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Ankara haberleri - Ağaoğ
~u Abmed'in "Siyasal ko
nuşmalar" yazısı - Feleğin 
"Yahudi vatandaşlarllllız" 
fıkrası. 
Aziz Hıidai Akdemirin "Ca
susluk " adlı eseri - Sağlrk 
ögüdleri - Kendi kendimize 
çafıyoruz. 
Son haberler - Dünya ga
zetelerine göre hadiseler -
İcmal. 
Memlekette TAN - Sevili· 
meler, evlenmeler. 
Giızel san'atler. 
Kazan Hanlığının son gün
leri - Briç dersleri - Hi
kaye. 
Spor - Kadın ve Moda. 
Faydalı bilgiler. 

Ağaoğlu 
Ne Yazdı?! 

-2-

•De1Jletçilik hakkında· 
Aldı yine Bay Ahmet, bakalım ne· 

ler söyledi?!. 
O, angın (me§hur) kitabında diyor 

ki: 
7) ''Ve hele Türkiye gibi fakir, ve 

vasıtaları mahdut olan ı..ıır memleke
ti bu hususta devletçilik hususunda, 
diğer memleketlere nümune ve yol 
gösterici olmak gibi caz_ib.e~i p~r~pels
tifler ile tahrik etmek zıhnıyetını asla 
anlamıyoruz. • , .. 

Budü mücerrette mı yaşıyoruz· . 
Bu son sorgusile Ahmet, çevrem~

~e ( etrafımza) bir göz .. ata.hm! kendı
mizi dev aynasında gormıyelim de • 
mck istiyor. 

O, devletçiliği başarmada bu mem-
leketi ve burada yaşıyan ulusu yet
kin (kifayetli) görmüyor. 

Fakat o biraz düşünseydi, bunu 
söylemezdi. 

Bu sapınca ( dalfilete) düşmezdi. 
Düşünseydi, yoksul dediği Türki

yenin şimdiye kadar neler ve neler 
~ üçlUk Çeıane.ıdi. ·• ··• , ... t... 

O, ~ 1111.ıaunGtl 'fta!ai-dı}i ı,ter 
yanında de~letçiliğin lrUçülr, tok kü
çük k~l~cagım kolayldda anlardı. 
~u ışın yalnız küçük değil Türk· 

yenın kurtuluşu irin bir ,,.;;k" ' ( ı-
b · ) ld ~ :ı: J - um mccurı ve~. 0 ugunu da görürdü. 
~ugun ~u ayıt (bahis) içinde dur

maga vaktım yok. 
Bir gün hesaplaşmak hakkımı sak

lıyorum. 

1 .Fakat Ahmet bunlarla da kalmıyor. 
şı alaya kadar götürüyor. Ve 

B) "Türk köylüsünden aldığımız 
vergiler ile yüksek tekn.ık cih ·k · • azı ve 
ı !.ısadı terakümler vücude getirerek 
lllustakbel tarzlan beıeriyete n" 
ol k .. b umune ma uzere ertaraf edeceiiz I" ttzi-
nc karşı bakınız ne diyor? 

9) ''Ne ala! 
(Servantes) in ruhuna rahmet!." 
- Sayfa: 76 -
(Servantes) (Don Kişot) u yazan

dır. 

.Ah?"et, Ti.irkiyedc devletçiliği Don 
Kısot luk sayıyor! 1 

. Devletçiler de ona göre birer Don 
Kışot oluyorlar' 1 A •• 

hmed'in son zamanlarda gazete· 
~ı:rde çıkan yazıları da bundan batka 
ır §ey değildir. 

k Biribirine eklenmesi güç, imkinıız 
arsıt (zıt) düşüncelerle doludur .. 
Acaba bunları da göstermemi isti

yor mu? 
Arzusunu ··ğ · . 

yecegim.. 0 renıncıye kadar bekli· 

Onu fazla 'Üzmek • 
nıiyorunı. • ve sıkmak ııte· 

Umarım ki iırar etmez !. 

• Parti bagsız .. ,. t 
l1 • ~r sız d 1 .d. lusun ilerlemes· . . ev etçı ır. 
çıkartarak hangi 

1 e~ın devlet kanun 
1 O .. .. onomaaı i• olursa 

o sun.. nu ustune al b'l' s 
B k t .. 1.. a ı ır. 
aş a ~r u ?evletçilik t lmu 

Ekonomı tarıhinde ek e 0 
• 

Jetçiligi ilk cince d.. . onomsal dev· 
böyle anladılar. uşiinenler de iti 

(~sal) lerin, (Va . 
)edikleri, yazdıktan 0~':;~) lerın aöy-

1872 yılında toplanana.. . 
Ayzenah) kongresini , __ (Eııenach 
belli.. n -rarları 1a 

İşte bütün bunları göz .. .. d 
ta k Ah d' l onun e tu· ra me e. yan '§ düşün .. 
demokrasi ile ekonornsaı d uror~~~: 
karıştırıyorsun, devletiçlif;vketçılıgı 
(al h ) d d.ğ. arı111ın 

ey tarıın e ı ını zaman 
1 O, bana .. 

Bağıra, çağıra.. ve aklı ıır b' 
da .. d ğ ( hd' ) a ıraz goz a ı te ıt aavuraraJc k 
§ılık veriyor: ar-

Ve ... 
''M ahmut uyduruyor. 
Dogruyu ıöylemiyor. 

HABEŞ iŞiNDE ZORLUK Cumartesileri 
Uzlaşma Komisyonu İşçilere Tam 

Toplanmıyacak ~?a~~;~.~ımuhabiri-
Amerika bir savaş halinde ltalyaya karşı 
ekonomik tedbirler almağa yanaşmıyor 

Şveningen; 8 <(\·~·). - Italya - Ha 
beş hakem komıtesının toplantıları 
sırasında çıkan gü~lüklerin ağır oldu· 
ğu haber alınmıştır. Gelecek toplantı
lardan vazgeçilmesi mümkündür. Ko· 
misyon buna dair bugün bir karar ala 
caktır. 

lngiliz dış bakananm 
söylevi 

Londra, 8 (A.A.) - Avam kama
ıasında Sir Samuel Hoar demiştir ki: 
Habeşistan'a Zeila limanı ile Ingiliz 
Somalisinden bir geçit verilmesi hak· 
kında yapılan teklifler, daima bu top 
raklardaki ahaliye ait menfaatlerin 
korunması şartına tabi tutulmuştur. 
lngilizler tarafından bırakılacak top -
raklarda, hic bir suretle esir tecimi 
yapılmıyacağı Habeş hükumetine bil
dirilmiş, ve bugün Ingiliz himayesin
de bulunan kabilelerin, şimdiye kadar 
olduğu gibi, bundan böyle de otlaklar 
dan istifade edebilmeleri için gereken 
tedbirler alınmıştır. 

Do!)u Afrikasmda 
Roma, 8 (A.A.) - Faşist Partisi 

genel sekreteri Aşil Staryaçe, genç 
faşistlerden bir bölük ile doğu Afrika 
sına gönderilecek bir alay. bir müfre
ze tank, 10:> milimetrelik bir top, 149 
luk bir hayvan topu, bir kamyon ve 
gaz yayıcı aletlerle bir kimya müfre
zesinin girdiği süel talimleri kendisi 
idare etmiMir. 

Taymia'in bir, ... , 
Londra, 8 (A.A.) - Habeş duru

munu tefsir eden Taymis gazetesi, U· 
luslar sosyetesinin bu işte etkin (mü-
essir) olup olamıyacağı meselesinin 
ortaya çıktığını tavzih ederek, diyor 
ki: 

"Bugünklü günde Ingiliz siyasası • 
nm temel noktaları uyanıklık, danış -
madan iş görmemezlik ve saknıdır. 

Eğer faaliyete geçmek icap ederse is. . , 
tenılen sonuca varmak, ancak, öne ge 
çebilecek yeni bir el birliğiyle yapıla
cak bir hareketle mümkün olabilir.,, 

Deyli Telegraf da şöyle yazıyor: 
[Arkası 3 üncü~el 

UZAK DOGUDA GERGiNLiK 

Mançuri Hükumetinin 
Mongollardan isted.iği 

----------------------
Çin gazetelerinde Japon imparatoruna yapılan 
hakaret üzerine Japonya teşebbüsatta bulundu 

Japon erkanı h'a~pleri liarit~ üz;;.inae çalrş;;ıarlien 
Şanghay, 8 (A.A.) - Çin gazete

lerınde neşredilip Japon imparatoru
na kartı hakaret sayılan bir betkeden 
dolayı Japon hükumeti Çin hükumeti 
nezdinde teşebbüste bulunmuştur. Ja· 
pon büyük elçisi adına söz söylemek 
y~tk!~ini. haiz .olan bir zat, bu teşeb
büs uzerıne Çın hükumeti tarafından 
alınacağı bildirilen tedbirlerden mem· 
nun olduğunu Reuter Ajansı aytarı
na söylemiştir. 

Mongolistan Cumur 
Başkanının söyledikleri 

miz bildiriyor) - Ulusal bay -
ram ve genel tatil kanununun 
tatbiki dolayısile, iş sahiplerinin 
cumartesi günleri işçilere ya -
nm yevmiye vermek istedik· 
leri ve bunun hoşnutsuzluğu 
mucip olduğu görülmekte ve cu 
martesi günleri öğleye kadar ça· 
hşan işçilere kanunda tam üc -
ret verileceği hakkında bir mad· 
de bulunmamakta ise de kanu -
nun maksadı bu yolda olmadığı 
gibi kendi ihtiyarları olmaksızın 
cumartesi günleri öğleden son
ra çalışmıyan işçilerin gelirleri
ni tenkis etmek te muvafık ol -
matlığından bu işin tetkikile bu 
husus için bir karar verilmesi, 
Ekonomi Bakanlığınca Başba· 
kanlıktan istenilmiş idi. Bu iş, 
Bakanlar heyetinin son toplantı 
sında görüşülmüş, iş kanunu
nun çıkmasını bekliyerek hafta 
tatili kanununun devlet ve dev
lete ait müessesat ve fabrikala
rında aşağıdaki surette tasdiki 
karar altma alınmıştır. Yakın -
da resmi gazetede neşredilecek 
bu kararnamenin sureti şudur: 

Hükumet müesseselerinde ça 
lışan daimi ve meslek edinmiş 
işçiler dahi saat on üçten itiba
ren tatil ederler ve bunlara cu • 
martcsi tam yevmiye verilir. Bu 
~tel.atı ıçin üç saat haftanın 
diğer ~nl~rine müessese tara
fından tevzi olunur. Fabrikalar
da ve müesseselerde günlük iş
ler için gün içinde ve haf tahk iş
ler için hafta içinde çalışılamı
yan saatlere ücret verilmez. 

Tekaüt maaşları 
ve kazanç vergisi 

[HUSUSI MUHABlRlMIZ 
BlLDlRlYOR] 

Ankara, 8 
. ~ekaüt kanununun 43 ve 52 
ıncı maddeleri mucibince yapı -
lan. tediyelerden kazanç vergisi 
kesılmesi iktiza ettiğinden bun
dan sonra ona göre muamele ya 
pdması Finans Bakanlığı tara
fından alakadarlara bildirile • 
cektir. 

Şehrimizde 
zelzele oldu . 

Dün. saat 19 u 25 geçe şehrimizde 
ı.o sanıye kadar devam eden oldukça 
şıddetli bir zelzele hissedilmi§tir. 

Kefalonyada zelzele 
_Atina, 8 (Hususi muhabiri • 

mızden) - Bugün Kefalonyada 
zelzele oldu. Tafsilat yoktur . 

ismet inönü Vanda 
Van, 8 A.A. - Başbakan İs

~et İnönü bugün Vana gelmiş· 
tır, 

Prens Paul Bük
reşe Gidecek 
Bükreş, 8 A.A. - Kral Karo

lun, yakında Sinayada Yugos • 
~avya saltanat naibi prens Pol 
ıle görüşeceği söylenmektedir. 
k Romanya dış bakanı Titüles
ı onun bu görüşmede hazır bu-
u~~a.k üzere memlekete döne
cegı bıldiriliyor. 

Ben, devletçiliğe karşı de~l'n!n. 
[Arkası 3 üncüde] 

Mahmut Eaat BOZKURT l 
Moskova 8 (A.A.) - Mongolis • 

tan cumurlugu b bakanı Bay Çaybc 
lin Ulanbator gazetelere §U söylevde 
bulunmu tur ı 

Gazetelerimizin evvelce bildirdiği 
gibi, geçen ikinci kanun icinde Japan
Mançuri kuvvetleri topraklamnıra bir 
akın yaparak bazı yerleri almışlar ve 
sınır bekçilerimiz üzerine ateş açarak 
s~ba:>:rmızı önune geçmek için, sınır 
suel ışyarlarnnızın ateş açmamalarını 
ve anl~şmamazlığın konuşarak önü • 
ne ~eçılmesini emretmiştir. Bunun Ü· 
zenne 3 Haziran tarihinde iki mem
l~ket salkurları arasında konuşmaya 
başlanmışsa da Mançuri tarafının an
Iaş~azlığı barış yolu ile halletmek is
tegınde olmadığı daha ilk günlerde an 
laşmıştır. Mançuri salkuru işi üç haf 
ta savsaklamış ve bu sırada iki süvari 
suınburdc Mongolriba irmağuıın 70 

!Arkası 3 üncüde] 

.
1 

Siyasal mahafil, bu görüşme 
1 e A vusturyamn Habsburglar 
hakkında alınış olduğu tedbir • 
l~r arasında bir ilgi görmekte -
dır, 

ŞARBAYLIK KARAR VERDi 

Ekmek gene 11 
kuruşa satllacak 
Ucuzlıyan un, ekmek yapılan un değilmiş. 
Ekmeğin çeşnisi etrafında da şikayetler \'~r 

Belediye daimi encümeni dün 
öğleden sonra şarbay vekili Nu
rinin baskanhğmda toplanmış • 
tır ve ekmek meselesini görüş
müştür. Buğday ve un fiyatları 
gözden geçirilmiş ve uzun ko
nuşmalardan sonra ekmek yine 
11 kuruşta ipka edilmiştir. Buğ
day ve un fiyatları düştüğü hal
de ekmek narhının ayni şekilde 
bırakılmasının sebebini dün sa
lahi vettar bir zata sorduk. Bize 
şu i~ahatı verdi: 
"- Ekmek narhmı aynen 

bırakmıya mecbur olduk. Çün -
kil iddia edildiği gibi un fiyatla
rı düşmemiştir. Ucuzladığı ileri 
sürülen unlar, Tekirdağ ve Mer
sin unlarıdır ki, bugün yediği • 
miz ekmek bu unlardan yapıl • 
maz. Ekmeğin yapıldığı un or
ta Anadolunun yumuşak malıdı 
Ve, bunun fiyatı inmemiştir. 
Borsadan getirttiğimiz fiyatlar 
bize bu neticeyi verdi. Tekrar e
debiliriz ki, ekmek çeşnisi de bu 
~nle~~e. değiştirilemez. Çeşni -
yı degıştırmek için mutlaka bu 
mahsulün arkası alınmalıdır.,, 

Yapılan iddiaya göre 72 kilo
luk bir çuva.ldan 94 ekmek çık· 
maktadır. Bır çuval unun fiyatı 
da 863 kuruştur. Bu hesap göz 
önünde tutulmuş ve narhın ay-

)! 

r!ırmlarda eli.meli satışı ve bit' 
hamurcu 

nen bırakılmas' zarureti hasıl 
olmuştur. 

Bize verilen malumata göre 
ekmeğin 9 kuruşa inmesi için bu 
gün ekmek yapılan unun 470 
kuruşa inmesi lazımmış .•• 

Diğer taraftan ekmeğin cc:s
nisi çok bozuktur. Bu yüzden 
bir çok şikayetler olmuş, beledi-

[ Arkası 3 üncüde J 

ZiRAAT BANKASINDAKi YOLSUZLUK 

Mes'uller Hakkında 
Karar Verildi 

Vilayet idare Heyeti eski direktörle iki 
şefin lüzum muhakemesine karar verdi 

İstanbul Ziraat Bankasında
ki buğday alım ve satım mesele
sinden dolayı eski direktör Ah
sen, buğday işleri şefi Suat, sa
tış ~miri Adil haklarında ilbay
h~ ıdare heyeti kararını ver -
mış ve bu karar kendilerine bil -
?i;ilmiştir. Ahsen, Suat, Adil, 
ıçın Türk ceza kanununun 230, 
24~ ~ncı maddelerine göre vazi
f eyı ıhmal ve suiistimalden do
layı lüzumu muhakeme kararı 
verilmiş~ir. 

İstanbul şubesi eski direktö
rü Ahsen, yapılan işlerden dola
yı merkezden emir ve talimat al
dığım söylemişti. Bundan ötürü 
tahkikat fezlekesinde Ziraat ban 
kası genel direktörü Kemal Za
imin de adı geçiyordu; fakat ya
pılan tetkikatta Kemal Zaimin 
bu.islerle ilgisi olduğu görühne.: E~Al direktör Ahsen 
miş ve yolsuz emir vermedig-i an ı men'ı' muhak . k 
1 lm ld - d . . emesıne arar ve .. 
aşı ış o ugun an kcndısınin rilmiştir, 



z =================================================~ ~ N-======:::====~=============================== ~.7.935 

DUŞUNDUKÇE 

BOOULMALAR 
Geçen sene plajlarda pnçler bo • 

iuln. B• ..... liJiıkadada, Yürük
ali plajın .. M..ufa Şekibin kardetı· 
nin cıilu, 24 rat..ta genç, dinç ve ze
ki Mitat, aıtle ...... • da bir hafta geç· 
med• lııir ı.t.ewi çocuğu boiuldu. 
Ali Naci tc..camn dünkü ,._.mdae 
öğreniyoruz ki enelki J1lll de Kmdt· 
köy luF'lmw dslci plijlsdaa biriadc 
bir Rum çocuğu boiulmut. 

[suoA BENDEN 

TAVLA VE SATRANÇ 
Benim çocukluğumda ta.ta ihtiyar• 

lamı OJ'Unuydu. ICarpWdı tavlamn 
bapna seçerl•, ..... ..ı-_, IÇİlı! .... 

\ 
fi,eli bir nükte savurarak. Acem ha
lıtanndaki .m ..-..-... •rıııir
seclefli larrbria iietiiw pullara IW 
...- ci• dolaıtınp uJfı•..._... 

Şimdi tffla ... ç&.in oy-• olmuf. 
Henlw wW o,...ı.w kaybetmit
ler, pullar kübildetmit ve tavlanın •· 
tasında ... ıarlD deiil - upk fil
.... barclml.r Pbi dcılall)'odar. 

Benim çocukluğumda ihtiyarlw 
•trallç ta~ Bu yiikaek tak
tika, Aki, •e p1in OJ1IDUmUI öyle mÜ· 
tebaMıslan ...dl ~ aclan o zaman· 
larda bir vezir adı aibi aaylJYla anı· 
Iır•ı. Bir utnmç pertiaiain IJir hafta 
ıürdap olurdu. 

FaQaJarm en büyüiü, bütün bu fa
ci.-.. IMp a,-.i ,.kilde ft ~ ... 
heplerle elmutdlr: Genç yüziciaüa 
dermalll k..air, cleaıizi riııM etmekten 
aciz ka1an vücudü suyun dibine iner. 
Plajtamnızda her yüzüciinh uinya· 
bileceği bu felik- sörmeie Jllmlur 

bir göz yoktur, iMclM weci~ir, 'Wilc:.· 
dü kıyıya alırlar, hemen bir doktor 
bulunsa .. ••9aİ teneffüs yapılaa kur
tulut muhakkak gibim, fekat plij
laranızda hiç bir sıhhi imdM tertia.
tı da yoktur, oraya buraya ko,ulur, 
kapı kapı clolafarak doktor .....,.,., 
dakikanın hayat kac1ar cleieri olaa -
itte, be>.- bot-, y_._ -at. llir ... 
at geçer, doktor gelir, fakat c:eMde 
korilunç bir jimnastik yaptırdıktan 
ıonra lrolhınlll bYUflurur': OJüme 
çan yoktur. 

Sıcaklardan c;ocukl• blle çeşmererae .. , nmJvv.., - DDn limanımıza Yugoslav mekl8p gemisi geldl - Pili 
da gazino haline konacak olan ISO)ft.ıda vapurunun IDks kamarası 

Şimdi c1itüni7orum, niçin bugünün 
... çleri, .Jü ihtiyar oyuıalanııdan 
tavlama lllİralÇISI oLlular da satrancı 
~' on•D lllil-MÇııı ol • 
madılar? 

Fazla dütiaıneie vakitleri mi, yok· 
aa sabırları mı yok? 

Salrwnl yaamcla ta.la m ~ 
0)'11ncaiı gibi basit kalır. Bu buitlik 
ve kolaybk nu paçlsi kencline çekİ• 
yor? Kolaya, koleyca l»ir •OM eritmek 
zihniyeti ne zamandan IJeri, hangi 
§altlar altında IBUllJ'Jft lıİr leaçlİk 
tabakaınun yalnız kafasına delil, o
)"Wllanna bile ıinnit? Bütün bunlan 
llitünüyonun ve botu ltotuna düfin
memek için kartanda beaİla siW W 
pzeteye yazı hazrJayan Wr cl09ta: 

Facia .,..... WtıiniJor. e .. MM 

böyle bir leli.ketin arka11nclan biz ıa
zetec:iMr kal-ı w dau, beledi~ 
üdeYiai ha ....... size1 Türk ....._ 
rıma s-c ..uı...,.... olems~ 
imı .......... ,.. ~ dinle,en ol-

.maz, Tiltıı ................... ... 
man oWsi siW SW ...... ~ 
bat ....................... ,.ok etmeie 
devmn-... 

lıte IW ,...,..._ •• di,ora ki 
'.AV1'Ul*M ...... tatilııab ... ,.. Wr 
plaj ,...._ • .._ aicawk 9- .. ,.a 
mutWsa Wr lelldk tePhati 7....-k 
tart ................ ·• ...... .. 
leri'li .....,.. ... - tlifiwleri 
ve IMa fvis'•r4e ,.,...._ .,_ u. 
m ... ,ı den ....... o.,_,_, -1 o.,_,.-... 
mı? 

Peyami SAFA 

Telefon.,.,_._. 

ilk tahsili yap. 
mamış ~ocak 
Kalmıyacak 

Yurdda ilk tahsilini ıörme
miş çocuk bırakmamak için çalı
ıılmaktadır. ilk okul mlJJettiıte 
ri Kültür müdürllnün bqbnlı· 
ğında toplanarak önlJmüzde/U 
ders yılı hnırlıklarile ~ıgul 
olmaktadırlar. Verilen maluma· 
ta göre bu yıl ilk twil ~ğında 
bulunan çocuklar tesbit edilecek 
ve bunların mektebe gönderil • 
meleri temin edilecektir. Bun .. 
dan bqb bir yerde ealıpn dul 
kadm çocukları i~nde Hmt 
•emt hususi evler açılacak ve 
gündüzleri "1Cııklat bir mllreb
biyenin idaresi altmda bu evler· 
de bulunacaktır. Analar iıten dö 
nerken ~ulclarını bu evlerden 
alacalılar ve bu hal çocuk oku
ma yaıına gelinceye Adar d~ 
va1D edecek, •onra çoculılar mek 
tebe verilecektir. 

Şirketi Hayrlyeye 
Karşı bo,kot 

Hisar ve civar Mhil hal1mun Şir
keti Hayriyeye ,.ptığı boykot denm 
etaıektedir. Bu mesele etrafında oku
yuculuımua verdipniz haberler ara
sında ifin hlikUnıet tarafından dilze· 
ne konulması için Bakanlıta bq vu
rulacafmı da bildirmiftik. Neteldm 
birkaç cfin enel boykota denm eden 
Anadolu tabili oturw:ulan tarafından 
birçok iımah bir fikiyet banrJanarak 
Bakanlı&a ıönderilmİftir. Gelecek 'kar 
tılığa göre bu itin bir düzene peceli 
gCTelctir. tirkcti Hayriye ıenet direk· 
törü Yusuf Ziya Uter bu maele etra
fında kendisi ile görüfen bir yancı • 
mıı:a demiftir ki: 

Telefon ıoeyetninin satın almmuı 
fşi bqünlerdc IODUÇJanacaktır. le-. 
yetenin bük6mete CCÇIDCIİ için •eri • 
len mühletin bir NftC9i ıeçınit bulun· 
maktacbr. De\rralınma tarihine bir haf 
ta kadar kısa bir aman Jrabmttır. Sos 
yete De bükOmet arumda puarkk u
yarsısbp .. bile dnir lfinin •• İf
letmenin bilk6metc ceçmni ıert bl
mı, obmyacak, mUh1et eoaa erdiği 
gün hUk!imet telefon ifleriac el koy

- .. Ne böyle bir mesele ırardır. Ne 
de tirket tarafmdan almımt bir tedbir. 
ÇünkU &yle a<Sylcndili ıfbi 400 • 500 
kifilik fiklyet falan yoktur. Bunlar 
ancak Hisarlı d5rt bet kiıinin yeptıfı 
şahsi itirazlardır. Eauaı ortada 
itiraz edilecek ne YUdır iri? .. Ucret iti 
mi? .. Halbuki bunu aenede iki defa 
bükfimet kontrol eder ve muvafık ıör 
mediği feyleri derhal dilze1tir •eya dil 
ultilmesi için ipret eder. Bugiln eli
mizde bulunan ücret tarifesi budur •e 
bu bükltmetçe uypn ıörülmi.iftür. 

Yugoslavya mektep Eğer bunwı deiifmeai mubakk.ô ıt-
%DDgelse... Onun da muayyen bir za-

GemiSI geldi maru vardır. Ve belki o zaman deii§e-
Yugoalavyanın Vila Velebita adın· bilir. Yapılan bütün dedikoduları bir 

daki mektep gemiti Umammsa • mcaele yapımak iet nler 1.!k değil. muı bulmaacaktır. ....... ~~ 
Otomoblt lcormdatf' 

Şarbay Mubldaiif U.tündaıın Av· 
rupada pptıp tetkikat IOllwıda teb· 
rimizdcki otOlllObU kornaJanm kaldır· 
maga .brar nrdJPıi yP1lllftdL Be. 
lediyı bu it etrafm4a yalanda faali. 
yete ıeçec:ektir. Eneli itJck ve kala· 
balık ceAldder teabit edilip tokaklara 
işaretler lroaacak ve onclaıı IOlll'a kor· 
nalar ~. Bundan eoma 
kazaların onüne geçınek için de kala
balık yollarda pörler gayet J8ft! 
reçecektir. Bundu tıqka toförler ya
Y" kaldırımı olmayan yerlerde h<llka 
dı ut edecek Ye otomobilin ceçecegi 
yoldan halkın dalgın geçmemcliniD te 
minioe çahtıJ.acaktır. 

Gazeteciler kutObO 
Yerli, yabancı kırktan fazla ıue • 

teci arkadq. lstanbu1da bir Gazete· 
eder ~ulülıııü laırulmuııu. Baenı tt• • 
nel direktirü Vedat Törden ietemit • 
lerdir. 

Türkiyede gazetecilik mesleği için 
çok f aydah olan bu iategi hemen ye
nne getirmelr üzere yann gazeteciler 
saat dôrttt, Tirlr Buın Birliği 1-t
kanı, Ankara aay1aYJ, Fatih Rıfkı Ata
ym batkanlıjında bir toplantı yapa • 
caklardır. 

~ . 
e 

demi direktör e öiretııxnJerden Qİ.{ 
grup bulunmaktadır. Mektep direkt~ 
rü Milot Lipovatz, ıstretmeııler Mil
vay MiloeeYiç, Velko Pigagoviç, Pred 
rag KoYaçeriç, Prayo Simoriç, JliUn 
Stoykoviç &eminin hddıni Ye •blk 
mebuslardan Pbilip Laur~ kaman 
danı Gerehs Hammer'dir. Sırpça Dağ 
lar Perisi mlnaama ıe1en Vila Vele· 
bita gemiıri 27 Haziranda Yuıoa1a•· 
yanın Xotor limanından hareket et· 
mit. yolda Korfo, Pire, Patru •e b
mire uiradıktan aonra limuumıa ıel· 
miftir. Dört sün limanmmda kaldık· 
tan sonra dönecektir. Kotor deııb te
cim akademisi c!irektöril Milot Llpo
vatz ve ıemi kumandanı Gerebs Ham 
mer .lstanbul Şarba11 MuJUdcUn UatUn 
dalı ziyaret etmiftir. Dün akşam Yu· 
ıoalavya sefiri Yankoviç ötretmeoler 
ıerefine bir ziyafet vermiftir. BuıfJn 
de öfretmen •e talebe ıerefine bir çay 
verecektir. Vela Velebita cemisi h~ 
yelkenle ft hem bubar ile hareket e· 
den bir tatbikat gemitidir. Gemi bun
dan bir ay evvel de Xataro deais re-
cim talebesile birlikte limaıınnua gel
mitti Sefir Y enkoviç, kOMOto. C«
biıı.a. Yugosla• cuctelerinin ıehri
mizdeki muhabiri Bukilitaa gemiyi zj
pret etmiJlerfir. . 

No: 78 Bu maceramda, çizdiğim plim hiç ----------=--1m l değiştirmemiıtim. Aııi heyecanlara 

E •k ç• ki • kapılarak Dk kararlarum unuttutum, rl içe en baştankara ettifim. çok otmuıtur. 
Bu coıuılar, hazan sevgililerimi. bir 

Mahmud YESARl ıuikast gibi arkadan ve can evlerin· 
den vurmuflUI'. 

Sevpti ka~memek için bundan bq Nizam•a karp, bu kancıklığı yap-
ka çere ,oktur'. 1111dnn O, seki, temiz Ye mesleğine 

Sonra çocuğum, tunu bft ki, eevi;i çok bajb bir bahriye zUiti idi. 
bqlca. al..,..nldr •tadır. inan, NY Şunu unutma ki o, benden ıcoçti 
gısine rajmm al11bn1ılrlannı kolay Onunla e.lenemezdim. Bu imkAnm· 
terkedemeı. J.....,lana, türlü ahfba- Jığı, yaflıktnm hatırbyerak stsylemi
hklan 'ftRllr: KJml kumara, kimi Is- yorum. HaJlfl O, hiçbir zmnan ak-
Jci, ldmi de Jemei• 48tkQadür. Jıma ıelmemJttir. 

Ba •l•ka•lddaraa da dereceleri nr Her evlenifimde de bunu diifUnme. 
Clır. KUlllll', pluat.. lcki mualannda mi§tını. Bu, bende bir ainir buhranı 
abahlım1lr, oalar ~ ıefttir. Hele aibi bi1' fCYdJr. Ak1rma eser, karar ve
oburlu, iblrlaiadn düa fula lild· rir, evleniveririm. 
rime dolamur. Ninın'la nleriinem, ne olacaktı? 

Niçin sWlyormn, biliyor mutUn1 OliıDd7C 1mdar ona tadık mı kata • 
Bu, lrorlmajum, .mirime dokunu IC1 uktım1 Bir 1Mbkta mı koayacaktak? 
de ı.pna ılldL llfta, ODU da anlata· İDIUI, Jrendiai sorh-'kla her ..,_, 
cağım. lcruile... u çok hakim olabiliyor, fakat YU'hfl· 

Niw '9llda ıhfJrenlrJdın, lyu aın yaradılıJ kunetiııe, asli. bilim 
ediJ-'t clbiJdl. ff...,ı Jauumda bs- OlaımyCll'. 
rak!JO'du. Bea, kend1mi bili,..... Nizam'm 

Zwklerf, ılrpn1*Jın, IJstWl •ı hayatı yılnlıcütı. Me.-iinde parlak 
laranada lmularla yolculuia pk • bir iatikNl, aau bekliyordu. Onu, 
mak, laalrikatn bir llUtıf, Beni. ı.. bundan mahrum etmeje JsMJmn yok· 
yatumn her deYrelinde Pmartu ta· 1• tu. Onun, mesleğinde ilerlemesini ia
liim, yolculukta ela beni terlretmemit- tiyordum. 
ti Yalnız bu endiJe Dedir ld onun ah-

işte bunun içindir ki seyahatim, laknu bozmadım. Temiz w dOrüst 
pk eılenccıi ıcsmiıU. bir iDllD ollrl.k il'•• isin, cHmda 

nu, tarifeyi bozacak bir kutnt sayı· 
lamaz. 

Şirket günden giln~ halk kolaylık
lar ghteriyor. Yaz bqlangıcmda yap 
tığmm ten%ilitlr tarife de bunu iabat 
eder. Ba terait altında daha ne yapa· 
biliriz ve bizden daha fula ne belde· 
ne bilir.,, 

florya için tenzlllll• tarife 
Bu aym 13 ünden itibaren tatbik 

edilecek yeni tarif eye ıörc muhtelif 
latuyonlardan Floryaya ıidip ge1me 
bilet fiyattan şayle tesbit edilmi§tir: 
lıtanbuldan birinci mevki 49,25 ikin· 
ci 36,75, Uçilnai 25, Kumkapıdan bi
rinci 43,25. ikinci .32,25, Oçllncil 22,2S 
Yenikapıdan birinci 40,25, ikinci 30, 
15, üçüncü 20,75, Samatyadan birin· 
ci 37,50, ikinci 28, üçüncü 19,50, Ye
dikuleden birinci 34, ikinci 25, llçün
cll 11, BakırkCSyUnden birinci 24, Udn
d 18, ~üncü 12.so, Y~yden bi
rinci 19,75, ikinci 15,25, ÜÇÜDCÜ 11,25. 
Yukandaki tarifeye göre alınan bilet
ler yalnız alındığı ıünler zarfında mu 
teber olup yalnız cumartesi ve pv.ar 
günleri alınan biletlerin dönilflerl pa· 
.ıırteai günkü 27 numaralı sefere ka. 
dar muteber olacaktır. 

geleni yaptım. O, benim bu fedaklr· 
hğunın farkında detfldL 

Onu, içkiye, kumara, bin drlU ee. 
fabate silrüklemelı: ellinde idi. Tunç 
gibi bir aJaWa. cranit cı"bl bir eec1ye. 
si Yardı. Lüin, ne ~e ki yawam, 
Adem evlitlarınm en bi1yük aaf, ea 
tehlikeli hastalığı olan ve 1evgi deni
len kurt, onun da kalbini kemiriyor
du. 

Onu, istediğim yola aürüldiyebilir· 
elim: o, kendi kendine çrrpalllCak, b6-
tl1n kuvvetile buna kaf11 koymak il· 
tiyecekti. 

Lilrin, tekrar, ne çare ki diyorum 
.. na; onun bu çırpmmalan biç fayda 
ctmiyecekti. ÇllnkU o tunç sibi ahWr. 
avuçlannma atefinde eriyecek; o ıra· 
nit gibi karakter. 1evcimüı atırlıfı al
tında tuz buz oluverecekti. 

Bunu biliyordum, bundu endndlm. 
Pabt 9ekindim, korktum. 

Allabtaıı lmorlrtmn, ~tum. At • 
Jahtan korktum. Ba ~ parlak 
bahriye zabitine ıuilrMtte balımmata 
vicdanım ran olma&. 

Yemeklerde, biru llfap içiyorduk. 
Onun yemnda, biç ArbOf olmadım. 
Halbuki. ma•dan mauya dolaprak 
"komomuyonH yapan bar bnlan ıi· 
bi. bin çeşnide içki içe • dbuma 
tarhOf olduğum, otomobiJde, yahut 
e•de karyolamın ayak ucunda, kirkü. 
dlk •zdıiun, sayıya gelmez. 

Hilam, beni, 11is o halde 1örmedi. 

1 KOÇOK HABERLER 
L------·-·--~ 

• Liman ıenel direktörlüğüne ta • 
yin edilen Ranfi .llanyui dün ubah· 
tan itibaren Liman müdiriyetioe ıe • 
lertk yeni vazifesine bqla!Dlfbr. Diın 
sabah etki ve yeni direktarler g~rü§
miifler •e Ali Rıza biitUn lima_n itleri
ni yeni direktör Raul Jılanyuıye dev
retmiftir .Ali Rıa birkaç güne 
kadar yeni vazifeaiıte batlamak üzer~ 
Anteb'e gidecektir. 

• Arabacılar cemiyeti reiıi ile 24 
azası bazı aebeplerden dolayı istifa 
etmiılerdir. 15 Temmuzda toplana • 
cak umumi koncrede 1qim yapılacak 
ve bundan sonra reis ve ua.lar ara • 
bacılardan seçilecektir. 

• Kadm berberlerinin ondiilisyon 
aletlerinin cayn aıbbi olduiu ileri •Ü· 
rUlmUf ve bu yolda ıikiyetler olmuı
tur. Belediye bu itle alikadar olacak 
ve şikiyetlCI' yerinde &örülürse daha 
fenni aletler kullaıamalan berberlere 
bildirilecektir. 

• Kayaeri pamuk kumq fabrikaam 
.da makinelerin kurulmasile meıgul o
lan Sovyet mütebauıslan, iflerini bi
tirrrıitler •e Odeuya &itmek üzere 
tchri.mUe celmİflerdir. 

• lzinli olarak Londraya citmit o
lan lnıiliz büyilk elçili Sir Percy Lo
raine lstanbula dönmUftür. 
* Çekoalovakyanm Ankara sefiri 

Karel Halla Ankaradan gelmit ve izin 
1i olarak Prafa &il:mİftir. Sefaret bq
Mtlbi 

~)Şebrimi:e e-eldigini yazdığımız 
müteveffa Pilsudskinin eşi Bayan Pil
ıudski'nin ziyareti hususi mahiyette
dir. Bayan Pilsudski Lehistan sefiri
nin Yeniköydek.i evinde misafirdir. 
Çaf!&Dlba gününe kadar şehrimizde 
kalacaktır. 

•Müzeler idaresi eski eserler (ba
rı at.ika) encümeni dün toplandı. En
dlmene gelen evrak üzerinde görü§· 
tü ve icap eden kararları aldı. 

* Süel emeklileri kurumu (askeri 
mütekaitler cemiyeti) enelce müteka 
itlere verilmek üzere harırladsğt ro
zetleri isteyenlere vermeye baslamq
tır. Rozetler muhtelif fiyatta ye üç şe
kil üzerinedir. Şimdiye kadar Istan • 
butda ve Anadoluda yuzU mütecaviz 
ro.zet satılllllftlr. Rozetler, iki çapra
lama konmuı kılınçla yıldızdan iba· 
rettir. Yüzbaııya kadar kılınç ve yıl
dızlar beyu, ondan yukan için 18n· 
dır. Generallere ait rozetlerde ise, çer
çeveli bir yaldız göze ~rpmaktadır. 
Bu suretle emekliler, kolay ta,nacak 
ve resmi dairelerde kendilerine -aza • 
mi tetbillt IÖ8terilecektir. 

• 1inanl Babnbp varidat genel 
direktöril Cezmi, phrimize ıelmit ve 
dün DJrı>baneye ciderek direktör Fu
atle birlikte put damp matbauile 

Ve beni. duDuiuJldan, ıençliiüıden, 
parasından İatifade eden, keyfince 
ömür atıren, bir hafü kadın .zannetti. 

Ve battı. beUd de beni "normale,, 
bir kadın, sandı. Onun, böyle ıörii
!lnli, benim için bayle dOfünütünU. 
.ben. her hareketimle daha kuvvetlen
dirdim. daha deatekledim.. 

OnuaJa beraberken, eçık saçık ci • 
yinaıiyorclum. Dalma, atırbaflı, ude 
pktnn. AJrcleniade dolaflrken utradı· 
tımr~ iüelelerde, karaya çıkıyorduk. 
Bea, bOtUn Amapa ıutntilerimde, 
barlardan. kafepntanlardan bqlra 
yerlere sitmcm. Hele o ap openlar, 
tcnfonlk konterlCl'den bucak bucak 
üejanm. 

Fakat Nizam'ı, barların önünden 
bileı~. 

GCStüyonun ki, muntuun bir pltn· 
la hareket ecli)'Ordum .;e bu macera· 
nın sonuna kadar, bu plinm ana bat
tan tifyle dıınun, en ufak eklerinden 
Wr tekin! bile deiiftirmecHm. 

Niıam, ahmak delildi. Onun ye • 
rinde., kim oı.., beni "normaJeH bir 
bdnı uaabillrdL 

Şimdi sana, bu macerada Jti.zetti
pm, en ince noktayı 96yliyeyim. Ben, 
zenıindim. Wdn HYcfllmin, ayhlm
dan bllflra gellrl yoktu. Bu aybk iki
mizi ıeçindirebilir miydi? Hele benim 
,_..Yit tarama, yetifebUir miydi? 
.Elbette, hayır 1 

O Jaalde, ae yapacütım? Parayı1 

Darphaneyi gezmif ve Fuadden yeni 
basıWı paralar hakkında izahat abmf 
tır. 

* Evkaf Genel direktörlütune ye
ni atanan Fahri. telırimiu •eln:ıif, 
dün sabah Istanbul Evkaf direktörlü
ğüne giderek bir müddet me§lul ol
muş ve İstanbul Evkaf di1'ektörü ile 
bütün daireyi gezmiftir. Oğrendiği -
mize göre, Evkafın olan Gureba has
tahahesini de ziyaret etmiytir. 

* Sultanahmedde ArMta sokağm
daki hafriyata dün de devam edilmi§
tir. Hafriyat e.nasmda iki gün e-net 
eski Bizans arayına ait kıymetli mo
zaikli bir mermerin bulunduğunu 
yazmf!tık. Bütün hafriyatın eu.smı 
teşkil etmekte olan bu mermerin etra
fının genişletilmesi dütünillmİİ! ve 
dün yalnız bu itle uğrq1Jmı9br. Dün
kü faaliyet sırasında bqka bir yCTde 
bir temel daha bulunmuı, 5,5 • 6 met
te derinlere inilerek tetkikat yapıhm!
tır. Müzeler Genel direktöril Aziz de 
dün öğleye doğru hafriyat yerine git
miş ve yeni bulunan bu kıymetli izler 
üzerinde incelemeler yapmqtır. 

* Şirketi Hayriyenin Sahpuarın· 
daki vapur iskelesinde <evvelce kendi
sine verilen ruhsat ve müsaade hari
cinde hareket ederek bazı yerleri itıal 
ettiği ve kendi hesabına kullandıiı an 
laşılrnıttır. Belediye derhal ife vu•ı 
yet etmİftir. Kendiaine verilen müsa
•?e haricbıe iıkmamw .. ıirketc bildi-

:,ı ..,vve gun te nmıze ge 1! O· 

Jan Bükreş eJçhniz Hamdullah Suphi 
Tanrıöver dün akpmki trenle Anka· 
raya &itmittir. 

* 'Moda YatkulUbünde yeni intaat 
günden &(ine ilerlemektedir. Yapılan 
ilive katı bir aya kadar bitmi§ olacak 
tır. Dün kulübe ait pmaııdıralar 
dalgıçlar tarafından bailammJtır. 

* Yeni İstanbul Liman genel direk
tôrü Raufi Manyaıri eltin ilbay muavi
ni Rükneddin Sözeri ziyaret etmiştir. 

* Hesap tetkik bürosu, kazanç be
yannameleri ve eski hesaplar üzerin
de araıtırmalar yapmaktadır. Bazı 
müesseselerin çifte defter tuttupnu, 
kazancını sakladıfını cinnilftür. Bun 
lardan birine 7 bin lira ceza lı:eamittir. 

* Etibba oda11 tarafmdan aidatla
ruu •ermedilderinden dolayı eczacı, 
doktor ve dişçilerden birçok kişi ye
dinci icra dairesine verilmi§tir. Hal • 
buld Etibba odaaı geçende bu haberi 
tekzip etmifti. Yalııu 50 kadar dok
tor, eczacı •e dişçinin aldatıanru ve
remi yecek bir halde oldukları anJqd
dıfmdan idare brari1e aidatları bailf 
lanmqtır. 

• Çanalrb1e dftnnda Ece limanm 
da Yunan bahkçdan sizli olarak balık 
a•lamak üzere liman ıelmifler. Bbk
avı euıumda cilrmü mqhut halinde 

ben mi harcıyacaktım? 
fimdi aCSyliyecelime emme. çocu.. 

ium 1 Buna da, bayır l 
Para urfetmekten mi cekiaiyor • 

dum? Yoba huyum mu deiifmitti? 
Ona da, bayırl 

Peki ; iSyle ite? 
Onun, kan paruı ytmeie ahfma· 

11JV istemiyordum. Oaa "jicolo" mn
ldinde ıönnek, beni dbfndirecelrti 
Hele onun "jjcolo" lap kabul etme
m, beni, ondan ~ 

Tekmil dÜfllacem, enditem, OD11D, 
her tmnuiJe, her yaadan temb, dtl
rilat, centilmen lralmurydı. 

Ve görüyorsun ki yavrum, ben, ah
Wdı olmaiı da bilen. ıbltbıı bir ka
dınım! 

Somurtma, yll.ıilnU g5dinU burut
turma ... Hakkimdald iyi dllfUnce~ 
ne teıekldlr ederim, çocutuın. Ne ya· 
param, dUnya bu. .. Kendimin iyilikle· 
rimi, •e fenalıldamnı açık açık ıö • 
rllp, kabul •e itiraf etmekten, hiç .d· 
yan etmedim. 

Bu mUfktll •uiyetten nuıl mı il}'· 
rıldım? Ona, etki bir arkadq ıibi 
açıkça sordum: 

- Sevgilim, ıelirin ne kadar? 
Allabtan ld aital, müreffeh sayıla

bilirdi; oaa muhtaç deiildiler, •e 
onun eline bakan lrimte de yoktu. 

Aldıtnu, hiçbir vicdan uabr duy • 
madan, kendi nefsine barcıyabilirdi. 
Ben, bUtçam, onun atdıtı ayhim Ud 

- itimizi bitiriace sel 11ir ....U 
satranç oynıyahm, diyoNm. 

O, yazılanmızı temize çekmek için 
obardujumuz kahvede etrafına balu· 
nıyor ve: - s...- satnllç yoktur, .,. .. ~ 
lıtıenen, tavla o,nanz ! . 

Orhan SELiM 

Nifanlanma 
lt Bankası lstanbul direktörü Y U• 

ıuf Ziya Oni§in baldızı Şükranla Cam 
firketi direktörlerinden Ragıp GUcle
rin nipnlanma töreni dün alqam Tak 
simde Güneı kulübünün salonlarında 
ve iki tarafın aile dostları huzurilc 
kutlulanmı9tır. Eşlere nipnlanma 
halkasını Bolu mebusu ve Güneş ku· 
lübünün başkam Cevat Abbas Gürer 
talmu§ ve bundan sonra güzel bir mü 
zilde danaedilerek çok nesih bir ak • 
pm geçirilmi.f tir. Bu törene Atatürk 
yüksek hunırlarile büyük teref ver• 
miılerdir. Ekonomi Bakanı Ce· 
W Bayar, birçok uylavlar, tı 
Bankuı Genel Direktörü :Mu • 
ammer Erit, Sümer Bank direktörü 
NuruDah Esat v !!Jıir&QUeıat 
lar, kendilerine sağlık ve bahtiyarlık 
dileriz. 

muhafaza motörleri tarafmdan ~
Janmıtlardır. Bunlar ÇaMlrkaleye ıe
tirilmiş, Cümuriyct müddeiumwniliii 
ne, Çanakkale muhafaza müdtlrliliü 
tarafından teslim cdilmiflerdir. 

• Kilyo .. otobüs ifletilmesi karar· 
lqmıftı. Bu hususta yapılan tetkikat 
aonunda Kilyos yolunda iki otomobi· 
lin yanyana geçemediii görülmliftilr. 
Yol dar olduğu için otobüslerin karo
ıerilerini daraltmak icap etmektedir. 

* Tıp Fakül~ .ıi profesörlerinden 
doğum ve kadın hutahldan mütehas
sısı Lipman iki ay izin a1mıfbr. Pro
fesör izininin bir kısmını tehrimizde 
geçirecek, sonra Avrupaya gidecektir. 

• Edirne mıntakasmda (Kalkan 
söğüt) ciYannda 15 ki!iden milrek • 
kep bir muhacir grupu, hududumuzu 
geçerek ondaki Gümrük muhafaza 
memurlarımıza teslim olmuflarcbr. Bu 
pup, bemen hükOmcte talim edil • 
mittir: 

* latanbul Emniyet mlicltıril Salih 
Kılıç, clUn 'MUddeiumumi Hikmetle 
makamında ıöriifmiif ve yanuıda ya
nm eaat kadar kabmttır. 

mislini koyarak yaptım. Nereye el· 
dersek, beubmnz ''cbacun pour aoi" 
idi. Yalnız, paralar onda duruyor, be· 
uplan, daima, o, gesrtlyordu. Kendi 
mU.rifliklerimi, kendi kesemden adil .. 
yordum. 

Benim için, bu da bir f edakirhktr, 
yavrum. 

Hesapla para arfctmek. hem si • 
nirlerime dokunur, bcm de elimden 
ıelme.ıl 

Difbni ulrtaa, bu bnnmdaıı da dön
medinı. 

Şimdi .aen. ~. delil mi? 
Kimin pmruile seyahate çıktık? Berı 
de ol....,, dÖfUnilribn. Bunun çaretinl 
buldum. Ge.ımemtm bafmdan eonu
na kadar ne barc:uatr besabmı tuta • 
~ .. Y8k6n toplanma ikiye ba
Jecektik. O, bana borçlanmq Olacak 
w buna uar uar Mc1ecektl? 

Ga~lcıinJ kırpıftıra kırpıftıra ... 
lntlarmdan. bina, inuumyor ......, 
)'IMum 1 inan •• itimat et. çocutamo 

Nereye ne verdikse, ne yedik içtik• 
ae, aldtba, bepıini, günü ile, tarihilt, 
metelifine kadar yazdık. 

Bu, belki soğuk, gülünç birıeydf. 

Bu. belki bir tefeci dilfiinUtU idi. Bde 
kal'flhkh sevıimizi incitip kanatabile
cek bir diken, bir neıterdi belki ... 

Fakat, bu lhımdı~ 

§ 

l 
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VERGiDEN MUAF OLANLAR 

Müesseselerde Çalışan
ların Muvazene Vergisi 

[HUSUSl MUHAB1R1MIZ BlLDlRlYOR] 

Ankaıa, 8 
Umumi müesseseler tarafından müstahdemlerine verilen yev

miyelerden ne kadarının müvazene vergisinden istisnası icap e
deceğine dair hükmü ihtiva eden 2417 numaralı kanunda müdür 
muavinlerile fonde de puvuarlar zikredilmemiştir. Bunların mü
dürlere kıyasen yevmiyelerinden ayni miktarın vergiden istisna
sı kanunun hükmünü genişletmeğe müncer olacağından mü
dür muavinlerine fonde de puvuarlarm müvazene vergisi nokta
sından müstahdemler gibi muafiyete tabi tutularak bunlara veri
len yevmiyelerden üç lirasının müvazene vergisine tabi tutulması 
Finans Bakanlığınca kabul edilmiştir. 

Habeş İşinde 
Zorluk 

(Baş tarafı 1 incide] 
"lngiliz hükumetinin Uluslar sos -

Yetesi andlaşmasının esaslarına riayet 
te devam etmesi ve mümkün olan had 
de kadar ötekilerini de bu yolda yürü 
rnege teşvik eylemesi lazımdır. fikrin 
deyiz. Obür uluslarla elbirliği etmek 
csa tır.,. 

Moming Post şu mütaleada bulu
nuyor: "Uluslar sosyetesinin başa çı
kanuyacağı bir davada araya girmesi
ni isteyenler bu kurumun kötü dost
larıdır. Esasen o. gücünün üstünde bu 
lunan bir çok işlere girişmiJ olmak yü 
zunden çok çekmiştir.,. 

Temps'ın bir yazısı 
l>aris, 8 (A.A.) - Amerikanın, Ha 

hcşistanın muracaatına verdiği ceva • 
hı çözelcyen Temps gazetesi diyor ki: 

"Aınerikanın cevabı, Vaşingtonun, 
çok büyük bir saknı ile hareket ederek 
bazı lngiliz çevenlerinin, sonuçlarını 
düşünmüyor gibi goründükleri bir 
maceraya atılmak istemediğini goster 
mektrıHr 

riand - • c log p ktını imza eden
lerin, Habe anla§mazlığının kotarıl • 
ması için barı çıl tedbirlerden başka 
hiç bir araca müracaat ctmiycceği hak 
kındaki kanaatini bildiren Amerika 
Uluslar sosyetesinin meseleyi kotar • 
rnak için çalışmasını memnuniyetle 
karşılamakta ve topbınan yargıç (ha
kem) komisyonunun her iki tarafı tat 
:rnin edecek bir anlaşıt (tesviye sure
ti) bulabilcccgi umudunu izhar etmek 
tcdir. Bu açıktan açıga Amerikanın 
Habeş • ltalyan meselesine karışmak 
istemediğini göstermektedir. 

Bundan sonra uzlaşma teşebbüsle
ri ba anlamaz ve ltalya Habeşistana 
ı.nldırırsa lngilizler tarafından ltal • 
yanlara alınacak ekonomik tedbirlere, 
~merikanın da iştiraki hakkında hiç 
bır umut beslenemez. 

Ağaoğlu 
Ne gazdı ?1 • • 

_[Bc.ş tarafı l incide] 
• Ben, Partı programını müdafaa et

tırn !" diyor. 
.Fakat .. 
"Sen alemi kör herkesi sersem mi 

tanırsın?" 

• Devletçilik nedir? 
Parti ne istiyor' 
Ahmet neler anlatıyor? ı 
Butiın bunlar ortada belirdi. 
Kamusal duşün (efkarı umumiye) 

kararını verecektir. 
Bence o: ~ararı.nı çoktan verdi .. 
Bunun ıçın hukmiın verilmesini 

Ahmed'e bırakmagı daha doğru lıılu
yorum. 

o .. 
Başını ellerinin içine alsın ı. 
Yalan söylüyorsun dediği adnmın; 
Mahmut Esat Bozkurd'un şu }'azı-

larını okusun: 
De~l~tçilik nedir? Parti ne istivor? 

Kendısı neler yazıyor ve neler anla
tıyor? 

Biıtiın bunları iyi düşünsiın .. 
Ve sonra : 
Bunlardan sonra .. 
H ükmUnU versin!. 

Ankara: 3 Temmuz ı 935 

Mahmut Esat BOZKURT 

N l S ym B y Ahmedın, Turk b y 1 
~e ı n k allık kaytnklık (ırtıca) ları h k-

md kı y ılarmı da bundan ao bet 
ke crımcle (makalelcrımdc) gostc:recc:ğım. 

M. E. B. 

Uzak Doğuda 
Gerginlik 

[Baş tarafı 1 incide] 
kilometre uzağında kalkinzöl irmağı -
na yakın sınır suyımızın üzerine ateş 
açmışlar ve bunun üzerine gönderilen 
askerler tarafından tutulmuşlardır. 
Bunların ikisi de Japon ordusu erlerin 
dendi. Hükumetimiz, gene bütün kom 
şu1aryla dost geçinmek isteğinde ol
duğundan yalnız bunları protesto et
mekle kalmış ve tutulanların geri ve
rilmesini istemiştir. Fakat Mançuri 
kuvvetleri bunları vermek istememiş
lerdir. Bunlar ancak 28 Haziranda ıs
rarımız. üzen,ne .Mançuri nöbetçileri • 
ne teslım edılmışlerdir. Bu iki süvari 
kendilerinin topraklarımızda tutul • 
duklannı ve iyi muamele g<irdiikleıini 
yazı ile bildirmişlerdir. 

26 Haziranda Buludira bölgesinde 
sınır kuvvetlerimiz üzerine Mançuri 
askerleri tarafından ıki C: ·a ateş açıl
mr tır. 

Artık hükumetimiz Mançuri hiiku
metinin hududu geçenleri cezalandıı
masınr beklerken Mancuri hükfımcti
nin iyi komşuluk duyğuları besleme
diğini görmüştür. 

Mançuri askerleri tuttukları iki 
Sovyet erini geri vermek istememiş -
!er, Mançuri Dış Bakanlığı siyasal ,_ .. . . ., 
"?esini_ ''.e ~>nar anmasını (tar ... iye vc
~ılmesını) ıstemiş ve 4 Temmuzda şu 
ısteklerde bulunmuştur: 

l. - Mongol cumurluğu hukümeti 
hadısenin bütün soravını ıizerine al • 
malıdır. 

2 H ""k· 
d 

~ - . u umet soravlılara ne yapıl-
ıgını bıldirmelidir. 
3 - Mançuri hıikumeti Mongol top 

rağında belli yerlere kendisiyle her 
2~.m~n konuşmak üzere, oruntaklar 
~on. erm~k h~kkını ister. Bu orun tak 

r .1s:edıklerı yerlere gidip gelebil -
melıdırler. 

M 
Bu istekler yerine getirilmezse 
anr · h k~ ' ~ :surı u umcti Tamsiksunun do • 

gusunda bulunan bütün kuvvetleri bu 
nok.taya gelmesini isteyecektir. Man
curıde Japon süel heyeti başkanı ko-
nutun ordusu v . 
rini tekrarla ukrmayı adına ıstekle-

. _yara buna ordunun Mon 
golıstana hır oruntak go·· d k b 1 n erme ve 

unun a bağlantıyı kurmak için Mon-
gol topraklarında bir telgraf hattı u
zatmak hakkını istediğini de bildir
miştir. Bu diyev çok entersandır. Çün 
kil bu istek. Mançuri ve Japon hükiı
meti adına değil, Mongolistanın hıç 
ilgili olmadığı güney Mançuride bu
lunan Kvantung ordusu adına yapıl
mıştır. 

Şarbaylık 
Karar verdi 

.fBaş tarafı 1 incide] 
ye derhal ışe vaz'ıyet ederek fı
rınları ~ontrola başlamış, fakat 
buna ragmen ekmekler bir türlü 
düzelememiştir. 

Dün bu hususta şarbay vekili 
Ham itle görüştük. Bize dedi ki: 

''- Şehrimizde 300 kadar f ı
rm vardır. Buna mukabil memur 
azdır. Bu sebeple fırıncılar ara
da kaçamak yapmak imkanını 
buluyorlar. Fırınlar günde bir 
kaç defa ekmek çıkarmak sure
tile de çeşniyi değiştirebilirler. 
Şu hale göre her fırın başına bir 
memur koymak lazımdır ki bu 
da imkansızdır. Sonra, memur
ların şüphesiz baska vazifeleri 
de vardır. Bununla beraber el _ 
den geldiği kadar fırıncıları sı
kı kontrola çalışmaktad rlar.,, 
Buğday ve un fiyatları 

düşüyor 

SiYASAL KONUŞMALAR 

İngilterede Partiler ve Loit Corç 
>=-==---

TELEFON ŞiRKETi 

Mümessillerle 
Uyuşulamıyor 

[HUSUSi MUHABIRIMIZ 
BlLDIRlYOR] 

..:1~-

Telefon şirketi direktörü 
ANDERSON 

İstanbul telefon sosyetesi mü
messilleri şehrimize geldiler. Ba 
yındırhk Bakanlı~-ı. ile görüşme
lerine başladılar. Sosyete mü -
messillerinin satış için teklif et
tikleri miktar ile Bakanlığın mu 
kabil teklifindeki miktar arasın
da büyük bir fark göze çarptığı 
haber verilmektedir. 

Türkiye. ingiltere 
Anlaşması izah
n a m esi 

.Anl;<;ıı:~. R fH11cmd ın11h;ıbiri. 
mız bıldırıyor) - Ekonomi Ba-
k~nlığı takas tetkik heyetlerine, 
Fınans bakanlığı. kambiyo mü -
dürliiğüne, gümrük ve inhisar
lar Bakanlığı da gümrüklere aıt 
4 haziran 935 tarihli Türkiye -
İngiltere anlaşmasının 11 inci 
maddesinin tatbik suretini gös
teren bir izahname göndermiş -
lerdir. 

iş Bankasının 
Yeni şubesi 

Ankara, 8 (Hususi muhabiri· 
miz bildiriyor) - İş Bankası 
Yenişehirde Ata~ürk Bnlvan Ü· 
zerinde bir şube açmağa karar 
vermiştir. Bu şube icin temin e
dilen yerin inşaatı ~kışa kadar 
bitmiş olacaktır. 

Yeni fahri 
Konsoloslarımız 

Ankara, 8 (Hul'usi muhabiri
miz bildiriyor) - Dergen fahri 
konsolo luguna Norveçin tanın
mış tacirlerinden Rot Bentr.on, 
Gutenburg fahri konsolosluğu • 
na Güstav Adol Brad tayin edil
mişlerdir. 

BüyUk2da vapuru 

Dumlupınar zaferinin doğur· 
duğu sarsıntılar ile lstanbulda 
\'e A t i n a d a Krallar nasıl 
uçuruldular ise, londrada da, 
Yunanlıların Anadolu seferini 
herkesten çok tutan Başbakan 
Loid Corc'ta yukardan aşağı -
ya doğru~ yuvarlandı ve o gün
denbcri bu devlet adamı bütün 
gayretlerine bakmıyarak muva
zenesini bir türlü yerine getire· 
miyor! 

Malum olduğu gibi, İngiltere 
de ta ötedenberi iki büyük siya
sal parti devleti sıra ile idare et
mekte idiler. Bu partilere eski
den Wig ve Tory denilirdi ve ta 
on altıncı yüz yılhktanberi 
mevcut idi. 

Bugün sair İngiliz kurumları 
gibi - bu partiler de - yaşayı
şın kendinden çıkmış ve ulus 
"oluşunun" bir verimi idi; Fran
sada, Almanyada, Rusyada ve 
sair yerlerdeki gibi herhangi bir 
fikir akınının, bir görüş sistemi
nin doğurması değildi; yaşayış· 
tan çıkmış, yaşayışla beraber 
yürümüş ve büyümüş kurumlar
dı. 

Ortaçağlann sonuna doğru 
İngilterede halkla aristokratlar 
arasında çıkmış olan kavga ve 
çarpışmalar esnasında her iki 
taraf biribirine bu adları tahkir 
ve tezyif olmak üzere venniş-
'rdi. Aristokratlar halk taraf -
rlarına Wig yani "Başı Kır

. .ı.dar" lakabını vermişlerdi, 
çünkü o zaman İngiliz halkının 
çoğu saçlarım tıraş ederlerdi. 
Buna karşıhk olmak üzere halk 
ta aristokratlar taraf tarlarına 
Tory yani "Eşkıya" lakabını 
verdi. 

İşte o zamandanberi bu iki ad 
saklanmış ve Wig partisi libe • 
ralliği yani ileriye doğru yürü
yüşü ve Tory partisi de muha
fazakarlığı ifade etmekte idi. 

Ta 1911 senesine kadar lngil
terede üçüncü parlmanter bir 
parti yoktu. 

Fakat o sene seçkilerinde, 
~mf'!l~~,; temsil eden ~aylavlar, 
sayıca önem alıyorlar ve üçün
cü bir parti, Labur kuruluyor. 

O günden başhyarak İngiliz 
siyasal yaşayışında eski muva • 
zene bozuluyor ve tarihi iki par
tinin sıra ile memleketi idare 
etmeleri adeti son buluyor. 

Labur partisinin kurumu ile 
bazı parlmanter önemler de bo
zuluyor. Mesela o zamana kadar 
İngiliz saylavları ödevlerini 
fahri olarak yaparlardı. Hazine
den tahsisat almazlardı. Halbu
ki amele saylavları böyle yapa· 
cak mevkide değildiler. lşte o 
zamandandır ki İngiliz saylav
ları da senede üç yüz İngiliz li
rası tazminat alınağa başlıyor
lar. 

. 192~ yılındaki İngiliz seçgile
rı, Wıg'ler için bir ölüm vurgu
nu oldu. En. ~ok ses alanlar, 
amele partisi oldu ve ondan son
ra da Tory'ler geldiler. Wig'ler 
ise hemen yüzde altmış yerleri
ni kaybetmişlerdi. 

Şöyle ki, İngiliz Kraliyet ve 
İmparatorluğunda iş b a ş ı na 
amele partisi başda Macdo -
nald olmak Üzere geldi. 

Her ne kadar liberal fırkası
nın b~ş~anı olan Loid Corç'a 
şahsı ıtıbarile seçilmiş idise de, 
d~y~ndığı parti artrk üzerine 
huku~et mes'uliyetini alacak 
mevkıde d e ğ i ı d i ve Loid 
Corç bu suretle ta belkemiğin -
den vurulmuş oldu. 

Bu hal, bu ikbal arkasından 
ko~an adamı bütün bütün krz

-.-.... .---....,.._iiiiiiiiiiııııiiiiiiiiiii_..oiiiiii...,._.= dırdı. O sağa, sola ve her tarafa 
Borsada muamele gören yumu- baş vunnağa koyuldu. Her şey
sak buğdaylar 5,12,5 • 6,35, sert den e~vel kendi partisi ile kav
buğdaylar 3,32,5 • 5 ve yumşak g~ ettı ve kendisine bağlı kalan 
unlar da 580 - 690 arasında sa- bırkaç liberal ile ayrı bir parti 
tılmıştır. yapmağı denedi. Yapamadı. 

Akay idaresi tarafından kadro ha· 
rici bırakılan Biıyükada vapurunun 
satın alınması etrafında idare ilt: go· 
rüşülmektcdir. Eğer pazarlıkta uyu· 
şulursa bu gemi satın alınarak Adada· 
ki plfij önünde demirletilecektir. Bil· 
yükada vapurundan plaj için soyun • 
ma yeri ve gazino olarak istifade edil· 
mesi düşitnülmektedir. 

Dün şehrimize Anadoludan Amele partisine yanaşmak İ'ite
ve Trakyadan 318 ton buğday di, kabul olunmadı. 
ve limanlardan da 30 ton un Bu aralık yeni seçki zamanı 
gelmiştir. gelmişti. Seçkiye Macdonald 

Alakadar tüccarlar şehrimize da şahsen iştirak ederu üç ftr
mal gelmesinin fazlalaşması ve kayı birleştiren ulusal bir uro
yeni mahsul zamanının da yak - gram ile gidildi. Fakat a~ele 
laşması yüzünden bundan son- f •:~ası Macdonald'tan ayrıld1ğı 
ra fıyatların her gün bir parça gıbı, Loid Corç'ta kendi ta
daha düşeceğini ve pek yakında raft_arları ile beraber bu uzlaş . 
pıyasanın eski tabii vaziyetini maga yanaşmadı. 
alacağım söylemektedirler. Seçki, muhafazakarlar ıçın 

büyük bir zaferle bitti. Bu parti 
dört yüzden çok saylavlık elde 
etti. Amele partisi de, yüz alt
mış kadar yer kazandı. Libe
rallere gelince, bunlar ancak el
li iki kadar yer alabildiler. 
Amele fırkası arasında Macdo
nald'ı tutanlardan ancak altı ki
şi kazandı. 

Bu suretle filen Avam Kama
rası muhafazakarların ellerinde 
idi ve bunlar isteseydiler başka 
hiçbir partiyi_ karıştırn:ı~dan ~ü
tün hükfımetı ele alabılırlerdı. 

Fakat işte burada İngilizlere 
has olan bir seciye kendisini 
gösterdi. Yapılmış olan a1!1aş • 
mağa bağlılık. muhafazakarları 
başbakanlığı M_akd~n~ld'e ~ı
rakmaaa ve dış ışlerını de Loıd 
Corc'u~ı taraftarı o1mıyan bir 
libe;aıe, evvela Samuel'e ve soı:
ra da Simon'a venneğe sevkettı. 

Bu hal böylece yıllarca deva?1 
etti. Hakikatte bu anormal hır 
durumdu. Çünkü Avam Kama· 
rasmda yalnız altı taraftarı ola~ 
Macdonald başvekil iken ve el!ı 
iki liberallerden de yalnız bır 
kısmını temsil edenlere dış işle· 
ri gibi önemli bir yer verilmiş
ken, yüz elliden çok saylavı bu
lunan amele fırkasına hükumet
te yer verilmemişti ve bununla 
beraber İngilterede Ba~vekalet 
makamının önemi büyük oldu -
ö-w1dan Macdonald şahsen işle
~in gidişi üzerine derin tesirler 
yapmaktan geri durmuyordu . 
Bu hal tabii olarak birçok şika
yetleri mucip oldu. 

Nihayet kabinenin değiştiril
mesi lazımgeldi. Vakıa Macdo
nald ve Simon yine kabinede 
kaldılar ise de, başvekalete mu
hafazakarların başkanı Baldwin 
ve dış işlerine de yine muhafa
zakarlardan birisi getirildi. 

Bu aralık Loid Corç yine 
didinmekten, öteye beriY.c atıl
maktan geri durmuyordu. 

Bir zamanlar, faşizme doğru 
yürüyenLansbury fırkasına kuı 
yapmağa koyuldu. Fakat o f ~r
ka önemi olmadığına ve lngıl
terede pek soguk kalşılanımş 

bulunduğuna rağmen Loid 
Corç'a yüz vermedi. 

O zaman Loid Corç Ame -
rika Cümur Başkanını .-ıklit 
ederek geniş bir devletçi! ik pro
jesi yaparak kabineye teklif et
ti ve kendisinin de kabineye 
alınması şartile bu proje ile ln
gilterede mucizeler yapacagmı 

vadetmeğe başladı. Kabine pro
jeyi incelemek için kabul etti. 
ve fa:kat kabine değişerek ken
disine de yer verilmemiş olduğu 
kabinenin onunla beraber çalış
mak arzusunda olmadığı anlaşı
lıyor. 

Bu suretle Dumlupınar zafori 
ile mihverinden cıkmış olan bu 
ihtiyar harisin hflla da başı dön
mekte ve muvazenesini bir türlü 
bulamamaktadır. 

Türklere pek çok fenalıklar 
yapmış olan bu devlet adamının 
yine Türk darbesi ile bu hale 
gelmesi ,insana garip bir zevk 
veriyor. 

Ahmet AGAO~LU 

Alpullu eker 
Şirketinin asfiyesi 

Alpullu Şeker şirketinin fev
kalade surette heyeti umumiye 
içtimaı Bahcekapı Dördüncü 
Vakıf handa şirketin merkezin
de idare meclisi reis vekili ve 
murahhas aza Ahmet Riiştü za
de Mehmet Hayrinin başkanlıgı 
altında dün yapılmıştır. Meh -
met _Hayri şeker sanayi inin ü1 -
kemızde yerleşmesine pek de
ğerli hizmetlerde bulunmuş o
lan Alpullu şeker şirketinin bu
güne kadar olan mesai ve faa
liyetinden bahseyledikten son
ra şeker sanayiinin daha ziyade 
inkisar etmesi maksadile üç mil
li banka tarafından vücude ge
tirilmiş olan yeni şeker şirketi· 
nin Alpullu ·eker şirketini bü
tün varlığı ile muayyen bedel 
mukabilinde satm almak istedi
ğini izah ederek Alpullu seker 
şirketinin devamı mevcudiyeti • 
ne mahal kalmadığını ve tasfi-

YAHUDı VATANDAŞ
LARIMIZ ... 

Pnzar sünü &nnıron bu senenin en 
sıcak günlerinden biri idi. Azıcık hn
\"A alalım diye saat dörtte bir vapura 
binip Boğazın sonuna kndar gittim. 
Buranın adına (Altın Kum) demi§ler 
ama doğrusu bu isimle o yerin arn&ın• 
da hiç bir münasebet yok. Tıpkı (f e
lekJ le benim aramdaki ilitikıizlik 
gibi •.. 

Bizde, bizde değil ya bütün dünya• 
da adamın kendini dilıtüniırlüğünü ve 
saygısızlığını görmek i~in kalabalık 
bir trene, yahut vapura binmc!c yeti· 
şir, hatta Çl"k bile gelir. Bizd~ki va
pura giriş ve çıkış, bütün Şarbaylık 
makine.sinin aylarca üstünde çalışma· 
aı ve düzeltmesi lazımgelen bir bo
zukluk ve snyeısızlıktır. En büyük 
hoyrntl ğı ve densizliği kadınlar, hele 
yaslı kadınlar yapıyor. 

Bu satırları yazarken Bay Muhid
dinin geçende gaz:e:c•erde gördüğü • 
ınti7 &Özlerini hatırlamamak kabil o
lur mu? ... Her§eyden önce vapura, 
tramvaya, trene nasıl binip inilir, hal
ka bunu Öğrctmdiyiz. H 'm bunu bil
meyenlere değil, bilenlere öğretmeli
yiz. 

Ne i e vapura bindik. Etrafımı bir 
lakım kokanalar, poliçalar ve birta • 
kım sümsük herifler sardı. Laf eder· 
)erken hepsi sağırmış gibi bağırıyor 
ve rüzgarlarının altına düşmüş zaval· 
lı~~lrl d? ~~V:~~- bir cömertlikle püskür 
duklerı tukul"llk damlacıklarile serin
letiyorlardı. Ben İnsanları böyle yer
lerde Rum, Ermeni, Yahudi veya 
Bulgar diye ayırt ederek görmem. 
Terbiyeli, terbiyesiz diye nyırınrv. 
Lakin fena bir tesadüf eseri olar~k 
daima görüyorum ki Yahudi vatandaş 
Jamnızm çoğu İ>Öylc yerlerde yanla
rında kimse yokmuş ve muaşeret tö
resi denilen şey de mevcut değilmi' 
gibi gürüllü, §&mata ediyor ve frcnk
lcrin Arrogance dedikleri bizde (yılı
şıklık) diyebileceğimiz bir laübalilik
lc. sanki eğleniyorlar. Bence bu adam
lann hemen her tarafta fena knr§ılan
malarının başlıca sebebi bu olsa gerek 
tir. Bir ikinci nokta daha: Eh Rum, 
rumca görüşüyor. Ermeni tek tük ~r
menice ve do.ha fazla türkçe konuşu
yor. Lakin Yahudi, fransızca konuşu
l or. Ben dil hususunda da fazla (§Ö• 
ven) değilim ama şöyle düşünüyo • 
rum: 

lstnnbul Yahudileıi Yahudi dili İb
ranice olmasına rağmen İspanyolca 
konuşurlar. Fransızca kendilerine bir 
nevi §ıkl.k ~e kibarlık veriyor sanıyor
lana bütün kuvvetimle temin ederim 
ki; hem dil, hem de onlar iğrenç olu
}Orlar. Tabii bunu kendini bilenler 
için söylemiyorum. ille gençler ... iti· 
ten bir Frnnsızı kalb sektesinden öl
dürecek kndar fena ve i§portalık ha
le getirdikleri frnnsızca yerine türk
çc, hattiı lspanyolca görüısel~r, hele 
bi~az da derli toplu, gürültüsüz ve 
tükürüksüz olsalar hem dünya hem 
kendileri ne kndnr rnhat edecekler ..• 

[Boğazda ne gördüm, sanki onu ya
zacaktım. Lakin yer lcalmadı. Batka 
gün gene bunun Üzerinde görütürüz 
ln§allnh.] 

B. FELEK 

Hayvan eşlerinden 
istifade 

Mezbahada kesilen hayvanla
rın kanları ve ölen hayvanların 
da leşleri için bundan bir müd -
det evvel münakasa açılmış, fa. 
kat talip çıkmamıştı. Sonradan 
bir avusturyalı şehrimize gele -
rek hayvan kanlarından düğme 
ve kadınlara mahsus iğneler ya
pılabileceğini ileri sürmüş, fakat 
bu da muvafık görülmemişti. 

Bu defa hayvan kanı ve leş i
çin esaslı tetkikata girişilmiş ve 
leşlerin hususi tertibatla sıhha
te dokunmıyacak bir hale geti
rilebileceği anlasılmıştır. Bu et
ler mugaddi bir et tozu haline 
getirilip, kutulara konularak ha
rice se\ kedilecektir. Hayvan 
kanlarından düğme ve iğne ya
pılıp yapılamıyacagı da tetkik 
edilmektedir. 

Bundan başka, hayvan leşi ve 
kanlarından nasıl istifade edil -
diği Avrupa mezbahalarından 
sorulmustur. 

yesine karar verilmesinin lü
zumlu oldugunu beyan eylemış 
tir. 

Bunun üzerine idare meclisi
nin bu baptaki raporu okunmuş 
ve Alpullu şeker sirketinin tas
fiyesine ve tasfiye memurları 
olarak ta Fazıl Öziş , Ali Seyfi 
Tülmen, Bezmi Ötkeren ve Ze
ki Emin Aykanm intihabına it
tifakla karar verilmiştir. 
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SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Aşk bir 
Hastalık mıdır?, 

No: 76 
Bizim gazeteci arkadaşlara iyi bir 

Aziz Hüdayi AKDEMiR konu sıktı. ünlü bir hekim, aşk bir 
------------, hastalıktır, demiş. Hem de onun te

davisi bir müshil ilaç içirmekle baş-

Mehmet Ali, Paris Emniyet Direktör
lüğünü de Dolandırmak istemiş 1 

Mehmet Ali küç{!k oğlu Niyaziyi 
eski Efgan sefiri Gulam Nebi Hana 
hulfıl ettirmiş: bu genç çocuğun ka· 
7""' _gr paradan istifade etmek iste
miştir. Daha sonralan bu çocuğun se
farete tercüman olarak kabulünü is
temiş ise de muvffak olamamıştır. 

Mısırda bir bankada daktilo olan 
büyük oğlu Kamil banka kiatlarile 
babasına mektuplar yazar, babasının 
yüksek para muamelelerinden bahse· 
der, Mehmet Ali de bu kaatlan bazı 
müesseselere ve komisyonculara gös
tererek dalavere çevirir. 

Londrada bir Ingiliz Türkiyeden 
250,000 lngiliz lirası zarar ve ziyan 
davası açacktr. Mehmet Ali yalancı 
sahit sıfatile Londraya gitti. lngilte
reden 100 İngiliz lirası aldı. Fakat 
sonu gelmedi. 

Mehmet Ali,Ağa handan. Mısır kra 
lından ve Gulam Nebiden adeta para 
dilenmiş, yalnız bunların birisinden 
5000 frank koparabilmiştir. 

Gene kendi arkadaşlarından birinin 
anlattığına göre Ermeni komit~in -
den Gümülcüneli ile birlikte ilk önce 
25,ooq frank almışlar, bir iş göremi· 
yerek ve parayı bö:llüşcrek bozuşun
ca Mehmet Ali yalnız başına çalışaca
gını vait ve birçok uydurma planlar 
kurarak kendi hesabına aynca 24000 
frank almış ve ... gene birşey yapanu
yarak Ermenilerin akdlarrnr başları
na getirmiştir. Bu iğrenç hikiyeleri 
bitirmek için şu küçük hadiseyi de an 
latayım: 

lstanbul işgalinden bir habra burada gHrUlen 1'Urk 
polisleri Anadolu davasma hizmet etmiş fedakar 

yurtseverlerdir. 
hakkmdan imansız gelir dedikleri gi
bi, Mehmet Alinin de Sait mollayı 
soymuı olduğunu söylersem bu bah
si tatlılıkla bitirmiş olur.uz. 

Ali Kemal 

ruhunda daima bir dikine gitmek, 
çokluğa uymamak hastalığı yaşar. 
Gene öyle oldu: Gazetelerde atışu, 
arkadaşları ile bozuştu, partilerle a
tıştı ve nihayet Anadolu savaşı baş
ladı. İkdam, sabah gazetelerinde 
Anadolu davasına aykırı yastlar yaz
dıktan sonra bilmem ne oldu? "Pe
yam., adlı ayrı bir gazete çıkarmağa 
başladı. Yazılarına dikkat edilince 
İngiliz propaganda servisinin Alman
lara tatbik ettiği s,\stem hemen göze 
çarpmakta idL Yazının ba§lığı ve 
içinde anlatılan ıey ne olursa olsun 
temel §U idi: "'Büyük harpte bu ka
dar kan döktükten sonra niçin bili 

larmış .. 
Gazetecilerin nekadar hoşlarına gi

decek bir fikir: İnsanların, asırlar· 
danberi, en temiz ,en yüksek bildik
leri, öncesiz ve ~onrasız olan o evren
sel duygu, meğer hastalıktan başka 
bir şey değilmiş. Bu hekimler bize 
daha nekadar acaip fikirler getire
cekler? 

Aşkın bir hastalık olduğu hikayesi 
pek eskidir. Daha ilk çai::·~ bizim 
Anadolulu Arete hekim a§lmı. :.> 
hastalık olduğunu yazmıştı. Ondan 
sonra x ncı asırda bir islim hekimi, 
Ahmed İbnilcezzar uzunca bir kitap 
yazarak ayni fikri tefsir etmişti. O 
vakittenbcri hemen her asırda bir ve 
ya birkaç hekim çıkarak aşıkları bi
rer hasta saydıklarını söylemişlerdi. 

En yenilerden, daha geçenlerde 
ölen, Parisli hekim Maurice de Fleu· 
ry aşkı afyonla, kokainle, yava! ya
vaş zehirlenmeye benzetmişti. Aşk
tan kurtarma çaresini de o zehirlen
melerin tedavisi metodunda bulduğu
nu anlatmı1tı. Bir de güzel bir misal 
göstermiJti: Laboratuvarda çalışan 
bir ilimmcn, birdenbire tutulduğu 
bir a§k kendisinin işlerine engel ol -
duğu için doktoru buluyor. O da tıp
kı af yon tiryakisi iyi eder gibi, ilim
menin sevdiği kadım görmüş gittik
çe seyrekleıtirerek, en sonunda bas
tasrnı kısa bir geziye çıkarıyor ve onu 
aşktan kurtanyor ! 

Bereket versin ki, bu doktor daha 
önceden gelmemişti de, en güzel ede
biyat kitaplarının güzelliklerine se • 
bep o klasik aşıklar hastalılct;an kur
tulamamışlardı. Yoksa bütün dünya 
edebiyatsız kalırdı. 

Daha yakınlarda, ancak birkaç yıl 
oluyor, gene Pariste bir hekim, Voi
venel mahsus bir kitap yazarak bu 
eski hikayeyi tazeledi. Onun tedavi 
metodu müshil ilaçla başlamaz .• Aşk
tan kurtulmak istiyen kimse ilkin 
kendisine birkaç metres bulmalıdır ... 

Görüyorsunuz ki bu hikayede bir 
anla~amamazlık vardrr. O hekimlerin 
aşk dedikleri gerçekten aık değildir. 
Gerçekten aşk hekimlerin eline düş
mez. Çilnkü hekime giden ancak şi

Mehmet Ali Faris Emniyet direk -
tönine sokulmak ve orasını da dolan
dırmak istemiş. Nazır kartları yolla -
nuş, nezaret kaatlan yollamış, tavsi
yeler almış, bir türlü kendisini kabul 
ettirememiş. Nihayet, biz Türklerce 
çok iyi tanınmış olan, ilk işgal kuman 
danı (Mareşal Franşe Despere) yi 
bulmuş, ondan bir tavsiye alarak Em
niyet şefinin yanına girmiş. Direktö -
riın ilk sözü şu olmuş : 

Biz henüz mektepteyken onu "İk
dam,, gazetesının Faris muhabiri 
olarak tanır, ebedi yazılarını lezzetle 
okur ve kendisini bir hürriyet kahra
yalan ve çirkefleri öğrenmiyenler, 
Avrupada olduğu kadar bizde de, pek 
azdır. Vaktiyle (Milliyet) gazetesin
de Mehmet Aliden ve bu gazeteden 
uzun boylu bahsettiğim için burada 
yalnız hatırlatıp geçeceğim. Yalnız 
şunu söyliyeyim ki gazetede Necati 
Rifat adıyle yazdırdığı yahud!fi bile 
kafese koydu ve ayrıldılar. 

çarpışıyoruz. 

[ Arkası var] kayet ettiği bir rahatsızlıktan kurtul-
mak istiyen adamdır. Gerçekten aşık, 

- Siz Vehip Paıayı tanır mısınu? 
- Çok iyi tanırım. 
- O da sizi tanır mı? 
- Cok iyi tanır. 
- Aranız nasrldır? 
- İyidir. Kardeş gibi sevişi-;\z. 
- Ondan da bir tavsiye alabilir 

misiniz? 
- Hay hay! 
Faris emniyet şefl manalı "Bir su

rette yüzüne bakmış ve: 
- Zahmet etmeyiniz, o daha önce 

:tavsiyeyi göndermişti. 
Dedikten sonra dosyasından bir 

mektup çıkarmış, okumağa başlamış: 

Köstencede miralay Sadık namına 
•'- UOQO).__.&an~ı.&.... -
mek üzere alıp ''ziftlendiğini,, mi? 
miralay Sadık imzasiyle m~kaleler 
yazdığım mı? Kendi arkada§larının 
bile "Buna adam denmez, zehirli bit 
hayvan,, demeli ve insanları bunun 
şerrinden~urtarmak için recmederek 
öldürmeli diyecek kadar bıktıklarını 
mı sayayım? .. Hayır, artık keseyim. 
Yılan hikiyeleri meraklı olsa bile 
iğrenç ve yorucudurlar. Dinsizin 
manı gibi görürdük .lstanbula dön
dükten sonra bu adamı gene gazete
ci ve öğretmen gördük. Fakat onun 

ftOMC.O 

Muhterem müşterilerimize bu mek
tupla ihtarl"?dedz ki, ROMEO Sos-
yctesi Türkiye Genel Acentalığı bu. 
tarihdcn itibaren Galata'da Tünel ha
nı altında l numarada ROY AL YA
ZI VE DALTON HESAP MAKİ
NALARIN ACENT ASI HUSREV 
KRUBALIKA TEVDİ OLUNMUŞ
TUR. 

AONEO LİMİTED 
4941 

''.. . Mehmet A 1i kendi baha sınt • !!!!!!!!!!!!!!!i!i!!!i!!!!!!ii~!!!!!!~!!!!!!i!!!~!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
'.Abdülhamide jurnal etmiş bir hafiye, 
bir soyguncu, dolandırıcı, ırz düşma
nı, alçak bir adamdır; gözönünde 
tutulması ve inamlmaması gerektir. 
lmza: Vehip.,, 

Ve sormuş: 
- Ne dersiniz? 
Mehmet Ali kızarmamış, takat bir 

şey de söylemeksizin ters yüzü dön
müş. 

Bu adamdan bahis açılınca, yılan 
hikayesi gibi, bir türlil sonu gelmi· 
yor. 

Pariste Ömer Fevzi ile çıkarttıkla
rı "Bağlı Cümhuriyet - La Repub

iTTiHADI Mil l i 
Türk Sigorta Şirketi 

\ 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortalan halk için müıait şeraiti havidir. 

Merkezi idaren: Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde accnta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 4921 

liq ue Enchaince,. gazetesinin saç tığı • i!!i!!!!!!!!!!!!!!!!iiii!i!iiiiii!ii!!!!!!!!~i!!!!!!!!~!!!!!~~~!!!!!!!!!!~~iiiiiiiii!iiiiiii!i~!i!!iiii!!i!!!!!!!!ii!!i!i!!!!!!!! • 

No. 3 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

[iLK iKi TEFRiKANIN 
HULASASI] 

{Geçirdiği bir at ka~ından aon
ra dinlenmek için üç ay meauniyet 
alan Mülazim Sollier• Fra11MU1ın 
gÜHI bir bucağında küfiik ıue ıirin 
bir eıu kiralıyor. Birgiin civarda ho
ıuna giden bir man.saranm aulu bo
ya rumini ya.parken, yanıbGfmdan 
genç bir kızla yaılı iki erltelt •~i
yor. Kadın yo.pılan ruimle çok ala
kadar oluyor. O da ltadınlar ••• Eoin
deki hiMnetçiden ltaduı~n eoli ol • 
madıiznı, babaauun Vi7G11alı bir 
banker olduiuna, ancuınm tla Ptıri· 
6İn yiik•ek nnılından bir aileden 
§imdi ölmiiı bir kadın olduir.:.ı:ıa öi
reniyonıs. Kıaa lttırfl meyli Jaha R· 
)'ade artıyor.] 
Ağaçlar yapraklarının üzerine kıvrı· 
]arak uykuya varmışlardı. 

Omrümde bu kadar tatlı bir ıece 
görmedim. 

• 
Ertesi giin ayni yere gittim. Genç 

kız gelmedi. Saatler geçiyordu. Zey
tin ağacının golgesi alunda adeta kıv-
9ruyordum. Can sı}pntısı b~Qlca fır-

çalan ve boya tüplerini kutularına 
yerleştirdim. Kızgın güneşe aldırış 
etmeden, yamacın dar yolundan a§ağı 
doğru inmeğe başladım. 

Her adımda ortalığı saran çekirge· 
teri, sanki bir mahzur varmış gibi, 
çiğnememeğe dikkat ederek adeta se
ke seke yürüyordum. 

Her yer bana yeisli ve bombo§ gö
rünüyordu. Ne etmiştim de buralara 
gelmiıtim? 

Fariıtc iken bile, kalbimin böyle Ü· 
züntü&U olmamıgtı. Halbuki şu on iki 
haftayı her §eyden uzak, sakin, asude 
bir yerde, kendi halimde yaşamak is
tiyordum. 

Pembe bir rop ve uzun kirpikler al· 
tmda can alıcı, açık bakıglı gözler •.. 
Bu kadarcığı insanın zihnini çelmeğe 
yetigir sanırım. 

Fakat ben bu tesadüfü bir daha ye
nilemekten katiyen kaçmmağa karar 
vermi§tim. Çünkü !U kuytu köıede 
geçecek lma ömrilme %ehir katacağı· 
ru anlamı§trm. 

O akpm dilfUnceli bir gezintiden 
sonra, ayaklarım gayri ihtiyari köşke 
doğru yürümeğe başladı. 

Pomponia'nın üstündeki dik yama
cı tırmandım. Saat beş vardı. Güneş 
ufka doğru eğiliyordu. Yandan gelen 
ışıklan hafiften kızarmağa ve ortalı
ğı pembelcştinneğe başlamı tI. Ben 
yamacı çıktıkça, ufuk daha ziyade ge
ni§liyordu. Sağda altı,n a~lın. doiu 

adası, denizin koyu maviliği içinde 
pespembe olmuşlardı. 

Yüksek yabani otları bastonumla 
ayıra ayıra yürüyordum. Buralarda 
yola benzer bir§ey yoktu. Az sonra 
önüme bir tel örgü çıktı. Herhalde be
yaz kötkUn buralara kadar dayanan 
hududu olacak. 

Tel örgü boyunca yürüdüm. Ka • 
famda kurulmuş hiç bir maksadım 
yoktu. Dün, kalbimi o kadar yerinden 
oynatan manzaraya bir kere dah. §a· 
hit olmak için yürümiyordum. 

Yabani otlar seyreklC§tiler ve bir
den yakın ağaç gövdelerinin arkaam
dan beyaz köık kar§1Ul8 çıktı. O civa
rın birçok köşkleri on altmcı Lüi üs· 
lCtbunda beyaz, temiz, bütün körfeze 
hakim bir kC)§k... On tarafında yanm 
daire teklinde ıcnit bir taraçası var
dı. Her tuaft inceden inceye i§len -
migti. Servetle aanat zevkinin kucak
laıtıkları bir yer ... 

Tuhaftır. qağı yukarı her memle
kette böyle en glizel yerleri hep ec· 
nebiler tutarlar. 

Bir müddet tel örgünün kazıkların
dan birine dayanarak dalmqım. O • 
nümden genigçe bir yol, kö§ke doğru 
dolanarak uzanıyordu. Yolun kumla
rı üstünde otomobilin demirli lastik
lerinin taze izleri vardı. Bu izlere ba• 
karken, aşağıdan bir klakson sesi ve 
arkasından da bir motör gürültüsü du 
Y.Uldu. GUrültil yaklaıtıkça yaklaJtı, 

aıkından ne şikayet eder, ne de on-
.a-- -.-s-'- ..:-.-. w..J:tA,L.1,- .. ,. h v 

rünce aşkından aynlmamayr, en so-
nunda aşkı ile birlikte ölmeyi ister. 
Onun için bir hekime de gitmez .. 

O hekimlerin aşk hastalığından 
kurtardık diye sandıklan kimseler, 
gerçekten a§km tadını alamamış. bel
ki yalnızca mideleri bozuk, kimseler -
dir. 

Lokman Hekim 

OPERATÖR 

Doktor nimet 
Ankara caddesi Zorlu apart
man No. 21. Pazardan maa
da hergün saat 2-6 hastalarını 

kabul eder. 4932 

.--T l F O B 1 L __,,,---· 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alman tifo 
haplarıdır. Hi~ rahatsızlık ver· 

mez. Herkes ıJabilir. Kutusu 
55 kuru. 3379 

5074 

n~yet otomobil göründü. Koyu ma· 
vı, muhteşem bir limozin önümden 
geçti, köşkün taraçası önünde durdu. 

Otomobilde bir gün evvel gördü -
ğüm kadınla, iki erkek beraber idiler. 
Uçü birden otomobilden indiler ve 
köşkün holünde kayboldular. 

Uzun müddet kazığa dayanıp kal
dım. ':'üneı iyiden iyiye inmişti. Bir • 
den bıre kötkten doğru tatlı bir piya
no sesi geldi. Beethoven'in bir sona
tı... Onun çaldığı ne kadar belliydi. 
Bu sakin ve muhteıem dekorun şiiri 
içinde ılık bir piyano havası ... Ve ki
min çaldığı piyano? Adeta kendim -
den geçmiftim. 

Artık karanlık iyiden iyiye basmış
tı. Yavaı yava§, el yordamile yamacı 
indim. Dikenler kollarımı yırttı. Evi
me döndi.iğtim zaman, hissediyord11m 
ki. bu kadını görmemek artık benim 
için kabil değildi. Ne kadar fır.at çı
karsa hep.inden istifade edecektim, 
yoksa fıraat hazulayacalctım. .. 

Mülizim Soliers sözünü kesti ve 
arkadaşlarına baktı: 

- Bu maceraya ne dersiniz? 
Sambardier cevap verdi: 
- Buraya kadar fena değil.. Yal

nız şiir ve edebiyat tarafına fazla kaç 
masan da. kısacık anlatıversen, daha 
iyi olur. Yoksa bu hikaye sabaha ka· 
dar bitmez. 
Ywbıı Fougue itiraz etti: 

KENDi KENDiMiZE ÇATIYORUZ 

FAZLA SÖZE NE HACET ? ... 
......... ....,.~~,_,_........._. __ f' 

Ne Dersiniz? 
VERGi KAnunLARI 

MükelleElere kolaylık olsun ıve sı
zıltıların önüne geçilsin diye vergi 
kanunlarında, yeni gelen mütehaasıs
la birlikte birtakım değişiklikler, hat
ta yeni projeler yapılacaiı söyleniyor. 

Mükellefe kolaylık göstermek sade 
insani değil, ayni zamanda vatani bir 
iştir de. Çünkü devletin canı olan pa
rayı nihayet o adam veriyor. Onun 
ıçin onu hoş tutmak devletin menfa
atlerinin başında gelen bir şeydir. 

Sızıltıların sebeplerini ortadan 
kaldırmak ta Consciant bir idarenin 
yapması gereken bir ödevidir. 

Yalnız bir nokta var: 
Şimdiye kadar yapılan bütün ver

gi kanunları mükellefe güçlük göster
sin diye yapılmış değildir. Demek is
teriz ki; kanunlann hepsinde bu ko
laylık düşüncesi gözönünde tutulmuş· 
tur. Ama bu nokta sağa başlanmış 
(Temin edilmi§) midir? Bunu sanmı
yoruz. Çünkü; kanunlann şimdi yeni
den gözden geçirilmek istenmesi bu
nun evvelce temin edilememiş oldu-

ğunu göstermeye yetişir bir delil~ 
Onun içindir ki bir §eyden k?' 

maktayız: Kanunları değiştirdiğı~ 
halde kolaylıkları temin edemeJ'll"' 
Herkes bilir ki; vergilerin en iyisi, t 
eskisidir. Şu halde eğer mükclle 
gerçekten kolaylık göreceğine inaJl 
mazsak, eski vergi kanunlarım def' 
tirmeye kalkmakta fayda yoktur. ~ 
nu da itiraf etmeliyiz ki; bizde ve~ 
kanunları çok ve sık değişmekte 
mükellefin adeta öğrenemiyeceği ~ 
dar ilaveler, tefsirler ve talimatnaııl" 
!erle gerçek güç kavranır bir hale ~ 
kulmaktadırlar. Bunun sebebini 
hazan kanunların kLisik doğum rrı'! 
halelerini çabuk geçmesi ve değ~ 
liklerin biraz acele istenmiş olma~ 
dır. O sebeple vergi kanunlarının ~ 
tün pürüzleri zamanla belli olma; 
yeniden değiıtirmek mükellef için 
devlet için de pek faydalı değildir. fll 
böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz 1 

Eski Yenice Ve Yenileri ..• 
Duydum ki, bir çok tiryaki -

ler, eski "Yenice,, paketlerini 
piyasadan toplamağa başlamış -
Iar. Sebebini sordum. Dediler 

- Yenice cıgaraları, çeşnisi
ni bozdu. Ya, içilmiyecek kadar 
sıkı ... Yahut, ağza al.mrnıyacak 
kadar acı. .. Bunların ikisi de de
ğilse, toz çıkıyor. Ben buna, doğ 
rusunu isterseniz inanmaınış
tnn. 

Küçük bir deneme yapmak is
tedim. Satıcıya yirmiliği uzata
rak: 

- Yenice, ver! dedim, ama, 
eski paketlerden olsun. .• 

Yanımdaki adam durakladı. 
Ü stüste yığılan cicili bicili yeni
·ce paketlerine bakarak: 

- Niçin? diye sordu, eski ye
niceler, yenilerinden daha mı i
yi çıkıyor? 

Satıcı, onun bu anlayıısızlı • 
ğ-ına güldü: 

- Şimdi bütün müşteriler, es 
ki paketleri arıyorlar. Bende üç 
beş tane kaldL Onları da tüke
tince bakalım, ne yapacağız? 

- Yok, yok .. Bırak anlatsın. insan 
dalıyor da, muharebeyi unutuyor. 

Ve hazin bir tavırla ilave etti: 
- Eskiden hayat ne güzel ıeydi ... 
Dışarıda karanlığın içinde zaman 

zaman mitralyözler ortalığı şöyle bir 
yokluyorlardı. Uzaktan yakından tek 
tük tüfek sesleri duyuluyordu. 

Mülazim Soliers Şerri kadehinden 
bir yudum boşalttı ve devam etti: 

-3-
Ertesi gün gene geldi. Babası da 

yanındaydı. Bu ıefer takdim merasi
mi oldu. O zaman öğrendim. Bu ol
dukça yaşlı adamın adı Werner Go
lovine, Viyanada banker, meşhur Wi
ener Bank'ın müdürü ve tcriki ... 

Ben de bir zamanlar Viyanaya git
miştim. Kohlmarkt'daki Wiener Bank 
binasının ıeni§ ve muhtqem eepbcai 
gözlerimin önündeydi. içeride ne ~k 
memur bolluiu vardı. Hepsi hant ha
ul çalı§ıyorlardı. 

Bu hatıralanmı Werner Golovine'e 
söylediğim zaman, yüzüne belli bir 
memnuniyetin izleri çizildi. 

Böyle konuştuğumuz sırada, bana 
Fransayı çok sevdiğini, sık sık Fari
se geldiğini söyledi. Zaten bir Fran
sız kadını ile, bir Farisli ile evlenmiş 
değil miydi? Ne yazık ki bu kadın, 
beş yıllık izdivaç hayatından sonra 
ölmüştür. Golovine'in her halinde bu 
ölümün acısım bir türlü unutamadı~ı 

- Öyle ise, dedi, bana bir d 
kisinden bir de yenisinden ve 

Ve iki paketi açarak her bi 

Ben de onun yaptığım yaptuıı. 
Eski paketler içindeki yenic 

nin harmanı, belli ki, yenisi.O 
den çok üstündü. Y cniceye ın 
sus koku, içimindeki tatlılık, 
tekilerinde yOktu. 

Ne olurdu; paketler değiş 
ğine, içindekiler ,eskisi gibi 
saydı. Okuyucularnndan biri 
mektubunda bu meseleye pat 
mak basıyor: . 

- Yeni paketlerdeki yen 
cıgaraları içilmiyecek kadar ~ 
tüleşti, ne yapacağız? diye s~ 
ruyor. İnhisar idaresi, biraz dlP! 
kat etse de, tiryakilere eski cı 
garaları aratmasa... .,A 

Kutunun süslü oluşu, neyiıa:, 
ze gerek! .. Biz ahştığnnız cıf} 
ramn içimine bakanz. _ .. 

- Adam ... Sen de ... Du~ 
doğru çıksın ... dedikten soIP., 
yinni kuruş verip yeniceyi ıı• 
den içelim? 

SaUihaddin GÜN~ 
pek iyi anlaşılıyordu. Karısının ~ 
çüklük ismini söylediği zaman ~; 
dım. Bu isim eski Parisin en ta~ 
mış. asil bir ailesinin ismiydi. ~ 
umumi harbin en müreffeh aileleı1 
le nasıl darma dağın ettiğini beP 
lirsiniz. 

Bu tanış, beni genç kıza dah• 
!aştırdı. Matmazel W erner Gol 
artık gözlerimde bamba§ka bir 
almıştı. Anası Fransızdı, hem de 
sek familyadan ... Kızının da öyle 
nwu limngeliyordu. 

Babasmm da memleketime 
.gösterdiği muhabbet öyle hoşuııı' 
ti ki, hemen kendisini sevdiın· 

Ayni hafta içinde gene bir gill' 
li Hesperidaya doğru çıkı)' 
Köşke ilk ziyaretim. Beni ağıt 
karııJadıla.r. 

Framond ıüvari zabiti oldıl 
bildiği için, ona göre konu§tnS 
zuları buluyor ve nezakette o 
ileri gidiyordu ld, adeta canıısd 
yordu. 1'f! 

Bu tıraşlı kırmızı surat, bel~;.,J 
mal Almanyasının suratı idi. 
tehlikeli surat. 

Hele benim zabit oluşurnd•" 
derece memnun olduğunu s tı' 
bile muvaffak olamıyordu. A~;t4, 
nim mütevazi şahsiyetimden 11 

ler mi öğrenmek niyetinde? ., 
r •r1" 
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SON . HABER 
Dünya Gazetelerine Göre 
Hadiseler acMAll..-"'=-

ÇiNDE BiR NEHiR TA~ 1 Sovyet Rusya SOMALI BAŞKUMANDAN! 

Graziani General 

SAV AŞ BAŞLARSA 
NE OLACAK? 

Orta Çin Su Altmda 
1
.Temel Yasası 

Kalmak Tehlikesinde 
1 

Italyanm Doğu Afrikasında her : --------------, 
hangi muhtemel bir hareketi, hu-s~sl 
bir strateji vaziyeti ihdas edecektır: 

ltalya ile Habeşistan ara_sın~a~i 
münasebetler öyle bir evreye gırmıştır 
ki, bu iki devlet arasın~a bir s!'~aş 
çıkmasının öniine geçebılmek . ıçın; 
Muuolini'nin, yahut ta Habeş ımpa
ratcrunuo gerilemeleri lazımdır.~~~s
solini'nin gerilemesi k~~~y degıldır; 
çünkü Italya'daki preslıJı .s~rsılır ve 
bütün faşist rejimi yıkılapılu-. Habeş 
imparatorunun gerilemesi daha zor -
dur c.ünkü gerilemek demek, Habeş 
erki,nliğini feda etmek demektir •. O 
halde çok yakın veya azacık uzak ıs· 
tikbalde bir Habeş - l talya savaşına 
olut (emri vaki) nazarile bakmak la-

Bombav 8 A.A. - Fena ha--, . 
valar bütün Hindistandaki ekın 
lere zarar vermiştir. Bazı bina
lar hasara uğramış, bir tren yol
dan cıkmıştır. 

Cok siddetli yağmurlardan 
dolayı Bombay çarşısı sular al
tında kalmıştır. 

Hankov 8 A.A. - Yangtse 
nehrinin s~ları korkunç bir yük 
sekliğe çıktığından, Orta Çin, 
sular altında kalmak tehlikesi 
içindedir. 

Geçenlerde 20 bin işçi Wun- ~ 
vei'de yeni bir bent yapmışlardı. \ 
Bu bentin yıkılması, Vuşang ve 
Hankov için bir felaket olacak
tır. Nehrin kaynağına doğru o
lan arazi şimdiden sular altında 
kalmış, ekinler mahvolmuş ve 
ahali acıklı bir durumda kalmış
tır. 

Açlıktan korkan m~rkez .ille
ri N ankinden yardnn ıstcmışler 
dir. 

İtalyanın burada iki müsten;l~ke_~ı 
var: Ert'.ithree ve Somali ... Bu ıkı so· 
mürge Habeşistanla bir hud_udd~ ol -
nıakla beraber aralarında hıç bır ra
bıta yoktur. Bunun içindir ki I~alya, 
iki hareket üssü resi vücu<le getırmek 
mecburiyetindedir: ltalyanlar, Eritre 
ye yüksek komiser ve komutan olarak 
General De Bono'yu tayin ettiler. So
mali komutanlığına da General Ro -
dolphe Grazaini tayin olundu. Eritre 
çok dağlık ve arızalı olduğu için bu· 
radak:i Italyan kuvvetlerinin Habeşis· 
tana yalnız bir gösteriş ve tazyik ya· 

General Graziani 

zımdır. 
Böyle bir savaş başladığı zaman ne 

olacak? Bu soruya önce ltalyn • Ha· 
beş münasebetleri baknnından cevap 
verelim: Bazıları böyle bir snV:lŞli\ 
ltalya'nın yenileceğini sanıyorlar. 
Bunlar kırk yıl önce, ltalya'nı? ~ı;:
paı·ator Menelik tarafından yenıldıeı· 
ni hamlıyarak şimdi de bö)'le bir so• 
nuç umuyorlar. Rejim İşi İçin Ayrışık Partilerle 

T eşriniewelde Uzl~şılaca~ 
'A · 

8 
(Hususi muhabirimizden) - Hukumet mahafılınde 

Bas=~n Caldarisin rejim işi için yapılacak gen~ya fes.at karış-
t ·ı -: Cumur reisine inançlanmış ( temın etmış) oldu-
ırı mıyacagma . · h""k" ·ı k 

STALIN 

Moskova, 8 A.A. - 'temel 
yasasında değişiklikler yapacak 
olan komisyon, Stalinin başkan
lığı altında ilk toplantısını yap
mıştır. 

pacakları memuldür. Asıl hareketin 
Somaliden geleceği anlaşılıyor. Bura
dan hareket eden kıt'alar, önce geni§ 
Ogaden bozkırlarından başka bir şeye 
tesadüf etmez. Sonra Habeş yaylala
-ı baslar ki bunlar da hafif meyillidir. 

.>malideki ltalyan başkumandanı Ge 
neral Graziani Roma civarında doğ -
muşhır. Gençliğinden beri sömürge iş 
lerine büyük biı;.,,,. ilgi göstermiştir. 
1907 de hukuk talısilini bitirdi. Der
hal Eritreye gönüllü gitti. Trablus se
ferine iştirak etti ve genel savaşta bü 
tün rütbelerini kazandı. 1918 de Ital
yan ordusunun en gen~ miralayı idi. 
Birkaç yıl Makedonya, Kafkasya ve 
Anadoluda macera dolu bir hayat sür
dükten sonra, Trablusta bir komutan 
lığa geçti. Birkaç ydda Trablusu tes
kin ederek Fezzanı zaptetti. Bundan 
ba§ka Amer el Muktan'ın kıyam1nı 
bastırdı. Bu kıyamcı Sünusi tarikatine 
ve Mısır müslümanlarına dayanıyor

General Graziani yaşı olgun, iri, ~
cul, canlı bakışlı, kendinde~ emın 
bir zattır. Hakiki bir şef oldugu ~der· 
hal görülür. Demir iradeli ve sag.la.m 
vücutlüdür. Ateşli bir sömürgecıdır. 
•·Fezzan'a dogru" adlı bir eser yaı: -
mıştır. 

Bazıları da İtalya'nın Habeş!staf!~I 
kolayca yola getireceginden emın go· 
rünüyorlar. Bunlar da bugünkü Ital· 
ya'mn kırk yıl önceki ltalya olmadı· 
ğıru ve daha ziyade, bugünkü silithla
nn kırk yıl önceki silahlar olmadığı
nı hatrrhyarak böyle bir fikir yürütü
yorlar. 

~ .. 1 kt d' Cumur reisi Zaımıs te u umet ı e ayrrşı 
gu soy enme e ır. ,. l kl 

·ı d enoyun bitaraıane yapı masının gerçe eşme-
partı er arasın a g 
sine çalışacaktır. ·· · · • · · · 

H ··k" ·ı k partı"ler arasında reJım ışı ıcın teşrını ev-u umet ı e aynşı ... 
vclde bir uzlaşma yapılımya çalışılacaktır. 

7 4 Kilometre Birincilğini 
Ankaradan Niyazi Aldı 

Komisyon, Stalin, Molotof, 
Voroşilof, Kağanoviç, Litvinof, 
ve daha da başka komiserlerin 
başkanlıkları altında, hazırlık 
işlerini görmek üzere on iki ko
la ayrılmıştır. 

Edirne 8 A.A. - Dün Edir
ne - Hasköy - !skenderköy. ara· 
sında 7 4 kilometrelik bı~ı~let 
yarışı yapıldı. y~~ış~ ~~~ bısık -
letçi gırmişti. ~ı~ın~~~ı;ı Anka
radan Niyazi, ıkıncılıgı Orhan, 
üçüncülüğü TCllat almışlardır. 
Bu yarışta Edime bisikletçileri 
arasındaki derece şu şekildedir: 
birinciliği Cahit, ikinciliği Hü -
samettin, üçüncülüğü de Sadi 
kazanmıştır. 

Xarıs hevecanh olmuş ilbay 
.:, a ~ tı ~tıu.ıvunı &;4--....1p çı.ı .. ıı.;> 

tir. 

7 4 kilometrelik bu yol iki sa
at 31 dakikada alınmıştır. Yo -
lun iyi ve Edirneli bisikletçilerin 
yarış bisikleti olmamasına rağ

men yarış iyi bir surette sonuç

lanmıştır. 

İlbay sporculara bir çay ver
miş, bir söylevle madalya da -
ğıtmıştır. 

Ankara bisikletçileri bugün 
Keşan yolu ile Çanakkaleye git
mektedirler. Çarşamba günü 
~c U<H\.h.dJt: lJl:Slh..U:;L1$11Cll lU: Dır 

yarış yapılacaktır. 

Pariste 160 metre yüksekliğinde 
Bir Sergi Binası Yapılacak 
Pariı, 8 A.A. - 1937 Paris sergisi komitesi bir Fransız mima

rının projesini tetkik etmektedir. 
. Bu projeye göre sergi~in çe.~çevesi içinde betonarme büyük bh 

hına kurulacaktır. Kuragm yuksekliği 160 t ı k 38 
katı bulunacaktır. Nasıl ki vaktile Eiffel k r;ıe .re l~k acakn:v__~ . 
bir anıtı olmuş ise bu yeni bina da beto t ~ ~~~ ~c ı . te ıgının 
caktır Kurağın temeli 38 m t n e rugının bır anıtı ola-
lacakt.ır Hava bombardıman~ re vekçatısı 25 metre murabbaı o-

• arına arşı dayanacak b · kild 
Yapılacak ve bodrumlarına dört b · k · · . ır şe e 
lecektir. m ışıden fazla msan sığmabi-

Pirede Amele Grev Yaptı 
"Atina, 8 (Hususi muhabirimizden) - Pire kazan fabrikaları 

ameleleri gündeliklerinin arttırılmasını istemişler, fabrikalar lu
~a~ yapmışlardır. Böylece grevin önüne geçilmiş ise de bine yakın 
ışsız vardır. 

Hırvatistanda Bir Bomba 
Belgrat, 8 A.A. - Zağrep yakınlarında Samaborda ulusal 

partinin eski saylavlarmdan doktor Leoçiçin evi önünde bir bom
b~ .Patlamış~r. Hasar hafiftir. Siyasal bir gösteriş olduğu zanne
dılıyor. Polıs tahkikat yapmaktadır. 

Taksimde Yapılacak Miting 
Hava kurumu bayanlar kolu, dün, 

Hakkıye Kural'ın başkanlı&ında top· 
l~_nd~. Mutat olan işler üzerinde gö· 
rugttik!:;n •onra 13 Temmuz Cumar-
teai günü aut ı 7 de Taksim alanm· 
da yapılacak olan miting üzerinde 
durmut ve bir ~:ocram hazır1anuJtır. 
Bu programa gore, o gün tayyareler 
uçacak ve lstanbul Uzerine kaatlar ata 
caklardrr. Teıbit edilen proıram ıu
dur: 

l - Şehir bandosu Iatildil marşı 
salacaktır. 

2 - Taksim anıtına (lbideaine çe 
len]c konacaktır. 

3 - Bayanlar kolu ba1karu Hakkı
ye Kural açış aöylevini aöyliyecekti . 

Hava kurumu için 
çaltşmalar 

Hava kurumu lltanbul merkezin 
de "Hava tchlikcıini bilen üye" yazı
mına diln de devam ::ı1unmuştur. Dün 
taahhüt ve teberriılerde bulunanlar 
ıunlardrr: 

Türk Petrol Limited Şirketi 100 
Galatada terzi Dimitri Fıraktopulo 
20, Anadolu Handa komisyoncu A -
mar ve tcriki 50 lira taahhüt, Türk 
Petrol limited tirkcti 400, Aralan ve 
Eıki Hisar mUttchid çimento ıirketj 
direktörü ve memurlanndan Fuat Ba
ban (murahhaa aza) 50, G. Manjeri 
(murahhaı aza) 50, katip Ziya Kaya 
Alp 20, muhaberat direktörü Nur 
Belligi.ın 20, muha ebecı F Morett. 

Yugoslavya da 
Üç Parti 
Birleşiyor 

Belgrat, 8 A.A. - Siyasal öz
genlikleri (hürriyetleri) ve hele 
basın (matbuat) toplantı özgen
liğini bunlara ait kanunları yap
madan önce filen kunnus olan 
Stoyadinoviç kabinesinin~ işba
şına gelelidenberi iç siyasada bü 
yük bir faaliyet görülmektedir. 
Gecen hafta ve dün önemli mi
tin~ler yapılmıştır. 

..ı:.skı bakanlardan ve Sırp ra-
dikal fırkasının il~ri gelen üye • 
sinden Lazare Markoviç, fırkası 
tarafından tertip edilmiş olan 
bir toplantıda vermiş olduğu bir 
söylevde şefi Stoyadinoviç olan 
Sırp radikallerile, lider Mehmet 
Spaho olan Bosna müslümanla
rı arasında sıkı bir ittifak ihti -
mali mevcut olduğunu teyit et-
miştir. . 

Bu üç fırka, Stoyadinovıç 
muhtemel başkanlığı altm<la 
büyük bir Yugoslav kurum~ 
meydana getirecek mıntaka~ı 
ve mesleki meseleleri ik~ci pla
na atacak ve mutedil liberal bir 
programla bir nevi milli fırka 
halini alacaktır. 

Keza iiç fırkadan yani çiftçi 
demokrat kovalisyonu. Sırp de
mokrat fırkası ve Sıro ciftçi 
fırkasından mürekkep ~rışıklar, 
kabine diyevinde Hırvat nıese· 
lesinden bahsedilmemiş olma -
smdan dolayı hükfımeti müa-
haze etmektedirler. Ayrış firka
lar da buna karşı çalışma bera· 
berliği yapmak istiyorlarsa ?a 
programlarının ve hareketlerı -
nin özgürlüğünü (serbesti.sini) 
muhafaza etmek istemektedir -
ler. 

i - Kol uyelerinden 'Meliha Avni 
Sozen, Cemile Süreyya toplantı mak
sadını bir ıoylevle anlatacaklar ve Is
tanbul k dınlarının orduya hediye e
deceğı tayyare ıçin yardım ısteyccek· 
lerdir, 

12. satış daıresi efi N. Mumtaz 15, k Jcr 
memur Olga 7 mı avir Timo I eon 1 a ew.?d, 8 A.A. - N~v -
5 memur Ş k an S memur Sıdıka s, 8~ - Dunyanın en zengın ada-

an çı t b ıkası 100 lira te- mı olan D. Rokfeller bugün 96 
mı yaşında ölmüştür. 

du. 
ltalya Generali Mısır hududu bo· 

yunca, Akdenizden Carbub vahasına 
kadar 300 kilometre uzunluğunda di
kenli telörgüler yaptırdı. Bu örgüleri 
geceli gündüzlü zırhlı otomobillerin 
nezareti altına koydu. 

Andre Citroen öldü 
Matin'den: 

Meşhur Fransız endüstri kraJJarın~ 
dan Sitroen öldü. Kendisine ağır bir 
ameliyat yapılmıştı. Sıhhi hali. fena
lastığmdan Pariste Georges - Bızet so 
k;ğmdaki klinik'e götürüld~. . 

Citrocn büyük bir cndüstrıc\dı. Fev 
kalade zeka ve istidat sahibi idi. En
ni:drirltı .c::~ l:u:uur~ı;.ı rnetvtlarla ça.lll
mııtır. Çalışma tarzı, propagandacılı
ğt, cüreti ile Fransada umumi bir te
veccüh kazanmıştı. Franaada otomo
bili herkese sevdiren bu zattır. Paris
te 1898 de doğmuştur. Politeknik mek 
tebinden çıkmıştır. Umumi harpte 
1918 de Roanne'a giderek mermi fab
rikalarının imalatını düzeltmek ve 
çoğaltmak vazifesile tavzif cdilmi§tir. 
Az sonra bütıün Tophane tertibatınr 
tanzime ve harp imalatının bütün şu
belerini idareye memur edildi: 

Harpten sonra otomobil fabrikala -
nnı yarattı. Afrika ve Asyada propa
ganda gezileri yaptı. 

Hondilis Romada 
Roma. 8 A.A. - Yunanistan 

Sü bakanı general Kondilis Ro
n;a~~ gelmiştir. Onursal (falı
n.~ ~Yesindcn bulunduğu savaş 
gonullüleri ulusal birliği tara -
f~n?an çağrılan generalin bu ge
zışı resmiğ değildir. 

Kondilise suikast 
.Atina, 8 (Hususi muhabiri -

~ı~den) - İtalyan polisi Kon
dılıse. suikast yapılacağını haber 
vennış ve Brendizide tedbirler 
alınmıştır. -------Almanyada 250 bin eski 

muhar bin nümayişi 
Kassel, 8 A.A. - Hücum kı

taları ve "harp denizciliği ile h~ 
va sporları,, birliği müfrezelen 
h~zır olduğu halde, Kiffoser 

1 

bırliğine mensup 250.000 esU 
h~rpçi, donatılmış sokakbuda 
hır geçit alayı yapmışlardır. 

Birlik başkanı Alban R•in -
hart nasyonal - sosyalistliği kut 
lulamış ve: ''eğer gamlı haç üst 
olmasaydı, Almanya yok ola -
cakt1.,, demiştir. 

Alınan hükumetinin Bavyera 
k~m~scri general Von Epp, de -
mıştır ki: 

"B u kongre, harpten evve~, ve 
beş harp yılında tanıdtğnnız Al
man askerlerinin ve bir gün si
lah taşıması gereken, ve tasıya-

l cak olan Alman gençliğinin 
kongresidir.,, 

General Fon Epp, asker top. 
ama usulünü yeniden dir:lten 

16-3 tarihli kanunun cJ;oneımik 
ve ahlaksal iyiliklerin; saymıs, 
komünist fikirlerini takbih et -
miştir. 

General Graziani, kendisile görü -
şen bir gazeteciye demiştir ki: 

"Pythagore'un bir söz'li var: ''H.a
yatta muvaffak olduğunu söyleyebı~
mek için şu dört şart lazımdır: Bır 
kitap yazmış olmak, bir ağaç dikmiş 
olmak, bir erkek evlat yetiştirmek ve 
bir ev yapmak... Ben bu dört şeyi 
yaptnn. Trablusun güneyinde yiiz bek 
tarlık bir arazide evimi yaptım. Ka
pısına "Kılıçla ve sapanla" sözlerini 
yazdırdım. 

Hemen söyliyelim ki ikinci kanaat
te bulunanların mantığı bize daha 
doğru görünüyor. Tarihteki örnekle
rine bakarak bugünku siyasal mesele· 
ler hakkında hükümler veıımek için 
her şartın eski duruma uygun olma· 
51 tazmıdrr. Kırk sene Önceki ltalya, 
ulusal birliğini henüz tamamlamış bir 

Herhangi bir Romalı memleketine 
harp zamanı kılınsla, sulh zamanı da 
tarım işlerile hizmet ederdi. General 
bu düsturu kabul etti. 

J talya idi. Sonra o zaman kullanılan 
silahlar şimdikilerle kıyas edile· 
miyecek derecede İptidai idi. Uçakla
rın, tanklann rol oynadığı bugünün 
savaşında insan elemanı adeta ortadan 
kalkmıştır. Savaşı makineler yapa • 
cak. ltalya'nın aavaş araçtan (vasıta· 
lan) var; Habe§iıtan'ın yoktur. 

Ancak bu "•avaş başladığı zaman 
ne olacaktır?" M>ruıunun daha önem• 

~ ............ rıı li olan tarafı, bu savaşın anıulusal 

ingiltere ve 
Habeşistan 

Le ]ournal'dan: 
V a%iyet o kadar nôik olma.say· 

Jı ltalyan tebliğindı:n çok gülünç 
mfutalar çıkarılabilirdi. Bu tebliğde 
Eden tarafından teklif edilen ve 
HabefiMana ait olan u.&laımanm, 
lngiliz toprağından bir kıamının 
Parlcimentonun muualalıati olmak· 
$1.Rn ayrılnıtuını taıuımmun ettiği 
için kabul eJilcmiyec~ii bildiriyor
du Romada Auam Kamaraanda 
ce;eyan eden mü%akerelerden isti
fade etmek için beyhude vakit ka;r.· 
bedilmemiftir. Avam kamarcuı hu· 
kiimti Ulus mümessillerinin muva
fakat/ olmaksı%rn cıe esareti kabul 
etmif olan bir hükumete arazi nok· 
tai ncaarından fedakarlıkta bulun
mağa ra:zr olduğundan dolayı şid -
Jetle tenkit etmİftİ. Berehet versin 
büyük prensiplerin muhafa%a.sı için, 
Faşi6t ıeli Meırutiyet rejimine aon 
derecede bir bağlılığı muhafaz.a et· 
mittir. Cibutiye ve Fran$ı% clcmir
yoluna ltalyanın rekabet etmesin -
den başka birşey demek olmayan 
bir hal şekline muvalakat etmiş ol· 
aaydı, ltalyanın Fransaya karşı le· 
na bir yol tutmuş olacağını söyle -
yen bu tebliğ de istihzalarla dolu 
daha birçok dersler vardır. Eden'in 
Pariste~ geçerhe11 burada hiç bir 
ltelimesınden bile bahsetmediği bu 
teklif te ayrıca hayret vericidir. 
Böylece, ltalyanın dürüstlüğü olma· 
:;aydı, lngiliz Bakanının 18 Hazi • 
randa Londrada Almanya ile yopı
lan deni% andla§masını mazur gös
termek çarelerini aradıiı bir şırada 
yeniden müteferrik bir anlatma ~ar 
r.scnda kalınmış olacaktır. Bütün 
bunlar çok gariptir. Maatteessüf 
bu işte tuhaf olmayıp leci olan f•Y· 

ler de vardır. Artık Lonclra ve St· 
reaa plcinlannın yeniden clirilmesr -
ni tasavvur etmek bile kabil değil
dir. lngilizler bir çalııma birliğinin 
muhafa%asını temenni ediyorlar. Bu 
iyi bir fikirdir. Fakat Almanyanın, 
Habeşistcm ihtilafı gibi arsıulusal 

durum Ü%erindeki karar&ı%lığı art· 
hran bir vaziyetini istismar etmesi 
de, çok tehlikelidir. lngilislerin 
ltolyaya yaptığı tekliiin yegcine 
faydası ihtilafın bütün vehametini 
ortaya koymuı olmcuıclır. Bu tehli
kenin önüne wesmeden Almcmya 
ile dalaucre yapmlf olmalt fÜpla..U 
olsa olsa Hitlerin hesabına ifini sör 
melt demelttir. 

Atina şarbayı 
Atina, 8 (Özel) - Atina 

sarbayr Kacyasrn gelecek haf ta 
fcinde Londraya giderek eski 
kral ile buluşacağı söylenmekte· 
dir. 

münasebetler üzerindeki tepkisidir. 
ltalya'nın Doğu Afrika'daki durumu
nun kuvvetleşmesini kendi menfaatle
rine uygun gönniyecek olan dc\•lel· 
lerin doğrudan doğruya müdahaleye 
kaHnf'l'llalan ihtimalini bir tarafa bı
ı·aksak bile, Avrupa muvazene.sinin bu 
l,adar denk olduğu bir zamanda, ltal
ya'nın Avrupa dışında birtakım işler
le uğratması, karıtıklıklara çığır a~
bilir. Me9eli Almanya, Avu&turya ışı· 
ni halletmek için, 1 talya'nın bu me§• 
guliyetini fınat sayar. Ozaman Doğu 
Afrika'da baılıyan bir ıavat Orta Av
rupa'ya taıııunıı olur. Orada da kal
maz. Mesela Japonya bu durumdan 
istifade ebneğe kalkıtır. Doğu Afrika 
wıvaıı bir A~pa aavaıı, Avrupa aa
"·aıı da acun ıavaıı olur. işte Ital
ya • Habeş meselesinin en tehlikeli 
tarafı da budur. * * ::. 

Yunanisfanın 
Deniz Programı 

Atina, 8 (Hususi muhabiri -
mizden) - Yunanistanda deniz 
kuvvetleri için bir plfı.n hazırla
mak üzere toplanan komisyon -
nun yaptığı program hükumet 
tarafından kabul edilmiştir. Do 
nanmaya yedi senede 26 yeni 
sistem açık deniz muhribile 1 de 
zırhlı kruvazör ilave edilecektir. 
Yeni deniz altı gemisi <le ısmar
lanacaktır. 

Kü~ük anlaşma 
Ve Habsburglar 

Belgrad, 8 (A.A.) - Vreme gaze
tesi, büyük savaştan sonra Habsburg
lann alonç edilen (miısadere edilen) 
mallarını geri vermek için Avusturya 
hükumeti tarafından verilen kararı ya 
zarak diyor ki: 

Avusturya erginligini biri Avustur
yı öteki bütün Avrupayı ilgilendıren 
iki anlamı vardır. 

Orta Avrupanın giıveni için, Avuı;
turyanm özgür ve erkin bir mem!e • 
ket olarak kalması lazımdır. 

Gazete, anşelusdan kurtulmak üze
re ekonomık kalkınması için bı.iyıık 
öevlctlere uluslar sosyetesi tarafından 
A vusturyaya yapılan Finansal yard~ -
mı hatırlatmakta ve yazısını şöyle bi· 
tirmektedir: 

Fransa ve kitçiık anla§ma Habs -
burglara kat'iğ surette karşıttırlar. 
Sanılmt§ olan Avrupada karııkhk • 
lar çıkmaması için bu hanedanın ne • 
ler yaptığı gözönünde tutulmalıdır. 
Herhangi ciddı bir görmen için H bs 
burgların mallarının geri verilmesi. 
btınla~a hSnedanlık propagandasının 
en cogunu yapmaları itin imkan ver
mek ve bu suretle Avusturyanın, kom 
su memleketlerin ve bütün Avrupa -
nın bansmı ve gıivenligini tehl"lı:rye 
koyabilecek işlere giı i~melerinc ızin 
vermek demektir. 



= 6 =================================================T A N=========================================== 9 • 7 • 935 

ty u ....... u ...,,_.. ... -- -· u u ............... ZJIWRS u =-= u u o ........... 

MEMLEKETTE TA 
Çoruh ırmağını Geçmek 
istiyen Bir Çocuk Boğuldu 

65 Yaşında 
Bir katil 

Bayburt, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Geçen cuma gü
nü 8yaşında bir kız çocuğu kendi yaşındaki üç çocukla odun top
lamak için Çoruhun kenarına gitmişler. Çoruhun dar bir yerine 
geldikleri zaman hepsi birden suyun karşısına geçmek istemiş· 
lerdir. Suyun ortasına geldikleri zaman su hepsini birden topar
layıp sürüklemeğe başlamıştır. O sırada orada bulunan birisi 
derhal suya atlamış, çocukların üçünü kurtarmıştır. İki günden
beri araştırıldığı halde diğer "'.)cuğun cesedi hata bulunama
mıştır. 

Bartında Kuruca§ilede 65 yaşın· 
ela bir adam, geçen per§cmbe günü 
ekmek bıçağile yeğenini öldürmüş· 
tür. Duyduğumuza göre cinayet §ÖY 

le olmu§tur; Köyde Şaban isminde 
bir delikanlı vardır. Bu gençle Bilcil 
isminde bir adamın evlatlığı geçen
lerde evlenmişlerdir. Nedense, bir 
müddet yaşayan çift arasında usanç 
ııe geçimsizlik başlamış, iş ayrılma
ya kadar ,ıarmıştır. Buna canı sıkı
lan Bilal geçen gün dağda Şabana 
rastlayınca kinini yenememiş ve 
elindeki ekmek b:cağını Şabanın ar 
kasına birkaç defa saplamıştır. 
Karmak isteyen Bilôl, jandarma ta 
rafından tutulmu~, Şaban yuşama· 
mış, ölmüştür. 

Antalyada Hava Kurumu İçin 
Bir Miting Y ap!ldı 

'Antalya, 8 (Hususi muhabirimizden) - Göklerimizin korun
ma davasına karşı halkımızın ilgisi gün geçt:kçe artmaktadır. 
Dün büyük bir miting yapılmıştır. Binlerce halk uçak sevgisine 
ve Türk göklerinin erkinliğine karşı içten ilgisini göstermiştir. 
verilen söylevler halkın birge (müşterek) duygusuna tercüman 
olmuştur. Antalya bugünün en önemli konusu önünde çok ileri 
ve yüksek yurt severliğini göstermiştir. 

Bayburtta 
Bir hal 

Bayburt, (Hususi muhabiri -
mizden) - Bayburt belediyesi 
hem satıcılara hem de alıcılara 
kolaylık olmak üzere bir hal yap 
tırmıştır. Evvelce muhtelif yer
lerden gelen sebze, meyva, yağ 
ve saire gibi yiyecekler fazla fi
yatla satılmakta idi. Belediye 
şimdi bunların hepsini menet -
ıniş ve drşardan gelen her şeyin 
hal yerinde satılacağını ilan et
miştir. 

Memlekette Deniz Bayramı 

Antep Biçki yurdu 
Antep, (Tan) - Asri bicki 

yurdu tarafından Halkevi saio
nunda büyük bir sergi açılmış, 
çok sürüm görmüştür. Sergiyi 
12 bin kişi gezmiştir. Yurdun 
bu yıl, sekizi birinci sınıftan, 
dördü ikinci sınıftan dört bayan 
mezun olmuştur. 

Konyada dağ sporu 
Akşehir, (Hususi muhabiri -

miz bildiriyor) - Liva kuman -
dam İsmail Alpan spor yurtları 
nı ziyaret etmiş, gençlerle te -

._o\.Q.....d.u. '\.#M.\wn.--~ e--r-
spor yurdunda, kumandan, Kon 
yada kurulmak üzere bulunan 
dağ sporunun burada da hima -
ye göreceğini anlatmıştır. 

-Oiduaa ae~izc'ili Jiyarışlarrnaa birinci ve ikinci gelen kayıklar, 
ve Ordulu denizciler 

Çamhkta hekf m evi 
Yozgat, (Hususi muhabiri • 

miz bildiriyor) - Çamlık ete -
ğinde yapılan modern hastaha
nenin inşaatı bitirilmek üzere -
dir. Açılış resmi Cumuriyet bay 
rammda yapılacaktır. 

Ordu, (Hususi muhabirimiz ı nönünün yaptığı mücadeleyi ve 
bildiriyor) - Denizciler bayra- sonunda kazanılan zaferi izah 
mmı kamusal bir sevinçle kutlu
ladık. Cumuriyet alanında top
lanan bütün Ordulular, ulusal e
gemenliğimizi anayurt kıyıların 
da da yürütme hakkını bize ka
zandıran bugünkü yaratanları 
sarsılmaz bir saygı ile bağlılıkla 
andılar. 

Liman başkanı Tevfik ve 
Halkevi başkanı Vehap Bucak, 
eski Türk gemiciliğini, Osmanlı 
padişahlarının Deniz tecimine 
karşı gösterdikleri ilgisizliği ve 
kapitülasyonların yurda ve ulu
sa yaptığı kötülükleri anlatmış
lar ve Lozanda general İsmet 1-

No: 51 

YOSMA! 
, Etem izzet BENiCE 

öz varlığını bulmak istiyorum .. 
Dedi. Doktor, kendisine çıl

gınca bağlanan, yeni bir varlık, 
yeni bir dirim ve benlik getiren 
Güney'i hemen kapacak, içine 
sokacak, kalbine saklıyacak gı
bi iştahlandı: 

- Ah, ne diye biz biribirimi
zi daha önceden görüp tanışma
mışız. Sen şimdi yirmi üç yaşın
da olacağına kırk üç yaşında 
olsaydın ve biz seninle yirmi 
yıl önce evlenmiş olsaydık ..• 

Diye ergen kadına içini dök
tü. Merdivenleri böyle konuşa 
konuşa, ağır ağır inmişlerdi. 

Güney: 
- Ne çıkar. Siz benden yaş

lısınız ama, benim bütün sevgi
mi dolduruyorsunuz. Bana yer
.}{Üzünün en genç, en güzel er
keği gibi geliyorsunuz. Benim 
gözüm bütün erkeklere kapalı 
olduğuna göre arada bir ayır-

ettiler, öğleden sonra kayık ya
rışları, yağlı direk konkurları 
yapılmıştır. Geceki fener alayı
na, limanımızda bulunan Aksu 
vapuru da katılmış ve ışıklı, eğ
lenceli bir gece yaşanmıştır. 

Binb!r gece m~s~Harı gibi 
Çorum, (Hususi muhal;>iri -

miz bildiriyor) - Hasan Ölçek 
adlı bir zengin 40 fakir çocuğa 
üç gün üç gece süren büyük bir 
sünnet düğünü yapmıştır. Bu 
münasebetle ölcek ölcek para 

~ .. 
harcanmışttr. 

Kazalardaki sıhhi teşkitat ta 
kuvvetlendirilmektedir. Akdağ 

madeninin merkeze olan uzaklı
ğı gözönünde tutularak 20 ya
taklı bir hastahane kurulması 

kararlaşmıştır. Bundan başka 

28 köyde sihhat bekleme odala
rı yapılacaktır. Bu işi için bütçe 
ye beşer bin lira tahsisat kon -
muştur. Sıtma ve frenginin önü 
ne geçmek için de ayrıca tedbir 
ler alınmıştır. 

dım kalıyor mu?. rmı başında sarsa sarsa: 
Dedi, ilave etti: - Yoo ... Yoo ... ben merak-
- Arabamız bekliyor.. tan ölürüm. Şimdi öğrenmeli • 
Ve sordu: yım .. 
- Ne güzel değil mi?· Dedi. Fazıl: 
Doktor: - Y oo .. şimdi olmaz .. 
- İyi ki o spor "Stüd Bey- Orada öğreneceksin .. 

ker'' i almadık. Bu çok daha gü- Armağan bilinmeden a1ı-
zel ve görünüşlü. mrsa hoşa gider .. 

Dedi. İkisi de arabaya doğru Diyordu. Ama Güney: 
ilerlediler. - İlle söyliyeceksin .. 

Şoför kapıyı açtı. Fazıl Gü- Diye tutturdu. Fazıl söyleme-
neyi' geçirdi. Kendisi de sola mekte israr ediyordu. Gürıey: 
oturdu. Soföre emretti: ' - Ya. Demek, ilk günden 

- Beşinci Notere çek. ı beni üzüyorsun .. 
Güney sordu: Diye gücengin gücengin söy-
- Niçin notere gidiyoruz?.. lenmeğe başladı. O zaman dok-
Fazıl çok şendi. Ömründe tor: 

ilk kez bütün kalbinin ateşli biı - Gerçekten üzülüyorsun. 
sevgi ile dolduğunu ve damar • Söyliyeyim !. 
!arma o ateşin alev verdiğini Dedi ve söyledi: 
duyuyordu. Bu kıvançla genç - Sana bir iki şey bağışla -
kadının sorgusunu karşıladı: mak istiyorum. 

- Sevgilim sana bir düğün Güney sordu:: 
armağanı yapmak istiyorum. - Ne?. 

- Ne o?. Doktor, sanki ona Iayık de-
- Orada görürsün! ğilmiş gibi, ürkek bir sesle te-
Güney sevgisine ş ı m a r a n ker teker söyledi: 

hoppa bir kız tavrile ve kıvıl - Birı iki apartman, mağa -
kıvıl dalgalanan kıvırcık saçla- za filan .• 

HAK YERLERi 

Habersiz resim 
Çeken bir amatör 

Ü sküdardan İstanbula geldi
O-i sırada vapurda Suat isminde 
bir bayanın muvafakatini alma
dan fotoğraf mı çıkarmaktan 
suçlu İhsanettin isminde biri, 
Sultanahmet birinci sulh cezası
na verilmiştir. 

İhsanettinin davasına dün ba
kılmış ve şahit olarak bir polis 
memuru dinlenmiştir. Polis me 
muru, hadiseyi şöyle anlatmış • 
tır: 

- Bayan Suat, bana müraca
at ederek fotoğrafının haberi ol
madan İhsanettin tarafından 
çekildiğini iddia etti. 

lhsar.ettini karakola çağırdık. 
Suçlu, fotoğraf almadığını söy
iüyordu. 

Fakat o sırada birdenbire, e
lindeki makineyi açarak filmleri 
kopardı, yerlere attı. 

Tetkik ettik. Filmler boştu. 
Fakat güneş gördükleri için bo
zulmuş olmaları muhtemeldir. 

Duruşma, öteki şahitlerin çağ 
rılmasr için başka güne bırakıl
dı. 

* Suçlulara işkence yapmak
tan suçlu Şile jandarma bölük 
kumandanı Abdürrazakın dün 
de duruşmasına ağır cezada de
vam edildi. Abdurrazakın vekili 
müdafaasını yaptı, hakyeri, ka
rar için duruşmayı başka güne 
bıraktı. 

* İkinci sulh cezada, kumar 
oynamaktan suçlu Fazlı, Os
man, kahveci Hasan ve Şakirin 
duruşmalarr ikinci sulh cezada 
yapıldı. Kahveci Hasan ve Şa
kir beraat ettiler. Fazlı ile Os -
man, ikişer lira para cezasına 
mahkum oldular. 

* Esrar içmekten suçlu Halil 
İbrahimin evrakı temyizden 
nakzen gelmiştir. Dün birinci ih 
tisas hakyerinde duruşması ya
pılan Halil İbrahimin 6 ay hap
sine ve tedavisine karar veril
miştr. 

* Tütün kaçakçdığmdan suç-
ıı.- 'Sr<S-wuu...._ .... --~·--..... -··- .. _....._ -

mcı ihtisas hakyerinde bakıl -
mış, duruşma, şahitlerin dinlen
mesi için başka bir güne bırakıl
mıştır. 

* Eroin satmaktan suçlu Hi
ristonun duruşmasına dün 8 in
ci ihtisas hakyerinde bakıldı. 
Duruşma, ltarar verilmek üzere 
başka güne bırakıldı. 

·~ Evinde yapılan araştırmada 
esrar bulunan Makbulenin du
ruşması, dün, 9 uncu ihtisas hak 
yerinde bitirildi. Oraya esrarla
rın başkası tarafından konuldu
ğu anlaşıldığından beraatine ka 
rar verildi. 

* 23 7 tonluk şeker kaçakcıh
ğı yapmaktan suçlu Kara Bekir, 
Sabri, Şükrü ve Süleymanın du;
ruşmalarma dün 8 inci ihtisas 
mahkemesinde devam edildi. 
Duruşma şahitlerin dinlenmesi 
için başka güne bırakıldı. 

- Hangilerini?. 
- Maçka'daki Şirin, Tak -

sim'deki Yuva apartmanlarile 
Eminönünde iki mağazayı sana· 
vermek istiyorum. Sana karşı 

değersiz bir armağan ama •. 
Güney bunları işitince, hiç 

gülnıedi, sevinmedi, sırıtmadı. 
Bir saniye daldı, siyah, katmer
li gözlerini yumdu, düşündü, 

Sonra, doktorun gözleri içi
ne baka baka: 

- Ben bunların hiçbirisini 
istemem .. 

Dedi. Doktor şaşırdı. Bir an 
için aklından geçti: 

- Beğenmedi mi. 
Az mı buldu?. 
İstememekle incelik mi 

yapıyor?. 

Ve: 
-Bunlar hiçbir şey değil 

Güney. Benim her şeyim senin. 
Ancak küçük bir evlenme hatı
rası olacak. O kadar. Onun için 
kabul etmeni istiyorum .• 

Dedi. Güney deminki şenli
ğini, hoppalığını, baş döndüren 
sevgisini. sevincini hepsini bir 
yana bırakmıç, çok önemli ka -

G 'V1°$"· Jf«~).. r ~'?,; , ' ·ı ' . ::f~t-<~ .f!!!i ' . ~ • • '•J;;;. ~~ ~ 

. ~ il"~ ~ ~ 

Karışmak mı, yoksa 
anlaşmak mı? 

Bir erkek karısının oturması
na, kalkmasına, kıyafetine, git
mesine, gelmesine karışabilir 
mi? Bu yolda bir karışmanın sı
nırı nedir? Bize kalırsa karışma 
değil, anlaşma vardır. İki t&a
fın müsamaha ile uyuşması, an
laşması ... 

Bursada Nesrin 1mzalı mek
tubun sahibi üç senedenberi evli 
oldukları halde aralarında böy-
1 e bir anlaşamamazlığın hiçbir 
gün eksik olmadığını söylüyor 
ve kocasının hi9bir mantığa da
yanmıyan isteklerini zorla ka • 
bul ettinneğe kalkmasından şi
kayet ediyor: 

" ... Her hareketime karışıyor, 
diyor. Gitmeme, gelmeme, oıu
rup kalkma, hatta kıyafetime 
kadar her her §eyime karrşıyor. 
Geçen sene birçok kadmlar Is
tanbulda çorapsız çıkıyorlardı. 
Bu sene muhakkak artık lstan
bulda çorap giyen kadm kalma
mıştır. Halbuki benim Bursada 
ortalık yanarken arada bir ço
rapsız sokağa çıkmam büyük 
bir mesele oluyor ve kıyametler 
kopup kalkıyor. Erkeklerin de
niz kenarlarında kadrn vücutla· 
rrnı bol bol gördükleri böyle bir 
zamanda bir kadınrn bacakları 
kocasrnrn kıskançlrğınr tahrik 
eder mi? 

Dedik ya, karışmak değil, an
laşmak lazımdır ve Bursalı 
genç kadın her hadiseyi yalnız 
kendi mantığı ile değil, kocası
nın mantığı ve biraz da muhiti
uuı llldULtı:;ı uç ~ul'uııyc- i:ill!?Uta-

lı. Anlaşılıyor ki o, kocasının 

bilhassa üst baş meselesindeki 
karışmasına kızmaktadır. Evve
la h~ber verelim ki İstanbulda 
geçen yıl ve evvelki yıl bu yıl -
dan daha çok çıplak bacaklı ka
dın görünüyordu. Eğer Bursa • 
da çorapsızlar hiç yoksa onun 
tek başına çorapsız gezmesini 
kocasının hos görmemesine kız
mamalıdır. Kadın kıy af eti me
selesinde her muhitin müsaade
karlığı ayrı ayrıdır. Büyükada -
da gezdikleri gibi Beyoğlunda 
gezemezler. İstanbul kıyafetinin 
Anadolunun her hangi bir şehri 
için esas olamaması da çok tabii 
değil mi? 

Fakat biz kocasının görüşün
de haklı olduğunu söylerken ka 
rışmaya, ve menetmiye haklı ol
duğunu ileri sürmek istemediğ!
mizi peşinden anlattık. O da bu 
fikrini karısına tatlılık ve güzel
likle söylemeli. Bu kadar haklı 
bir davada tatlı dil kadar hiç bir 

rarlar vermeğe hazırlanan bir 
iş adamı tavrr almış, öyle ko -
nuşmağa başlamıştı. Doktorun 
sözlerini karşılarken: 

- Hatıra güzel bir şey. Fa
kat, bunun maddileştirilınesine 
ne lüzum var? Bu bizim özelli -
ğimize giren bir hatıra olacak. 
Bu çeşit hatıralar da insanların 
gözlerinde, beyinlerinde, da -
marlarmda yaşarlar. 

Dedi ve sözünü sürdürdü: 
- İnsanlar yok olduğu gün 

kendileri için olan bu hatıralar 
da yok olurlar. Onun için kıy -
metleri de sadece manevi ve 
özeldir. Sonra, apartman, ma
ğaza, para, bütün bunlar bana 
hiçbir anlam vermezler. Benim 
için bugünümüzün tek deyimi 
bizim birliğimiz ve beraberliği
mizdir. Bunun daha açık anla -
şışı: Sen ve ben. İkimiz, biribi -
rimiz için .. dir. Böyle olduğuna 
göre senin her şeyin, benim de 
her seyin senindir. Niçin biribi
rimize mal bağışlıyalım .. 

Doktor bu sözler karşısında 
ne yapacağını, ne diyeceğini şa
şırıyordu: [Arkası var] 

şey kuvvetli olamaz. 

• 
Pençereden pençereye ! 

Bazı hayaller vardır ki insarı 
bunları kaybederken bir çok ha" 
kikatları kaybetmekten da~.a 
fazla acı duyar. Zihninizde bU .. 
yültmüş, süslemiş, istediğin~ı 
gibi hazırlamışsınız, sonra b.~r 
de hepsinin yalan olduğunu go
rüyorsunuz. Ne acı!. 

Osmanbey<le A. Duru imza .. 
sile bize mektup yazan genç .te 
böyle bir hayal kırıklığına uğra .. 
mış. Aradan haftalar geçtiği hal 
de o hayalin acısını unutamı • 
yor. Diyor ki: 

"Odamrn penceresi, tam onııtl 
odasının karşısrndadrr. Bir se .. 
nedenberi saçlarrnrn, teninin, el: 
lerinin, bileklerinin gölgesini 
perdesinin üstünde, karlr ve 
buzlu havalarda, güneşin altıtl 
5erpintileri altında seyrettittl• 
Neden sonra taze, beyaz ve tat-
lı yüzünü gördüm,· neden sonra 
da günler ve saatlerce pencere 
önünde onu beklediğimi göste" 
rebildim. Bir gün, beş gün al .. 
dırmadı. Fakat nihayet sabahla
n uyanrnca perdesinin arkasın • 
ela onun da beklediğini sezdim; 
selamlaşmağa, gülüşmeğe baŞ" 

ladık. Ona el işaretile görüşmek 
istediğimi anlatıyor, ondan ka• 
bil olmadığı cevabrnı alıyor .. 
dum. Birçok günler kapınıtl 
önünde onu bekledim. Çıkmad; 
bu kız hiç sokağa çıkmıyor mıı· 
Derken nihayet ona da muval• 
fak oldum. GeldL önümden t!ec-
" v~un-nv~C'uc-- ~an. uı.n.R•'? 

o 

az 

ra 
ot 
du 

ya 

içi 

iki kelime konuşabildim. O :kB; 
dar ... Bu guıel kız, §Üphe yo 
ki, o koca apartımanın kızıdıf· 
Babasınr öğrendim: iki kardef ~ 
olduklarrnr öğrendim. Nihaye.t b 
komşularrmızdan birisi vasıtası- b 
le evlerine de girrneğe, babasın: 
prezante edilmeğe muvaffak o• 
dum. Fakat o zamana kadsfı 
bir seneye yakrn bir müddetı 
onu pencerede görmediğim, hat' 
ta ibrkaç kere görmedğim, se
lamlamadığım, selamım ve tat' 
lı gülüşünü almadığım gün ge~ 
memişti. Artık onun bakışı, g 
lü:jü beynimin en derin noktl' 
sında yer etmişti. 

Babası, annesini de bana ti' 
nıttı. Tatlı tatlı konuştuk. Zi/t' 
nimde hep kızları vardı. Ne~ 
man gelecek te göreceğim, a:J;, 
beklerken haberini aldık: r> , 
çükler erken yatarlarmış; ço~ 
tan yatmışlar. ·fil' 

Ben geldiğime, geleceğı 
pişman, bir an evvel kapıd8 
crkmak, gitmek isterken ev ~ 
bibi bir limonata içmekli~1d 
rica etti ve: "Kız Terandell' ;,I 
ye haykırdı. 1 çeriye önürıJe, ·ıı 
yaz önlük, elinde bir tepsı ~I 
genç bir kız girdi. Bu kız b~:';; 
sevgilimdi. Ne hale geld~f11 e' 
tasavvur edemezsiniz. Büt~rı8, üstüme yıkıldı, o da beni got JI 
ce bembeyaz oldu,· az daha 0,8 
yıkılacaktı. O kapıdan çıktrk ~t 
sonra kendimi ben de sokak 

8 pısından attım, o gece uy~f'j; 
madım, aradan günler geçtdı, ti 
la unutamıyorum. Bu a! 8 ,r 
bana çok acı geldi. Bir bııfll 
çi, bir besleme kızrn ... '' ~ 

Yaşını yazmamakla berre I' 
pencereden bu kadar şiddetfa'll 
şık olan gence yirmiden ~ 
veremiyeceğiz. Kendisini ~ı.J _., 

dar inkisara uğratan sevgı f/ 

cak bu yaşa mahsus ola?. se~ 
lerdendir. Bir adam göru~d 
ği, sevişmediği kadını kar:,dJ 
görmekle unu~amıyacak . şi# 
sevemez. Eğer görüşseyd~oıı~ı 
he yok ki onun dilinden. 

1
,cr. 

şuşundan kıymetini. ~n!CJ re'_ 
ve yalnız saçlarile cıidını~ı""' 
gine bakıp hayran otmı.Y8 

t 
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GÜZEL SAN'ATLAR 
• 

Uzun Yaşamanın 
imkanı Bulunuyor 

San' atkarlarla 
Dertleşmeler 

Peyami Safa diyor ki 

1 

-,.. 

~~~ı~ 
Sanat dertlerimb o kadar bUyUk. 

o kadar çok, o kadar bitmek tilk~· 
mek bilmu ki, bu dertlerimizden bir 
az konuımak, biru teıelll veya çare 
bu• k için Peyami Safada~ ~ıt;· 
rak arada bir .anat llemiınUm 1 nç 
otoriteleri ile ıörüımeii faydah bul· 

duk. 
Peyami Safayı Tan'ın U.t katında 

yakaladık. Ona toruyorus ı 
_ Sanatkinn derdi. •• 

Peyami Safanm. herı~yi anlaJDall 
için bu kadarı kifı ıeldi. 

- Evveli maddidir, diyor, fakat 
ben bazıları cibi inumn. bele ~t • 
kinn en bUyilk f&rtllU ik~udl ~ye 
t. baib bulmuyorum. Şüphem: aç· 
ıne 'nd 

lık ve sefalet en bid derecell e aa-
natkinn düpnaıudır. Fakat konforun 
aanatlcinn beynine verdiği afyon gev 
tekliği, kara tefaletin yırtıcı ve tüke
t ci teıirinden apğı değildir. Olçilaü· 
nü, Unıidi kaybobnamıı bir geçinme 
enditetinde bulan l" =r ıefalet bence 
aanatkira konfordan daha çok lizım· 
dır. ilham prensini fazla yedirip içir-
'""'"' ~clmcıu ıiigınanlcır, söbek bağ
lar, Jmn"r11 .... Ollun petW eetetlr 
yaratmalarm en tabii rejimidir. Aç • 
bktan doğan unatklrlann bilyilk bir 
ekseriyet olduklannı biliriz. Sen bana 
sorarsan bir Knut Hamıun'u batta 

kodigliani'yi hemen anabilinin:Hattl 
bir unat e1erinin para etmeu bana 
bazan çok zarar verir. Çarp, bu ma
tahlann içinde iyilerine de narh ko!
lnak ıuretile kıymetlerini mahdut bır 
ölçü &leminde adamakıllı darlatmıt • 
tır. Sonıuzlukla niıbeti olan her sa -
nat eaerinin fiyatına da hudut yok • 
tur. 

Bunun için cündelik ekmeğini bu· 
lan her Türk .anatkirının çalıtımk 
için bqka hiç bir ıeye mühtaç. 0~~
dıiııu ve unatklrm himayesi gıbı soz 

leri ona yarqtıramadıfım! ilive et• 

tnek isterim. 
Sanatkar, bütün intanbilft bimisi· 

dir. 

- ll'akat içimizde 6yleleri nr ki ... 
. - Anlıyorum. Onlan .anatklr de· 

i~. intan olarak himaye etmek bu ce· 
ınıyetin boynunun borcudur. ÇünkU 
aç •danım aanatklrhtından evvel in· 
lanhtı tehlikeye dütmiif demektir· 

.Yalnıa ..,..tklr değil tefaletin cJe· 
ınan babaettl1tm hid d;recetine düt· 
ın&f her llleSlek •damı bbden ayni de
recede al&b ister. 
de - ~tlcinn Banatinden halka bir 
V ~ıtet ınetleti olınaa ıınm mıdır? 

e u onun asıl çalıfmalUU bozar mı? 
t' - 1!ayır! Sanatkinn çabfm& vak
d1. takvımdeki ve taatteki vakit değil· 
,i~d~•mamile kendi içindeki efor'un 
b. ne ve lcel&fetine batb deruni 
t;r reforlardur 1ci en az vakti olan arti•· 

.~sır kazandırabilir. ''Vaktim 
Yb?k tözü ancak it •damının atanda 
ır mazerettir. 

Pafa camii 
Babkesirde bir Zaınoapap camii 

,.•rdır. Halk sadece ~ camii der. 
ltctremide ıtdm cadde "--=-..1-~:-865 ta İbiftcl ll&"'nDUIRIU• 

aete.in~e 3-'~tır. 1313 zel • 
kiındir? Belli delil- Candin mimarı 
t. Z.~OI Papnm milliyeti baklanda 
ke~ bir töz söylelletbiyor. Zapos 
dUbad rumcayı andınyor.a da TUrk 
not ; tehir minaama ıeliyor. zat· 
ın •tihin ilk taltanatmda vezir ol· 
rtU Uf bir zaman IOl\ra Bablcetire aü
tah':!°'tilr Bu ıürcUn, Fatihin ilrinci 
ınu çı~ kadar uzaau,tır. oıu 
1ri ~dadır. Menn camiin içinde 
bir r Cami ve türbe harikuılde 
~ Meridirs 

AYIP 
Bende ıarip bir mani var. Çok çir· 

kin ama, ne yapayım kendimi müm· 
kün delil bundan kurtaramıyorum. 

Utanarak ıize itiraf edeceğim. Ben, 
yolumun üıtünde pencereleri açık, o· 
dalannm içi görünen evlerin duvar· 
lannda aaıb levbalann ne olduklan· 
m anlamak illetine müpteliynp. içi 
ıöriinen bir pencere önilnde durur, 
uzanır, ilerler, ıeriler ve mutlaka du 
vardaki levhanın ne olduğunu anla • 
mak iıterim. Bu bir hastalık bende. 

Cepteki mektup, portföydeki pa· 
ra, iç çamapn, yatak odaaı, duvarda
ki levha. Pek farklı 1eyler delil· Bq
kaaının ıizli eıya11na kartı tece11Uı 
hepli ayni derecede ayıp, çirkin ve mü 
nasebetab. Çok defa içeriden çatık 
ilri katın ihtarile karfıla§tım. Fakat 
kendimi bu piı huydan kurtaramadım 
bir türlü. 

Ekteriya apartımanlann birinci ka· 
tındaki oda duvarlarındaki levhalar· 
la kendimi tatmin edebildim. 

YUKULE-LE 

Bunlar arasında. neler yoktur. Ata· 
türkün, hmet lnönünün boyalı, boya· 
sız resimleri, apoletli, bol nipnlı pa
ta babalarmm büyütülmüı fotoğraf
lan, redenıotlu Ayan aza1111dan biri
nin mağrur bir posla ilkemleye da • 
yanmı§ atranditmanı, dalcah bir de· 
niz ve ortasında eski bir yelken ge· 
misi, bir zırhlı, Hamidiye kruvazörü, 
ağzile güvercine yem ve.ren dünya 
güzeli, talikle yazılmıt bar besmele, 
bir ayet veya bir nasihat, bir beyit, 
Glayn'm bir çiçek.bir manolya natur· 
mortu, tepside kesilmit karpuz, ya
nında bıçak, bir bıldırcın, Gökıu d: 
resi ve nihayet unat meraldı11 b~ 
evde, Ayvazofki'nin o mqbur denız 
fırtınalanndan bir kopye. Pic so'yu görme§e gidiyor (1) 

Dom ve Kupol'un bloklanndaki bü
tün mektupluk kia.tlan krokilerle dol
durarak onlan bo§una beklerdik. Bü
tün ağzı pipolu adamlan Picaaao zan
neder, yüreğimiz hoplardı. Ve bütün 
sakallı gözlüklüleri Matisae'e benze
terek yerimizden olurduk... Böylece 
bo§U boıuna onları beklerken yalnız 
kahvenin kiatlarını değil, bir türlü kı
yamadığımız kendi resim bloklarımızı 
da bin bir çeıit çizgilerle doldurur, 
ağzımızı burnumuzu mürekkepler -
dik. Ağzımızda dolma kalem mürek· 
k.cbinin tadı. baJımızın içinde renkli 
1ıir llltdtuô ....... )pir etaiod. 
ğumuz kahveden yorsun blkardık. 
''Onlar" ıelmezlerdi.. Halbuki va)( -
tile celirlermlf, ve bu kahvelerde tatlı 
tath resim münalraplan yaparlamuı. 

Yukule-le ile "onlar" ı ve bilbaaaa 
Parilte oldufuna emin olduğumuz 
Picauo'yu, Mon Pamaı kahvelerinde 
görmekten ümidi keıince bir kolayını 
bularak Picauo'nun adresini elde et· 
tik. Karanmızı vermittik: Bir gün a
radan bir hafta geçtiği halde henüz 
nefr«:t etıneğe batlamadığımız birkaç 
reamı sırtlayınca Picaıao'nun evinin 
yolunu tutacaktık. 

GUn geldi, Yulcule-le en temiz göm
l!~i giyindi, ben en az boyalı cake· 
timi lırçddım, batmuzm üıtünde gü 
mut renkli bir gök, içimizde büyük 
bir maça giden ilri çocuğun aabımz 
ve hırçın yürefi, kolumuzun altında 
resimler, yola çıktık ... Büyük mağaza 
1ann birinin camında yüzlerimizi up 
un. koltuğumuzdaki reıimleri ceaa. 
retimizden kocaman bulduk, Yukule
lc bir afalık : 

- Ya evde yoku? .. dedi. 
- Talümize lcüıeriz .. dedim. 
(Sen) i adımbatı çevik bir adımla 

zıplayarak karııya geçen, kesme fC· 
ker kadar beyaz köprülerin birinden 
ıeçiyorduk. Yukule-le adımlarını ya
vqlattJ: 

- Daha ıeçen ıün dedi, riiyam· 
da. Pi~uo'yu ıördüm: Adını bilmedi
iıın Mı bahçede resim yapıyordum. 
B~ tiirlil bir atacın ıövdetini büke
mıyor, ve ~ütemadiyen yaptığımı ka
zıyor, terliyordum. Ellerim vıcık vı • 
cık boya içinde idi. Prrça temizlemek 
için bez almayı unutmuıtum. Bir ara
bk bana boynuma kadar bir bataklı
ğa gömWUtüm biııaini veren yafh el
lerimi toprağa ıilrerek temizlemek it
tedim. Arkamda yırtılan bir kumq 
ıeai ititerek döndüm. Paltqı cibi açı
lan sözlerimin önünde kocaman pipo
ıuyla Picauo'yu ıördüm.Ceketinin 
aıtarmJ koparım§, bana uzatıyordu ı 

Ve bu ceketli rüyayı da Picaaeo'ya 
anlatmaia karar verdik. 

Renksiz, ıekilm, büyük tehirlerin 
toptan kurduiu t0murtanq bir apar. 
tıman kapısı önünde durduk.(23), o
auıı aparamanınıı_ı numaruı idi._ 

- Yukule-le, dedim. ya meııutae 
ve cabltılt için biat kabul etmene 1 
~ :8u tefer taHimize delil de Pi· 

cauo'ya kUaeris 1 dedi. 
Ve uamöntlz apartımanm merdi • 

venlerini urp bir tepeye tınnananla· 
nn ceuret ve korku.Ue tırmanmağa 
u§ladık. 

Kapının önüne ıeldiiamiz zaman 
yüz paralık ceuretımız kalmamıttı 
B mtiban kap unda balmumu gıbı 

J ıanmızı ıilrüklemege 
bqlamıt k attık ili çalmak 

açtı, sırtında bir ''hemıire" gömleği 
vardı. Birden ''acaba Picaaao basta 
mı" diye dütündüın. 

Evveli üstadın evde olup olmadığı· 
nı sorduk. Evdeydi, ve meuul değil
di. Fakat beyaz gömlekli kadın bize: 

- Kendilerine kim tarafından gel· 
diğinizi söyliyeyim?. 

Diye sorunca, Yukule-le ile biribi
rimize bakmağa batladık. Kimıe tara
fından gelmediğimizi ve yalnız üsta -
dın nasihatlerini almağa geldiğimizi 
söyledik. Yüıiimüıün rengini ve sesi
mizin tonunu bcicnmi'yen kadınca -
ta: 

- V allalıi. dec1L Oyle ise telefon 
etmeniz llzundı 1. 

Boyunlanmm bliktijk, af diledik.. 
cidiyorduk. Kadmcatı• bükillen bo • 
yunlanmıza acımıt olacak : 

- Bir parça durun! dedi ve bizi 
içeri aldı : Ben bir defa da kendiline 
ıorayım ... 

Teıekkür ettik. Kadıncağız par • 
maldarile basarak koridorda kaybol -
du ... Biz ümit dolu gözlerle etrafa ba
karak beklemeğe batladık. Tozlu bir 
kütüphane gördük. Kınk camlarından 
birisi önünde mukavva üzerine yeni 

Picasao'lardan bir tage gördük ... Ve bil 
tün gördügümüz bu oldu.. Kadınca .~ 
ğız göründü, bu ıefer onun boynu bu 
külırJÜftÜ: 

- Maalesef! .. dedi. Muhakkak, te-
lefon etınenb lbnnmıt· v 

Bizim halimize acıdığını tandı'! • 
rnız kadmcatıza gene teteklriir ettik. 
Ve çıktık .. 

Picauo'ya lrilımüıtük ... 
Onun reıimlerile dolu mecmualan· 

mızı, ldtaplanınm en altına nefyet • 
tile. Aradan günler ıeçti. Her geçen 
gün, kabahati onun artından abp bi
zamlrıne yüklüyordu. Pica11o'dan ~ 
ra yazı, reıim dilenmeğe afdenler 01-
duğ nu öğrendik ... 

Ve birgün az ka111n atölyede ona 
"hnaız" diyen ve bizim ikimiz boyun 
daki muazzam bir Amerikalı ile yum
ruk yumruea gelecektik. 

Bedri RAHMi 

[1) PıcaAO amanlllUSlll en bi,O r• 
umlarmdan biridir. ı.,..,oı•c11ar ı>ad8ta 
oıarwor • • 

Bir gün Alcaarayın abpp,eıki ev· 
terinden birinin önünden geçiyordum. 
Bir açık pencere, duvarda bir kadın 
portresi. Derhal tanıdım. 

D ırubunun dördüncü aergisin~e 
Cemal Saidin tqbir ettiği pembe bır 
kadın portreli. 

Ne kadar hayret ettiğimi tahmin 
edersinb herhalde. Kendi evimden 
içeri bakar cibi baktı~. Odad;a .lrimte 
yoktu. Arkadatımı!' bır e~rI?m bu 
evde ne iti var? Içıme ganp bır cesa· 

ret geldi. Kapının zilini çektim. Bir 
ıclli kız kapıyı açtı. Sordum ona: 
~ •elirlerken- Cemal, re

simlerini onlara emanet etmİf. Zaten 
1ercfde satın alınıp ta duvara uıhmf 
olmadıiım bWyordum. 

Bu ~ "niçin" mi yudım? Her· 
kelin evinm içine kadar uzanan göz· 
terimin bu ayıbını niçin mi ifp et • 
tim? İltanbulda bu. kadar ıergi açı· 
lır, kapanır ve lttanbulda bu kadar 
ev ve apartıman vardır ve tenelerden 
beri gözlerim bir hırsız gibi duvarlar· 
da aranır, aranır da sergilerden aatın 
alınmıt ve autmıı bir levha bulamaz. 
Bu ayıbın yanında kendi ayıbımı çok 
küçüle gördüm de bu yuıyı onun için 
yazdım. 

Elif NACI 

"D,, Grupu 
Burada gördüiünüz resimler "D" 

g!'lpunun açacap bqinci relim 1ergi
smde te§hir edilecek resimlerden iki 
tanesidir. ''D" crupu Temmuzun on 
üçüncü cumarte1i ıünii Şehir Tiyat· 
rotunun operet kıamı olan Franlız ti· 
yatrotunda açılacaktır. D ırupu namı 
na ayni günde tiyatroda bir de kon
feran. buırlanmııtır, 

Bugünkü insanların vasati ömrü 69 senedir 
yani es ki 1 erine nazaran çok faz 1 ad ır 

Mribtelll uaelerde lasaıilana tuil 'IJmlJrlerinia vasatlsial 
66sterir bir resim 

Bu konu, bütiln insan]an, ve meyvalara saldırdı. 
hele bilginleri ne kadar uğrat- Fakat. her işte olduğu gibi 
tırdı. Her ülkede bunun için sa- bunda da Almanlar metotla ha
yıuz kitaplar yazıldı. Filezof. reket ettiler. Nazariyeler, dü.,. 
1ar doktorlar, ııhhiyeciler, hat-
.. ~ 'u·--'lar, buna çeşit çeşit turlar çıkardılar. Bunu bir ilim 
loA y.... h k 1 b " yı çareler araddar. Kişi oğlu, ölü· aline so tu ar ve una: aag ı-
mün mukadder olduğunu bil- ğı koruma ilmi,, adını verdiler. 
melde beraber, UEUl1 yqamağa Yetmiş yıl oluyor ki Petten • 
ne kadar düşkündür! Bu iş, ay- kofer bu ilmin temellerini attL 
ni zamanda bir ülke ve siyasa i- Evlerin, giyeceklerin, yiyecekle 
§idir. Bir ulusun yaruu ve bütün rin fenni şekillerini tesbit etti. 
mukadderatını kuvvetli, çokluk Bundan sonra çocuk baknnı 
bir gençlik yetiıtirmeğe bağlı • da bir ilim haline ıokuldu. Ço
dır. Bunun için, hükUmetler, do- cuk ölümlerinin önüne nasıl ge
ğumU çoğaltmak ve çocuk ölüm çilebilir? Bunun için yapılacak 

fenni tedbirler hangileridir? 
terini azaltmak yollarım arqtlr· Bunlar da fenni metotlarla ku -
dılar ve mütemadiyen araştırı - ruldu. 
yorlar. Bu güzeydedir ki vasati hayat 

Uzun ömür için ne tavaiyeler, 1871 - 80 de 62 yıl iken 1924 -
ne tedbirler okuduk. Jeon Find 26 da 69 a çıktL Ayni zamanda 
yoğurtta uzun yqayt1m iksirini Koch gibi büyük bilginlerin ke
keıfetmişti. Ona göre, yoğurt şifleri de, bulaşık hastalıklarla 
en yaıatıcı maddelerdendir. Son muvaffakiyetli mücadelelere im 
zamanlarda Charlea Richet or· kin verdi. Bugünkü Avrupada 
taya bir vitamin attı. Ömrü uza- kolera, san sıtma, lekeli hum • 
tan meyvalar imi, .. Vitamin, vi- ma, cüzam gibi hastalıklardan 
tamin diyerek herka lezzetli hemen hiç bir eser kalmadı. 

vu bana 
Ka Bedri Rabmiaia keadisl 

, llealıur beylıeltraı ka4ın Astrid Beı•• lnı/liz Fafist liderlerin-
··cJy_uyan R1t"ttrn" Cemal Saldln den Onvald Jfasletin beylıeliai yaparken 
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No:S Nizamettin .NAZlF 

POLiS 

Kamalı Bir Eli Bir Eli 
Tabancalı 

Evvelki gece Kasrmpaşa sırt
larında garip bir vaka olmuş -
tur. Duyduğumuza göre hadise 
şudur: 

Serseri 
da oturan demirci Yako, Fener
bahçede Esadm deniz banyosu
na girmiş ve kenarda yıkanmıya 
başlamıştır. Yüzmeyi az bildiği 
halde biraz kıyıdan açılan Ya -
ko, fırtınada dalgaların arasına 
karışmış ve boğulmuştur. 

ikisi Birden Kubur/arını Çekerek Ateş Ettiler. ... 

Daha sonra el mora geçtiği takdir· 
de kendi elinize geçmek için klğıt 
tutacak ikinci bir kağıdınız yoksa, 
ilk koz lövesini hasma veriniz. Bu 
suretle koz ile tekr.ar kendi elinıze 
geçebilirsiniz. 

Meseli, morda 
Kör: 8. S 

Pazar akşamı sırtlarda devri
ye gezen polis memuru Meh • 
met, bir aralık karanlıkta ilerli
yen bir karaltı görmüş, durdur
mak istemiştir. Mehmedin emir 
l.erine rağmen durmayan meç -
hul adam, bu sırada bir kenara 
sinmiş, polisin kendisine yak
laşmasını beklemiştir. Mehmet, 
koşmuş, meçhul adamın elinde 
bir kama görünce, güçlükle bu 
silahı adamın elinden almıştır. 
Artık merkeze götürüldüğünü 
anlayan serseri, nasılsa o ci • 
varda bulunan bir hendeğe at
lamış ve polis memurunun üze
rine ateş etmiye başlamıştır. Si
lah sesine koşan diğer devriye 
ve bekçiler, bu cüretkan yakala
mışlar ve merkeze getirmişler
dir. Bu adamın başı boş takımın 
dan Süleyman olduğu ve fazla
ca içip sarhoş bir halde kıra çık
tığı anlaşılmıştır. 

2 - Kmalıadadan bir sandal· 
la Burgaza giden Kalinikos ve 
Ahilya adında iki genç, dönüşte 
fırtınaya tutulmuşlardır. Kına
lıya yaklaşırken sandal birden
bire alabora olmuş, devrilmiş ve 
iki arkadaş denize dökülmüştür. 
O sırada civardan geçen Akay 
vapurlarından biri, kazaya uğ -
rayanların imdadına yetişmiş 
ve kurtarmıştır. Devrilen san -
dal, dalgaların tesirile uzaklaş· 
mış, kaybolmuştur. 

Genç, Hemen Yüzükoyun Yere Kapand~ ... Karo: A. R. D. 4. 3 
Trefl: A. 6. 5 

- Şimdi anladım ... Demek saklan· 
:rnak jçin suya dalmıştın. Bense seni, 
at sırtından fırlattı da, acemi süvari 
bataklığa saplandm S<(D.m.JŞUQl. - ......... . 

- Canım açsan a gözlerini ... 
Şimdi atlılar gem kasını lardı. Sık 

sazlar arasmda bir kafesten bakılıyor
muş gibi görülüyorlardı. Üzengileri· 
ne basarak eycrlerind~ yükseliyorlar 
ve bir taraflarına egilerek saihft lı::aş 
bakısı tanyorlardı. 

Ara1annda kırk elli adım kadar bir 
mesafe kalmıştı. lslak adam goz1eri· 
nı açınca kara yam.Çilı kulagına fısla· 

1 dı: 
- Korkuyor musun? 
Yfüündc acı bir gülüm eme dolaş• 

t1 ye§il gözliınün .. V c yine solur gı· 
bi: 

- Hayır .•. - dedi • hayrı ama, el· 
]erine düşmek i tcmiyorum. 

- Oyle ise gir yine eski yerine ..• - ...... . 
- Durma ... Suya gir! SııJa dal~ 

Görmesinler seni.. ..... 
- Ya sen? 
- Ben bilirim yapacagımı ... 
V c kara yamc:ılı, kollarını yamç.t• 

sının içine sokara~ at)ılara ıdogru yiı· 
riıtlü. Bu kollann uclanndaki eller~ 

iki kuburun kabzalarına tutkallanmı 
gibi yapı mı lardı. 

Dimdik yürüyordu. Yeşil götlu 
onun belkemigi çeliktenmi gibi biç 
callanmadan uzaklaşan endamına ,bir 
iki saniye kadar, baka kaldı. Sonra 
eğildi: dizlerini yere değdirdi ve 
emekliye emekliye aksi tarafa dogru 
gitti; küçük bir çukura yaklastı. Bu
rada kabzaları savatlı gumu levha -
larla kaplanmıs iki kubur duruyordu. 

Pik: 7. 5. 2 
Elinizde de: 
Kör: A. 10. 9. 6. 4 
Karo: 8. 7 
Trefl: D. 8. 4. 3 
Pik: A. 6 . 

var. Koz kor - oyumt pik ruası ile 
başlanmıştır. 

Pik ruasını elinizden as ile aldık· 
tan sonra ufak koz oynıyarak ilk koz 
lövesini hasma veriniz. Bu suretle el 
treflden mora geçtiği zaman kendi 
elinize geçmek i~in kozdan istifade 
edersiniz. 

Morda sağlam bir renkle birlikte 
yegane el tutacak iki yanlı büyük 
bir koz varsa, ilk koz lövesini has· 
ma veriniz. 

Mesela, morda: 
Kör: R. 8. S 
Karo : R. D. V. 7, ô 
Trefl : A. 6, S 
Pile : 4, 2 
Elinizde de : 
Kör : A. 10, 9, 4, 3 
KaT"O: A 
Trofl: 8. 4. 3. 2 
Pik: A. 7. S 

var. Koz kör - Oyuna tren ruası ile 
başlanmıştır. 

Trefl ası ile aldıktan sonra karo 
asını oynayınız ve d~ha sonra koz ru
ası ile mora gCçmek Uzcrc ilk koz 
lövesini hasma veriniz . 
Bilenler için 

Kendisinin geceleyin niçin o
ralarda dolaştığı ve niçin polise · 
silah çektiği etraflıca incelen
mektedir. 

Pasaportla 190 lirayı 
emanet etmiş 

Evvelki gün Milanodan şch· 
rimize gelerek Filistine gitmek 
üzere İngiliz vizesi beklemekte 
olan Hayım Pilisof polise baş 
vurarak pasaportu ile bir miktar 
parasının zaptedildiğini iddia 
etmiştir. 

Hayım Pilisofun anlattığına 

göre vizesini yaptırmak ve 1900 
• 6 , 2 liret (190 Türk lirası) tutan pa 
• 0 1 4 rasıru da saklamak üzere Buton 
~ ıo ıo' i" ham karşısında Yasef Kazez a-
+ a' 1 dmdaki avukata bırakmıştır. 

• t ıo s· c-\• s! Dün Hayım pasaportu ile 1900 
'+ ı R ' 10 6 1 0 ~ • 9 ' liretini almak üzere avukata git 
-!- ' 3 ( + ' , 5 miş, fakat aldrğı karşılık kendi-
'• D" ~ _+~O 9 8 6: · 

3 - Beşiktaşta Saman paza -
rında Mehmedin motoru Bur -
gazadasınm önünden geçerken 
rıhtıma çarpmış, karaya otur -
mustur. 

Ceylanı Bahri adındaki 50 
tonluk bu motor, çarpmada baş 
tarafından sakatlanmış ve hay
li bir müddet karadan kurtarıla· 
mamıştır. Motorun içindeki tüc 
car malının başka bir motorla 
Yalovaya gönderildiği haber a
lınmıştır. 

4 - Kadıköyünde Cafer ağa 
mahallesinde oturan Necati, Ra 
şit adlarında iki akraba çocuk 
bir kotraya binmişler ve Kadr
köyünden açılarak Modaya doğ 
ru açılmışlardır. Fenerbahçc 
açıklannda deniz yavaş yavaş 
coşmuş ve kotra devrilmiştir. 
Fenerbahçeden yetişen iki san
dal, denize dökülen cocuklarx 
kurtarmıştır. Kotra, kaybolmuş· 
tur. 

Çukur, sudan çıkanldığı yerin on 
adım ötesinde idi. Anlastlıyordu :ki, 
suya girerken ihtiyatlı hareket etmis
ti. Fitıller ve barut lSlanmasın diye 
kuburlannı buraya bırakmıştı. Kabza
larına sarilır sar.ılmaz clogruldu. 

yemeden '501 tarafına yıkı1dı. dı, düşerken: .. Yandım!" diye bağı -
ıan adamm bili. ıp~ di '· 
nı görecekti. 

nı şaşırtmıştır. Avukat kendisin 
• a R o 1 l de böyle bir şey olmadığını söy 

5 - Deniz mektebi modelcisi 
Gıyasettin, ufak bir sandala bin
miş, Heybcliadada Cam limanı 
önünde e:ezinti yaparken fırtı -
naya tutulmuştur. Gıyasettin, 
çok çabalamıs ise de, açtığı yel
keni kapayamamış, yelken par
çalanmış ve sandal devrilmiştir. 
Ml'.\tLolrl,...!1....--.ı...w.~ 

Kara yamçılı. ekiz on adım daha 
atınca atlılarla burun buruna gelmiş
ti. Uc ki i idiler. lkisi kara yağız, 
biri doru tonlu hayvanlara binmişler· 
di. Doru atın siivarisi onu arkadaşla
rından evvel gördü. Bn, çatık ka lı, 
sarkık bıyıklı ve seyrek sivri sakallı 
kırk beşlik bir .adamdı. Bir domuz gi
bi homurdandı : 

- Nah •.. Biri burada. 
Ve atııu .gence do~ru sürdü: 
- Arkadaşın nerede? 
Gene cevap vermedi. Hıtttıı oıı1an 

görmemi gibi, kendisine seslenildigi
ni duymamış gibi yürümesine devam 
etti. Bu tavrı seyrek sakallıyı köplirt
müştü. Sesini bir perde daha yüksel· 
terek: 

- Bize pahaturluk mu taslıyacak· 
~ın süm uk, • diye haykırdı - tutsak 
kıh'klı herif 1 Teslim ol!. 

Delikanlı ona yan gözle baktı ve 
•·Haydi oradan!" gibilerden kafasını 
salladı. Herif buna bir kat daha alın
mıştı. Agza alınmaz bir küfür savur
du. Pa'kat bu küfür gırtlağından çı
kan en son eslerle söylenmiş oldu. 
Pathyan bir kuburun sesi geldi ve son 
hece dudaklarından ıhenüz çıkmı~tı ki 
ıki clilc boynunu tuttu, hiçbir şey di· 

No: 74 

Ba hal hayvanuu mldlııtmül'ii. nc.-
a i n ·re ka ve 

kisniyerek, cifte atarak, şahlanarak, 
sol ayağı üzengiye takılı kalan süva
risinin kafasını yerden yere çarparak 
t1za1daştı. 

Arkadaşları da, kara yamçılı da ne 
oldugwıu anlıyamaımşlardı. Şaşkm 
F.aş'kın bakıştılar. Maamafih bu şaş
kınlıkları uzun sürmedi. Ikisi birden 
homurdanarak kuburlannı çektiler ve 
birden ateş ettiler. Genç 'hemen ken
dini sa,ga atu ve yüzükoyun yere ka
pandı. Hedefsiz kalan kurşunlar döct 
karı solunda ve iki adım gerisinde 
toprağa saplandılar. 

Artık sıra ona gelmişti. Sa~ clind'!· 
ki kuburun tetiğin::: dokundu. Meç· 
hul suvarilerden biri~ 

- Yandım !diye bağırdı. 
Ve o anda patlryan bir ba11ta kubu

nın sesi da.ha duyuldu. 
Ooo ... bu kuburu Jcullanan epey us

ta bir ele benziyordu. Kurşun, üçün
cü süvarinin tam can alacak bir ye· 
rine saplanmış olacaktı ki, herif lbağı· 
ramadı bile_. 

Kara yamçılı derhal doğrulmuştu. 
Hayretle etrafına bakındı. Emindi~ 
ikinci süvariyi kendisi devirmişti. Fa
kat doru atlı ile bu üçüncü düşmanı 
kahreden kimdi? 

Onlara bir daha 'bakmadı. Baksay-

Büyük bir sevlnçle çamurlu sudan 
çıkardığı genci bıraktığı yere kostu. 
Koştu ama, topraktaki nslaklıktan 
başka bir şey bulamadı: 

Yeşil gözlünün yerinde yeller esi
yordu. 

- Heey 1 delikanlı1 Delikanlm ! - ............ . 
- Heey P&haturl Neredesin arlta

da§? 

Sazlan araıttrdı. Tekrar bağırdı. 
Hiçbir cevap alamadı. 

- Uçtu mu bu? diye duşündü. 
Sonra bu düşüncesini tahaf bulmu_ş

tu galiba ki, gülümsedi. 
- Peki ama... Nere ye gitti bu 

genır? 

Biraz daha yürüyünce. demin kav
ga yapılan tarafın aksine doğru gi -
den ve her adımda ıslaklığı ailaşan 
ayak izleri gördü. 

- Kaçmış olacak .•. • diye mmldan
dı - Tahaf şey •. benden mi çekindi? 
Benden mi ürktü? .. Ni,Çin ürksün ben
den? Peki ama bu üç adamın ikisini 
deviren kim? Xuburlan ateşliycn her 
halde o olacak. Görünürde bukası 
yok. Demek isteseydi beni de pek ala 
becerebilirdi. 

[Arkası var] 

~-__,-~~·.~a~ı,"!X't:ıı---->.....-rl'~.-T..,.~ .......... --ı· ···ı•ycrçk--l.Jayu1n b~iill.ldır av -

Kağıdı (S) vermiıtir. 
(S) Bir kör, (O) iki kare. (S) iki 

köc, (N) üç kör, (S) dört kör söyle
mi§lerdir. 

(O) oyuna karo ruasiyle başlamış· 
tır. 

(E) karo dolımdusunu ltoyar ve 
(O) arkadaşmm keseceğini sanarak 
ası da oynar. (O) morda sağlamlaş
mış damı kestirmek için üçüncü defa 
karo gelir. Eğer (S) koz üstüne koz 
koyarsa hasmın bir kozunu sağ"lam· 
lamış olacaktır; bunun için koz koy· 
mryacak, pik kaçacaktır. (E) Koz oy
nar ve (S) dam ile alarak as ve nıa
yı -çeker. Ondan sonra kendisinde ise 
ruayı koymağa (O) yu mecbur et· 
mek için elinden ufa'k bir trefl oynar. 
(O) küçük koyunca ruanın (E) de 
olduğu anlaşılır. (S) mordan onluyu 
verir ve (E) vale ile alarak !'ik oy• 
nar. (S) mordan as ile alır, tTefl dı· 
mını oynar ve (E) ıruayı koyrult.tsa 
cropas yapar. 

Prensip: 
ı - (Sol), üstüne kağıt bçılabi

tectk mordaki herhangi sağlam bir 
kağıdı arkadaşına kestirmelidir. Hat-

§eye karJı temelli bir hafifseme hissi 
oldu. 

mıştır. Ga,ata merkezine baş 
vuran Hayım, derdini bu suretle 
yana yakıla anlatmaktadır. Po
lis tahkikata başlamıştır. 

Pazar günkü fırtınada 
olan kazalar 

Pazar günkü fırtına, karada o 
kadar zarar yapmamışsa da, de
nizde bilhassa Boğaz ve Adalar
da bazı kazalara sebep olmuş • 
tur. Dün aldığımız malumatı ve 
öğrendiklerimizi yazıyoruz: 

1 - Beyoğlunda Ağahamam-

ta bilse ki, koz Ustüne koz konacak· 
trr ..• 

2 - Koz söyliycn, koz üstüne koz 
koyabileceği zaman, eğer ihasmm bir 
kozunu sağlamlıyorsa koz koymrya· 
rnk kaybedeceği bir kiğtdı kaçmalı· 
dır. 

3 - Koz söyliyenin bir f':linde 
dam, onlu ve iki ufak, öteki elinde as, 
dokuz ve iki ufak varsa, dama doğ· 
ru bir ufak oynamalı ve eğer ikinci 
oynıyan ufak verirse onluyu koyma
lı. Eğer dördüncü oyuncu Y:ale ile 
alırsa, rua da onda olduğu için. koz 
söyliycn, ikinci elde empas yapabilir. 

Hastaları okuyan bir 
dolandırıcı 

Polis, bir kaç gündenberi 
muhtelif evlere girip hastalara 
okumak bahanesile hırsızlık ya
pan bir kadının peşindeydi. Zey
nep adındaki bu kadın, Fatih ta· 
raflarında dolaşnnya başlamış, 
nihayet Fatihte yakalanmıştır. 
Duyduğumuza göre, Zeynep, 

Naciye ve Lutfiye adında iki ka
dına musallat olmuş, hasta olan 
çocuklarını okursa bir şeyleri 
kalmıyacağım anlatmış ve bu i
ki safdili kandıımıştır. Zeynep, 
hastaların yanma kabul edilmiş, 
okutturulmuş. hatta ikram edil· 
dikten sonra uğurlanmıştır. 

Biraz sonra sokağa !iıkmağa 
hazırlanan Lutfiye ve Naciye 
bilezik, yüzük gibi ziynet eşyala 
rıru aramışlar, bulamamışlardır. 

Bunları muhakkak Zeynebin çal 
<lığını anlayan biçareler, polis 
merkezine koşmuşlar ve kadını 
yakalattırmışlardır. 

Tahkikat devam etmektedir. 

KIRMIZI VE SiYAH 
Bölüm XXV 

MEDRESE 
83 nntimden iç 7üz ohı:ı: altı öi
ıle r-.Si. 38 ıaaııtimClen iiç yü:ı: 
otuz alb altıaın 1-•ii, aabah 
lcahvaltınna çııltulata1ı ıüt içme· 
ıine lüzum röateril-lere çukula· 
talı aüt; birle INr it iau.aa ne bı· 
rakırl 

julien gözlerini Eorlukla kaldırdı 
ve kalb çarpmtısırun titrekleştirdiği 
l:ıir sesle, medrese direktörü M. Pirard 
ile kon~şmak istediğini anlattı. Kara 
adaın hıç ~sini çıkarmadı ve Julien'e, 
ardı sı:ası yürümesini, gözleri ileJşa
ret etti. Eğri büğı'Ü basamakları du
vaTa degil de öbür yana kendini ver
miş, yıkılacakmış gfüi duran bir med 
reseden iki ltat çıktılar. Uzerindc ka
ra boyalı bir tahta mezarlık haçı asılı 
lbir küçük kapıyı r:orla açtılar~ kapıcı 
Julien'i karanlık ve basık bir odaya 
~oktu. Duvarlara beyu badana vurul 
muştu; asılı duran iki tabloyu da, za
ırnan karartmıştı. Orada Julicn bir ba
şına kaldt; a.ğlamaia cesaret etse içi 
ıaçılacaktt. Bütiin binada bir ölüm sü
'kütu vardı. 

kasına yırtık pırtık bir cUbbe giyfDiŞ 
bir adam gördü; öfkeli bir hali vardı 
ve önündeki dört köşe kağatların bi
rini bırakıp birini alıyor, bir şeyler 
yazıyordu. 

ğılıverecek gibi idi ; ömründe bu ka• 
dar aararmamıştr; o dört köşe kağıt" 
larla ölü tahta masanın iki üç adııO 
berisinde durdu. 

- Daha yakın gelin. 

daha gençce, yanakları al al, tavıun
dan memnunluk ve neşe akan işman 
bir kadının gözleri ile karşılaştı. O
nun yanına gitti ve halini &nlattı. 

Otelin sahibi olan o kadın: 
- Niçin olmasın, benim güzel ab

be'ciğim, dedi, ben sizin şehirde giye 
ceginiz: elbiseleri &aklar, sık sık da 
fırçalattmnm. Bu zamanda ~uha el
biseler, el değmeden bırakılmağa gel· 
mi yor. 

Bir anahtar aldı ve Julicn·i bir 
odaya götürüp bırakacağı şeyleri bir 
kağıda yazmasını söyledi. 

Julicn işini bitirip de mutfağa inin
ce şişman kadm: 

- Böyle ne güzel oluyor$UDUZ M. 
l'abbe Sorel, dedi; size iyi bir yemek 
•azzrlatayım; herkese clli metelik ama 
sızin için yalmz yirmi; ne yapa~m, 
izin keteeiğinizi de gcizetmek la

ı:ım. 

Julien adeta koltuklarını kabarta
ıak: 

- Benim on altınım var J dedi! 
Otelci kadın telişla ı 

STENDHAL 
- Aman yavaı söyleyin, dedi, Be· 

sançon'da it, kopuk eksik olmaz. O 
parayı sizin elinizden kaparlar da 
haberiniz bile olmaz. Hele kahvelere 
hiç girmeyin, oralarda hep kötü he
rifler dolaşır. 

Bu scizu duyunca diifünceyc da· 
lan julicn: 

- Ya? dedi. 
- Sız hep buraya celin, size iyi 

kahve yapttnnm. Aklını.zdan çıkar
mayın, burada her vakit bir dost ve 
yirmi metclige bir yemek bulabılirsi· 
niz: söz dcdigin i,1te böyle olur. Hay· 
di, siz sofraya oturun, ben size &Clip 
yemeğinizi kendim yediririm. 

Julicn: 
- Heyecan beni tıkadı, yemek 

fiyemiyccegim, dedi; ben buradan 
çıkar çıkmaz medreseye gideceğim. 

Kadıncagız onu salıvermeden ön
ce ccblerinc yiyecek doldurdu. Niha· 
yet Jülien o müthiş medreseye doğ
ru yollandı; otelci kadın, kapının 
uzerinden, ona yolu göıteriyordu, 

8eaaııçoa1a 'VALENOD 

Uzaktan, kapının üstünde yaldızlı 
demir haçı gördü; yavaı yavq yak
laşıyordu; ayakları sanki geri geri gi
diyordu. ''Demek ki bir girince bir 
daha çıkamıyacağım cehennem işte 

burası l" Nihayet dipni sıkıp kapıyı 
çaldı. Zilin sesi, ıssız bir yerde cı'bi 
çınladı. On dakika sonra ıoluk: bcnh 
li, siyah elbiseli bir adam gelip kapı
yı açtı. J ulicn ona baktı ve &özlerini 
yere efdi. Bu kapıcmm tahaf bir çeh 
ı esi vardı. Patlak yeıil gözlerinin be-
beği, kedi cötu gibi büyüyüp darah· 
yordu: göz kapaklann harcltetaiz du
ran çevresi bu adamla dostlufun im
kansız olduğunu gösteriyordu ; ince 
dudaktan, dişlek ağzı üstünde bir ya
rım daire teıkil ediyordu. Doğrusu 
bu çehre adam öldürecek bir insan 
çehresi değildi amma tam bir hissizlik 
gösteriyordu, bu da genclcri daha çok 
ıirperten bir §eydir. Julien ona §Öyle 
alelacele bir bakmıştı ve onda göre
bildiği biricik hiş, kendisine bahsedi
lebilecek ve ahretle ilişiği olmıyaıı her 

Julicn'e bir gün katlar gelen bir çey 
rek saat geçti: o korku ne sur.atlı ka
rıc:ı, odanın öbUr ucunda bir kapıda 
gSzüktü ve M>ze tenezzül etmeksizin 
Julien'e yürümesini iıaret etti. Daha 
büyük ve çok az aydrnlablmış bir o
daya girdiler. Bu odanm duvarları ba
danalı idi ama eşyası yoktu. Yalnız ka 
prnın yanında bir köşede, geçerken 
Julien'in gözüne bir tahta 'karyola, 
iki hasır sandalye ve çam tahtasından 
yastıksız bir koltuk ilişti. Odanın ö
bUr ucunda, camlan sararmış, baklm
sız saksılarla 8Üslenmiş bir pencere -
nin yanında, maaa baıına oturmuş, ar 

Julien'in girdiğini g.örmemişe ben
ziyordu. Julien, odanın ortasında, de
min kapıyı kapatarak çıkan kapıcının 
bıraktığı yerde, hareketsiz dura kal· 
ml}tı. 

Böylece on dakika kadar geçti; o 
kötü giyimli hfüi yazıyordiı. Ju· 
lien'in heyecanı ve korkusu o derece· 
ye varmıştı ki dilılivcrece~ini sanı· 
yordu. Bu hali bir filosof görse : 
" T;abiati güzeli sevmek olan bir ru· 
ha ı:irkinlik işte bôyle dokunur,. di
yebilir ve böyle demekle belki de ya· 
nılır. 

Y aıı yazmakta olan adam başını 
kaldırdı; Julien ancak biraz sonra 
bunu farketti. gördükten &onra bile, 
kendisine çevrilen o korkunır bakışla 
olesiye yaralanmış gibi yine hareket· 
siz kaldı. Kararmış gözleri kırmızı 
lekelerle kaplı uyun bir süratı hayal 
meyal farkediyordu .Yalnız bir ölü 
alnr gibi bembeyaz alında bu lekeler 
yoktu. Kırmızı yanaklarla uçuk alın 
ortasında en yiğiti bile ürpertecek 
bır çiftkara. küçücük göz parlıyordu. 
Su alnın geniş çevresini sık, düz ve 
kuzguni kara saçlar kaplamıştı. 

En sonunda o adam sabırsıılanıp : 
- Biraz yaklaşsamza ! dedi. 
Julicn çekine çekine ilerledi; yı· 

Julien, bir şeye dayanmak ister ı;~ 
bi elini uzatarak daha ilerledi. 
-Adınız ? 
- Julien Sorel. 
Herif, Julicn'e yine o ürpertici gö"''" 

!erini dikerek~ 
- Hayli geciktiniz, dedi. 
Julien o bakışa dayananıa• 

dı; tutunmak ister gibi elini uzat" 
tı ve boylu boyunca yere kapandı._, 

O adam zile bastı. Julien'in 1~; 
nız gözleri görmez olmu1 ve hareke 
gücü kesilmişti; yaklaşan ayak seY 
lerini duydu. 

Gelip onu kaldırdılar. tahta koltd'" 
ğa oturttular. O korkunç adam ıcafl'4 
cıya: 

- Sar~dr olacak; başımızda. bir .,.ı 
eksikti 1 diyordu. ~ 

J ulien gozlerini açabildiği ~ ..... 
kırmızı suratlı adamın yine yazı y~_ 
makta olduğunu gördü; kapıcı o~ 
dan kaybolmuştu. Julien içinddl.,, 
'' Cesaret göstermeli. hele şimdi ıı:., 
settiğimi belli etmemeliyim." O •~.., 
şiddetli bir mide bulantısı çckiyo~ 
"Başıma bir kaza gelirse kiın -
sonra ne derler?,,. Nihayet o •~ 
yazısını bıraktı ve Tulien'e ya~jtı 
bakarak : (Arkası, A ~ 
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YUNANLILARLA IKiNCi MAÇ 

Bugün Atinaya Karşı Pazar Günkünden 
Daha iyi Bir Takım Çıkarabilecek miyiz? 

Bükreşten dönen futbolcuların, seyahat ve yol yorğunluğu yüzünde.n 
takıma faydalı olamıyacakları için oynamamaları muhtemeldır 

'Atina şehrini temsil eden 
Yunanlı futbolcular ikinci maç
larını bugün yine Taksim sta
dında oynayacaklardır. 

Pazar günkü maçta, Fener
bahçe li ve Güneşli futbolcular, 
Romanyadan henüz döndükleri 
için oynayamamışlardı. Bu y~z
den Yunanlılarla karşıla~an Is
taubul karısık takımı İstanbul 
~clıı:ıa oynayabilecek en kuvvet
lı bır takım değildi. 

Pazar günkü maçtan sonra 
~azdığımız yazıda, o gün oyn~
rnıyan futbolcuların da girmesı· 
le Bugün Yunanlıların karşısı -
na daha iyi ve klas futbolcula • 
rrndan yapılmış bir takım çıka
rılabileceğini ileri sürmüştük. 
.Ne Yazık ki, bugün de bunun 
başarılamıyacağmı sanıyoruz. 
Çünkü, Fenerbahçe ve Güneş 
futbolcuları İstanbulda bôyle 
b~r maçla karşilaşabileceklerini 
hıç ummadıklarmdan hazırlıklı 
bulunmamaktadırlar. 

.. Bükreşe gidildiği zan'an, 
-.Z:~rk futbolunun prestiji gözö -
nunde bulundurularak bütün 
futbolcular sıkı bir disiplin al -
tınct~ tutulmuşlardı. Kafileyi 
teşkıl eden oyuncular Bükreşin 
en güzel bir lisesine misafir e -
dilmişler ve kafileye başkanlık 
Yapanlar futbolcuların idman 
zamanları dışında lisede dinlen
tn~lerine büyük bir önem ver -
1111§lerdi. Futbolcular hep bir a
rada yemek ;,<yorlar, zamanm
?a antrenörün nezareti altında 
ıdmanlarını yapıyorlar ve ak _ 
§~m ı::ıat on olur olmaz yatakla. 
rma çekiliY.orlardı. Bu rejim ilk 
maçın ertesi gününe kadar sür
dü. Hiç bir futbolcumuz, bu çi
z:ıen programdan azıcık olsun 
ayrılmadı. 

Bu rejimin faydalı sonucu ilk 
nıaçta görüldü. Beş santim yük
s7kliğindeki çimenlerile zümrüt 
hır halıya benziye ONEF saha
sında bütün Romanyalı seyirci
lerin takdirini kazanan güzel 
Ve temiz bir oyun çıkardılar. 
:Böyle bir stadda bir buçuk sa
ati başlandığı gibi yorulmadan 
bitirmek ancak yukarda anlattı
ğımız biçimde bir rejimle kabil 
olabilirdi. 

Ikıncl maçını bugün yapacak olan Yunan takımının en iyi 
üç lutbolcüsü 

Bugün oynamryacakları söylenen en iyi üç oyuncumuz. 
ESAT NlYAZl FlKRET 

Yukarda anlattığımız sebep -
ler yüzünden bugün Yunanlı 
futbolcuların karşısına çok kuv
vetli ve istediğimiz şekilde bir 
takım çıkaramıyacağız demek • 
tir. Ancak öyle sanıyoruz ki bun 
ların dışında kalan futbolcular
la da pazar günkünden daha 
kuvvetli ve daha iyi anlaşab~ıe
cek, hele daha güzel oynayabi
lecek bir takım çıkarmak kabil 
olabilir. 

Mesela Galatasaraylı Lutfi 
merkez muavin yerinde oynatı • 
larak Hüsnü ve Nuriden olduk
ça ~~ar ve iyi bir müdafaa yapı
labılır. Sonra hücum hattı için 
Vefadan Muhteşem, Galatas:ı -
raydan Fazıl cok faydalı olabi -
lirler. Beykoz; Vefa, Istanbul 
spor takımlarında da ge .. ck hü· 
cum ve gerek müdafaa hatla. ıtt· 
da daha tesirli oyun cıkarah:le
cek futbolcular bulmak kabilJir. 

zinde dağıtılacaktır. Bu mükafat ve 
madalyalara hak kazanmış idmancılar 
ile mensup bulundukları kulüp mu • 
rahhaslarınm belli edilen gün ve saat
te Cağaloğlundaki merkez binasında 
mutlak surette hazır bulunmaları tcb 
liğ olunur. 

Sporcuları davet 
İstanbul Mmtakası Başkanlığından: 

ı - Atina muhteliti ile lstanbul 
muhteliti arasında ikinci temsili maç 
bugün (9 Temmuz 935 Sah) saat tam 
altıda Taksim stadında yapılacaktır. 

2 - Halkımızın bu temsili maçı sey 
retmesi imkanlarını arttırmayı nazarı 
dikkate alan mıntakamız bu maçta 
Balkon için 100, tribün için 50 ve d~
huliyeyi 25 kuruş olarak tesbit etmı~
tir. 

3 _ Maç hakemi Sait Salahaddın. 

yan hakemleri Samim Tal~, Tal~t Oz· 
ışık, alan gözcüsü Bay Hıkmettır. 

4 _ Aşağıda isimleri yazılı mınta
kamıza mensup futbolcülerin saat 16 
da futbol levcı.zımlarile Taksim stad
yumuna gelmeleri lazımdır~ 

Bedii, Mehmet Ali, Yaşar. Nuri, 
Lütfi (G.S.) Rasih, Faruk, Mehmet 
Reşat, Esat. Ali Rıza, Kadri, F~kret, 
Niyazi, Hakkı, Şaban, Şeref, Salahad
din, Eşref. 

Yazın ... Sıcakta ... 
Ayaklarınızın Rahat Etmesi 

İçin Ne Yapmalı? 
Ayağı Şaşen Bayanlara NasGhaHar 

Dün bir dostla Park Otelde yemek mektedir. Fakat bunları da _her ba· 
. hut giymek ıstemez. 

yiyorduk. Bütün gün öteye beriye yanBu··gtıu.Yne~~:i~:mlara rağmen .yazla: 
koştuğum için ayaklarımda hafif bir 
rahatsrzhk, yorgunluk hissediyor· rı havalarda ayaklanmı.zın şı.şmcsı 
dum. Herkesin de benim gibi hisse• sıcağın tesiriyle vücuda gelır. Şu 
dip etmediğini merak ederek şöyle hale göre ayakları serin s.aklamaktan 
masaların altına bir göz gezdirdim. başka çare olmadığına ' re, ne yap· 
Bir de ne göreyim, ihtiyar, genç, gü· mak lazımdır? 
zel, çirkin bütün bayanlar bilaistisna İlk tedbir ayakları her akşa.m .v~
ipek çoraplı ayaklarını ince iskar- zelinle iyice ogalamaktır. İkıncı ~ş 

' pinlerinden çıkararak nazarr dikkati de her gün iskarpinlerin içine bır 
celbetmeden ayaklarmı djnlendirme • miktar talk pudrası ekmektir · 
ye uğraşıyorlardr. Ayakların sıcaklarda ağrımasına 

bir sebep de kanda mevcut asit ürik-
Yorgun ayaklara, parmaklarını tir. Buna karşı koymak için en iyi 

bükerek, uzatarak istirahat vermekte bir usul ayaklan, içine bir miktar tuz 
olan bu bayanların birçoğu İstanbul- atılmış sıcak suya sokmaktır. Ağrı 
da tanınmış simalardı. Maamafih is- bu tedavi ile çok çabuk geçer. Ayak
tcr, tanınmış, ister tanınmamış si· lan sıcak suda ıs dakika kadar tut
ma olun, yazlan hepimiz ayaklan- tuktan sonra kolonya ile iyi bir frik
nızdan az çok ıstırap çekeriz. siyon yaparsanız, bütün gece, dansta 

Parmak ve topukları açık sandal- olsun. ziyafette olsun ayaklrınıza ha
r, bu ıstrrabın az çok önüne geç- va aldırmak fırsatını aramaktan kur--·,---··--cmx·,-·---=_,,,-.. , tulmuş olursunuz. • 

Oileclen •onrcr triymelc için bir tay
J.ıÖr. Bu tayyörü•ı üat lıwnı, y~lılı 
hafif lıumaılardan yapılabilir. Etek 
likl• celtet ayn ayrı biribirine zıt 
renkler~ıırn intihap olımuraa ~ 

ıçin dalıcı iyi wider. 

Maamafih birçok bayanların ayak-
larım yalnız rahat ve serin tutmak 
değil, ayni zamanda güzel ve yumu
şak bulundurmak istiyeceklerine na
zaran onların da h.atırlarını hoş ede· 
lim. En iyisinden olmak şartiyle el
lere sürülmek için ihzar olunan los
yonlardan birini sürerseniz ayakları
nız pamuk gibi vumuşak olur. Bun
lardan çok hafif surette kokuluları
nı da intihap ederseniz daha iyidir. 

Yaz için hafif 
Güzer tayyörler 

Bu kılııede ya;;lık yarım kollu gü-
el bir tayyör görüyorsunuz. Bu tay 

;ör beyaz elbise üzerinde beya;ı; 
ve;ahut gri kumaşla~, beya;ı; e~~i • 
ven ve ıiyah şapka ıle çok guul 

görünür. 

Yabancı bir memlekette, ilk 
devrede l • O mağlup duruma 
düştükten sonra, bir çok fırsat
lar .da ~~çırıldığı halde maçı 2-1 
g~lıp bıtırmek epey güç bir şey
dır. Bunu ancak futbolun bütün 
inceliklerini bilenler anlayabilir 
ler. 

Kısacası, pazar günkü takım
da iyi oyun gösteremiyen, fay -
dası dokunmıyan oyunculan çı
kararak yerlerine yine Galatasa
ray ve Beşiktaş kulüplerinden, 
hatta öteki kulüplerden başka 
oyuncular koyarak takımm kuv 
vetini, birliğini arttırmak la
zımdır. 

--- ..... EV"• ht== ta "4;ıwı---·· - ..------

r ~şte ilk maça kadar sıkı bir 
CJım geçiren futbolcularımız 

erte.si gün ikinci maçı yapmak 
kabıl olam.ıy3:cağı anlaşrldıktan 
~~~ra, geçırdıkleri rejimin mü-

.a datı ~la~ak seyahat eğlencele-
rın en ıstıfade için serb b 
kıldılar. est ıra-

. İ~tanbulda oynayabilecekle -
rı bır maç olduğunu hat 1 b'l . . ır arma 

ı e ge~~rmıy~n futbolcular, Bük 

treşte dyuzm
1

.e_
1 
avuzlarında, Kös

ence e p aJ arda suya ve d . . k . enı-.ze gırme ; tıyatrolarda r .. 
1 d .. "kh 11 • evu-er e,muzı o erde geceler· 
v.akitlere kadar eğlenmek ~!~: 
tı~.e R~~anya seyahatinin son 
gunler~nı _e{!ey yorucu bir şekil
de geçırdıler. 

Dün görüştüğ ümüı; kulüp i • 
darccileri bize yukardaki duru
mu anlattılar ve yorgun, idman
sız futbolcuların Yunanlılara 
k~rsı oynatılmasında faydadan 
zıyade zarar olabileceğini söy _ 
lediler. 

Bu şartlar altında, kulüp ida
recileri düşüncelerinde çok hak
lıdırlar. Hatta kulüpçülük zih -
niyetile hareket etmiyerek zayıf 
taraflarını oldugu gibi ve açıkça 
ortaya sürmeleri de sporculuk 
hesabına hoşa gidecek bir hare
kettir. 

Pazar günkü takımda iyi oy
nıyanlar bırakılarak, fena oym
yanlar değiştirilerek yeni bir 
İstanbul kanşık takımı sekli 
bulunursa, öyle zannediyoruz 
ki, bugün daha yüksek bir oyun 
gösterebiliriz. Bugün yapılacak 
takrma da en başlı öğüdümüz, 
mutlaka yerden oynamaktır. 
Atletik kimselerden yapılmıs 
yabancı takımlar karşısında her 
zaman bu tavsiyede bulunuruz. 
ve ne yazıktır ki bu önemli ol -
duğu kadar sade noktaya çoi< az 
kulak asıldığım görürüz. Hal -
buki iyi oyun basarmanın yü?.. 
de sekseni bu basit noktadadır. 

Dileyelim ki iyi bir takım ya
pılsın, bu takım da yerden ve 
güzel bir oyunla istediğimiz bir 
sonuç alsın. 

S. G. SAVCI 

MUklfat ve madalyalar 
T. l. C. I. Istanbul Bölgesi Başkan

lığından: 1933 • 1934 ve 1934 - 1935 
seneleri mrntaka futbol birincilikleri 
mükafat ve şiltleri ile mezkur senele
re aıt uzucüluk kurekçılik, yelken· 
cıli atletizm gure . voleybol, bi ik-
1 t k e madal 1 rı 13 Temmuz 
1935 Cum rtcsı gunu a t 1 7 de C. 

P ls n ul Vı yet idare Merke-

• 
Bayanlar 
Güzel ve 
Gürbüz 

f 

Olmak 
. . 
ıçın 

• 
Spor 
Yapın 

Cildinize 
Bedeninize 

. Güzel bakın 

• 

Plaj ve deniz 
İçin dört 
Güzel örnek 

1 - Resmi olmıyan ziyafe~Icrde 
ve bilhassa sıcak havalarda serın se
rin dansetmeğe müsait bir gece .t~va· 
Jeti. Patricia Ellis tarafından. g!yılen 
bu tuvalet Bleu marine rengın< 1 be· 
nekli İsviçre organdisinden yapılmış-

h~ h d 
Eteğin bol olması ra~at ra at ans 

etmeğc müsaittir. Serın ve. her _za
man seve seve giyilecek bır elbıse 

dir. h" . . k 
2 _ Bahriyeli kız ıssını v~rece . 

·apalı bir tuvalet. Krem rcngındekı 
~svaba sonradan ilave olunan liici 
ıert yaka ve küçük çapalar çok ya. 
crşıyor. 

3 - Spor elbiselerini kendisin< 
ıok vakıştıran Pat• 1 :ia Ellis krem 
rengi elbisesine lacivert bahriye ya
kası ile hususi bir güzellik veriyor. 
Deniz ejderi yaka ve kolda oçk oriji
nal bir tesir yapmaktadır. 

4 - Gece giyilecek bu tuvalet be· 
yaz üstüne kırmız ıbenekli organdi 
dendir. Boyun ev bileklerdeki par· 
çalar fjl dişi rengindedir . 
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BORSA 

8 Temmuz PAZARTESi 

PARALAR 

Alıt Satıı 

Sterlin 617,- 622.-
Dolar 124,- 126,-

20 Fransız frangı 166,- 169,-
20 Liret 198,- 202.-
20 Belçika Frangı 81,- 83,-
20 Drahmi 22,SO 24,-
20 Isvi,re fr • 814,- 818,-
Florin 81,- 83,-

20 Çek Kron 98,- 100.-
Avusturya ııilin 21,SO 23,-
Mark 40,- 42,-
Zolti 22,50 24,50 
Pcngo 23,- 24,50 
20 Ley 14,- 15,-
20 Dınar 52,- 54,-
Yen sı.- 32,-
lsveç Kuron ıo.- 31.-
Altm '40,- 941,-
Mecidiye 58,- 59.-
Banknot 228,- 230,-

ÇEKLER 

Kapanıı 

Paris iizerine 12,06 
İngiliz lirası 623,-
Dolar 0,79,78µ 
Liret 9,69 
Bclıa 4,72,60 
ıs,.içre lranır 2,43,33 
Leva 63,63 
Florin 1,17,-
Çekoslovak kuron11 19,04,90 
AO'Usturya 4.21,75 
Pczeta S,81,43 
Mark 1,97,56 
Zloti 4,21.-
Pcnro 4.51.40 
Ley 63,77,55 
Dınar !4,96.33 
Yen 2.71,30 
Cernovetı 10.98 
İsveç kuronu 3.12.-

ESHAM 

\ Iı Bankaaı Mil· 90.-
,. ,. N. 9,50 
,, " H. 9.70 

Anadolu% 60 25,70 
Anadolu % 100 .ı\2,50 
Şirketibayri7e 16.-
Tramvay 28.-
Bomonti - Nektu 8,15 
Tcrkos 16,-
Reji 2,60 
Aslan çimento 10,10 
'Merkez Banka&\ 57,90 
Osmanlı Bankası 24,-
Telefon 11,25 
lttibat defirmcncilik T.A.S. 8,50 
Şark Deiirrncnleri 0,80 
Sark merkez ec:.zanesi 4.60 

1 S T 1 KRAZLAR 

Turlı: Borcu I Kupon Kesik 
.. .. ıı " •. 
,, ,, JII • • 

Errani 
lsttkrui dahili 

27,92,50 
26,-
26,60 
95,-
94,25 

TAHViLAT 

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

.. II Kupon kesile 44.SO 
Anadolu miımessıl kupon kesik 45,20 

YENi NEŞRiYAT 

Hava lehlıkesindan korun· 
mak için öOUt 

Mahmut Beliğ tarafından yazılıp 
'(Büyük Gazete) nin halk kitap~n ae· 
risinin ikincisi olarak çrkanlan bu 
eser, Türk Hava Kurumu batkanlığın 
ca takdir cdilnü~ ve butün Hava ku
rumu §Ubelerine de tavsiye edilmiftir. 

BUyUk gazete 
"(Büyük Gazete) nin Temmuz sa -

yısı fevkalade bir ıekilde, çok cazip 
mevzular ve yüze yakın renkli resim· 
lerle bezenmig olarak çıkmıttır. Bu 
sayryı alanlara aynca ( 400,000 san 
lirayı Avrupada ve Amerikada naaıl 
yedim, bitirdim) isimli çok meraklı 
bir roman formasını bedava olarak 
vermektedir. 

Hafta çıkll 
Bugünkü sayısında Peyami Safarun 

gündelik gazetelerdeki münakaşaları-

No: 78 

~~· ~-~'] 
Bürhan CAHIT 

O zaman Alişan işi anlamak iste· 
miş. İsrar etmiş. Bir kere açıldığı 
için yalnız ona: 

- Atik kızını öldüreceğiz, demi§. 
Alişan'a bu kadarını söyletlnciye 

kadar çok uğraştım. Bu gece din -
lensin yarın yine s2fguya çekeceğim. 

Turgut gözleri kumandanın gözle· 
rine dikilmiş dinliyordu. Bitirince 
kendine geldi : 

- Doktoru bckliyecek misin ku· 
mandan. 

- Hayır. Yalnız: Şahin Beyi gör· 
mek isterim. 

- Peki haydi çık. Ben seni bekli· 
yorum. Beraber döneriz:. 

• Turgut ömrilnde ilk defa sinirleri-
nin yorulduğunu duyuyordu. 

Omuzlan ağır bir yilk altmda çök· 
müş gibiydi. 

Çiftlik avlusunda kumandanı bek
lerken büti.ın bu kırk sekiz saatlik 
hadiseleri düşünüyordu. 

Pirovani'nin ölümü. Hizmetçinin 
Nadya'nın gece misafirleri hakkında
ki haberleri ve nihayet sabahki kan-

FAYDALI BiLGiLER TASHiH 
Beyoğlu Kadastro 
Müdürlüğünden: 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
SAYIN AHALiYE iLAN 

Banyo mevsiminde ahalinin plajla
ra rağbetlerini temin ergesile, Şark 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM· 

fsfanbul 
18,30 Almanca ders. 18,SO Dans musi

kisi (plik). 19,<40 Haberler, 19,45 Ege caz. 
Türkçe sözlü eserler. 20,15 Konferans. 
20,30 Stüdyo orkestrası. 21,- Radyo caz 
ve tango orkestraları. Türkçe sözlü e· 
serler. Bayan Emine fhsan, 21,30 Son ha
berler, Borsalar, 21,40 Piyano • solo Pro
fescir Ferdi Ştatııer, 22,10 Muhtelif plik 
neşriyatı. 

BU kreş 
13: Fanica Luka orkestrasL 13.45: Du

yumlar. 13,55: Konserin şureği. 14.15: 
Saat ayarı, duyumlar. 14.35: Konseıin 
ıürefi. 18: Plik. 19: Duyumlar. 19.15: 
Plak. 20: Sözler. 20.20: Plak ile muhtt
lif ulusların danslarından. 20.50: Sözler. 
21.15: Radyo senfonik orkestrası. 22ı Du
yumlar. 22.15: Konserın süreği. Z3: Du
yumlar. 23.20: Müzik (Role) 

Varşova 

20.30: Piyano ile Leh müziği. 20.50: 
Sözler. 21: Borsa. 21.10: Rahmaninov'un 
bir perdelik "Aleko., operası. 21.SS: Du
yumlar. 22.05: Sözler. 22.10: Balet müzi
ii. 23: Senfonik konser (Brahms, Hay
dn). 23.30: Spor duyumlan 23 • .ı\O: Kıiçük 
radyo orkcstrasL 

Prag 
l!UO: Müzikli almanca yayım. 20: Soz:

Jer. 20: Almanca duyumlar. 20.25: ~ohem· 
Y.en yaıaYJJ•: (tarkılı) 21.10: Hafif mü
zık. 21.SO: Pınno ve orkestra konseri. 
22.30: Konferans. 22.45: Kuartet konseri. 
23.15: Son duyumlar. 23.30: PJü. 23.45: 
Duyumlar. 

Budapefle 
20: Pllk. 20.55: Sözler. 21.30: Puccini

nin "TOSCA .. operası. 22.20: Duyumlar. 
23.10: Çingene müziii. l.OS: DUYurnlar. 

Be'grad 
20.30: Uluıal yayım. 21: Senfonik kon

ıer. 23: Du)'Umlar. 23.20: Süel müzik. 

Münih 
20.05: Şen müzik. 21: Duyumlar. 21.10: 

"Die Frau vom Mecre., adlı piyes. 22.40: 
Tarihi yayım. 23: Duyumlar. 23.20: Proc
ram arasL 23.30: Kar111lı: rece mliziii. 

Hamburg 
20: Opera müdii. 20.45: Köylü yayımı. 

21: Duyumlar. 21.10: "Vas meinıt du da
ıu,, adlı plyeı. 22: Karı$ık yayan. 

23: Duyumlar. 23.25: Miızıkli proıram 
arası. 241 Kamık aece müziii. 

Breslau 
20: Dışarı alınanları için yayım. 20,40: 

Televizyon hakkmda konferans. 21.05: 
Duyumlar. 21.15: Karışık yayını. 22.10: 
Keman müziii. 23: Karııık halk müziii. 
ve ıarkıları, 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Tan ı Serbest Ruhlar. 
.Y. Melek ı Madam Battırflay - San&hay 

ltbpr .... 
• Şdr -ı Muhabbet""-4enıman - Son""Tay

yarecjler. 
:/o Ellıamra : Dul nipnlı - Garsonlar 

şahi. 
'1o Yıldız ı Gizlenen iztıraplar - Son 
#/- Alkaur ı Kızıl ova ıuvarileri - Meç • 

hal pmpiyon. 
'1- Milli ı Maltinalı adam - Hulya peıinde 
:/- ipek ı Gene •ık beldesi - Kerim Ra

canm oilu. 
'f. Kadıköy Sürena ı İ1k yaz prk111 -

Kokaraça. 
'1- Oaküdar Hala ı Kedi ve Keman. 
'f. Sümer ı Kayıp ,ocuk - Beklrlığa 

veda. 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

.Bu cece nôbetçi eczaneler ıunlardır : 
Eminoniınd Hüsnü Haydar - Divanyo. 

na dair bir yazısı vardır. 
Tarihçi Ahmet Refik eski Türk ve. 

zirlerinden Hezarparcyi ve Osmanlı 
devrinin aknlı sayfalarını haftanın bu 
sayısında deşmektedir. Kapalıçarşı -
nın bugünkü ve dünkü haline ait bir 
tetkik, Beyoğlu kız mektebi ve ahçı
lığa, şapkacılığa, terziliğe kızlarımı -
zın nasıl hazırlandığına dair bir re
portaj, insanların nereden gelip nere
ye gittiklerini anlatan bir ilim yazısı, 
modanın iflası, küçük hikaye, birçok 
resimli fıkralar ve diğer yazılar ... 

lı ve tehlikeli vak'a. Moreno'nun iti· 
rafları hep biribirine bağlı müthi§ bir 
cinayet ıerisi teıkil ediyordu._ 

Nadya o e-;.~erek yr,,;li göz~~ri~e 
korkunç bir kobra yılam gibi muthış 
zehirini bu masum topraklara akıtı
yordu. 

Arttk ihmale, beklemef.e imkan 
yoktu. 

Onu buradan uzaklaştıracaktı. 
Bu yalnız Muhtar Arif'i kurtarmak 

için değil, kendini, arkadaılarını, ka
sabayı. tirketi ve bütün bu mıntaka
yı kurtarmak için lazım bir hareket· 
ti. Nadya gitmemekte israr ederse 
hakikati, hadiselerin bütün iç yüzü
nü açacak ve onu zorla buradan attı· 
racaktı. 

Şimdi artık Basibrin'e dönmek için 
sabırsızlanıyordu. Kumandan onu 
çok bekletmedi. Neıeli ve genç zabit: 

- Çok tükilr tehlikeli bir ıeY de
ğil, doktor da bir pansxman yaptı. 
Kaaabada iıi olmadığı için burada 
kalacak. Siz: otomobilin de burada 
kalmasını emretmiısiniz:. İsabet. 
Şimdi bana çiftlikten bir §eylc:r ve
recekler. 

O daha sözünü bitirmemişti ki, 
Atik korucularından biri ahırdan 
sektiği güzel bir hayvanı kumanda· 
nın yanına getirdi. lki dost at başı 
kasaba yolunu tuttular. 

Kumandan şaşıyordu: 
- Buraya geldim geleli son bir 

aya varıncaya kadar sıt olmadı. 

Junda Esad - Xumkapıda Belkiı - Şeh
zadcbaımda Asaf - Zeyrekte Hasan Hu
lusi - Aksarayda Pertev - Samatyada 
Erofilos - Sehreminde A. Hamdi - Ka
ragiımrükte Suad - Büyükadada Şinasi 
R12a - Heybelide Yusuf - Eakırköyün
de Hilal - Kasunpaşada Merkez - Has
koyde Halk - Kadıköyundc Sıhhat -
Pazaryolunda Rıfat Muhtar - Beşiktaita 
Rıza - Beyoğlunda Kanzuk - Pangal
tıda Gün~ - Taksimde Karekin Kürk
çiyan - Galatada Hidayet - Kurtuluşta 
Necdet Eiuım - Eyüpte Hikmet eczane
leri. 

• Lf M AN 
HAREKETLERi 

van Iimaı:wnıza gelen vapurlar : Ban
dırmadan 6,30 da Giılnihal, Mersinden 9 
da Gerze, Karadenizden 14,30 da )"arı, Iz
mizdcn ıs te Sakarya, l:zmitten 16,15 te 
Güzel Bandırma, Mudanyadan 17,30 da 
Asya. 

Dün limanunızdan ıiden vapurlar : Mu
danyaya 9 da Tayyar, Bandırm&ya 21 de 
Gülnihal. 

Bugün limanımıza ıelecek vapurlar : 
Kara Biradan 6 da Bartın, Ayvalıktan 9,30 
da Kemal, Bartmdan 13 te Antalya, Mu· 
danyadan 17 de Tayyar. 
Buıün limanımızdan ridccck vapurlar : 

fzmite 9 da Kocaeli, Mud_anyaya 9 da Aı· 
ya, l&kcndcriyeye l 1 de İzmir, Karadenize 
2 Ode Akıu, Bandırmaya 21 de Saadet. 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpua hastanesi. Cerrahpaşa 21693 
Gureba Hastanesi, Şehremini Yeni. 
bahçe. 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Ak· 
saray Haıeki cad. 32 
Giıllwıe haıtanesi. Gülhane 
Kuduz haıtaqeıi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye has
tanesi, Bakrrköy Reıadiye kı$1a&r 
Beyoflu Zıildlr hastanesi Firuaza 
Etfal haatanesi. Şiıli 
Haydarpap Numune hutanesi 
Zeynep Kimi! hastanesi. Üıkü
dar, Nuh kuyusu, Gün Doiumu 
caddesi 

• 

24553 
20510 
22142 

16"60 
43341 
42426 
60107 

60179 

MÜRACAAT 
YERLERi 

Dcnfz Yolları acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iskelesi bat me

murluiu) 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Sirketl merkea acen· 

tesi. Telefon 
Sark Demriyolları mifracaat ka

lesi. Sirkeci Telefon 
Devlet Dcmiryollan mllracaat 

kalemi HudarpafL Telefon • 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

İTFAiYE 
TELEEONLARI 

6 Temmuz 1935 tarihli 
Cumuriyet, Tan, Akşam 
gazetelerinde yanlışlıkla 
" Beyoğlu Kadastro Mü
dürlüğünden" Başlığı altın
da çıkan ilanın aslı "Beyoğ
lu Kazası Kaymakamlığın
dan '' olacaktır. 

Keyfiyet tashih olunur. 
(3848) 

lstanbul ikinci iflas 

memurluğundan: 

Müflis Zare Kuçumyana ait 

bulunan ve Taksimde Meşelik soka· 

ğında Hirisoveregi hanının 6 ıncı 

daireıinde bulunan muhtelif Boto 

diş ıııacun ve di§ suları açık arttır

ma ile aatılacaktır. İsteyenlerin 

12-7-395 cuma günü saat 11 de mez

kQr handa hazır bulunmaları ilan o

lunur. (12935) 

İstanbul ikinci icra memurluğun-

dan : Mahcuz ve paraya çevrilecek 
muhtelif boy rakı ve sair bakkaliye 
eşyası 12-7-935 cuma günü saat 17 

de itibaren İstinye caddesinde İstin· 
ye furununun kapusu önünde açık 

arttırma ile aatılacağından taliplerin 
mahalinde hazır bulunacak memuru-

na müracaatları ilin olunur. (12936) 

İstanbul ikinci iflas memurluğun
dan : Müflis İsrail Çiçyaşivili iflas 
masasına gelen Refail Elua§vilinin is 

tediği 3301 lira 90 kuruşun altıncı sı
raya kayıt ve kabuline ve bu suretle 
ııra defterinin düzeltilmesine iflas i-

daresince karar verilmiı ve sıra def· 
teri düzeltilmit olduğu diğer alacak

lılarca bilinmek üzere ilan olunur. 
(12948) 

ZAYİ - Kadıköy Malmtidürlilğün-

Demiryolları 13 Temmuzdan 6 Birin· 
ci Teşrin 1935 günlemecine kadar 
yöre istasyonlarının hepsinden Kli
çükçekmece için gidiş-geliş fevkala
de ucuz yazlık biletler satışına bag
layacaktır. 

Aşağıda fiyatleri bildirilen bu bi
letler satıldığı günler için muteber. 
dir. Yalnız cumartesi ve Pazar . 
günleri satılacak biletlerin dönüşü 
pazartesi günü 27 No .trene kadar 
muteber tutulacaktır. 

Bütün vergi!cr dahil gidi§-geliş 
yazlık bilet ücretleri : 

1 m. II m. III m. 
Kr. Kr. Kr. 

İstanbuldan Kü- 49,ZS 36,75 25.
çükçekmeceye ve 

dönüt 
Kumkapıdan ,. ,. 43,25 32,25 22,25 
Yenikapıdan ,. ,. 40,25 30,75 20,75 
Samatyadan ,. ,. 37,50 28,- 19,50 
Yedikuleden ,. ,. 34,- 25,- 18,
Balorköyden ,, ,, 24,- 18,- 12,50 
Ye§ilköyden ,, .. 19,75 15,25 11,-

İstanbul, 3 Temmuz 1935 
DİREKTÖRLÜK 

ZAYİ - Galata GilmrüğUnden al

mış olduğum 32450 sayılı ve 19-3-930 
t 1fihli makpuz zayi edilmiıtir. Ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 
Galata Büyük Tünel Han 23, 

BURKHARD GANTENBEİN ve Ş.sı 

Beyoğlu Dördüncü ıulh hukuk 
mahkemscinden : 

lstanbul itfaiyesi 24222 den almakta olduğum 6044 sıra No.lu 
Beyoğlu itfaiyesi 44<•4 maaş cüzdan ve beratımla mühürilmü 

Beyoğlunda Tünelde eski Ruı kon· 
solosluğu yeni Narmanlı hanı altında 
388·3 No. Ju mağazada kuyumculuk 
etmekte ve Beyoğlunda Poıta ıoka· 
ğrnda 4 No. lu Meymenet apartma
nının 1 No. lu daireıinde oturmakta 
iken 22-1-935 tarihinde ölen Yunan 
tabasından Pavlo Polidorun mağaza· 
sına tamir etmek ve satmak üzere 
emaneten mal bırakmış olanların ilan 
gününden başlamak üzere bir ay i· 
çinde Beyoğlu dördüncü aulh hukuk 
mahkemesine müracaatları lüzumu 
mahallinde ve Milliyet ve Republik 
ve Dimokratiya gazeteleri ile 
26-2-935 tarihinde ilin edilmit idi: 
mevcut tereke mirascılar arasında 

taksim edilmiş ve bir kısım emanet 
eşyada müracaat eden sahiplerine ia
ae eaıımı§tır: Kaıan emanet e~ya man 

Kadıköy itfaiy"i 60020 ı:ayi eyledim. Yenisini alacağımdan 
Y .. Uk6,., BakD"kö,., B~· . hükümleri kalmamıstır. Yüzbaııı.ı 

~ere; 1'ııtmaaT:..ıtı ... ,.... - M " 
Paşabahçe, Kandilli, Ercnköy, Kartal, .~aşıa 
Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı mm-
takalarr • ·in telefon santralmdalci memu
ra (yangın) kelimesini ıoylcmelı: kafidir. 

• ÇABUK SIHHi 
YARDIM TF.ŞKILATI 

Bu numaf!<!an imdat otomobili 
istenir. 

• 
44998 

DAVETLER 

Beyoğlu Askerlik Şubesinden: 

1 - Beyoğlu kazası emvalinden ma 
aşlarını alan ve Beyoğlu askerlik şu
besinde akyıtlı bulunan bilumum ma
lfıl, mütekait subay ve erlere şehit ye
timlerinin 935 senesi tütün ikramiye
si her hafta aşağıdaki gün ve saatler
de dağıtılacaktır: 

Alakadaranın (senedi resmi maat 
ve nüfus hüviyet cüzdanı, rapor ve 
iki fotoğrafile birlikte) Beyoğlu ka
za kaymakamlığındaki evlenme salo
nunda dağıtma komisyonuna müraca
atları ilan olunur. 

Pazartesi günü saat 9-12 mallı! su
baylar, Çarşamba günü saat 9-12 Er· 
ler, Cuma günil saat 9·12 ~ehit ye· 
timleri. 

Kimsenin bumu kanamadı. İgsiz:lik
ten canım sıkılıyordu. Ne garip te
sadüf, bu bir buçuk ay içinde kaç 
vak'a oldu. Bu serserilerin maksadı
nı ben §Öyle anlıyorum. Demir Beyin 
kızına düşkünlüğii malUm. Onu ve 
damadını ele geçirip saklamak ve De
mir Beyden para çekmek. Bu eğer 
muvaffakiyetle neticelenirse iyi bir 
kelepir vuracaklar. Bu defa daha ka· 
labalrk bir çete halinde yol kesmeleri 
de gösteriyor ki bu planda muvaffak 
o'•nağa karar vermitler, 

Turgut susuyordu. 
Jandarma kumandanı: 
- Garip teaadüf. İki vak'ada da 

asıl ip ucunu verecek elebaıı ölmüt 
bulunuyor. Şu Atik kızı çok ceıur 
ıey doğrusu. Bugiln Şahin bey yal· 
nu:: olsaydı. 

- Tehlike idi. 
- Akkız Bedirbanrn kaf a11nı bir 

kurgunla parçaladıiı ıibi ikinciaini 
de aiır yaralamıı-

Bir iki aaat önce ttahft olduktan 
hidiıe yerine yaklaımxflardı. 

- Bu çiftlik harabeleri de aMta 
beton siper gibi ... Karı kocanın biraz 
da tanılan varmıJ. Buraya sığınmıJ
lar. 

- Rapor hazırlandı mı? 
Kumandan cevap verdi: 
- Bu akşam hazırlıyacağım. İfa

deler tekmil elmadı. 
Gökdereye bakan taşlık yamaçtan 

iniyorlardı. Güneş dayanılmıyacak 

1 LA rt 
SATILIK 

30 ton istiabrnda muı. Petrol ile 
itleyen "'PARSONS .. markalı, 8 silin 
dirli, 120 ili 140 beygir kuvvetinde 
motörü havi. 

UzunluğL• 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ,, 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir salon, 

bir hali, bir büfe ve aaire. 
ŞERAiT MUTEDiL 

Galatada, Kevork Bey Hanmda 
(AlimE Han) ı . 2 - 3 numarada 
SİDNEY NOWİLL ve ıeriklerine 
müracaat. (3091) 4926 

fKUÇuK ILAn LAR 
~~~~~~~~-: 

İKMALE KALANLARA 
Yaz tatilinde ikmale kalan küçük 

karde§lerime ikmalde muaffak olma· 
sına yardımda bulunuyorum. İstek
lilerin Tan: P • Yalnız'a davetiye 
göndermeleri. 

kem ede saklanmaktadır: ölü Pavlo 
Polidora tamir etmek ve satmak üze· 
re em1net mal bırakmıı olanların i
lan gününden başlamak Uzere bir ay 
içinde Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesine arzuhal ile müracaat 
etmedikleri takdirde mevcut eıyanın 
usulen satılacağı ve sahipleri mahim 
olmayan mücevheratın mevduatı ko
ruma kanunun.,a tevfikan esmanının 
Cumuriyet Merkez Bankasına tevdi 
kılınacağı ikinci defa olarak ilan olu
nur. (12955) 

İstanbul ikinci iflas memurluiun· 
dan : Müflis İsrail Çiçyaıivili iflb 
masasına kayıt olunan alacaklı Fin 

Koton vekili Avukat Danyel Beharın 

istediği 189,9 İngiliz lirası mukabili 
1366 lira elli kuruşun altıncı sıraya 

kabuline ve sıra defterinin bu su
retle düzeltilmesine iflb idare heye
tince karar verildiği ve sıra defteri· 
nin düzeltildiği diğer alacaklılarca 

bilinmek üzere ilan olunur. (12949) 

kadar yakıyordu. tığını biliyorduk. Yalnızdı. Öğleye 
İki arkadaş Gökderenin serin kı- kadar hiç görünmedi. Kanalın akıntı 

yılarına bir an önce d9laşmak için tecrübesini yapmak için en üıtteki 
bu kötü yoldan hayvanlarını ~ürdü- bir numaralı kapağı açtık. Yarını sa· 
ler. at geçti geçmedi: 

Daha yukarda kanal işçileri öğle - Ey. 
paydosu yapmış olacaklar. Barajdan - Su başnıdakiler haylonıtxlar. 
verilen ve çağlıyan halinde kanalın Koştuk. Baktık. Mühendis §İ§miı. 
bir kısmına akan suları seyretmek Kumandan başka bir ıey sorma· 
için toplanmışlardı. Kumandan saati· dan atını sürdü. Turgut, artık bütün 
ne baktı: mukavemetinin kırlıdığnı görüyor • 

- İkiye gelmiş. Paydos değil. Ne- du. Hayvanı alışkanlıkla kumandanı 
ye toplanmıılar acaba? takip etti. 

Patronun keskin gözleri o yana Muhtar Arifin biraz _şitmit ceıe-
dön-':i. Elini kaşlarının üstüne koy- dini kenara çekmişlerdi. Oteli çok ol
du. Baktr, sonra kumandana döndü: muıtu. lıçiler onun sabahın erken 

- Bir telaş var. Ko§u§uyorlar. saatlerinde yukan çıktığını ıörnıüt-
- Gidelim. lerdi. 
Kasaba yolunu bırakarak hayvan- Kumandan söyleniyordu: 

lannı derenin yukarı lo&mına doğru Yukarda kimse yok muydu? 
ailrdülcr. - Yoktu. Zaten mühendia ara11N 

Onları farkeden işçilerden birkaçı yukan çıkar. kontrol ederdi. Bu aa· 
koşa koşa geliyorlardı. bah da çıktı. 

Yakla~ınca kumandan sordu: Kumandan ümitsizlik içinde, pat· 
- Ne var? rona bakarak mırıldandı: 
Biri telaşla haber verdi: - Ne dersiniz? 
- Mühendia Muhtar Bey kanata Turgudun dişleri kilitlenmİf gibiy-

dütmüı. Suları açmı§tık. Birdenbire di. 
önümüze akıverdi. Kumandan usta başıları topladı. 

Turgudun esmer, yağız çehresi Sabahtanberi baraja mühendislerden 
mosmor oldu. • başka kimse çıkıp çıkmadığım araş· 

- Ölmüş mü? tırdı. Bütün ustabaşılar işçilerin aga-
f şçilerin başları göğüslerine düştü. ğıda olduklarını aöyhiyorlaro:. 
Kumandan sordu: Barajın yukan kısmr biteli bir ay 
- Düştüğünü kim görmüş. olduğu için orada hiç iş yoktu. 
- Daha sabahtan onun baraja ~ık- Turgut gözlerinin önüade lerili 

iff as üzerine 
tasfiye 

lıt. İkinci iflas meml.U'luğun 
Bir müflise ait Beyoğlunda E 
sineması yakınında 262 numarab 
ğazada muhtelif yünlü, ipekli ve 
kumaşlar her gün sabahleyin 9 
akşam 6 ya kadar pazarlıkla ve 
kende olarak aatılmaktadrr. İl 
lerin mahalline gelmeleri ilan o 

<;!_, 
.Beyoğlu dördüncü sulh 'tJ,,rJ 

mahkemesinden ı Terekeı;ine rnatl 
mece el konulan Yorgi Panayoti 

ait olarak Beyoğlunda Galata~ 
Avrupa (Aynalı pasaj) da 13 :NO. 
dükk!nda mevcut esanslar, kotcıl 
lar, kiremler, pudralar ve sair 1 
ve edevat ve camekanlar 16-7~935 

lı saat 15,30 açık artırma ı~ 
satılacaktır. İstekli olanların g~ 
len gün ve saatta mahallinde 111"' 

bulunmaları lüzumu ilan olunur. 
(129 
,...J 

Beyoğlu dördilncil sulh hıJJ 
mahkemeİnden : Beyoğlu haıtM 
nesinde tedavi edilmekte ;J, 
10-6-934 den l-5·935 tarihine ~ 
ölen (69) kimsenin e§ya ve parlr. 
mahkemece el konmuştur, itaıı 

nünden başlamak üzere alacaklJ 
vereceklilerin bir ay ve miras~ 
Uç ay içinde Beyoğlu dördill" 
aulh hukuk mahkemesine mürarl. 
lan ve vaktmda alacaklarını ka~~ 
tirmeyenler hakkında medeni ~ 

nun 561 ve 569 ıncı maddeleri " 
mU tatbik edileceği ilin olunur. 

(1295~ 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk~ 
kemeıinden : Beyoğlunda ŞabP' 
mahallesinde Ot sokağında 5 :NOt~ 
evde sakin ve Galatasarayda A'1f" 

pasajında 13 No. lu dükkanda la~ 
ta ve aaire ticareti yapmakta ~ 
30·4-935 de ölen Yorgi Panayo~ 
interekesine mahkemece el kon~ 

tur, ilin gününden başlamak ur 
alacaklıların ve borçluların ve saJı 
lakası olanların bir ay ve mira~ 
rın Uç ay içinde Beyoğlu dörd~ 
aulh hukuk mahkemesine miirac:I' 
lan ve vaktında alacaklarını 
...:-. --ı- .ı...ı.ı......ı. -·.ı-t 

nun 561 ve 360 mcı maddeleri 
mü tatbik edileceği ilan olunur. 

(12 

ihtira ilanı 
•• Elektrik makinalan ve cih 

için kontak parmaklarında isl--ı 
hakkında iıtihsal olunan 17 A~ 

1931 tarih ve 1251 numaralı ~ 
beratı bu defa mevkii fiile ko~ 
üzre abere dcvrüferağ veya icar 
leceğinden talih olanların, GalJtl 
İktisat hanında, Robert Fcrriye 

raraatlan ilan olunur. ,,,,,,,J 

Beyoğlu dördiincü sulh hukuk~ 
kemesinden : Terekesine mahk 
el konulan ölil Fatmamn muta 
bulunduğu : Feriköyündc Ok 

danı caddesinde (69) - (67) "°' 
evin enkazı açık artırma sureci 
23-7-935 salı saat 1 S de satıla 
istekli olanların gösterilen gUll~J 
aaatta mahallinde hazır bulu°' 
lüzumu ilin olunur. (12934) 

yatan arkadaıına gözlerini 
acı acı dü§ünüyordu. 

Bu ne müthiş, ne acıklı bir 
ti. 

Onun diln gece geçirdiği b C 
çetin olduğunu biliyordu. Fa1'• 
fasını, vicdanını kemiren b 
onu kendi zeki&1 ve bilgisi il• 
dana çıkardığı bu bereket ve. 
membaında boğacak kadar iiısıJ 
duğunu tahmin etmemi§ti. 

Muhtar Arif, bu yükıek 
arkadat bir ak§&m önce kor~• 
bahaettiği o müstehzi gözl~ 
mık için kendini aylardani>Cfl c# 
sının fosfor iibi dökerek ya~tı. 
eserin derin sulanna bırakdllr 

Jandarma kumandanı: 
- Kaza olduğu muhakkak~ 
Diye not def terine bir tc!_1fl 

dederken Turıut yerde yaı;; 
dapmn üzuine iğildi. oıı 
ıılak alnına dudak~rmı Y ~,4 
Ve eöz:lerinden damlryan ya't• 
göz oyuklannda biriken bel' 
na kanıtı. 

Onu ilk defa ağlarken go 
dı, 

• 
- Madama haber ver. 

istiyorum. dl 
Sakin Basibrinin havasıfl 

tülü ve kanlı hadiselerin . ~ .. 
(ArKV" 
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$1"7i-ri ~7'/!ilt 
Otomobil ve makinist 

mektebi 
Takalm Stadyom kapı· 
aına nakledllmlftlr. 

Yeni ders devresine 10 Tem
muzda başlanacakbr. Kayid 
muamelesi açıldı. Tafsilat için 
programı isteyiniz. 
Amatorler her zaman kabul olunur. 

Telefon: 42508 

Nafıa Bakanlığından: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton Kreo

zot kapalr zarf usulile eksiltmeye konulmuşdur. 
Eksiltme 1 S Ağustos 9 3 S tarihine rastlayan perşe~

be günü saat ıs de Ankara'da Bakanlık Malz~~e ~u
dürlüğünde yapılacakdır. Talihlerin tekliflerın~ Tıca
ret Odası Vesikası ve 6250 liralık muvakkat temınatla
rı ile birlikde 15 Ağustos 935 perşembe gün_ü s~at 14 e 
kadar Malzeme Müdürlüğünde tevdi etmelerı lazı~cı:ır. 
istekliler bu husustada şartnameleri 5 lira mukabil~n
de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden a a-
bilirler. ( 3660) 4988 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Muvakkat Bir metro- sahası 
teminatı sunun kıymeti 

, _________ -~~-----
5 15.60 

2,70 2,50 12,73 

11' 14 10,43 

1,90 10 2,52 

Cihangirde Fıruzağa 
mahallesinde Kadiri 
Ier sokağında 13 a
dada yüzsüz arsa. 
Fatih yangın ye
rinde Halıcılar köş-
kü, Molla Aliyülfe
nari mahallesinde 
Nuri baba sokağında 
130 uncu ada 1520 
Harita numaralı 1 
metre 20 santim 
yüzlü arsa 
Cihangir yangın ye
rinde Cihangir cad-
desinde 3 6 ıncı ada
da yüzsüz arsa. 
Cihangir yangın ye
rinde Sormagir so-
kağında 28 inci ada-
da 36 santim yüzlü 

.,._--= sa. 
IUUU"!da saKası, semti7 muvakkat teminatı ve bir 

metrosunun kıymeti Yazılı: bulunan arsalar alakadarlan 
arasmda satılmak üzre ayrı ayrı açık arttırmaya konul-
muştur. ~a~~n .~~I?:1ak istiyenler şeraiti anlamk üzere Le
vazın:ı ~udur~ugune müracaat etmelidir. Arttırmaya gir
mek ıçın de hızalarında gösterilen muvakkat teminat 
~~kbuz ~;~a ~e~tu,_bile beraber 18-7-935 perşembe gü-
nu saat e aımı Encümende bulunmalıdır. {B.) 

' (3720) 

Menba su kahları için 500 kilo 0 40 . l'kd 
l 000 k ·1 o 30 · · , ınce ı e ve 

ı o , ıncel_ıkde. galvaniz tel açık eksiltmeye 
konu~muş~ur. ?,40. ınc~lıkdeki telin kilosu 55 kuruş ve 
o.~o .ıncelıkdekı telın k.ı.losu 7~ kuruş fiat tahmin edil
mışdır. Şartname ve numunesı Levazım Müdi.irlüğünde 
görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 73,5 li
ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
15-7-935 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (B) (3645) · 

Basın genel Direktörlüğünden: 
Basın Genel Direktörlüğü Betkeleri için yapılacak 

o~an eksiltme isteklilerin karşılık bitiği getiremedikle
nnden ayın 6 sından öte bir hafta uzatılmıştır. Uste 
bırakma. ayın 12 inci cuma günü saat 1 S buçukta Basın 
Genel Direktörlüğünün eksiltme komisyonunda yeniden 
yapdacaknr. (1661) (3849) 

1 

1 ~D~ ~~~ R ' 
T0AK•TiC4RET•BANKA.l'I 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

il Anları 

tın ihtiyacı olan 
kilo Ekmek' e verilen fi at ko 
misyonumuzca pahalı gö
rüldüğünden tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muşdur. Ekmeğin beher ki
losuna tahmin edilen bedel 
on kuruşdur. İhalesi 15 
Temmuz 935 pazartesi gü
nü saat 15 dedir. Şartname
si her gün öğleden evvel 
Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komisyonunda gö
rülebilir. İsteklilerin 540 
liralık teminat mektubu ve
ya makbuzu ve 2490 sayılı 
kanunun 2,3 cü maddelerin
deki vesikalarla birlikde tek 
lif mektublarını belli günde 
ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Satınal
ma Komisyonuna vermele
ri. (33 78) 

* ı;. * 4978 

klerl Satış müdürlstanbul gümrü 
lüğünden: 

Kılo Gram Marka 

273 700 
67 200 

12 

No: Kap Kıymeti 
Lira Kuruş Cinsi Esya 

46 Adı Demir Saç 
68 Mevadı saire ile murettep 

demir saat kordonu. 

20 64 Motor aksamından sifon 

23 52 
117 71 

Çatalcadaki kıtaat ihtiya
cı olan 2 2 ton koyun eti 
kapalı zarfla eksiltmeye kon 
muştur. Koyun etinin be
her kilosuna tahmin edilen 
bedel 38 kuruş olup ihalesi 
19 Temmuz 935 cuma gü
nü saat 1 S dedir. 

Gaziemirdeki kıtaat ihti- Evvelce ilan edildiği veçhile levazım ve ~~?ayaat su· 
yacı için 140 ton ekmeklik bemiz 12_7_935 tarihine rastlay~n cuma gunu Kabata~ 
un kapalı zarf usulü ile miı- daki yeni binasına nakledilecekdır. ... .. . 
nakasaya konmuşdur. İha- Yeni binadaki telefon numaraları aşagı?a ~oste~ıı .. 
lesi 18 Temmuz 935 per- . dir Cuma günü zaruri olarak muamelat tatıl edıle-
şembe günü saat 15 de İz- mış · · .. ·· d 

cP.ğinden iş sahiplerinin 13-7-935. cumdarbt~Isı gkulnu.n·ı~n 
mirde Burnovada askeri itibaren yeni binada işlerini takıb e e ı ece en ı an 
Satınalma Komisyonunda olunur. (3857) .. .. w •• 

Şartnamesi hergün öğle
den evvel Fındıklıda Satın 

alma komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek
lerin 627 liralık ilk teminat 
makbuzu veya mektubu ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerindeki vesika
larla birlikte teklif mektup
ları belli gün ve ihale saa
tından en az bir saat evveli
ne kadar komisyona ver
meleri. ( 3 7 45) 

yapılacakdır. İşbu un içın Levazım ve l\~übayat Şubesi Müdurlug~ •w• T 49367 
kestirilen bedel 18220 lira Müdür Muavınlıgı ,, 4935 7 
dır. İlk pey 1365 liradır. " " " " Dahili ve Harici ,, 49358 
İsteklilerin Ticaret Odası~- " " " " Mübayaat Şeflikleri. 
da kayıdh olmaları ve vesı-
ka göstermeleri mecburi- k.. .. . . . . kasas 
dir. Şartnamesi her gün Ko- Maden omuru mu na 1 
misyonda görülebilir. ts- lstanbul zı·raat Bankasından: teklilerin ilk pey makbuz-

5055 
* *. 

larile birlikde teklif mek- Ziraat Bankasının Adanadaki mensucat Fabrikasr 
tublarını münakasanın ya- kapalı zarf usulile ( 1.000) ton _Ka.ndilli kö~.ü~~ alı
ptlacağı gün v.e saattan en nacakdır. Eksiltme Temmuzun 12 ıncı cuma gunu saat 
aşağı bir saat evveline ka- tam ı 7 de Adanada Fabrika Müdiirlüğiinde yapılacak .. 
~ar makbuz mukabilinde , _dır. Bu hususdaki ,şartname Ziraat Bankasında parasız 
~urnovada Askeri atmal- olarak verilmekdedir. (3850) 

"ma Komisyonuna vermiş 
Çatalcadaki kıt'at ihtiya- bulunmaları. (38) (3637) 

cı olan (77000) kilo buğ- * • * 4980 
day unu kapalı zarfla eksilt 
miye konulmuştur. Unun 
beher kilosuna tahmin edi
len bedel 12 kuruş S O san
tim olup ihalesi 19 temmuz 
935 cuma günü saat 15,30 
dadır. Şartnamesini her gün 
öğleden evvel Fındıklıda sa
tın alma komisyonunda gö
rülebilir. Eksiltmiye gire
ceklerin 7 2 2 liralık ilk te
minat makbuz veya mektu
bu ve 2490 numaralı kanu
nun 2 - 3 ncü maddelerinde
ki vesikalarla birlikte teklif 
mektupları belli gün ve iha
le saatından en az bir saat 
evveline kadar komisyona 
vermeleri. ( 3 7 46) 

5056 

* •• 

66499 lira fiatla ihale 
edilen 7 2 8 aded muhtelif 
oksijen cihazları müteahhi
di ifayı teahhüt edemediğın
den bu kerre müteahhidin 
nam ve hesabına açık eksilt
me suretile satın almacak
dır. İhalesi 15-7-935 pazar
tesi günü saat 14 dedir. İs
teklilerin evsaf ve şartna
mesini almak üzere 333 ku
ruş mukabilinde M. M. V. 
Satmalma Komisyonundan 
verilccekdir. Eksiltmeye gı
receklerin belli gün ve saa
tında ve 2490 sayılı kanun
da gösterilen vesikalar la ve 
45 7 4 lira 9 5 kuruşluk te
minat mektubu ile birlikde 
Ankarada M. M. V. Satm
alma Komisyonuna gelme-
leri. ( 3 7 ) ( 3 6 3 8) 

4981 İstanbul Komutanlığı kı- • * • 
taları ihtiyacı olan 240 ton Kapalı zarfla eksiltme i-
Un komutanlıkça pahalı lanı. 
görüldüğünden tekrar ka· 1 - Kırklarelinde 725 
pah zarfla eksiltmeye kon- şer ton kuru ot ve samaıun 
muştur. Beher kilosuna tah kapalı z a r f ı a i h a 1 e s i 
min edilen bedel 12 kuruş 16-7-935 salı günü telg-
50 santim olup ihalesi ~.4 rafhane ayarı saat 16 da ya
temmuz 1935 çarşamba gu- pılacakdır. 
nü saat 15 dedir. 2 - Kuru otun tahmin 

Sartnamesi 15 O kuruş edilen bedeli 2 S 3 7 5 lira ve 
mukabili Fınmkhda Satın ilk teminatı 1903 liradır. 
1' lma komisyonunda alma- Saınanın tahmin edilen be
bilir. Eksiltmeve girecekle- deli 10005 lira ve ilk temi
rin 2250 liralık ilk teminat natr 751 liradır. 
mektubu veva makbuzu ve 3 -- Ayn ayrı şartname
ı490 savrlı kanunun 2-3 ün leri Kırklareli Satınalma 
cü maddelerindeki vesika- Komisyonunda her gün gö
farla birlikte tek]if mektup- rülebilecekdir. 
larını beJli ırün ve ihale saa- 4 - Eksiltmeye girmek 
ından en az bir saat evveli- isteyenlerin teklif mektub

ne k~rhır L-nmisvona verme- larını ihale günü saat on 
leri. (3852) · 1 beşe kadar Kırklareli Sa-

tınalma Komisyon Reisine 
vermeleri ve saat 16 da Ko
misyonda bulunmalan. 
(3635) 4985 ••• 

Lüleburgazdaki kıtaat ih 
tiyacı için ikiyüz altmış beş 
ton un kapalı zarfla satın 
ahnacakdır. Muhammen be 
deli 34450 liradır. Eksilt
meye gırme parası 2584 
liradır. Eksiltmesi 25 tem
muz 935 perşembe günü 
saat 10,30 da yapılacakdır. 
Eksiltmeye girecekler ka
nuni oturacak yer göster
meğe ticaret odalarından 
tasdikli vesika ve şirket na
mına girecekler vekaletna
me göstermeye mecburdur
lar. Şartnamesini almak is
teyenler her gün komisyo
numuza müracaat edebilir
ler. İsteklilerin belli gün ve 
saatten bir saat evvel Bur
gazda Askeri Satınalma 
Komisyonuna müracaat
ları. (65) (3871) 

* *. 
Tekirdağ kıtaatı için 280 

ton ekmeklik Un kapalı 
zarfla eksiltmesi 2 7 Tem
muz 193 5 cumartesi günü 
saat 9,30 da ve Malkaranın 

1 

80 ton Sığır eti kapalı zarf
la eksiltmesi 27 temmuz 
935 cumartesi 2'Ünü saat 
10,30 da ve Malkaramn 
15 O ton ekmeklik Un da ke
za kapalı zarfta eksiltmes! 
2 7 temmuz 193 5 cumartesı 
e:iinii saat 11 .30 na Tekir
dağ Satın alma Komisyo
nunca vaoılacaktır. 

Tekirdai Ununun mu
hammen Bedeli 1 2 kuruş 
5 O santim ve mu.-akkat te-

minatı 2625 liradır. Malka 
ra Sığır etinin muhammen 
bedeli 2 2 kuruş ve teminat 
muvakkatası 920 liradır. 

1Malkaranın Ununun mu 
hammen bedeli 13 kuruş ve 
muvakkat teminatı 1463 li· 
radır. 

Teminatlar ihaleden bir 
saat evvel muhasebecilik 
veznesine yatırılmış ola-
caktır. Başka mal sandık

larına yatırılmış olan temı · 
nat makbuzları ve Banka 
teminatlarile diğer belgeler 
teklif mektuplan içerisine 
konulması lazımdır.Şartna 

me her gün komisyonda go· 
rülebilir. (64) (3872) 

•11111111111111111111111111111111111ııır~ - -5 VAPURCULUK 5 - -§ Türk Anonur. Şirketi İ 
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1 Trabzon yolu § - -: AKSU npuna 9 Temmuz SALI : i uat 20 de Riseye kadar. İ 
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T A R 1 vapura her hafta 
p ER Ş E M B E rGnlerı ıaa 
16 da l.tanbulclan IZMIRE ve 
PAZAR fGnler de İZMIRDEN 
latanbula kalkar. 

Mersin yolu 
1 SADIKZADE Yapuru 12 .. 

: Temmuz CUMA saat 11 de Mer- • 
- = E sine kadar. = 
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Umumt Ne riyat ve Yazı işlen Mu • 
duru : Mümtaz FAiK. Ga te
cılik ve Matbaacılık T. A. Şıı kcu. ıs. 

tanbul. Ankara caddcıi, 100. 
Basıldıgı yer: TAN Matbaaw 



:::::=-:===============================================TAN======== 

HASA 
•• 

u ATI 
"' ANKARA • ISTANBUL BEYOGLU 

Tıbbi Müstahzarat 
Hasan Kuvvet Şurubu küçük 60 

,, ,, ,, orta 100 
" " " büyük 150 

Hasan Öksürük Pastilleri 30 

Hasan Levantaları 
Hasan Levantasr 100 

Roloiiya L~1e töSYOnıar°° 
90 derece halis limon çiçekleri kolonyasile 

yasemin, leylak, menekşe çiçekleri. 
( Küçük çep şişesi 1/ 24 litre 25 
( Cep şişesi 1/ 16 ,, 40 
( Küçük 1/ 8 ,, 70 
( Orta 1/ 4 ,, 130 
( Düz büyük şişeleıde 1/ 3 ,, 150 
( Büyük 1/ 2 n/ 250 

( " 1 ,, 500 
( Cam kapaklı şişeler 1/ 8 ,, 100 

( " ,, " 1/ 4 ,, 175 

( ,. " ,, 1/ 2 ,, 275 
( Fantazi Kristal şişe 1/ 8 ,, 200 
( ,, " " 1/ 4 " 300 

Nesrin kokulu kolonyası 1/ 24 ,, 12,5 
u " ,, 1/ 16 ,, 20 
" " " 1/ 8 " 35 
,, " " 1/ 4 " 60 
,, " " 1/ 2 " 100 

'1 JI 1 u 200 

" ,, ,, Açık litre ile 250 

" 
,, ,, C&m kapaklı §İşclcr 1/ 8 litre 70 

" " " " " ,. 1/ 4 " 100 

" " " " ,, " 1 / 2 ,, 15 o 
KokuJu Sa unJar 

Hasan Tuvalet Sabunları küçük 10 
15 
25 
20 
30 
10 
15 
20 
30 
ıs 

,, ,, ,, 

" " " 
" 

,, 
" ,, ,, " 

Hasan Gliserin Sabunu 
,, ,. ,, 
,, " " 
" " " Hasan Tıbbi Sabunlan 

orta 
büyük 
Lüks küçük 
büyük 

orta 
büyük 
lüks 

Pudra ve Sürm Jer 

Hasan Pudrası kadınlar için küçük kutu 30 
,, ,, ,, ,, orta kutu 50 
,, " " .. büyük ,, 75 

Hasan Tıraş Pudrası erkekler için kuc;uk kutu 20 

,, ,, ,, ,, ,, orta ,, 30 

,, " " " " büyük " 40 
Hasan Talk çocuk pudrası paket ı O 

,, ,, ,, ,, teneke kutu 20 
,, ,, pudrası 500 gram kutu 40 
,, Sürmesi sünnedenlikle · 20 
,, Sürme lüks sürmedenlikle büyük 30 
,, Sürmesi paket 1 O 

Krem ve Briyantinler 
Hasan Kremi tüp içinde 
Hasan Kremi Vazo yağsız 
Hasan Briyantini 

,, " likid 
" ,, goma argenuna 
" ,, ,, ,, orta 
,, " " " büyük 
" " ,, likid küçük 

,, rıras " ,, büyük 

Levazımatı 

20 
50 
30 
40 
30 
50 
75 
50 
75 

~ 

Hasan Tıraş Sabunu kutusuz 20 
,, ,, ,, kutulu 25 
,, ,, ,, Kremi kutulu 30 
,, ,, ,, ,, kutusuz 25 

Hasan Tıraş Bıçakları 1 O aded 45 
Hasan Tıraş Bıçakları 1 aded 5 ı 

Çiçek, gülsuyu ve yağları 
Hasan Çiçeksuyu 1/ 4 Kg. 40 

,, " 1/ 2 " 60 
" ,, 1 ,, 100 

Hasan Gülsuyu 1/ 4 ,, 40 
" ,, 1/ 2 " 60 

" " 1 " 75 
Hasan Gülyağı ve Nereli 1 gramlık 50 

,, " " 5 " 
" ,, " 10 ,, 

Diş Müstah aratı 

~Ou 
375 

Dişleri inci gibi yapan ve diş etlerine ebedi 
hayat veren ve kanamasını meneden ve diş 
ağrısını dakikasında durduran, dişlerin çürü
mesine mani olan : 
Hasan Diş Macunu Dantos 20 

,, ,, Suyu 
,, ,, ,, orta 
" " " 'büyük 

Hasan diş fırçaları gayet sert ve sıhhi 

30 
60 

100 
10 
17,5 
26 
35 

,, 
" " " " " 

" " " " 
,, " 
" ,, 
" '' .. ... 

" " :: ::! 
,, " c:ıt.ı 

" " :; ~ 42,5 " ,, 1~ 60 
~~--- ~ .--1.SJ 

" " ,, 
" ,, 
" 

" u " ,, " " 95 
Saç uyu ve SabunJ rı 
Saçları uzatır, kepekleri ve mikroplan izale 

eder ve yumuşak tutar. Dökülmesini kat'iy
yen meneder. 
Hasan Toz Şampuanı 1 O 

,, Likid ,, küçük 30 
" " " büyük 50 

Hasan saç sabunu küçük 25 
,, ,, ,, büyük 3 misli 50 

Hasan Trihofil saç suyu 100 
Hasan saç ve elbise fırçaları çok mükemmel 90 

" " " ,, " " 125 

" " " 
" " " ,, ,, ,, 

" " 
,, 

" 
,, 

" " 
" " 
" 

" ,, 
" 
" 

140 
150 
175 
225 

KÜÇÜK ÇıFTLIK PARKINDA _ Osmanlı 

Nefis Yağlar 
Kuvvet, Sıhhat, Nefaset ve Lezzet ifade 

eder. 
Hasan tereyağı 

" '' 

125 gr. 20 

250 " 40 
Hasan Tereyağı kilosu 160 
Hasan nümune zeytin yağr 5 
Hasan Zeytinyağı 1/ 4 Kg 30 

,, ,, 1/ 2 ,, 45 

,, " 1 ,, 65 
,, . " 2 ,, 125 
,, ,, 6 ,, • tenekesile 3 5 O 
,, ,, büyük tenekelerde kilosu 50 

Hasan Fıstık özü yağı 100 

" ,, " " büyük 200 
Hasan Parafin yağı küçük Müshil ve Müleyyin 50 

,, " ,, büyük 
Hasan Hindyağı halis 

" 
,, ,, 

Hasan Bademyağı şişe 
,, 

" ,, 
" " " 
" " " 
" " " 

Hasan gliserin ufak şişe 

" ,, 
,, " 
,, ,, 
,, " 

Hasan Balıkyağı 

,, " 
,, " 
,, " 

25 Gr. 
50 " 

orta 
büyük 250 Gr. 
acı küçük 

,, büyük 

150 Gr. 
300 ,, 

600 " 
1250 " 

1/ 4 Kg. 
1/ 2 ,, 
1 
2 " 

" 
Glüten M ulatı 

75 
20 
25 
30 
50 

100 
40 
60 
10 
25 
40 
75 

140 
30 
50 
80 

150 

Şeker hastalığına ve zayıflamağa mahsus 
çok dakik ve ayarlıdır. Taze ve lezzetlidir. 
Hasan Glüten Ekmeği 35 

,, ,, Gevreği 60 
,, Bademli Glüten Ekmeği 60 
,, Glüten Makarnası 1/2 Kg. 60 
,, ,, Unu 1/2 ,, 60 
, , ,, el~ 17'2 ,, G<> 

Hasan Diyabctik Çikolatası 25 
,, ,, ,, Kg. 450 
,, ,, Şekeri 50 Gr. 40 
" " ,, 100 " 70 
" " ,, 250 ,, 150 

aşaratı ve Fareleri 
öldüren 

Fayda Hasan 1/ 4 litre 30 
,, " 1/ 2 ,, 50 
,, " 1 " 80 
" " 6 " 3 50 
,, ,, Büyük ambalajda safi kilosu 70 
•• " ,, il 60 

Far Hasan Fare Zehir Macunu 25 
,, ,, ,, ,, Buğday 25 

Hasan Fare Zehirleri iki~i bir arada 40 

Bankası 

Ozlü Hubub UnJarı 
Çocuklara ebedi bir hayat veren nefis ma· 

hallebi. tatlı, çorba ve püreleri yapılan : 

Hasan Pirinç özü unu 250 Gr 25 

,, Buğday özü unu ,, ,, 20 

,, irmik özü unu " 
,, Patates özü unu ,, 

,, Arpa 

,, Türlü 
Mercimek 

'' ,, 

" " 
'' " ,, 

" 
" 
,, 

,, 
(Ararot) 

20 

25 
25 
25 

25 

,, Bezelye ,, 
,, B. mısır ,, 
,, Çavdar ,, 

" 
" 

" 25 
,, ( Kornflavur) 20 

" 
,, Badem özlü unu 

,, Yulaf özlü unu 

" 

Hasan özlü unları büyük 500 gr, 

Hasan Brekfast bisküitleri 

" " ,, 

" " ,, 'Kilosu 

20 

25 

25 
40 

30 

110 
200 

Muhtelif Müstahzarat 
Hasan Granto Prezervatif 1 aded 

" " 
,, 6 ,, kutusu 

10 
50 

'" 
1 ,, ipekli 15 

" ,, " 6 " " 7 5 
,, Maiınukattar o distile 1 kg. şişesile 20 
,, ,, ,, ,, 2 kg.şişesile 35 

Hasan Gazoz Tozları 1/ 4 Limonlu ve Mey- 60 

,, ,, 

" " 
" 
" 

1/ 2 
1/ 1 

,, \ Karbonat paket 
Hasan Karbonatı 100 gram 

" " 250 " 

" 
,, 

" " 

500 " 
1 Kg. 

Hasan Kinin Komprimeleri 0,25 

vah 
100 
175 

5 

10 
20 
35 
60 
15 

Hasan Naftalin 250 gr 
" ,, 500 " 

7 1/ 2 
15 

,, ,, l Kg 30 
Nane ruhu 

" 
,, büyük 

Melisa ruhu 

" 
Melisa ruhu 

" ,, büyük 50 

Sel dö Karlsbod 

" " 
,, " 

" " ,, 2 kilo 
Hasan Setliç 
Hasan Demirhindi özü 

" " " orta 

,, " " 
Hasan Kmakma hulasası 

büyük 
Küçük 

Orta 
Büyük 

" " 
,, 

,, 
" " 

ank 

25 
50 
25 
50 
50 

30 
60 

100 
175 
30 
40 
60 

100 
40 
60 

100 

Türk An on l m şirk n ti, -Tesis Tarihi: 1863 Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasından rv AvRüNUt~r GEcEsi 
MUNiR NUREDDiN -

EFTAL YA SADi Sermayesi : 10.000.000 lngiliz Lirası 
TUrkiyenin başhca şehirlerile 

Fabrikamızda mevcut daimi cereyanlı dinamo ve elektrik mo· 
törleri .15-7-1935 tarihinde saat üçte aleni müzayede ile satılacaktır. 
Bu motörleri görmek isteyenler resmi tatil günleri haricinde hergün 

1 saat ikiden dörde kadar Fabrikaya müracaat edebilirler. 5076 Türkiyenin en büyük san'atkarları, büyük hazırlıklarla bu geceyi 
şenlendireceklerdir. Telefon : 4,9356 

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

su tesisatına aid iki maslak ve bir içtima hazinesi ve bir 
tevzi hazinesi ile isale boruları toprak hafriyatı ve ima
liyesi bedel keşfi olan 173 9 5 lira 71 kuruş üzerinden ve 
14-6-935 haziran tarihinden 1 S Temmuz tarihine kadar 
31 giin müddetle kapalı zarf usulu ile arttırma ve eksilt
me kanunu hükümlerine tevfikan eksiltmeye konul
muşdur. 

2 - Şeraiti fenniyesini öğrenmek ve pilanlarınr gör· 
nıek isteyenlerin bu müddetten evvel Belediyeye müra
caat etmeleri lazımdır. 

3 - İhale 1 S Temmuz 935 pazartesi gününde saat 
16,30 da Söke Belediyesinde Encümen huzurunda icra 
kılınacağından ihale saatinden bir saat evvel taliplerin 
teklif mektublarmı ve yüzde 7 ,5 teminatlarını riyasete 
makbuz mukabilinde vermeleri ve bu müddetten sonra 
yapılacak tekliflerin kabul edilemiyeceği ilan olunur. 

(3367) ~950 

Paris, Marsilya, "is, Londra ve Man~esterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunaniıtan'da 
şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna· 
nistanda Filyalleri vardır. -t.925 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

Teşviki sanayi kanunundan istifa
de eden müessese sahiplerine: 

iktisat Vekaletinden: 
Sanayi müesseselerine gönderilmiş olan sual varaka

ları mucibince tertip edilerek 1934 ticari senesi iş cetvel
lerinin beş nüsha olarak tanzim edilmesi ve bir nüshası
nın veka.Ietimize gönderilmek üzere en geç 31-7-935 ta
rihine kadar postaya verilmesi, diğer dört nüshanın ise 
yine ayni tarihe kadar mahallin en büyük mülkiye me
muruna verilmesi lüzumu ilan olunur. (3762) 

S093 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~ --
Sqke Belediye Reisliğinden: 

48891 lira 60 kuruş bedel keşfi ile Söke su boruları ve 
malzemesi ile boru ferşiyatı ve kalafat. 

l - Nafıa ve Sıhhiye Vekaletlerin den musaddak sı.1 
projesine göre, 48891 lira 60 kuruş bedel keşfi olan SÖ" 
ke su yolları boru ve malzemesi ve boru ferşiyatı ve ka" 
lafatlanması 1-6-935 tarihinden itibaren 31 gün müd" 
detle kapalı zarf usuliyle 2490 numaralı arttırma ve 
ekRiltme kanunu hükümleri dairesinde eksiltmeye kO" 

nulmuşdur. 
2 - İhale 15-7-935 Temmuz pazartesi günü saat 16 

da Söke Belediyesinde Encümen huzurunda icra kılına" 
~~ t 

3 - Talihlerin ihale saatinden bir saat evveline kada 
muvakkat teminat akçelerini veyahud banka mektublat1 
ile birlikde tekliflerini kanuni .ve şartnameye uygun sıl" 
rette verilmesi lazımdır. . . . . 'ti 

4 - İşbu malzemenin evrakı keşfıyesını ve şeraı 
f enniyesini anlamak isteyenler Söke Belediyesine nıür9 .. 
caa t edeceklerdir. ( 3 3 6 8 ), 4951 


