaza etmek icin kozun ilk 
lövesini hasma veriniz. 

Aşk Oyunu Mütehassısları 
Mordaki kozlar, bir defa koz· 

lar çekilince sağlam kağıtlarınız 
üzerine kaçaıbileceğiniz boş ka· 
ğıtlannızı hasma karşı koruya -
bilir. 

Mesela morda: 
Kör: 8, 4, 3 
Karo: 4 
Trefl: As, rua, dam, 6, 4 
Pik: Rua, dam, 4, 2 
Elinizde de: 
Kör: As, nıa, 9. 7, 5 
Karo: As, 7, 6, 5 
Trefl : Vale, 5, 2 
Pik: 8 
Var. Koz kör. Oyuna karo ru

asile başlanmıştır. 
Ruayı as ile alınız, bir karoyu 

mora kestirdikten sonra mordan 
bir koz oynaymız. Yerdeki koz 
boş karolarınızı hasma karşı ko
rurken bu ilk koz lövesini has
ma veriniz. 
Bilenler için 

• R 4 3 
• , 5' 
+ 8 4 3 
• A g 6 2 

: ~ ! 10-3 r~~ : ~: ! + l R D 9 7 O + V 10 6 
+ D 3 s + V 10 9 !ı 

• ' oy 10 8 
• '7 l 
+ 5 2 
• R 1 4 

Kağrdı (S) vermiştir. 
(S) bir kör, (O) iki trefl, (N) 

iki kör, (S) dört kör söylemiş
lerdir. 

(O) trefl nıasmı, damını ve 
asım oynamıştır. 

(S) üçüncü trefli keser. Eğer 
pikler taksim olmuşsa dördün
cü pik üstüne bir k&irt b.Çllbi
Hr, fakit ha~ımlardan birinde 
iki pik varsa her türlü kağıt 
kaçmak imkansızlığı karşısında 
iki trefl, bir karo ve bir pik kay
beder. Şu halde (S), piklcrin 
taksim ihtimallerini araştırmak 
üzere pik ruasım, sonra asını oy
nar. (O) ikinci lövedc damı 
koyduğuna göre başka piki ol -
maınası muhtemeldir. Bı....1Un 

üzerine (S) için bir tek kurtuluş 
yolu vardır: (O) da yalnız iıki 
koz ve karo damının bulunması. 

(S) bu yolda yürür, yalnız iki 
defa koz Çeker, morda koz ruası
nı muhafaza eder, sonra karo 
asmı, ruasım ve bir ufak karo 
oynryarak morda ve elinde ka -
royu bitirir. Eli tutan (O) ya 
karo ya trefl gelecek, mor kese
cek ve (S) clindeıki son piki ka-
çacaktır. 

Prensip: Taahhüdü yapan 
oyuncu, üçü morda ve beşi elin
de olmak üzere yalnız sekiz ko
zu bul~nduğıı zaman, bazı kere, 
yalnız ııkıi de" .ı !koz oynıyarak ve 
bu suretle morda bir koz muha
faza ederek, sonra da kendisin
de ve mordaki iki rengi bitire
rek bu renklerden birinin so
nuncu kağıdile eli kozu bulun -
mıyan hasma verebilir. Bu ha· 
sun üçüncü rengi oynamağa, 
mordan kestinneğe ve elden k.i
ğıt kaçırtmağa medbur olur. 

( 
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tıinlar için tilncıbk ŞirkeUerlııe mtı
racaat edilmelidir. 

Küçük lllnlar doirudan doiru.Y& 
idaremizce almabllir. 

Aşkta umumiyetle hangi ta
raf daha fedakardır ve hangi ta· 
raf daha. cok kendini, varmı yo
ğunu verir? Bu meseleye dair 
geçenlerde gazetemizde kadın 
ve erkek iki Fransız muharriri
nin fikirleri çrkmıştı. Kadın mu
harrir erkeğin hiçbir şey verme
diğine ve her şeyi kadından 
beklediğine, aşkın yalnız kadın
da olduğuna inanıyor. Halbuki 
bize Maçkadan Remzi imzasile 
mektup yazan okuyucu aksini 
tecrübe etmiş görünüyor. Mü
himce bir memuriyetle komşu 
devletlerden birinin merkezinde 
hariciyeye mensup iken bir ka
dınla tanışmış, onunla tanışma
sı kendisine memuriyetini bı
rakmasına mal olmuş. lstanbu
la gelmiş, burada işsiz, güçsüz 
aylarca biriktirdiği parayı ye
miş ve ne yaprp yapıp Maçkada 
bir apartman tutmuş, dayayıp 
döşemiş, bu kadım lstanbula ge
tirtin.İş. 

'' •.. Yalnız onun yanında kal· 
mak için birçok küçük teklifleri 
reddettim ve geçen yazı Adada 
başbaşa, hiçbir şey düşiinmiye
rek geçirdim. Babamın Beşik • 
taşta büyücek bir konağı vardı. 
Bu ipotek bina nihayet satıldı. 
Elime geçen para ile bir iş salıi
bi olmak istedim. Kadın mani 
oldu: Bu parayı da batırırsın, 
daha iyisi yemektir; yahut ban
kaya koyup saklamak... Hak 
verdim, bankaya koyduk. Fakat 
para bankada lci1itli değil ki ..• 

Sekiz ay iginde yarıdan faz/ası 
gitti. Şimdi son yüzleri yemPk.· 
teyiz. Bundan sonra ne olacag; 
nr bilmiyorum. Fakat galiba so· 
nu o, çoktan kestirmiş olacak ki 
iki haf ta evı,·e/ küçük bir balıa
ne ile her şeyi kırdı. Bütün fe
dakarlık/arımı unuttu, çıktı, 

memleketine gitti. Onu tekrar 
getirmek elimdedir, fakat sab -
rediyorum. Çünkü bana seneler· 
ce aşkını inandıran ve bu inanç-
la hana çılgınlrklar yaptıran ka
dının artık hiçbir şeyine inan
maz oldum. Sizden bu anlattı -
ğım hadise lıakkında bir hüküm 
çıkarmanızı istiyecek değilim. 
Yalnız soracağım: Kadınlar er
kekler kadar vefakar olabilir 
mi? Hangisi aşkın daha ustası
dır? .. " 

Biz de Fransız romancısı 
Maısel Asar'ın şu sözlerine bit 
şey ilave etmiyeceğiz: 

- Aşk bir çeşit hastalıktır. 
Fakat işsizler bir iş sahibi olan• 
/ardan daha /azla hastalanırlar. 
Kadınlar aşkın mütehassısıdır• 
Jar. Çünkü a kı düşünmek için 
onların erkeklerden fazla vakit• 
/eri vardır. Bu oyunun kaidele
rini onlar daha iyi bilirler ..• 

• 
Aşk yaşı mevsimi 

Biribirini sevip te bu sevgile-o 
rini kendilerine bile itiraf tan çe
kinen gençlerin şüphesi kadaı 
lezzetli hicbir şey olamıyacağt• 
na inanır mısmız? Kalp, sevi• 
yorla sevmiyor arasında o ka -
dar tatlı çarpıntılar geçirir ki, 
bu yaslarımızm ancak bir iki yı• 
ima ait olan zevkin tadını ömrü· 
müzün sonuna kadar damağı
mızdan çıkaramayız. 

On dokuz yaşında olan Sua
diyeli Suat, bir buçuk aydanlbe
ri yakınlarında oturan genç kı· 
zın - tabii ya on altıbk, ya on 
yedilik - kendisini sevip sev• 
mcdiğini merak ediyor. Hergüo 
onların bahçeleri önünden ge • 
çerken selamlaşıyorlar, hal hatır 
soruyor; haftada iki üç defa bir: 
gazinoda dans cdiyorlarmt§, 
Genç diyor ki: 

" ... Dikkat ettim, benden ba~
ka bir de erkek kardeşile dans 
ediyor. Arkada§larımdan ikisi 
onu nıahsU$ dansa çağırdıkları 
halde kabul etmemişti!, 

Altı, değil mi? Bunlar genç 
... ı~m da onu sevdiğine ait en 

kuvvetli deliller!!.. Fakat Sua· 
din şüphelenmeğe hakkı: var. 
Çünkü: 

"Geçen cumartesi akşamı yine 
onunla dans etmek istedim. Fa· 
kat muvaffak olamadım, çünkü 
o kendisile ayni masada oturan 
bir gençle o kad3r dans etti ki..
Acaba nişanlısı mı diye şüphe
lendim. Fakat gazinodan çıkar
ken bana çok manidar baktı ve 
güldü. Bundan ne anlarsınız?' 

Bundan biz anla<lrklarımızr 
yazsak, o da sevildiğini sevdi
ğinden dinlerse yine daha bin 
türlü vesilelerle yüreğinin şüp
he içinde çarptığım duyacaktın 
Yaş ve mevsim meselesi. •• 

Baloya 
' Dans etmek için gidersiniz .• 

Bu; pek tabii ve doğrudur. Fakat ... 
İki dans yaptıktan sonra oturmak 
mcc:buriyctindc kalır ve artık hi!i 
kalkmak istemezsiniz. Çünkü; ayak· 
larınız şişmiş, utırap vermektedir~ 
Nasırlarınız, sizi rahat bırakmadı· 
ğından müteessir plur ve suvarcniı 
heba olarak keyfiniz bozulur. Bütün· 
bu ıztıraplara mahal bırakmamak için 
RAD10 SA.LTS banyosunu yapınız. 
Bu şifabahş tuzla yapac:ağın_ıı ayak 
banyoları sayesinde beklGdiğiniz te· 
daviyi bulacak, sancı ve 1işkinlik 
zail olacaktır. Bilhassa nasırlanruzı o 
derece yumuşatır ki tırnak ucile he
men kökünden MSkUp atabilirsiniz. 
Her ec:zahanede satılır. 

lstanbul Gümrükleri Satış müdür· 
lüğünden: 

Kilo Gram Marka No. Kab 

70 
sı 

13 
174 
221 

13 500 
11 200 

500 

8/64 İrsaliye 7 kap 
,. ..,, ~ .. 

49/ 53 .. 1 •• 
,, .. o 

TF 35724/ 28 5 kap 
O 3 1 paket 

E Z N 15089 1 sandık 
O 1 1 paket 

Kıymeti E~yanın cinsf 
L. K. 
60 35 
63 6 

10 16 
80 63 

399 76 

Dövülmemiş tarçtn 
Zencefil ve 'havlic:an 
kökü 
Çekirdek çiy kahve 
Toz ve küp ıeker 
Çikolata ve ıekerlemcı 

16 54 Kakau yağı 
235 20 Gayri mezktir uçar yal 

1 10 Çikolatalı tekerli piı
kuvi 

Kilçiik illnlarm 5 utırlıiı bir defalık 
30 kunııtur. 5 satırdan fulaaı için ııa
tır baıma 5 kuruı almrr. Bir defadan 
fazla içın yek\indan %10 kanıt indirilir 

\. :J 

Yukarda yazılr esya 15-7-935 tarihinde saat 14 de 
İstanbul İhracat Gümrüğü dahilindeki satış salonunda 
açık artbrma suretile satılacakdır. İsteklilerin mua:v.
:v.en zamanda müracaatları. (3487 J 
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UZAK ŞARKTA 

• 
iÇi Japonları 

•• 
·rbiri · Oldürür? 

1ı1ançuko imparatoru Pui. 

]ournaI'dan: 
Pekin'de top patladı. Fakat harp 

Çinlilerle Japonlar arasında değildir. 
Belki Cinliler biribirlerini öldürüyor
lar. Bu· hadise geçenlerde Kanton'dan 
kalkıp Honk - Kong'ta İngiliz sula
rına iltica eden Çin kruvazörünün ma
cerası gibi birçok Fransızlara garıp 
görünebilen bazı hadiseleri izaha ka· 
iidir. 

Sovyetleri A vrupaya çeviren evrim· 
den, Amerikanın dahili zorlukların -
dan, Avrupadaki karışık vaziyetlex:
den istifade ederek Japonların, faalı
yetlerini genişletmek istediklerini her 
kes biliyor. Ve hatta Japonlarda dört 
senede Mançuri'yi hazmettikten son
ra, Çin'in biıtün şimal kısmını yuta· 
bilecek bir iştaha ve bir mide bulun
dugu da zannediliyor. Japonların is
tedikleri daha ziyade realisttir. Onlar 
Mançuko etrafında, ve kendi nüfuzla
TI altında ve gayri askeri bir mıntaka 
ihdasını, Çin ulus severlerine karşı 
propaganda yapılmasını ve ticari boy· 
kotaja bir nihayet verilmesini istiyor
lar. Dütün bunlar şüphesiz bir poli
tikanın ileri hamleleri yapılmadan iler
liyemez. 

Yalnız birçok Fransızların az anla
dıkları şey, Çin devlet adamlarının Ja
pon faalıyetine karşı, ataletle muka· 
bele etmeleridir. 

Nankin ve Kanton hadiselerini ay
dınlatan birçok vak'alar hesaba kattl· 
nıazsa, bütün bunlar kabili izahtır. 

Bugüne bugün Çin'in en kuvvetli 
adamı, Nankin HükC .eti Şefi, Mare
sal Çang - Kay • Çek'tir. Fakat bu
ııun otoritesi ancak merkezi Çin üze· 
rindedir. Ve bundan başka da komü· 
nistleri mat etmek için uğraşmakta -
dır. Şimal ve cenup şüphelidir. Kan· 
ton ve Pekin'de disiplinsizliğin teza
hıir etmesi bunun delilidir. Böyle 
emin olmıyan unsurlarla, Japonlara 
karşı bir harbe atılarak kendi mevkii· 
ni &ar mak ihtimali karsısında Mare
şal Çang - Kay • Cck, daha ziyade 
kendi kuvvetini tahkim etmek çarelc· 
rini aramaktadır. 

Tcmps'dan: 
Japonlar, Mançuko'ya dayanarak, 

Seddi Çinin, gayri askeri mıntakasın· 
da, Tien • Sin'de ve hatta Pekin'de 
vaziyete hakimdirler. Buralardaki Cin 
hUkCımet kuvvetleri, gayri mevcut gi· 
bidir. Mevcut olanlar ise, tamamen 
Japon taraftarı olmak mecburiyetin
dedirler. Bundan birkaç hafta evvel, 
Hopei hadiseleri olclugu zaman, Tok· 

No. 75 

Bürhan CAHIT 

için verilen en zorlu nasihatler 
taş bir dıvara çarpmıs eibi fay
dasız kalıyordu. 

Acı acı güldü: 
- Eğer bunu yaptıysa .• 
Ve kaşları hakaretle çatılarak 

ilave etti: 
- Buradan ikisini de kovaca 

ğnn. 

Odayı gözden geçirdi. Yerde 
birtakun kağıt parcaları gözü
ne ilişti. Baktı. Bunları Muh -
tar belki de yatmazdan önce yaz 
mıştı. Birer ikişer satırlık bu çi 
zilmiş yazılar hiçbir şey ifade 
etmiyordu. Yalnız biri şöyle baş 
lıyordu: 

- "Onun hararetinden uzak
laşmak imkanı olmazsa o hara -
reti saklayarak ... ,, 

Bu iki satır da bu kadardı. 
Sonra çizilmiş, kagıt buruşturul 
vıuştu. 

yo'nun Asaki ismindeki mühim bir 
gazetesi, Japonların bütün bu askeri 
faaliyetlerinin gayesi, Çang - Kay • 
Çek'in şimali Çindeki nüfuzunu orta· 
dan kaldırmak olduğunu yazmıştı. 
Son aylar zarfında Japonların bu ga· 
yede haylı ilerledikleri görülmektedir. 
Diğer taraftan Tokyo hükumeti, Nan
kin'le anlaşmağı kolaylaştırmış ve ~s
ya kıt'ası üzerinde san ırkın faalıy~
tini temin için, bir Çin - Japon teşrı
ki mesaisine doğru lazımgelen tedbir
leri almıştır. 

Vaziyetin inkisafına bakılırsa, Ja
ponlar, Mançu imparatorunu istedik
leri zaman, Tien • Sin ve Pekin'e ge
tirip. kendi himayelerinde şimali Çin
de büyük bir imparatorluk vücuda ge
tirebilirler. Fakat Japon politikasının 
daha genel bir ehemmiyeti olduğuna 
inanmak lazımdır. Bu politika sarı ır
kın, uyanmasına doğru ilerlediği aşi
kardır. Ve bu gerek ekonomik bakım· 
dan, gerek, siyasal bakımından mede
niyet dünyası tarihinde en bellibaşlı 
bir hadisedir. 

Temps'dan: 
Pekinden gelen telgraflara nazaran 

/ ................ . 

i , 
: 

Çang. Kay - Çek. 

nizam iade edilmekle beraber vaziyet 
gayet gergindir. Çin resmi mahafi· 
lind n nlman malCımata nazaran 300 
asker ve sivil, Pekin'e 15 kilometre 
mesafede Fengtay'da Pekin - Tien -
Sin demiryolunu bozmak istemişler
dir. Bunların gayesi muhtar bir hü
kumet kurmaktır. P.kin hükumet 
kuvvetleri iki alay göndermiş ve Tien
Sin'den takviye kuvvetleri istemiştir. 

Tien - Sin'den gelen zırhlı bir tren 
ve jand~rmalar asileri inhizama uğ
ratmıştır. Salahiyettar membalardan 
alın:ın malUmata nazaran vaziyet yine 
karışıktır. Çünkü Pekin dvarı~da 
2,000 asi daha vardır. General Doiha
ra hala Pekin'dedir. Yabancılar, va
ziyetin yakında inkişaf edeceğini zan· 
netmektedirler. 

Pekin'den gelen bir telgrafa naza
ran, geçen cumartesi akşamı gayet 
sakin geçmi ve erzak ve saire alm~k 
icin şehrin kapıları ancak sabahleyın 
açılmıştır. Japonlar, Çinliler tarafın· 
dan alınan tedbirlerden memnundur· 
lar. Şimdiki halde hiçbir müdahaleye 
taraftar değildirler. Diğer taraftan 
Tien • Sin'den bildirildiğine göre, Ja· 
pon askeri kumandanları, eğer isyan 
büyürse, burada bulunan ecnebi as· 
kerlerile •nüsterek tedabir almak icin 
Iazımgelen konuşmalara başlamışlar
dır. 

Turgut gülümsedi: 
- Zavallı aşık .. İyi buhron -

lar ge~irmiş. SıkılmıŞ olacak. 
İhtimal ki biraz dolaşmaya 

çıktı. 
Salonda dolaşan hizmetçiye 

sordu: 
- Muhtar Bey çıktı mı? 
Kadın omuzlarını kaldırdı: 
- Görmedim. 
Turgut kapıda hazır duran 

hayvanına atladı. Bugün yalnız 
bu işle meşgul olacaktı. (Park) 
etrafında dolaşarak kasaba dışı 
na çıktı. Yayan dolaşılabilecek 
yerleri aradı. Ona tesadüf etme 
di. Muhtar bir başka yoldan eve 
dönmüş olabilirdi. 

Patron atım sürerek tekrar 
eve geldiği zaman kapıda kendi 
hizmetçisi ile şimdi (N adya) nrn 
hizmetinde bulunan eski hizmet 
çisi "Meryem,, in konuştukları
m gördü. 

Bu açık göz, zeki kadın (Nad 
ya) nm yanında bir Avrupalı 
hizmetçi hali ahvem1işti. 

Eski efendisini gören Mer -
yem onun peşinden içeri girdi. 

Xurgut onun gelişini pek ha-

Mussolini 
Manchester Guardian'dan: 

ltalyan diktatörü hemen hemen her 
gün bir taraftan bağırıp çağırıyor, öte 
taraftan da Afrikaya asker gönder • 
mekte devam ediyor ve bu suretle sa-
vaşa giden bu yoldan geri dönUlmesi· 

ni de günden güne güçleştiriyor.0.nun 
verdiği ateşli söylevler ile sevkıyat 
gemilerinin sayısı arttıkça prestiş, u
lusal haysiyet ve bayrağın şerefi gi
gi sözlerin her biri verilen emek mu
kabilinde bir mükafat bekliyor. Ge
çenlerde diktatör İngiltere gibi dünya 
efkarı umumiyesine aldırnuyarak ken 
dilerine ·büyük bir imparatorluk ku -
ran memleketleri misal göstererek bu 
nazariyedeki isabeti işaret etti. Niha
yet Baldvinin "diktatörlük Tejimi i -
çinde hareket halinde olan efkarı umu 
miye cereyanları yoktur ve onun için 
ltalyada Habeşistan meselesi hakkın
da efkarı umumiye cereyanı yoktur.,. 
sözlerine karşı ateş püskürdü. Dikta
tör fena halde hiddet ediyor. Onun 
nazarında efkarı umumiye siyah göm 
leklilerin gayretlerilc galeyana getiri· 
len gülünç bir kukladan başka bir şey 
değildir. Buna rağmen hakikat orta -
dadır. Bütün diktatörler gibi Musso
lininin de nefret ettiği efkan umu -
miye onun hiddetinden dolayı deği -
şeeek veya hafifleyecek değildir. Va
kıa büyük emperyalizmlerin yaptığı 
da bugün Mussolinin Habeşistana 
karşı yapmak niyetinde olduğu şey-

den pek farklı değildir. Fakat bu a -
sırda ve dünyanın bazı parçalarında 
durum değişmiştir. Bugün bu gibi ül
kelere sahip olanlar onları asıl sahip· 
lerine iade ediyorlar. Ve yahut pek 
yakında iade edeceklerdir. Bundan 
başka bu devirde uluslardan çoğu ken 
di isteklerile savaşı bir politika vası
tası olarak ktillanmamak üzere and· 
laşmalara ve konvenantlarla bağlıdır

lar. İtalya da diğer devletlerle yaptı-
ğı andlaşmalarla, kovenant ile ve Pa
ris paktı ile bağlıdır. Mussolini bü -
yük bir şiddetle tehdide kalkıyor ve 
diyor ki: ''Görülecek eski ve yeni he
saplannuz var ve biz bu işimizi halle
deceğiz ... Fakat eğer bu işi savaş va
sıtasile halletmek kararını vermiş ise, 
Bütün dünya efkarı umumiyesine mey 
dan okuma hakkı münhasıran ona ve
rilmiş bir hak değildir. Eğer efkarı 
umumiye ve ltalyanın da mensup ol
duğu inıanlı~ın iyiyi v~ kötüyü tef
rik eden viçdanı Muaaolini ve İtalya 
indinde hiç bir kıymeti olmıyan şey
ler ise o halde niçin Habeşistan me
selesinin uluslar kurumunda yeniden 
görüşülmesine bizzat kendisi de mu
vafakat etti? Dünya efkarı umumiye
si bir diktatör tarafından ölüme mab
küm edilmekle ölmez. 

Daily Herald'dan: 
Sinyor Mussolinin zannına göre ne 

kadar kuvvetli bağırıp çağırırsa bütün 
dünyayı ve bilhassa lngiltereyi o nis
bette korkutacaktır. Zannediyor ki 
kafi derecede kafa tutarsa uluslar ku
rumu otoritesini kullanmaktan çeki
necek ve Mussolininin serbestçe savaş 
yapabilmesi için yasa bir tarafa atıla-
cak. • 

Dünya barışı namrna, Mussolinin 
beslediği ümitlerin derhal kırılması 
gerektir, çünkıü tehlikeye dil en sade
ce Habe istanın istiklali değildir. Kol 
lektif sistemin otoritesi, uluslar kuru
munun barışı muhafaza etmesi olsun 
bütiln üyelerinin siyasal istiklallerile 
ülkelerinin tamamiyeti olsun tehlike· 
ye girmiş oluyor. 

Bu vazife mukaddes ve mecburi -
dir. Eğer bir defa kavga çıkaran bü
yük bir ulusa karşı bu vazifenin şerefi 
gözetilmezse uluslar kurumu ölmüş 
ve kollektif sistem de mahvolmuş sa
yılabilir. 

yırh bulmadı. 
Sakın Muhtar (Nadya) ya 

dönmüş olrnasmdı. Bu ihtimali 
o kadar kuvvetli görünüyordu 
ki.. O muhakkak özür dilemek 
için belki de bir mektupla Mer
yemi kendisine göndermişti. 

Yalnız kalınca sordu: 
- Bir mektup var mı? 
- Hayır efendim. 
- Peki ne haber. 
Meryem mühim bir şey söy -

!emek ister gibi hem sokuluyor, 
hem önüne bakıyordu. 

- Benim cf endim. dedi. Beni 
onların yanına verdiniz. Emret 
tiniz. Çalışıyorum. İstemiyerek 
çalışıyorum. Siz madem ki, ora
da çalışmamı istediniz ... Fakat. 

Turgut acele ediyordu: 
- Evet. Evet. 
- Ben o kadından korkuyo-

rum. 
- Neden, ne oldu? 
- Haydut kıyafetli adamlar-

la gizli gizli konuşuyor. 
Turgut kadının yüzüne bak

tı: 

- Kim bu adamlar. 
- işçilerden. 

A. a • 
1 ele 

DUNYA BARIŞI SALDIRIŞA KARŞI 

Bağ rıy r! Hav Müdafaası Elzemd·r 
Başbakanın başka bir bildirim da

ha vermesi gerektir; bu da, lngiltere
nin yemin ile verdiği sözü ·tutacağı· 
na ve konvenant mucibince uhdesine 
düşen vazifeyi yapacağına Mussolini-

MUSSOL1Nl 
yi inandıracak olan kati bir bildirim 
olmalıdır. Böyle bir bildirim, yalnız 
doğu Afrikasında değil, bütün dünya
da barışı garanti edecektir. ...... 
Le Bakanının 

Beırlin seyaha i 
Leh gazetelerinden: 

Bakan Bekin Berlin ziyareti hak 
kında tef siratta bulunan Polaka 
Zbrojna gazetesi u aatırlan yaz;ı
yor: 

Bu ziyaretin iki memleket mü
nasebatına olduğu gibi Atırupanın 
genel durumu bakımından da bü • 
yük bir önemi vardır. Almanyamn 
Leh ulusal matemine iıtiraki, Hit
lerin Mareşal Pilsudski için tazim
le dolu olan ve Alman parlamento
sunun Mareşalin hatırası içln yap
tığı tazim töreni Lehistanda tama
men değerlcnmiıtir (takdir olun • 
muftur). 

Ziyaretin amacı tam bu surette 
elde edilmiştir. Nefrcdilcn bildirik
tcn iki lnihumetin iyi komıuluk 
pu:nsipinin dcrinleıtirilmesi yolun-
daki mesailerine devama azmetmi§ 
oldukları anlaşılmaktadır. 

Gaz;eta Polska diyor ki: 
Ziyareti sonucu, iki memleket a

rcuında iyi komşuluk münasebatı -
nın devam ettiğini te.sbit olmuıtur. 

Kurrier Poranni, Bitlerin 21 ma
yısta Lehistanla iyi kom1uluk mü· 
nasebatrnın muhafazası hakkında 
gösterdiği arzunun LehislCtftda hay 
rıhah bir akia bulunduğunu tesbit 
ettikten sonra: 

"Tamamen Lehistan - Dan:z.ig 
münasebetlerine müteallik Danz.ig 
meseleleri, Almanya ile Lehistan a
rasında aiyıual bir hadiH te§kil e· 
deme:.,, di;yor. 

Expres Poranni de şunlan yazı
yor: 

Ye~i hiç bir anlaşma derpif edil
memı§, fakat ziyaret 26 kanunu •a
ni 1934 ademi tecavüz anlaşması· 
nın müsbet sonuçlannı (netice) 
tesbit imkanını vermiştir. 

AYTı§rk (muhalif) Kurier Var
§ClıJski gazetesi, bildiriğin "görü~ -
lerde genif bir trblulık,. mevcut ol
duğu hakkı:Jdaki kısmını alarak, 
henüz. bazı meselelerin açık kaldı
ğını sanmaktadır. 

lr.f eues Wiener ]ournal'den: 
llemen hemen hergün, gazetelerde 

ve mecmualarda, müstakbel savaşın 
fecaatini anlatmağa çalışan birtakım 
makalc1•r ve resimler csıkmaktadır. 
Halkın en modem müdafaa vasıtala
nnm yardımile bu gibi feci savaş teh
likelerine karşı ikaz etmek istiyen 
muharririn niyeti ne kadar halisane 
olursa olsun, bu nevi makalelerin halk 
üzerinde yaptığı tesir tamamile aksi 
olmaktadır. Çünkü her tarafta, savaş 
tekniğinin bu en modern vasıtalarına 
karşı yapılacak h!;Fc şey olmadığı, 
savaş vukuunda herkesin mütevekki
lane bir .• rette · :ndilerini kaderin el· 
lerine teslim etmeğe mecbur olacakla· 
rı hissi uyanmaktadır. 

Bunun için bütün mUtehassıslar, 
tayyare bombardımanlarına karşı mü· 
dafaa vasıtaları mevcut olduğunu, ev· 
velce talimler yapmak suretile tehlike 
zamanında ne tarzda hareket edeceği
ni halka öğreterek, kaçınmasına im
kan olmıyan ziyanları asgari derece
ye indirmenin kabil olduğunu tekrar 
edip duruyorlar. 

Dünyanın en zengin devleti bile, 
hava müdafaa işini yalnız başına de
ruhte edemez. Ancak savaş vukuun
da, tayyare ve toplarla velhasıl asker 
kuvvetile mukabelede bulunabilirler. 
Fakat bugünkü tayyarelerin mükem· 
meliyetine karşı hiçbir müdafaa ted· 
birini.o kafi gelmesine imkan yoktur. 
Devletçe alınan hava müdafaası ted· 
birlerinin kuvvetlenmesine ve tekem· 
mül etmesi sivil bava müdafaasının 
da münasip bir sekilde çalışması la· 
zımdır. Nitekim Avusturyarun bütün 
komşu memleketlerine bu hususta la
zımgelen şeyleri yapmışlar ve hatta 
birtakım kanunlar neşretmişlerdir. 

Avusturya fakir bir memleket oldu· 
ğu için, fazla masraflara girişmesine 
imkan yoktur. Burada yapılacak şey, 
mevcut imkanları tekemmül ettirmek 
ve savaş esnasında birtakım binaların 
maruz kalacağı tehlikeleri göz önün· 
de bulundurmaktan ibarettir. Fakat 
bu hususta da alelUmum yanlış bir 
telakki mevcuttur Mesela büyük sa
vas esnasında nasıl ki 30,5 luk havan 
toplarile adi avcı siperleri döğülme
yip bunlar bilhassa süel bakımdan 
önemli hedeflere karsı kullanıldıysa, 
müstakbel savaşta da bin kilogram • 
lık mermiler, ...ncak düş::.anm en çok 
önem verC::ği yerlerin tahribinde kul
lanılacaktır. 

Şehir ve köylere küçük yangın ve 
zehirli gaz bombaları atılacağı isin, 

bunlara karşı vaktinde alınacak ted• 
birlerle, tehlikenin mühim bir kısmı· 
nın önü alınmış olacaktır. 

Avusturya .. ~- zamanlarda hava 
müdafaası için birçok şeyler yapmış 
ve bu bakımdan halkı tenvir etme1' 
gayesile 700 hava kurumu istasyonu 
vücuda getirilmiştir. Fakat yakında 
ne§redi' cek bir kanunla işi kolaylaş· 
tırılacak olan Avusturya hava kunı· 
mu birliğ:.-:de ödevini geniş bir sa· 
haya teşmil edebilmesi i~in, halk ta· 
rafından da yardım görmesi icap 
eder. Bazıları bulundukları mahalle· 
nin veya sokağın muhafazasını deruh· 
te etmek, diğerleri ·va müdafaasına 
tahsis edilecek meblağı tecin ' k 
suretile üzerl,. .. ;..,e duşen vatan hiz• 
metir' ifa edcbiJeceklerdir. 

Bugünkü vaziyete göre Avusturya 
ve Viyana önümüzdeki senelerde, ha· 
va tehlikesine maruz kalmıyac:.klar • 
dır. Fakat kimse ilerde neler olaca· 
ğınr kat'iyetle kestiremez. Bunun 
için gözümüze şu sual bütün azame· 
tile yükseliyor: "Acaba g:üni.ın birin· 
de, binlerce ihtiyarı, kadını ve çocu• 
ğu dehşetli ıstıraplardan ve feci ölüm• 
lc:re karşı korumak için elimizden ge· 
len bütün gayreti sarfetmediğimizi 
görerek pişman olacak mıyız?" 

~inde afyonla nasll 
Mücadele ediliyor ? 

Journal'dan: 
Uluslar Kurumu, uyuşturucu mad• 

delere karşı mücadele imkamnı aradı• 
ğı bir sırada Mareşal Çang - Kay • 
Çek tarafmdan afyona karşı alınan 

tedbirleri burada hatırlamak muvafık 
olur. Polis, Çin diktatöründen, afyon 
tiryakilerini derhal yakalamak emrini 
almıştır. Bunlar yakalanır yakalan .. 
maz derhal bir hastııı,,eye kaldırılmak· 
ta ve vucutlarındaki zehir tamamile 
kaybolduktan sonra üç ay da ağır 

hizmetlerde kullanılmakta ve serbest 
bırakılmaktadırlar. 

Fakat bir daha ele ge~enin vay hali· 
ne ... Bundan sonra artık iş doktorun, 
hekimin değil, belki celHidındır. 

Bu usulün tesirlerine dair Pekin'de 
bir istatistik ne redilmi tir. Buna na
zaran hükumet merkezinde yakalanan 
5,000 afyon tiryakisinin arasında te· 
davi c.::ildikten sonra ancak 11 inin 
tekrar af yona başladığı görülmüş ve 
hepsinin de kafası kesilmiştir. 

... 
"' r- • - ...,.;-, . . .......... _ 

- Mahsus ağzını bağladık. Gidip bize dondurma alacak. 

- işçilerle nasıl konuşuyor. Karşısında emir bekliyen ka-
- Bilmem. ilkönce kanlı göz- dına döndü: 

Iü bir adam gelmişti. Ben kapı- - Sen bana geldiğini de sez
dan savmak isterken madam gö- dirmeden işinin başına git. Ça
ründü. fceri aldı. Bu adam dün lış. Her şey yoluna girecektir. 
gece gene geldi. Artık kararını vermişti. Da-

- Gene içeri aldı mı? ha olmazsa bu kadını zorla Ba-
- Hayır. Verandadan işaret- sıbrinden çıkartacaktı. O artık 

le konuştular. yalnız kocası için değil bütün 
- Bir şey anlamadın mı? kasaba için tehlikeli bir mahllık 
- Aralarında bir şey var, her olmuştu. 

halde. Ben anlamadım. Muhtar İhtiyı:.r kadın süklüm büklüm 
Bey de dün gece eve gelmedi. giderken Turgut Muhtarı bul
Cok korktum mak için tekrar yola çıkmağa 
~ Turgudun kaşları gene çatıl- hazırlandı. 
mıştı. Hayvana atlamıştı. 

- Muhtar beyin gelmeyişini Tam bu sırada kısım usta ba-
rnadam merak etmedi mi? sılarından Bursalı Saim ter 

- Geç vakte kadar bekledi. içindeki hayvanını dört nala sü-
Sonra odasına çekildi. rerek yanma geldiğini gördü. 

Turgut karanlıkta yol arıyan Saim hızını alamryan hayva-
bir insan gibi gözleriyle değil mn gemlerini çekmeğe çalışa
bütün duyuş, seziş, görüş has- rak haykırdı: 
salarından istifade etmek ister - Bir şeyler oluyor patron. 
gibi baştan ayağa dikkat kesil- Çabuk bir tedbir alınız. 
mişti. (Nadya) neler yapmak Turgut üst üste gelen hadise-
istiyordu. lere alışmıştı. Dimdik ve sert: 

Bu sakin calışma köşesinde - Ne var, dedi, ne oluyor. 
eşkiya reisliği mi yapıyordu. Saim atını ya1daştırmıştı. He-
Bu işçilerle işi neydi? ı yecan içindeydi. 

- !su sabah bizim atölyede 
on kişi iş başında görünmediler. 
Cavuş Bedirhan da yoktu. Dik· 
kat ettim. Öteki gelmiyenler de 
Bedirhamn hemşerileri idi. A· 
raştırdım. Gecedenberi görün
mediklerini söylediler. Biraz 
önce Gökdereden gelen bir işçi 
(Atik) yolunda on kadar silah
Jr gördiiğünü lıaber verdi. Bu 
Bedirhan zaten şüpheli bir 
adamdı. J andannaya ... 

Patronu sözünü kesti. A tnll 
sürerek ona seslendi: 

- Gel arkam sıra! 
Kasabanın yollarında tozu 

dumana katarak jandarma dai· 
resinin önüne geldiler. Kuman· 
dan bahçede oturuyordu. Tur· 
gut iki kelime ile işi anlattı. 

Merkezde beş jandarmadan 
başka kuvvet yoktu.. Kuman" 
dan bunlardan birini karakolda 
bıfaktr. Dört neferle beraber 
hayvanlara atladılar. Kasaba 
çocuklanmn şaşkın, korkulu ba" 
kışları önünde Basıbrinden çık" 
tılar. 

(Arkası var) 
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'airGenç Kız Kardeşini Otuz 

J\frikadan her zaman yeni bir 
şey çrkar dedikleri kadar varoır. 
Bu karanlı:k kıt'a eski esraren
gizliğini gitgide kaybetmesine 
rağmen arada sırada insanı hay
retlere düşürecek şeyler yine 
eksik olmuyor. Bir kuşun inti
ikamma ait olan bu hikaye de yi
ne oradan cıkmıstrr. 

Afrika ~rma~larının küçük 
sakinleri arasında (bal kuşu) 
adını tasıyan küçük bir 1."Uş var· 
dır. Bu kuşun tahaf adetleri, 
halleri görülür. Yaıbani armm 
kovanını yalnız başına yiye<:ek 
temini için çalamıyacağım bildi· 
ği için bu i§te insanın yardımı
nı şayaru hayret bir şekilde te
min etmektedir. 

Hiç unutmaz: 
Evvela altında insanın bulun 

duğu bir ağacın dalına konar:ı~ 
ötmesile onun nazarı dikkatını 
celbettikten .. onra ba. ~a bir ağa 
ca uçarak insanın ~rkasından 
gelip gelmediğini tetkik eder. 
Şayet takip edilmezse tek~ar 
ayni ağaca konarak insanın dı:k· 
ikatini çekinciye kadar durma -
dan öter. 

Afrika ormanlarında yabani 
anların yuvalarım bulmak im· 
kansızdır. Bu itibarla kovania
nn bulunduğu yeri, yerliler bu 
kuşlar vasıtasile tesbit etmekte
dirler. Daldan dala kona kona 
nihayet bal kuşu kovanm bulun
duğu yeri yerlilere göstermeğe 
muvaffak olur. 

Bunda'!"!. sonra kendine iyi bir 
dal seçerdk üzerine konar ve an
Jarın yerliler tarafından duman
la nasıl kaçırıldığını seyre dalar. 

Bir Kuşun intikamı 

Ağacın Kovuğundan Müthiş 
Bir Zehirli Yılan Çıktı 

Kabile reisi ölüyorum diye bağırdı - -·~Jıt..._.._.,.. ____ ._.. __ •=---w-=------------=----• 

Afr'ka zencileri mesafeyi haber verdirer 
manda dolaşrr.ken yine bir bal 
kuşunun öttüğünü duyar. Her 
zaman olduğu gibi küçük kuş yi. 
ne ötmeğe, feryat etmeğe bas • 
lar. Kabile reisi de yine onun 
peşinden giderek bal bulmak 
ümidine düşer. 

Halbuki korkudan donakahr 

cm dalma konarak vaziyete in
tizara başlar. 

Kabile reisi ağacm kovuğun· 
da anlar uçuşmadığını görerek 
hayret ederse de bir kere d: ya
kından görmek için kuru agaca 
yaklaşır. Belki de arılar, k~ç -
mış, balı bırakmışlardır dıye 

n ırµmrm'=ms • '"'i • rannı1ıu,m:n=r..-n-=·..aw•""'"' --

c·mrl kabile reisi 

merakla ağacın kovuğuna bakt.ı-
0-ı zam.an birdenbire mütıhiş hır 
feryat kopararak geri fırlar. 

"Olüyorum, imdat!'' diye ~c~ 
acı feryada başlıyan kabile re1sı 
elini tutaraık geri fırladığı ~a
man ağacın kovuğundan mut· 
hiş zehirli bir yılanın başını çı
kardığını gören zavallı ark~da
şı korkusundan ne yapacagını 
şaşırmış bir hale gelir. 

Afrikanın zehirli yılanları ta
raf mdan ısırılanların aki;beti f e
ci bir ölümdür. Bittabi kabile 
reisi de bundan muaf kalamazdı. 
Az zaman zarf m la can çekişme· 
O-e haslıvan cimri kabile reisi -
~i ı bası.ucunda, sakırdayan bal 
kuşu el~ insanlardan bu suretle 
intikamım almış olur. 

İşin hakikati, yaşamak için 
mücadele olduğu halde zenciler, 
bunun bir intikam olduğuna 
inanmamaktadırlar. 

Onların kanaatine göre bu 
Allahm bir gazebidir. V c bu ~ 
zebi ortadan kaldırmak için Tan 
nya kurban adamak gerektir.Bu 
kurban da ancak bir genç kızı 
nehire atmakla olur. 

İşte zenciler derhal buna ka -
rar vermişler ve kurban adama-
0-a başlamışlardır. Diğ~r taraf -
~an mesele bu civarda bulunan 
beyazlar arasında da şayi olmuş 
ve zencilerin böyle bir işe giriş
melerinin önü alınmıştır. 

Beyazların şefi zencileri çağ~ 
rarak meseleyi sormuş ve kend1 
terini y;;tıştırmak istemiştir. 

Fakat yine de zencilerin nebi 
re bir genç kız atmalarından 
kurtulmakta ve ona göre ciddi 
tedbirler alınmaktadır. 

Yerinden Bıçakla Vurdu 
Yunan gazetelerinden: 
Kaleme - Bugün burada şim 

diye kadar misli pek az görül
müş tüyleri ürpertici bir cinayet 
işlenmiştir. Pek genç olan ca -

1 
nilerin hareket ve tavurlan ka
saba efkarı umumiyesini çok 
sarsmıştır. 

Polisin yaptığı tahkikat hadi
senin şu suretle cereyan ettiği
ni ortaya çıkarmıştır. Kaleme'
nin Mani köyünden 16 yaşında
ki Nikolar sabah saat yedide 
Taygeto sokağındaki eniştesi 
y orginin evine gelerek Y orgi -
nin karısı ve kendisinin krz kar
deşi Vulayı otuz yerinden yara
layarak öldürmüştür. Nik?la ilk 
vurduğu beş bıçak darbesıle kız 
kardeşinin öldüğünü gördükten 
sonra yirmi beş bıçak daha vu-
rarak cesedi delik deşik yaparak 
evin kapısı önüne sürükleyip bı-
rakmış ve koşarak sokağa fırl.~
mıştır. Orada daha önceden soz 
birli~i ettikleri amcasmm oğlu 
15 yaşında Stilyanos ile birleşip 
kız kardeşinin dostu ekmekçi 
işçisi 20 yaşında Fotiyi a~ama -

ğa gitmişler ve Foti~i ?~kkan. -
da görür görmez her ıkısı de h1ç 

bir sey söylemeden bıçak ve ta
banca ile üzerine saldırmışlar -
dır. Foti bu esnada beş yerinden 
ağır surette yaralanmıştır .. 

Polisin tahkikatı bu facıanın 
sebebini şöyle tesbit etmiştir:~ 

Vular evli bir kadm oldugu 
halde Fotiyi dost tutmuş ve kar 
<leşi buna sinirlenmiştir. 

İki cinayeti birden yapan çif
te çocuklar polise verdikleri ifa
delerinde Vulamn kötü ahlakını 
anlatmışlar, yaptıklarından hiç 
pişman olmadıklarını ancak Fo
tiyi de öbürüsü gibi ellerile pa
ram parça edemediklerine acın
dıkiarmı söylemişlerdir. 

Polis, Vulanın ailesine cenaze 
sini kaldırabileceklerini söyledi 
ği halde hiç kimse cenazeyi al
mağa gelmemiştir. 

Saat ikiye kadar cesedin kal
dırılmadığını gören belediye, ce 
sedi alıp mezarlığa gömmüştür. 
Hastahaneye kaldırılan ağır ya 
ralı Fotinin hayatından ümit ke 
silmiştir. 

KADINLAR-ve-A-tü SPOR 1 
~ıllffltılw.ntı .... ,, .... , ____ •. _ ... d--------------....M 

Kadınlar arasında ath spor günden güne ilerlemektedir. Muh
telif Avrupa şehirlerinde atlı. spora hcvcskir kadmlar klüpler 
yapmışlardır. 

Yukarıdaki resimde Almanyada atlı spor gösterileri esnasında 
alınmış iki fotoğraf görüyorsunuz. 

Kuşwı insanlara kov8:nı~ bu· 
lunduğu yeri gösteın:.esı ?~ç ;e 
iyi bir fikrin mahsulu d.eg~ldır. 
Kuş ta bu ganimetten ıstıf ?de 
emelindedir. Esasen yerlıler 

bal kuşuna hissesini vermekte 
hiç te cimri değildirler. Onu al
datmağı iyi bir fal saymazlar. 
Bal kuşunun intikamı Afriıka 

yerlileri arasında meşhurdu~. 

Bulacağı halı evine tasıtmak 
için adamlarından birini de ya
nına alan kabile reisi kuşu dal
dan dala takip ederek ormanın FAVDALI BiLGiLER 

Anlatacağımız hikaye Afrika 
!köylerinden birinde olmuştur. 
Bu köyde son derece h~~is bir 
kaıbile reisi hüküm surmekte 
inıiı. O kadar hasismiş ki, oğul· 
!arına kan alacaık öltüz ve man
da bile vermediği için büyüyüp 
gittikleri halde bekar kalmışlar· 
dır. 

. Bu 'hasis kabile reisi bir gV 
bır bat kuşunun daldan dala 
k?nduğunu görerek arkasından 
gıder. Sonra arı kovanını bula -
cag~nı bildiği icin bal kuşunu 
takıp ede ede nihayet kovanr 
bulur. 

Anlan duınan vasrtasile ka
çırdıktan sonra balını alarak 
ıon derece cirnri olduğu icin bal 
k?şuna bir Şey vermeden .. çekip 
gıder. Eve döndüğü vakit bal 
kuşun~ aldatnırş olmaktan do • 
ğan sururunu bütün topladığı 
bah yemekle tes'it ed a· k . er. 

ır. aç vaıkıt sonra tekrar or-

Bal kuşunun hem dostu 
arı idi 

karanlıklarına dalar. Nihayet 
bir kuru ağacın kovuğunun et -
rafında iiç kere döndükten son
ra karşısındaki yük-sek bir a ~~ 

BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
18.0: Jimnastik: Bay n Az c Tarca~. 

18.50: Fransızca derı. llUO: Dans musı· 
kiıi (plllı:). 19.35: Haberler. 19.40: Dans 
musikisi pliik. 20: Spor konuşmalarL Sait 
Ç lebı. 20.30: Radyo caz ve tango es· 
t 1 r Bayan Bedriye Tüziın Türkçe 
s lu eserelr. 21.30: Son haberi , borsa· 
1 r. 21.40: Bayan Babıkyan (Şan). 22: 
Plik neşriyatı. 

BUkreş 
13-15: PIS.k ve duyumlar. 18: Su~~~D-

zik. 19: Duyumlar. 19.15: Suel ın~•r;•D 
siıreği. 20: Scizler. 20.20: Plak. 20.35: Söz· 
ler. 20.45: Mektup kutusu. 21.os: ~~d{o~ 
caz orkeıtrasL 22.30: Duyumlır. 'du · 
Konser (role). 23.15: Yabancı dillerle • 
yumlar. 23.35: Konserin sureği. 

Varşova 
20.50: Aktiıalitc. 21.JO: Lehar'm -4S~er,e:· 

!erinden parçalar (Türkülü). 21. · ri. 
yutnlar. 22.30: Senfonik orkestra ko;;~0 : 
23: Spor duyumlan. 23.10: Sözler. · · 
Kiicük radyo orkestrasL 

Paris 
20.55: Konferans. 21: Karııık yayım. 

21.30: Duyumlar. 21.45: "Joıef., adlı ope
ra piynı. - Duyumlar • Danı müJiti. 

MUnih 
21: Dtınmlar. 21.10: Danı milsıfi. 23: 

Dtı)'UtnJar. 23.20: Prosram arası. 24.15: 
Süvari konaeri. 

Moskova 
14.30: Pltk konseri. ıs: Kar11ık yayım. 

17.30: Konser. 22: Almanca yayası. 23.05: 
Praruıuca. 24.05: lıveççe. 

Budapeşte 
20 20: Opera or'h:estraıL 20.30: Sörler. 

22: Sarkılar. 22.40: Duyumlar. 23: Cinse· 
De müzifj. 24: Caz. 

Roma 
20.15: Plik. 20.45: Orkestra konseri. 

20.45: Sözler. 21.15: Du)'UID!ar. 21.40: 

"11 fiore della vita., adlı müzikli ıür. 24: 
DuYUmlar. 

Prag 
20.05: PJik. 20.10: Duyumlar. 20.15: Re

portaj. 21.15: Filbarmonik konser. 22.35: 
Film müıiii. 23.15: Duyumlar. 23.30: Plik. 
23.35: Almanca du)'Wlllar. Raıça duyum· 
lar. 

Belgrad· 
. 20.30: Ulusal yayım. 21: Piyan~ \:onı!" 

n. 21.30: Bir reportaj. 22: Zaanb den ro
le. 23: Duvwnlar. 23.20: Plik. 

• 
Si NEMALAR 
TiYATROLAR 

• Tan : Gizli Mahkeme. 
• Melek : Madam Battırfiay 

Şanghay Ekspresi. 

• Şrk : Bir gönül böyle a~l~ndı. -
Ankara Türkiyenin kalbıdır. 

:,. Elhamra : Dul niıanlı - Garson
lar phı. 

• Yıldız : Kaçak - Evlenecek kız. 
lar. 

Jfo Alkazar : Krzd ova auvari_lıri -
Meçhul ,ampiyon. 

Jfo Milli : Makinalı adam - Hulya 
Peıinde. 

~ İpek : Gene aşk beldesi - Kerim 
Racanın oğlu. 

Jfo Kadıköy Süreyya : İlk yaz prkzaı 
- Kokaraça. 

~ Oskiiclar Hile : Kedi ve Keman. 
• Sümer : Kayıp çocuk - Bekir· 

lığa veda. 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bııı gece not>etçi eczaneler ıunlardır : 
Enunonünde Bensaıon - Gedılıpapda A· 
saduryan - Cenberlitaıta Sırrı - Sehn· 
debaımda ı. Halil - Cibalide Necati -

Aksarayda Şerif Celil - Samatyada Teo· 
filoı - Şehremininde A. Hamdi - Ka
ragiimrillrte Kemal - Bü)'iikadada Meh· 
met - Heybelide Yusuf - Bakırköyünde 
Merkez - Defterdarda Arif - Hasköy· 
de Halk - Kaamıpaııada Merkez - Ka· 
dıköyde Saadet - Söiüdlü Cetmede Os
man HulQai - Bqiktaıta Receo - Gala· 
tada Kapuiçi - Bostanbaımda f timad -
Tepebaımda Kinyoli - Taksimde Tarla· 
baıı - Mac;'h:ada Maçka - Eyiipte Hik· 
met eczaneleri • 

• Lı M AN 
HAREKE rLERi 

Modanyan g da Asya, İmıite t da Güııel 
Bandırma, Mersi~ ıı de Dumhıpmar, 

Dün limanımıza selen vapurlar : a
mitten 16,15 te Ayten, Mudanyadan 17 
de Tayyar, lakenderiyeden 17 de İzmir. 

Bugün limanunızdan gidecek vapurlar : 
İzmite 9 da Ayten, Ayvalığa 1 7 de Ban
dırma, Bartma 19 da Antalya, Karabiga
ya 19 da Bartm, Band,ırmaya 21 de Gül· 
nihai. 

Bugün limanımıza serecek vapurlar : 
Karabigadan 6 da Antalya, Bandrrmadan 
6,30 da Sadıbade, Bartmdan 8,30 da Bar
tın, Karadenizden 16 da Cumuriyet, İzmit. 
ten 16,15 te Güzel Bandırma, Mudanya. 
dan 17 de Aıya. • HASTANE 

TELEFONLARI 

Cerrahpaıa hastaneıi. Cer• 
rahpaşa 
Gurcba Hastanesi. Şehremini, 
Ycnibahçe. 
Haseki kadınlar haatanıeaL 
Akıaray Haseki cad. 32 
GUlhane baataneıi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emruı akliye ve aeabiye 
hastanesi. Bakakjf Rep 
diye kışlası 
Beyoğlu ZilkQr haıtaneli. 
Firuzai& 
Etfal haıtanal. Şiıtli 
Haydarpap Nilmune has-

21693 

23017 

24553 
20510 
22142 

16 •• ôO 

'13341 
42426 

taneli 
Zeynep Kamil baıtaneıt 
Oıküdar, Nuh kuyuıu, Glln 
Doğumu caddeli 

60107 

60179 

• DAVETLER 

Hilll Spor Klübll Genel Sekreterlifin· 
den: 

Btıııdan önce klübümüııün yıllık adi toıı
almnaımm 7 Temmw: 1935 pazar ırUnli 
yapılacaimı yaymqdık. Bu toplanmamızm 
bütün üyeleri ile bir arada daha venmH 
olması isteiile bir hafta sonraya yani 14 
Temmw: 1935 pazar cününe bırakıldıiım 
saym üyelerimize bildiririz. 

• İıtanbul Halkevinden : 
Avrupa.da bir çok arsmluıal altı müsa• 

bakalarda büyük ve parlak baııarmalar 
kazanan Türk ıı.ıvari ekibi 1UbayJan 
7-7-1935 pazar cünii Konvansiyonel treni· 
le saat 10,20 de Sirkeci carmda buluna· 
caklardır. Ulusal benliiinıW J'ilbelten bu 
linlii ıubaylarımızı Halkevleri adma yara
ıır ıekilde karıılamak için bütün İıtan· 
btıl Halkevleri bajlılarmm o cün tam 
saat 10 da Sirkeci sarmda bulunmalarmı 
dil eril. • T. 1 C. 1 lıtanbtıl Bölseıi Baıkanltt 
w dan. 
cınAvraPada birçok arııulu..ı atlı miisa• 
bakalıırda biıyuk ve parlak muvaffikıyet· 
}er kazanan süvari zabitlerimiz 7 temmuz 
1935 pazar günü 10,30 da Sirkeci iırtas
yonuna vasıl olacaklardır. 

Kendilerini layık oldukları tezahürat 
ve tcirenle lı:aqılamak uzere bolgemıze 
ballı bütün Spor klüplcrinin, bütün ıpor
cularm o alin o saatte Sirkeci garmda 
hazır bıılunmalarını dileriz. 

• Beyovlu askerlik şubesinden : 
Beyoglu kaza emvalinden maaılarmı • 

lan ve Beyollu askerlik ıabeııinde kayıtlı 
bulunan bilumum malul, mütekait ıabay 
ve erlerle ıehit yetimlerinin 1>35 senesi tü
tün ikramiyesi her hafta aptıdaki ciin vo 
saatlerde dağılacaktır. 

Alakadaranm (Senedi resmi, maaş ~ 
nufus hüviyet ciızdanı, rapor ve iki fotoi· 
rafile birlikte) Beyoflu kaza kaymakam
lıimdaki evlenme ulontıııda daiıtma ko· 
misyonuna müracaatları. 
Paıarteai l'iinil Malul subaylar, Çarıam 

ba &ünü Erler, Cama pnU de Şehit ye
tmilert muracaat edeceklerdir. Mtiracaat 
saati 9 • 12 dir. 
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Kapurtala Mihracesinin Geçirdiği Hayat 
Mihraca Pariste 

Hindistanın Kapurtala mih
racesi, her yıl olduğu gibi bu 
defa da Parise gitti. Sarayının 
bütün debdebesi ile yerleşti. 
Naktiyle Bulonya ormanında on 
sekizinci asırdan kalma ihti
şamlr bir malikanesi vardı. Ora
da kibar aleminin, edebiyat ve 
sıyasa acununun bellibaşh sima
ları toplanırdı. Mihracenin gar
den - parti'leri, en ehemmiyetli 
bayramlar gibi takvimde yazıh 
idi. Ancak sonralan mihrace, 
bu malikaneyi Paris şehrine he
diye etti. Fakat Parisi unutma
dı. Her evin, her ağacın, her çi
çeğin, en parlak ifadesini arzet
tiği bu mevsimde, mihrace, her 
yıl Parise gelmeği unutmaz. 

Mihracenin sade geyinişi 
Mihracenin huzuruna çıkınca 

küçük bir hayal kırıklığına uğ
radım. Onu, memleketi hüküm
darlarının birinin kılığı ve hey -
beti ile göreceğimi tahmin et
miştim; onu, zümrütle kıvılcım 
saçan yakutlar ortalığa renk 
veren, bir inci seli altında kalan 
bir şahsiyet görmek istiyordum. 
Başında mücevheratın ağırlığı 
altında ezilen bir sarık olacağı
nı düşünmüştüm. 

Hayır, o, herkes gibi sadece 
giyinmişti. Sırtında Kişmir ku
maşr.ndan bir ceket vardı. Kara 
ve canlı bir bakış ... ,Bakışmı, kır
laşmış kaşları biraz örtüyor .. 

Bu büyük çelebinin, mevki ve 
şervetine yaraşacak bir tavrı 

var: Son derece sadelik! 
Normandie'nin ilk seferinde 

Mihrace Nonnandie gemisi
nin ilk seyahatine iştirak etmiş
tir. Dedi ki : 

- Tasavvur eder misiniz ki, 
ilk seyahatine iştirak edeceği
mi haber alan İngiliz ve Fran
sız dostlarım, beni bu fikirden 
vazgeçirmeğe çalıştılar. Bunu, 
basiretsizlik saydılar. Böyle bü
yük bir geminin ilk seferinde 
kaza;:a uğraması ihtimali var
mış .. Görüyorsunuz ki, seyahat, 
arızasız geçti. Ben, dünyamn 
sekizinci acibesini gördüğüme 
sevindim. Bu vapurda ne _ihti
liam, ne süs var! .• 

Ye ne güzel yemekler!.. r 

Debdebeli saray 
'Mihracenin gününü nasıl ge

"çirdiğini öğrenmek, haytl me
raklı bir şeydir. Prens bana dedi 

Kapurlala mihracesinfn 
Filleri 

• 'k1 
- İsterseniz, liindistandı, 

ülkemde geçirdiğim bir gün ile 
Pariste geçirdiğim bir günü an· 
lataynn. 

Kapurthala ülkesi, Himalaya 
aaglan yakınında, Hindin şima· 
li garbisindedir. Büyüklüğü bir
kaç fransız vilayetine muadil· 
dir. 

Ekseriya mihrace 
seyahat ederi 

Başka mihraceleri ve genel 
valiyi ziyarete gider. Genel vali 
her yıl iki defa Dehli'de parlak 
müsamereler verir. 

Mihracenin ikametgahını gös 
teren resmi görünce, bu yüce 
bina karşısında şaşkın kaldım. 
Acaba rüya mı görüyorum. Bu 
saray, V ersailles saaryının yarı
sı kadardır ve Fransız üsliibun
da yapılmıştır. 

- Bu binayı ne vakit inşa et· 
tirdiniz? 

- Kırk iki yıl önce .. 
Mihrace gününü şöylece an· 

lattı : 
- Sabah yedide kalkarnn, 

sekize kadar atla bir gezi yapa
rım. Saat sekizde, açıkta, tara
çada sabah kahvaltısı alırım. 
Saat ondan öğleye kadar çalışı
rım. 

Mihracenin maiyyeti kaç ki
şidir sanırsınız? 

Mihraceyi dinliyelim: 
- Önce, sarayın iç işlerine 

bakmak lazım; sonra aile işleri· 
ne .. 

- Bu vazifeyi kim görür? 
- İkinci oğlum prens Amar-

git. Onun iki özel sekreteri ile 
altı yaveri vardır. 

- Kaç hizmetçiniz olduğunu 
sorabilir miyim? 

- iki yüz .. 
İyi okuyunuz. iki yüz hizmet· 

çi.. 
- Düşününüz ki yapılacak 

işler çoktur. Park ,kona~ ahır· 
lar, filler •• 

- Kaç fil iniz var? 
- Yüz kadar!.. 
Devlet işlerine gelince; mih

racenin bir başbakanı vardır. 

Bununla beraber daha üç bakan 
mevcuttur. 

- Tabii.. mahkemelerimiz, 
adliyemiz var .. Sarayın ve mali
kar.cye bağlı arazinin muhafa
zası için küçük bir de ordumuz 
var.. Ordu, iki bin kişiden iba-
rettir. 1500 piyade 500 jandar
ma ve şahsıma bağlı 50 süvari. 
Seyahatlerimde bana refakat 
eden sekreterler on tanedir. Ah
çıbaşımı da her gittiğim yere 
beraber götürürüm. 

Şimdi ; konusma. ziyafetlere. 

En Büyük Hazinelere Sahip 1 

Olan Bu Adam Senenin Bir 
Kaç Ayını Parisfe Geçirir 

ihtişam ve debdebe sahibi bir mihrace 

yemek hikayelerin_e. ir_ıtikal e!ti. J tur. Kaplan avı için arliadaşla- J 

"' KAPURT ALA MIHRA· 
CESININ iKi PORTRE-. 
Si VE HINDISTANDA 

FiL ÜZERiNDE ALIN· 
MIŞ BiR RESMi 

~---------------~ 
- Fransada pışırılen Hınt nn yanma giderim. Bizde pars 

1 
yemekleri, tam usulüne göre pi- avı vardır ki, cidden heyecan- ou·· nyada Olup s·ıtenler 
şirilmiyor. Hindistanda kullan- lıdır. 

dığımız, baharat ve salçalar Mihrace pars avım anlatırk«:_n L-------------------------
bambaşkadır. hiç bir şeyi unutmadı. Dekorla· 

Yemek zevki, bizde çok tak- ~'. ~-ir ağa~~ dibine bağla~Ian Almanyada nekadar 
dıir olunur. Mihracenin iki türlü kuçuk keçıyı, konukların fıller E b• tal b ? 

·· · d b kt · · · d 1 1 ene ı e e var ahçısı var: Fransada ahçılık uzenn e e eyışını, a ga ı ve 
öğrenmiş alafranga yemek pişi- zalim ~rtıcı hayv~nm saldınşı
renlerle, Hint yemeklerini, pilav m ve nıhayet ateşı ! .. 
börek ve ilah pişiren ahçılar.. Mihrace, sofrada hiçbir şey 
Beş yıl oluyor ki Kapurthala içmez, yalnız bir bardak şam

mihracesinin ellinci yıl dönümü panya alır. 
kutlulanınqtır. Sofrada 1000 - Akffm yemel.in~ bana bir 
çağınk vardı. bardak şampanya laznn. 

- Öğle yemeğinden sonra Bu bardak olmasa, günümün 
saat üçe kadar istirahat ederim. en sermest dakikası kaybolmuş 
Saat üçten beşe kadar tekrar olur. Geceleri tam geceyansı ya-

çahşırım. Saat beşte ya bir gar· tarım. 
den parti yahut bir tenis maçı Şampanya, bazı rtnyat ile bir 
yaparnn. Haf tada iki defa da kat daha sevimli olan güzel ka
ava giderim. Bizde kaplan yok- dınlara benzer. 

- Fransada nekadar kalacak 
ımız? 

- 8 temmuzda memleketime 
dör~ceğim. Dünyada gördü~ 
en büyük müsamereler şunlar -
dır: 1934 de Longchamp gecesi 
ve geçen seneki beyaz gece .• 
Beyaz gece müsameresi Bayan 
Fauchier .. Magnan'm bahçesin
de verilmişti. Ay aydınlığında 
Serj Lifar'm görünüşü cidden 
çok hoştu. :Şunlardan başka ha
zır bulunduğum en büyük mü
sanıere İngiliz kralının ellinci 
yıl dönümü merasimi idi. 

- Hindistana dönünce en 
büyük eğlenceniz nedir? 

- Ata binmek, pars avlamak, 
dans etmek .• Doğrusu en büyük 
eğlencem Parisi düşünmektir .•• 

Ben de, asansöre binerken şu
nu ilave etmek istiyordum. 

- Parisin de en büyük zevki 
sizi düşünmektir. 

Almanyada ne§redilen bir iııtatisti
ie nazaran alman budutlan dahilin
deki üniversite ve yüksek mektepler
de 86.855 talebe okumaktadır. 

Ecnebi talebeye gelince, geçen se· 
nenin yazında Almanyadaki muhtelif 
fakültelerde muntazam kayıtlı ola
rak. 4.HO talebe vardı. Bunların alt 
bajında 377 talef>e ne Romenler gd· 
mektedir. Diğe.r ulusların talebe mik· 
tarı sırasiyle şunlardır: 

Birleşik Amerika (373), Polonya 
(373), Danzig (363) Bulgaristan 
254, lsviçre 231, Hindistan 109, A -
vusturya 187, Çekoslovakya 186 .. 

İstatistik bu suretle daha biroçk 
memleketleri ihtiva etm,.;·.:.,~dir. 

Ecnebi talebelerin bulundukları 
fakülteler en 9iyade tunlardır : Tıp, 
kimya ve teknik ilimler (mühendis 
ve aaire) .. 

işsizlere iş 
Almanyada donanmanın İnJifü 

donanmasının yüzde 35 i niabetınde 
arttırılması üzerine yeniden birçok 
işsizlere it çıkmıştır. Malumdur ki 
bütün dünyada olduğu gibi Alman· 
yada da sesli sinemanın ve radyonun 
alıp yürümesi üzerine birCjok mızıka
cılar açıkta kalmışlardı. Şimdi Alman 
donanmasının yeniden tesisine karar 
verilince bunlara İ§ çıkmıştır. Alman 
gazetelerinde çıkarı ilanlara na~aran 
donanma için iyi mızıkacılar ısten
mektedir. Bunlar b,irer talepname ile 
ait olduğu makama müracaat ede
ceklerdir. 

Görülüyor ki AJ111an donanmasının 
arttınlmaaı, aa'1e birçok masraf ihti
yan neticelendirerek menfi cihetten 
tesir yapmamıf, ayni zamanda mızı
kacılara da i~ bularak müspet bir te
sir yapmıştır. 

Kıhbıklar klübü 
Dünyada her türlü cemiyet olaca

ğı hatıra gelir ama, bir kılıbıklar 
klübünün vücuduna imkan verilmez
di. Meğerse varmıf. Hem de merkezi 

!ngilterede Yorkshire'de bulunuyor • 
mu,. 

Bir ingiliz gazetesinU"ı yazdığına 
göre, klüp yakında kqngresini akte • 
decek ve bütün kılıbıklar burada ha-
zır bulunacaklardır. Bir gazete, Tür
kiyeden de Yorkfbir'e bir veya bir-
kaç murahhas gidip gitmiyeceğini 
kaydediyor. Fakat her halde böyle 
bir kongrenin çok kalabalık olacağı 

umuluyor. 
Verilen malömata göre bu klUp 

çok eskidir. Milattan evvel 3980 ta-
rihinde Buldresklug'da tesis olun· 
muştur. Klüp o zamandan bu zama· 
na kadar kanlannm sözlerinden çık· 
mıyan bütün kocalan sinesine almış 
ve gilya onların haklarını müdafaa 
etmiştir. 

Gayri mek•m olan bir kanuna 
göre, klüp azaları senede bir gün 
hürriyete maliktirler. Fakat bunun 
için, adamakıllı kılıbık olduklarını iı· 
pat etmelidirler ı 

Habeş tayyarecini 
Başına gelenler 

Siyah Kartal namile maruf olan 
zenci tayyareci, Hubert Julien'in ba 
şından kötü bir macera geçmi§tir 
M ·llımdur ki bu tayyareci, Habeşi 
tan tayyareciliğini ıslah etmek üzer 
Haheşistana gitmeğc karar vennif 
.Amerikadan Anupaya sellrken 'ftp 
run güvertesinde dil§müş, yaralanmıı, 
bundan sonra Habeşistana gitmiıtir. 
Fakat krallar kralı kendisini kabul 
etmeğe tenezzül etmemittir. Bunuq 
üzerine zenci tayyareci, Adis - Aba~ 
ba'dan Amerikada bulunan arkadaşla 
nna S. O. S. le §U telsizi çelmıiıtir 

''Hareket imkansız. Kalmak iıı" ıık.1~ 

sız. Para gönderin." 

Para kaCjakCjıh§ı 
Almanyada dışarı para çıkarma 

yasaktır. Hatta Almanyaya gire 
scyahlardan bile Üzerlerinde ne k 
dar parası olduğu sorulur ve hudut< 
tan çıkarken sıkı bir muayene yapı. 
hr. Bir fransız gazetesinde okuduğ 
muza nazaran Frank Schmidt is · 
de bir Alman bunun da ?resini bu 
muş ve dahiyane bir usulle para k 
çakçılığı yapmıştır. Bakınız nasıl: 

Berlinde bir notere gitmi§ ve eli 
deki mühürlü bir paketi uzatara 
demiştir ki: 

- İşte vasiyetnamem. Lutf en b 
nu emin bir yere aaklayınız • 

Noter verilen pajteti almıı ve de 
hal kasasına kilitlemiıtir. 

Bundan bir müddet sonra Franl 
Scbmidt Fransaya gelmit ve nihay 
Alman sefaretine &iderek ıunlan sö~ 
!emiştir: 

- Karımın beni aldattığıt\J hab 
aldım. Halbuki ben onun lehinde 
vasiyetname yazmıı ve Berlinde f 
linca notere vermiştim. Bu vesika 
bana iade etmeleri için deliletin" 
rica ediyorum. Vasiye~namemi ba 
tan aşağı değiştireceğim. 

Bu tarihten bir hafta sonra Sc 
mirit'in notere teslim eltili pak 
gene mühürlü olarak Alman seıar 
tarafından kendisine verilmiştir. 

Sefaret neden sonra bu kağıdın 
siyetname degil, haddi zatinde, he 
biri 1.000 er marklık 100.000 mar 
kıymetinde para oldugunu anlamı 
tır. 

Şimdi eğer bir daha böyle bir v 
ziyet olacak olursa paketler x ıuaı 
dan geçirilecektir. 

Mançur•d• bir yal)macıh 
hldisesi 

Hsinking, 5 A.A. - Sungch 
huan'in silahlı bir müfrezesi · 
Manc;urinin bir hudut mevzii 
taarruz ederek yağmacılıkta 
lunduğu ve iki hudut muhaf 
m ağır surette yaraladığı h 
alınması üzerine J ehol bud 
mmtakasına 106 kişilik bir Ja 

P.On kuvveti scvkedilmiştir. 



fS • 7 • 935 

. tab\a\i 
D. \erden msan\1\ . 

ıs .,. mı? 
' an\a~\\ab\ ır • 

Evet 

Şu bembeyaz pırıl pırıl dişli kadın 
1 - Di§ temizliğinin güzel • 

Jikte ilk şart olduğunu anladığı 
için zekidir. 
2-Ağız h1fzıssıbbas1nın ehem· 

miyetini takdir ettiği için ma· 
lıimatlıdır. 

3 - Beyaz ve temiz dişlere 

yalnız RADYOLin · kulJan • 
makla sahip olacağmı bildiği 

için görü§Ü isabetli ve takdir 

hissi kuvvetlidir. 

Her zaman RADl~LiN kullanınız 

Maliye Vekaletinden: 
'1 - Eksiltmeye konulan eşya. 
300 adedi Hurma ağacı özi!nden yapılmış hasırdan 

örülü 
300 adedi içi bezli kontrplak dipli ve kenarları ince 

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

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

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

3 - Eksiltme, 18 Temmuz 935 tarihine müsadif per-

ış~~~e günü saat 15 de maliye vekaleti le\!'azım müdür
ugu odasında yapılacakdır. 

,, 4 - Almacak etYanm muhammen kıymeti 25 25 lira• 
uır. 

5 - Eksiltme, açık ~ksiltme usulile yapılacakchr. 
6 - Muvakkat temınat akçesi 189 lira 38 kuruşdur 
7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teminat! · 

n ile birlikde komisyona müracaat etmeleri. (3617) a-

Devlet Demiryolları ve Limanlan itletme 
Umum ldareai ilinlan 

4962 

• Muhammen bedelleri ile ~i~darlan aşağıda yazdı 
lastik malzeme 5-8-1935 t~rıhınde pazartesi günü saat 
il 5, 3 O da kapalı zarf usulu ıle A.nkarada idare binasında 
satın alınacaktır. Bu _işe girmek i.steyenlerin 1480.65 
liralık muvakkat temınat vermelerı ve kanunun tayin 
ettiği vesikalar ve İ§e girmeğe "?-anii kanuni bulunmadı
ğına dair beyanname ve teklıflerle ayni gün saat 
il 4,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme dai
resinde dağıtılmaktadır. ( 3 8 2 O) 

32 Kalem lastik malze Muhammen bedeli 19742 lira. 

k Muhanunen bedeli ile mikdarr aşağıda yazılı Balata 
. 1ayAı§lan 6-8-1935 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulu 
& e nkarada idare binasında satın alınacaktır. 
t B~ işe girınek isteyenlerin 641.25 liralık muvakkat 
~ emı?at v .... enneıeri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
.se gırıneg~ nıanii kanuni bulunmadığına dair beyanna
m~ ~~-teklıfler ile ayni gün saat 14 e kadar komisyon 
reıs ıgıne verıneı . ,~- d 

B 
. erı ıcuım ır. u 1 • . 

1 
il" şe aıt lartnameler parasız olarak Haydarpaşada 

e~e ~ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada Malzeme 
daıresı~de dağıtılmaktadır. ( 3 8 21 ) . 
Balata ayışı ıoo m/m 1400 metre) Muhammen bedeli 

I " " 120 ,, 1000 ,, ) 8550 lira 

Nafia Fen Mektebi Satınalma Ko
misyonundan: 
Mekteb~in .~ayıs 1936 sonuna kadar ihtiyacı 

olan 3000 k~lo Sılıvn yogur"' du 20-6-1935 ve 3-7-1935 
.. 1 · dekı eksil gun enn. . tmelerinde istekli çıkmadığından pa-

zarlıkla ıh~le~ı Yapı~acaktır. Tahmin bedeli 20 kuruş
tur. İsteklılenn 45 lıradan ibaret ilk teminat makbuzu 
v~ Ticaret Odası helgesile 1 tanbul Maarif Müdürlügiı 
bınasında 12-7-935 ~~a günu saat 14 de toplanacak 
komisyona gelmelen ılan olunur. (3796) 

T 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
ı Saatlerinin ıon modelleri 

gelmiştir. ince ve gayet 

.zariftir. Reklam fiatı 22 

liradır.Emsali gibi 15 ıene 
teminatlıdır. Bu fırsattan 

istifade etmek isteyen taf

ra müşterilerimiz bedeli 

poıta veya banka vasıta

ıile pefİnen gönderdikleri 
takdirde posta ücreti ta

rafımıza aid olmak üzere 
saat gönderiliyor. 

j SiNGER SAATLERi 
1 

lstanbul EmintinU J 

•- --· 
1 

1 
RONEO 

D. No: 

2908 

3377 

3791 

3980 

4366 

5373 

5831 

6025 

6059 

6089 

Semti ve mahallesi 

Boğaziçi Yenimahalle 

Lanita Seyh Ferhat 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Beyoğlu Tomtom 

Kumkapı Bayram Çavu~ 

Bilyükçarşx 

Ye§ilköy 

Bostancı 

Galata Yenicami 

Fatih Altı bohça 

Sokağı 

Çeşme 

E. Musalla 
Y. Koska 
cad. 
Şişhane 

Ada sokağı 

Iskele 

Bitoaıan 

E. Ermeni kili· 
sesi Y. İnci 
çiçeği 

Çatal ~eşme 

E. Hacı Foti 
Y. Ali yazıcı 
Kadı çe1mc 

Emlak Noı Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

E. S Y.25 

E. 14 Mü. 
Ada 25 

Harita 2/ 694 
E. 47.49 
Y. 33 

7.9 

E. ve Y.20 

E. 65-67 
Y. 176 

E . 17-19 
Y. 2-4 

Ah§ap hanenin 
tamamı 

54 metre araa· 
nın tamamı 

34,05 Metre ar· 
sanın tamamı 

Bahçeli ahşap 
!hane ve dilkka
nrn 1/ 6 hissesi 
Kagir dükkanın 
12/ 40 hissesi 
Altında bodru· 
mu olan kigir 
dUkkinın 1/ 4 his. 
Bahçeli ahşap 
dükkan ve hane· 
nin tamamı 

E. 15 Mü. 178 metre arsa· 
Harita 116 nrn tamamı 
E.9-11-84 Kagir dükkanın 

Y. 3 I / 8 hissesi 

muhammen K 

300 Açık 
arttırın 

1120 Kapalı 
zarf 

70 Açık 
arttırın 

2270 Kapalı 
zarf 

500 Açrk 
arttırın 

685 ,, 

400 ,, 

286 ,, 

250 ,, 

. 

E. 20 Y.20/ 2 634,26 metre 2536 Kapalı 
Harita 3 arsanın tamamr .zarf 

,:, 

' 
I• 

i ı 

il 
il 
I• 

il 
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Muhterem müşterilerimize bu mek
tupla ihtar ederiz ki, ROMEO Sos
yetesi Türkiye Genel Acentalığı bu, 
tarihden itibaren Galata'da Tünel ha
nı altında 1 numarada ROY AL y A· 
ZI VE DALTON HESAP MAKİ· 
NALARIN ACENTASI HUSREV 
KRUBALIKA TEVDİ OLUNMUŞ· 
TUR. 

RONEO LIMITED 

., Yukarda evsafı yazılı gayri menku1 ler on gün müddetle satı§~ çıka.~ılm~ş tır. İh.alel~ri 16·7·935 tarihine tcsadiı 
salı günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrı mubadıl bo~osıledır. 

4941 
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,111 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinden IU\ 

~ 15 inci Uluslararası = 

i Fizyoloji Kongresi 1 = Leningradda, 9 ila 17 Agostos 1935 de, ıs inci uluılararuı iE 
§ fizyoloji kongreıi toplanacaktır. Konp Murahhaslan ile aileleri-= = ne Jbım olan hizmetleri iN 1 URıST mDhim niıbette indirilmit fi. = 
~ k -;:: yatlarla yapma tadır. s: il Murahhaslar Lening-radda 8 Atustoı 1935 de toplanacaklardır. E 
iii Kongrenin İfleri bittikten sonra murahhaslar için S. S. C. Birli· E 

ğinde seyahatler tertip edilecektir. 1 
Kongreye iştirak etmek üzere au bileti tedariki ve 

ıeyahat meıelesine ait bütün malumat için 

iNTURiST MÜESSESESiNEi 
§! Aşağıdaki adrese müracaat olunmaaı rica olunur. EE 
1 "lstanbul-Galata HOVAGIMY AN HAN 2 nci kat,, § 
1iı11111111111nını1111nın1111111111n Telefon: 42501. 42ssa ınlG. 

4577 
• 

Kendiniz• 
bu tehllkall 
şişkin ilkten 

kurtarınız 
Hem sıhh•tınıaı kaaanacak, 

wem d• •"' oıacaksını•••• 
şı,ıruı11lığın feılaııaı, clhnların 

tnbl11tı veya yerinde bulunmamaları 1 

baf ağrıları, ıul heıim, lnklbaz ve zafl• 
rıti Habir.,. aababireı verir va dahe 
raflı vı yorgun 11&rllnOraOnllz. Llnla 
ıenıııro ; c:ıhazlınnııı eıaalt bir surette 
tabii rarlarlnde tutar va a.hhıtınızın lad .. 
alna hlımel "' gınçliğln çevik vı mGtana• 
ılp andımınızı muhafan eder. 

'lratı 17 T. Lirası • Siyahı 20 T. Llrııııdır. 
hlep wukuvııd• C lıhlllall tlt\lııllk ) .., ... ,.,. No.13 blılet 

lllUCIH•ll 9ln•eri11P, 

Vagina 11tıf mahalli : .J. ROUSSEL 
B. O. Tün.el meydanı No.12 • istlklil Cıddesi No.38& 

PARIS : 166, Boulevord Houssmann 

11111111111111111111111111111111111111· 

VAPURCULUK 

1
- Türk Anonım Şirketi 

latanbul Acentalıiı 
C Liman Han, Telefon: 22925. 

1 Karabiga yolu 
• BARTIN vapuru 6 Temmu:z 1 CUMARTESi ıaat 20 de Kara· 
::C bigaya kadar. 
11ıııııııııııııııııııııııııııııııtıııııı 

C. H. P. Genel 
iekreterliğınden; 
Dağılan Türk Ocaklarında 
alacağı kalanlara ödeme 
yapılmak için yeni bir karar 
verildi. Bu karara . göre : 
A - Aylıkdan, kitab para

sından alacaklı olan
larm bu alacaklan
nm tamı, 

B - Alacaklannm tutan 
500 lirayı geçmeyen 
terin bu mikdara ka· 
dar olan alacaktan, 

C-Alacaklan (2.000) li· 
rayı geçmeyen sosye· 
telerin bu mikdars 
kadar olan alacakları 
ödenecekdir. ilgilile 
rin belgelerile ite C 
H. P. Merkezindeki 
Türkocaklan hesap
larını arıtma komis 
yonuna başvurmaları 
ilan olunur. (3819) 

1FLAS OZERlNE SATIŞ 

• 
"' ---.. --. -------------.. -... ------: 
• 

lıtanbul ikinci iflas memurlugun· 
dan: Müflis Nikola Gulandriıe ait 
Beyoğlunda Elhamra sineması biti
şiğinde 262 No. da muhtelif ipekli, 
.,Onlü, pamuklu, vesair kumaşlar ve 
banko ve cam ve raflar alacakhlann 
verdikleri karar dairesinde peralcen· 
de ıuretile ve pazarlıkla satılacaktır. 

İsteyenlerin 8 temmuz 935 pazar
tesi gününden itibaren her gil'n sa
bah saat 9 dan akıam 18 ze kadar 
mezkör mağazaya gelmeleri ilan olu
.nur. ,(12886), 
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' !BUL AMERiKA KOLECi 
KIZKISMI ·. Amerikan Kız Koleci ERKEK KISM'. Robert Kolec, 

Arnavutköy, Tel. 36 160 1 • Bebek, Tel. 36 ..• 3 
Mektep, İngilizceyi en iyi Öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs 
muallimler tarafından Öğretilir. Aile hayab yaşatılır. Ulusal terbiye ve kültüre sonderece ehemmiyet 
verilir. Kütüphaneleri mükemmeldır Kız ve erkek beden terbiy~si ve sporlar talebenin bedeni tekem· 
mülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

U•• HEN İS KISMI • AmeJi ve nazari e~e~trik, .m~~ina 
• ve Nafıa mühendıaı yetıştırır. 

ROBl:.RT KOLECDE KAYIT GÜNLERi: 1 Ağustosa kadar Cumartesi günleri saat 9 dan 16 ya 
kadar, 1 Ağustostan sonra Çarşamba günleri 9 dan 12 ye kadar ve Cumartesi ğünleri 9 dan 16 ya kadar. 

AMERiKAN KIZ KOLECINDE KAYIT GÜNLERi: 15Ağustosdan itibaren Çarşamba ve Cumartesi 
günlerı 9 dan 12 ye kadar Fazla malümat için mektupla müracaat etmelidir 4947 

~~~--.-.......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma Ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Tıb Talebe Yurdu için : 

900 metre paltoluk ku-
maş 

Akliye hastanesi için : 
2 O O adet karyola 

10000 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 

Tahmini Fi. 
440 K. 

1250 
29 

50 
29 
42 

1450 

M. Garanti 
297 Lira 

187,50 
217 ,50 

109.28 
435 

Eksiltme tarih ve şekli 
t9-7-935 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 n 

26-7-935 S. 14 kapalı zarf 

Yukarıda yazılı 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 
yapdacakdır. 

Tapu ve Kadas
tro Umum Mü
dürlüğünden: 

Umumi • 

1 - Kayseri dokuma fabrikası yanında yapılacak işçi 
apartımanlanmn keşif bedeli 6.335.73 lira olan bodrum 
döşemesi altındaki temel inşaatı vah!di kıyasi fiat esasile 
ve keşif bedeli 229.447.19 lira olan üst kısım inşaat too
tan götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Metraj vahidi fiat ve ktşif hulasası 
e) Projeler 

istiyenler bu evrakı 11 lira 80 kuruş mukabilinde Sü
mer Bank Ankara merkezinden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 15 temmuz 1935 pazartesi günü saat 17 
de Ankarada Ziraat Bankası binası içinde Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapıla

caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklinin 13.039 lira mu

vakkat teminat vermesi ve bundan en az 50.000 li
ralık tek bir bina inşaatım muvaffakiyetle bitirmiş olması 
lazımdır. 

6 - Teklif mektublan üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekil-

L.!!·~~ olınasr ıaz"'.'<lır· _ 4948 

t:!JllUll UZLAiÇ llllllllE --------- -Beyoğlu kazasının ka- := Ve Ote i Aç 1 1 ---
-- -= darpaşaya giden vapurların trenleri menbalara kadar son:: - _,.. 

dastosuna başlanılacağı i- := -lan olunur. (3735) 
5060 

r.---Köprüden 6,30 M 7,35 - 8,20 - 9,45 • 11 - 13,15 - 15,10 da Hay-

3 -Her birine aid şartname ve nümuneler aid oldukları Müesseselerden bedelsiz 
olarak almacakdır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin be1li gün ve saatten önce girecekleri işe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka mektubları ve cari seneye aid Ticaret Odası 

-------~--_-___ :__- ~111111111111111111111 hergUn gideceklerdir lllllllllHllHll Hll"ffi 
Hayatın neşesi 

vesikalarıle Komisyonumuza müracaatları. (3581) 4955 1 din~ olmaktlr. 

11111 llllllllllll~ll~lllll~llllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~~Jl!lllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 HORMOBiN 

K ş E 
tabletleri 

1 

Yorgun vücutları ~ 
dinçleştirir 

· ti ars z ığı 
ve 

p • evrar· • Baş ve Diş a"' rlları • Artr·tizm • Ro atizma 

lllli lllllllllllllllllf llilllllllll llllllllllllllllllllf llilllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Bel gevşekliğini 
ğiderir, yaşamak neşesini iade 
eder. Eczanelerde bulunur. la
tanbul' da fiab 150 Kr Tafsilat 
içın Galata Posta kutusu 1255 ir istenoğrafi 111nnn 

• • 
1 nunm 

~ Bilen bir işyar aranmaktadır. ~ 
: istiyenfer " A ,, idare direktörlüğüne § 
;;111111111111111111111111111111111 gelsinler. nnınnınınmnnn nırr.; 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden: • 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 375 - 425 tale
besi ile 100 - 120 müstahdemininin 12- 7 - 935 tarihin
den 31 mayıs 9 3 6 tarihine kadar sabah, öğle ve akşam 
yemekleri pazarlıkla ihale olunacağından parasız şart

namesini q.lmak isteyenlerin Enstitü Muhasebesine ve 
talih olanların 11-7-935 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 15 de 5 83 7 liralık muvakkat teminatlarile 
Enstitü İdare ve İhale Komisyonuna müracaatları. 

(3602) 4958 

en·zci ere ve gemicil re ilan 
Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 

1 - Karadeniz Boğazı Rumeli Feneri yanında yeni
den yapılan Radyofar tesisatı 10-7-1935 çarşamba saba
hı saat sekizden itibaren çalışmağa başlayacaktır. 

2- Radyofar, sisli havalarda gece ve gündüz iki da
kika işaret ve dört dakika sükut ve açık havalarda ise 
iki dakika işaret, dört dakika sükut. iki dakika işaret ve 
yirmi iki dakika sükut olmak üzere her tam yarım saatte 
gece ve gündüz işaret verecektir. 

3 - Ra<lyofarın karakteri ile evsafına ve işaretlerine 
ait bilgiler Tahlisiye Umum Müdürlüğü tarafından bas
tırılan ve İstanbul Deniz Ticareti Mµdürlüğünce dağı
tılmakta bulunan türkçe, almanca ve ingilizce yazılı ta
limatnamede mevcuttur. Alakadaranm bu talimatlardan 
birer tane edinmeleri lazımdır. Bütün gemicilerle alaka
darlara ilan olunur. ( 3 7 5 7) 

lstanbul Komutanlığı 
Satanalma Komisyonu 

ilanları 

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 9 3 5 per
şembe günü saat 15 dedir. 
Şartnamesini her gün öğle
den evvel Fındıklıda Satın
alma Komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek
lerin teminat makbuzlarile 
birlikde belli gün ve ihale 
saatından evvel Komisyon
da hazır bulunmaları. 
(3624} 

*. * 
4991 

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 persembe 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) 
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n1uşdur. Beher kilosunun 
tahmin bedeli 1 O kuruş o
lu b ilk teminatı 150 liradır. 
İhalesi 18 Temmuz 9 3 5 
saat 15,30 dadır. Şartname 
ve nümunesini her gün öğ
leden evvel FJndıklıda Sa
tmalma Komisyonunda gö
re bilirler. EksHtmeye gire-

4992 ceklerin teminat makbuz-
- * "' _ . larile belli gün ve ihale saa-

lstan bul Komutanııgı bır- tından evvel Komisyonda 
likleri için 20.000 kilo kuru hazır bulunmaları. (3626) 
fasulya açık eksiltmeye kon_/ ~993 

Hava makinist mektebi
ne kayıt ve kabul şra lan: 

Hava makinist mektebi müdürlüğündeq 
1 -- Aşağıda Sartlar.ı haiz istekliler; Dilek Kağıdı 

ve vesikalc.criyle Temmuz Başlanğıcından Ağustos sonu
na kadar mektebe baş vururlar. Mektebin bulunduğu 
yerin dıŞında bulunanlar dilek kağıtlariyle Vesikaları
nın Mektebe gönderirler ve aiacakları karşılığa göre ha
reket ederler. Eğer Girme şartlarını haiz iseler müsaba
ka imtihijnında kazandıkları takdirde mektebe alınmak 
şartiyle İstanbula gelirler. 

2 - Mektebe Girme şartları : 
A - Türk olmak. 
B - Orta mektep "Lise 8 inci sınıf,, tahsilini bitir•' 

miş en az 1 7 ve en çok 2 O yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kul

lanılmağa elverişli olduğuna dair müt~hassıslan tam 
olan bir hastahane sıhhat hey'eti raporu almak. 

Dışarda bulunanlar bulundukları yerin Askerlik Şu
besine müracaatla Muayeneye gönderilirler. Tam teş
kilatlı sıhhi hey' et bulunan yerlerde o yerin en büyük 
komutnaına müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu 
ve mahkum olmadığına dair bulunduğu yerin Emniyet 
Müdürlüğünden veya Polis amirliğinden tasdikli vesika 
göstermek. 

E- Mektebe alınacak okuyucular; Gedikli erbaşlar 
hakkındaki 2505 numaralı kanun mucibince muamele 
göreceklerini ve mektebi bitirenlerinde 12 yıl müddetle 
Hava gedikli erbaşı olarak vazife göreceklerini Noterlik
ten teahhüt edeceklerdir. Bu teahhütname sureti kendi
lerine verilir, veya gönderilir. 

F - Mektepte yapılacak seçme imtihanını kazan .. 
mak. 

H - İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alx
nacak mıktardan fazla olursa bunların içinden Riyaziye 
bilgileri daha eyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. 

3 - Me!;tep gece yatısı ve parasız olup okuyucular.ı 
Askeri liseler okuyucuları gibi yedirilir, ve giydirilir. 
Kitap ve diğer ders için lazım olanlar parasız verilir. 

4 - Tahsil müddeti iki senedir. 
5 - Hava gedikli makinistleri maaşlarından başka 

ayrıca her uçuş saati için 3 lira uçuş parası alır. 
6 - Vazif eten Tayyare ile uçuşlarda vukua gelecek 

kazalarda aynen tayyareciler için tatbik edilen ikramiye 
kanunu tatbik edilir. 

7 - Mektebi bitirenler kabiliyetlerine göre Tayyare, 
Telsiz ve Elektrik Makinisti olarak yetiştirilirler. 

8 - Erbaş Pilot olmak isteyenler Eskişehir Hava 
l\~ .tehi Komutanlığına baş vurmahdırlar. (3302) 

4965 

- --
Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BEN ıcG 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

. desi, 100.- Basıldığı ıer: TAN matbaası. 


