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CUMHURiYET 

.i, ..:.:azira:! lii.:. .. 

( ~ehlr ve Memleket Haberlerl Siyasi icmal 
DO~li'IUI che~ftD MD? 

IKILE ••• 
Halk biletleri I 

Biitiin vapurlara te~mil ~ 
- \ 

Radyoda rna~ haber· 1 

I . k . . \ 
liiyiik halk romanr r 9 

hte Arab Abdullah boyle bir hinoiilu 

hindi. 
. . . . . . . . . . . . 
Pata. <;:ukur~etme hamamwn arkasm

daki sokakta, miidiir de K01ka civarmda, 
o zama.nki (Dariilmuallimat) m maom -
da otururdu. Y ani ikisi de birbirlerine ya
kmdtlar. 

Semai kahvesinde verilen karar muci -
bince ertesi aklam, daha yat!l olmad• n, 
evlerinden ~tkhlar. Patanm mhnda ge
ne hilali gomlek ve pantalon iistiine kiirk 
vardt. Miidiir elbise•inin yelegila setresi-

Yaza•u Sarmacl Muhtar Alu• er1 verme 1~m ... 
edilmezse faydasiZ! /1 

kalh kodo~ MollaYJ !.. i Diin F enerbah~enin bayramt vardt. 
- Hay omiirler gar, §U asah Mol - Akay idare!i giizel bir hareketle ucuz I Tiirk <porunun bu eski ve muvaffaki-

la (*) y1 desenel.. halk •eferleri yapmt!h. Fakat bu sefer- i yetli kurumunu kutlulanz. ' 
M ''d" '(• tt' lerden halk tamamen istifade edeme - '1 d b 'k u ur 1 ave e 1: ! Ancak biz bu yaztyt sa ece te n 
- Tam adm• soyle, boynuztor da.. . mektedir. Ciinkii biletler miinha•uan bir : i~in yazmai!a icalk••m•1 degiliz teb•i. 
Arab, koltugunun altlndaki aald~rma- vapur i~in verilmekte ve biiyiik bir kola - '· Diinkii bayramtn radyodan yaytmtnda 

kl k d . 1 · · d bahk ta biletleri kaptmca<ma ald10;tn - I h'b' 1 k h · · y1 yo tyara 1~ enm gtclr alb: , bir radyo sa 1 1 o ma maz anyehne, 
- Diindenberi o -.ngt boynuna do - dan vapur dolmakta. bu yiizden bir kt- 'I veya bedbahth(bna erenlerin ~ektik 1 

l D .. d r k "m halk kapanan "i•eltrin oniinde h·k- I I d d kl .. anastnl arayorum. un gece e ,...a 1 ., lerini, act ve tat 1 uy u anmtzl soy· 
Rtzamn kahve•ine bunun i~in ugramtt - ledikten sonra ya l!tri donmekte, yahud 

1
1e malaytvermek te istivoruz. Bize 

1111l. Ka~1rmadan basttraytm diye pence- da ucuz tarifeden istifade edemiverek tam ~ kahf'a bu ne1riyatta dikht edilecek 
reden gozetlerken o kostebek herife bey- bilet ile dii!er vapurlara binmege mecbur i birka~ nokta var ki hem ihtiyat, he.n 
nim dondii. Pi<ipisine derde ~atacakhm. olmaktadtr. kazanc, hem de dinliyen1tr he<abma 

Ekmek fiati 

Narha bir kuru~ zam 
yapdmas1 muhtemel 

Almanya ve devletler 

(E! on giinlerin gaze ~arpan ikl 
;;;;;;D diplomasi hareketinden biti 

FranSIZ - Soyyet anlatmasmtn 
Lokarno misakt ile telif edilemiyecegine 

Narh komisyonu, ekl'!lek fiatlerini tetkik dair Almanyamn Fransa ile misakta im· 
etmek iizere bugiin Sar E.konomi Direkto- zast olan diger devletlerin nezdinde yap· 
rii A"m Siireyyamn yanmda toplanacak- llgt te1ebbiis ve digeri lngiliz • Alman 
hr. Bu$!day fiatleri son zamanlarda alii deniz gorii~meleridir. 
kuru1 on paraya ~tkhgt i~in ekme~in 30 Almanyanm Franstz • Rus ani~ • 
para, yahud bir kuru1 kadar artacagt soy- masma dair verdigi notadan ve buna a• 
leni\iyor. Maamafih cumartesi 111iinii A- id Berlinde yapllrdtgt yart resmi izah ve 
nadolunun muhtelif vilayetlerinden sehri- tefsirlerden anlattldtgtna gore Hitler hii• 
mize miihim miktarda bugday llelmi1tir. kumeti F raMtZ - Rus anla,maSint zahir• 
Bu .. vkiyat bu ~ekilde devam eder!e ve de Cemiyeti Akvam misakma uydurulan 
bu~day fiat1erinde de bir istikrar ha!ll ve hakikatte tecaviizi ve tedafiii olan bir 
olurM ekmek fiatlerindeki yiibeli1 otuz askeri ittifak saymaktadtr. Bu anla1ma • 
para, bir kuru1tan fazla olmtyacaktn. ntn protokolunun birinci maddesine gore 

Cizmesindeki sogiid yapragt bt~aga el Bu yiizden, diin <a bah sa at 9 vapuru ince bir nezaket meselesidir: \ 

k b• d h d i1e adalara gitmek istiyen ha1k ~~:iselerin 
attl tan sonra 1r a a i,1erini gtcudat- 1 _ Sahadaki mikrofonu Ame 

1 1 IIi ~·kann•l· ~am hnka" p;iymi~ti. tecaviizii andnan herhangi bir hadise 
KULTUR ISLER/ karttsmda FranSIZ ve Soyyet hiikumet • l 

1 
lkisi de Arab Abdullahla eski ahbab -

dt. lkisi de .';iahabtn dalgasml ogrenmege 
can atlyordu. 

oniinde adeta istif halinde bilet almaga 
11 : mecbur olmu~tur. Memur1ar da bu k>1a- rikan ~ikleti. fmdtk ve h sllk .atanlar- Jeri Uluslar Dernegi meclisinin hadise • 

nin mahiyetini tayin edecek bir hiikmii 
siiratle vermesi i~in mii1tereken te1ebbiis• 
te bulunacaklar ve meclis iki devletin 
arzu ettigi siirat!e bir karar vermedigi 
yahud verdigi kararda ittifak olmadtgl 
takdirde her iki devlet Almanyaya kar· 
11 mii1tereken harbetmekte serbest ka • 
lacaklardn. 

c 
I 

l 
I 
I 

c 
c 
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Yal<t okunurken Lileli camisi muvak
lithane•inin oniinde bulu,tular. Biraz 
yoku1a1aii• yiiriiyiip mahallebici Hakkt
Dtn diikkanma girdiler. 

henneme varmt§tl. vakti gelmi! ve halkm ~ogu iskelede kal- zan l stanbul rad~o merkezi vasttasile 
- Molla elime ge~seydi ~oktan ce - bahga bilet yeti , tiremediginden vapurl' dan uzak bulundunnak. ( ~iinkii bA-

Pa1a ile miidiir tela1h tela§h sordu - kan vapura baka hlmt•tlr. kiifiir de ne,redtltyor.) \ 

Uskudarda Ktz San'at mektebi 
sergisi kapandt 

Miidiir gene tedarikli gelmi1. yaynn 
rakt 1i1esini pantalonunun arka eebine 
yerle,tinni!ti. 

Diikki.nda, kaclmlar yerinin kafesi o
niine oturdular. 

Saat iki oldu, ~eyrek ge~ti, bu~uga 
yakla1t1: Abdullah daha meydanlarda 
yok... 

- Bekleyin, gelecegim dedi. Arab 
.Oz verdi mi can venneyince donmez 1 

- Acaba bir belaya mt ugradt da 
gecikti. Gaco dalgasmda her1ey yazar. 

lar: , 2 - Ma~ havadi•i verirhn fazla 
- Meraktan oliiyoruz, ~abuk soyle SACLIK ISLERI gayretke11ik ederek reklama kamlma-

aslan. Moll a Giimriiklii .';iahabm aftom- mak, ( ~iinkii ne,riyatt tesadiifen ver111i 
nu mu ba,tan ~tkardt) Miruyedilerden Biikre~e giden doktorlar tahakkuk miidiirii de dinlemi~ olsay-
birine mi peJket ~ekti) Balkan Sthhi komitesi i~tim•ma i,ti _ dt her halde birka~ bin lirahk resim 

Arab Abdullah, cin ~arpmtt gibi ye- rak i~in Biikre!e 111iden doktor Akil Muh- tahakkuk ettirirdi I) 1 

rinde nuhlandt. Sanki ta1 kesilmit: yal- tann riyasetindeki heyet diin tehrimize 3 - Ma~m en heyecanh devrele-
ntz di~leri glctrdamada... diinmiittiir. ) rinde, oyunun taf•ilattnl btraktp Av ·. 

Birden, kiikremit bir boga gibi bagtr- POLJSTE 1 rupalt taktmtn meziyetlerini ve buna 
d1: 1) ragmen onu yen en F enerlilerin deh,e-

- Ne) .. Ne dediniz? .. Bir daha soy- Adalarda yangm ba~langtclan 1 tini anlatmaga kalkarak radyo mikro-
leyin bakaytm 1 Diin saat ikide Biiyiikadada, Yiiriik- : fonunu oirk magafonuna dondiirm•k. 

Oskiidar Ktz San' at mektebinde, im
tihanlar, nihayet bulmu1, ders sene,inin 
bitmesi dolayiSile bir de sergi ac;tlmtth. 
Sergide, gene ktzlartmtzm muvaffak o -
lunmut bir senelik mesailerine aid eser • 
ler gosterilmi,tir. Bir haftadanberi ziya
ret~ilere a~1k bulundurulan ve diin de 
Kiiltiir direktorii Mehmed Emin tara -
Ftndan gezilen '<rgi diin ak,am kapahl
mt§hr. Kiiltiir direktorii sergiyi gezerken 
gene klllann yapm11 olduklan i1leri tak
dirle llozden ge~inni1tir. 

- Benim bildigim Abdullah, vursa 
da, vurulsa da dinlemez, gelirim dedi mi 
teskere ile de gelirl. yollu ~eneler yiirii
yiip giderken Arab Abdullah paldtr kiil· 
diir diikkana girdi. 

Gene yiizii gozii terden amtklam, gene 
i~i i~ine stgrnaz haldeydi. F esini mermer 
muan1n ihtU.ne vurdu: 

- Stcaktan boguluyorum be I 
0 gece de yaprak lomtldamtyordu. 

Bir gece evvelki bunalbct lodoa devam
daydt . 

Abdullah: 
- Bat111ltZa gelen ka1karikoyu anla

lacagtm. Hele bir soluk alahm I diyerek 
kafa,nt duvara verdi: yaytldt. 

Pa a stgara tabakaBint a~ml§, kibriti 
~altarken Arab btr goz lurph: 

- Bizim ~ahabt bilirsiniz! 
- Bilmez miyiz anam babam, Giim-

riiklii $ahab!... 
- Fatihli Mollayt cia bildiniz mi) 
- Sizin Onikilerden Kazasker Ah-

medi mi) 
Ar.Ab Abdullah, at kitner gibi bir kah

kaha atu: 
- Y ok cantm... (Hila giilliyordu) 

Kah kah kah I Allah musakkantzt ver -

- Ne ) .. Ne dediniz ).. Bir daha ali civannda ~amlar tutu~mujlur. (Diinkii netriyatta Avrupah bir tab-
soyleyin bakaytm I ltfaiye vaktile haber aldtgl i~in der - mtn Lozamn bilmem ka~tnC"I oldu -

Kar§"tndakiler pot ktrmlt olduklartnl hal yangm yerine yeti~mi1 ve ate§ geni1- gunu ve 7 tane enterna•yonal oyun 1 
anhyarak likud1 gevelerlerken Abdtd • I em eden sondiirmiittiir. emu bulundugunu tam 57 kere dinle-
lah daha kuvvetle haykm!t: Y ap1lan tahkihttan, kurumut otlorm dik I) \ 

- Kuyruklart llkt mt? Bizim dootu- ara•ma alllan bir sigaradan ate§ ~tkllgt ,,' 4_- Futbol oymyan genclerill'izi, 
muzu ayartacak, Onikilerio aftosunu sonuncuna vartlmt!br. ~ (bagrt 1erha 1erha hun) mtsratm an
kapatacak kabadayt daha ano51ndan Ogleden e;vel de Heybeliadadaki ! dmr bir ifade ile ayaklan par~a par~• 
dogmam11! ... Biz kimiz? Ne gun a du - Papu mektebmde yangm ~·km•t•• da .t saldmyorlar gibi •iizlerle devlerle bo
ruyoruz) Yoksa iildiik mii) f-!_ey~~li .. itfaiyesi ~·bucak yeti,erek son- v gu,an dsane kahramanlartna benze -

Oyle bir nara atll ki mahallebici dlik- durmu1tur. t terek hie; sun'u taksirleri. arzulnn ol-
kantntn camlart, tabaklan, ~anaklart yer- Bisikletten dii~iip yaralandtlar ~ madan tuhaf vaziyete sokmamak. l 
lerinden oynad1: Hii•nii oglu l•mail ile Hact .';)iikrii ' 5 - Yerde ~imenler yemyetildi. 

- Allaaaaah! ... Bize Onikiler der - oglu Kadri isminde ve on ii~er ya, larmda ~ hava mavi,_ gibi hikmeti tabiiye ders -
lerl .. Biz adamt vururuz, keseriz, yaka- iki ~ocuk pazardan istifade ederek Flor- lerinden vaz ge~mek! ~ 
nzl... yaya gitmeiie karar venni,ler ve bir bi- _D_~g~ru deg~il mi?_« 

Bu Mollanm, ne makule ki1i oldugunu •ildet tutarak yola ~tkmt!lardtr. lh.=-"""""'--""'-~--~;;,..--.,.-~« 
da 1urada baca anlabverelim: F akat bisiklet a•falt yolda. Davud -

F atih tarallannda oturur, elinde asa, P•!• kt,!a!l oniindeki dik yokutta bir -
•okak solcak, f,tanbulun biitiin ko1e bu - denbire devrilmi1 ve her ikisi dedii1iip 
cag•m dol ltrdt. yaralanmt!br. 

Ba1mda kallavi sartk: giibegine ka Bunlardan fsmailin y aral an ~ok agu 
dar ak sakal : kelle kulak : pml pml sof oldugundan hastaneye kalclmlmtt. eli -
dippe: iistiinde samur kiirk. Rumeli ka- geri evine yollanmt!hr. 

zaakerlerile omuz opii,en kellifelli bir k•- Bir cocuk cesedi bulundu 
yafette. 

Evvelki !lliirl Unkapant kopriisii oltm
--------( Arlran ""') da bir ~ocuk cesedi bulunmu,. polis yap-

(*) Bu M olla uydurmasyon bir tip hgt tahkikatta bunun Tekirdagt iskele • 

degildir. 45, 50 1ene ewelki /stanbulun sinde ~ey~ar sa~tct Ahme~in 1 ~--ya<Jia_ 
en b•c•rl'kll', en 'bl' h bb t t 11'11 _ nndakt oglu Kaztm oldugunu ogrenmt§· 

Y ol paralar1 

Tahakkukta yap1lan 
yanb.hk diizeltildi 

• • 1 IS mu a e e a a · C · 1 "ld" '" h .. 1 hr. ocugun na" o ugu enuz an a§l· 
sin. olmeyin be 1 .. 0 deiiil yahu, ak sa - rtndandt. lamamt1ttr. T ahkikata devam edilmek 

Son zamanlarda kurumlardan ,arA ge
len listelerden yo! paraotnm yanh1 tahak
kuk ettirildigi goriilmii~tiir. $imdiye ka
dar bu i1i yapan mahalle miime<Silleri. yol 
parasma aid kanunu hakkile bilmedikler; 

iGin I 8 ya1mdan kii~iik, 61 y&§lndan bii

yiik olanlarla a<ker, talebe ve Gocuklan 

da yo\ para,na tabi tutmu1lar ve o •uretle 

cedvellere ge~innitlerdi. 

Yalova • • • gez1nbsJ 
tedir. 

Kafasma \Omlek vurmtt$ 
Be,iktal ve civarlanndaki pazarlarda 

~omlek satan Ali, kendi,inden alacagmt 
JStiyen Hii•niiyii kafasma ~omlek vur -! mak suretile yaralamt~, su~l u y akalan -

I mt!ltr. 

! Hi\ yiiziinden bo~ulan zavallt 
I Evvelki gece oaat 23.5 ta kopriiden 
/ Kadtkiiyiine hareket eden Bagdad va • 
I puru yolculormdan seyyar yumurtact 50 
: ya,mda Y ani. vapurdan i•kele verilme· 
j den nhllma ~tkmak istemi~. fakat ayag1 
1 kayarak denize dii,mii§tiir. 

Bir miiddet arandtktan sonra zavalh
nm ceoedi bogulm"' bir halde bulunrnu§· 
tur. 

Halbuki yo] para11 kanununa gore bu 

gibiler yo! para<1ndan muafllrlar. Bunun 

i~in 1ar, kurumlanna gonderdigi bir ya

y111lda bu cedvellerin yeniden yaptlma -

""' ve 18 ya§mdan kii~iik, 61 yattndan 
biiylik olanlarla uker, talebe, ~ocuk 

ve be,ten fazla ~oocuk babut olan -

lartn bu listelere dahil edtlmemesi bildi-

rilmi~tir. 

ECNEBI MEHAFtr .. DE 
Bulgar gezginler 

lJun Varnadan bir Bulgar vapurile 
elimize iki yiiz Bulgar gezgini gelmi1tir. 

Birbirlerini vurdular Gezginler diin camileri, miizeleri ve sair 
_ tarihsel yerleri gezmi1lerdir. Gezginlerin 

en (Ogunu muallimler te,kil etmektedir. 

Dcn1etliler r1apma binerlerken 
Kmlay Alemdar kolu, dUn Yalovaya Miikemmel bilfelerde de yenilip ir;il -

bir deniz gezintist yapml§hf. mi§tir. Vapur, Bilyiikadadan sonra Ya-

Diin Sehremininde Ka•ab mahalle 
sin de Sa ray bostant miisteciri N evruz ile 
iivey oglu Kemal, kavga etmi~ler ve bah
~tvan c;apa•ile birbirlerini yaralamt§lar -
d1r. Bu iki kavgact yakalanmt§ltr. 

Bugiin de bir Amerikan vapurile 500 
ki1ilik bir gezgin kafilesinin gelmesi bek
leniyor. 

• 

Olgunluk imtihanlan 
Lise son smtf imtihanlannda kazanan

lann olgunluk imtihanlanna cumartesi 
giinii batlanmtfhr. Her resmi lise hirer 
olgunluk imtiham mmtakaSI saytlmt§br. 
Hususi liselerin olgunluk imtihanlart, 
kendilerine yaktn bulunan resmi liseler -
de yaptlacakttr. Programa gore hazira • 
111n 26 net giinii ak1amma kadar biitiin 
liselerde olgunluk imtihanlart bitmi§ ve 
tatil devresine batlanm•l olacakhr. 

~AR ISLERI 
Bu gece de su yok 

Terkos fabrikasmda yaptlan bir tak -
viyeden otiirii diin saat 21 den sabahle
yin s••t bete kadar tehre su verileme -
mi1ti. Bu ameliyat bu gece de devam 
edeceginden gene soat 5-21 araamda teh
re su verilemiyecektir. 

Cebzcdc nldhsul 10uk bul 
Gebze (Hususi) - lstanbulla hmit 

araunda korfez ve adalara hakim btr te· 
pecikte kurulmu1 olan kazamiZin bu ytl 
bilhassa zirai mahsulleri pek ~oktur. Bu
nun ba,hca sebebi BagctiM kurumunun 
faaliyete g~ip baglart usul ve fen da -
iresinde yeti,tinnit olmasmdan ileri gel-
mi,tir. 

Burada saghk, asayi1 i1leri yerinde -
dir. Yalmz kazamn ii~ yiize varan koy
lerinden ancak on be1inde okul var. Hu
ausi muhasebemizin dar biit~esi bu ihti -
yael tamamhyamamaktadtr. 

Banliyo trenleri buraya hdar geldi -
gi, adliyesi. inhisan, ticareti, ikhsadiyatl 
resmen lstanbula bagh oldugu halde 
Kocaeline merbutiyet Gebzeyi ileri git -
mekten her cihetce mahrum btraktyor. 
Burada herhs k Bakontmtzm bu i1i 
halletmesini sabtrstzhkla bekliyor. 

Go\men akmt 
Edirne (Hususi) - Goc;men akm• 

giinden giine arllyor. Hergiin yuT.Ieree 
g~men, arabalarile, e~ya ve hayvanla • 
rile ~artmtza gelerek konuk evinde ko -
nuklamakta ve muameleleri biter bitmez 
Tralyanm muhtelif yerlerine ve bilhassa 
Liileburgaza gonderilerek iskan edilmek
tedirler. 

Bu aym ba,mdan bugiine kadar Bul -
garistantn Nikbolu, Razgrad, Kemaller, 
Eskicuma kasaba ve koylerinden T rak • 
yamtza yalntz Edirne yolile 1262 giic; -
men gelmittir. 

• Vapurda cazb&nd ~almt§, dans edilmi§ lovaya ujtranu§ ve ge~ vakit Kopriiye 
ve muhtelif e~lenceler tertib edilmi§t!r. dontilmii§tilr. 

lhtisab resmi vermiyenler 
Otedenberi ,ehre gelen deve, manda, 

beygir, merkeb ve e<terlerden ge~id le 
pazar yerlerinde belediyece ihti<ab reomi 
almtr. Halbuki son zamanlarda •ehrimize 
bu haynnlan getirenlerden bir kl'mtntn 
bu ihtisab reomini vennedikleri goriilmiit 
ve Belediyeye ,ikayetler yaptlmt;llr. 

Pla.i mevstmt basladt ............................................... ,. ..... ._ ................................................................. . 
Bir hayiilki kolayhkla hakikat olabilir 
( /lafmalraleden deuam ) 

In olan durum itte budur, ve lstanbul, 
biitiin diinya i~inde kendi hakkt olan bu 
dereceye yiikseltilmek liztmdtr. Boyle 
olunea Istanbul kolayhkla biitun diinya
ntn aoretine ( ziyaretine) can ataeag• bir 
yer olarak belirecektir. 

Bagdad caddesi boyunda gordiigiimiiz 
durumu aeaba daha aeniJ bir iil~iide 1,.. 
tanbulun her yanmda ortaya ~1kannak 
imkAnt yok mudur) Bu sorguyu ileriye 
siiriince oniimiiu Istanbul ve ~evresinin 
rurizm baktmmdan kazanacaiit yer me • 
~eleai ortaya ~tkmtt olur. Bu kolayhkla 
'.liarao bir ittir. Her nekadar bugiin bat· 
iaosa tlim olarak ger~eklenme•i u~ok za
m&ll itter amma ku1kmuz kolayhkla olur. 

B,.iin Ba~dad cadde11i boyu dort be1 ytl 

illceye Ztiahe!le yiizde en a1aiil dort btl 

yiiz, hatta yer yer birka~ bin fazla kl)omet 

kazanmt§hr. Bu deger arbkhgtnt butiin 
latanbula ve ~evresine yayarsamz ve bu
nu turizm ile de kuvvetlendirirseniz bu -
rada kendiliginden artarak ta1acak zen
ginligin biiyiikliigiine aktl erdinnekte 
ger~ek.ten zorluk ~ekersiniz. Tiirkiyemi
zin 1imdiki biitiin gelirinin dart be§ katlnt 
yalntz lstanbul ile ~evresinden elde etmek 
imkint vardtr. 

AtatUrkiin lstanbulu kendisine yara1an 
ba}'lndtrhga kavuttunnak i~in daha do -
kunakh ilgil~ gostermege ba,lamt§ oldu
gunu goriiyoruz. Bu haytrh ba,langtcdan 
burada bir giizellik ve bir zenginlik ci
ham yaralllabilecegine ku,kusuz inantyo
ruz. Bu it ba1ta Atatiirk olarak butiin 
iilke ve ulu•un ~ok onem w'eceiii ~ok 
biiyiik bir i1tir. Ve bu it ooylece inan
la kovalan"'" dedigirniz J<Ylo;; hayal de
gil, hakikat say1lmak dojtru olur. 

YUNUS NA DI 

Belediye, bu re•mi venniyenler hak -
kmda mutlaka zabtt tutulmasmt ve «tah
sili emval» kanununa gore muamele ya
ptlmasmt alakadarlara bildirmittir. 

Evlenme kayidleri 
Evlenme kaYJtlarmtn ileride yantlt bir 

muameltve imkan vermemek iizere o:ayet 
a~tk olm~lan laztm geldigi hal de bir tak1m 
evlenme dairelerinde bu kavttlann ~ok 
kamtk ve okunmat. bir yazt ile yallldlgl 
yaptlan kontrollordan anla!tlmt!hr. 

Beledive hu ile biiyiik bir onem ver
mi, ve alakadarlara 1iddetli bir emir ver
mi•tir. Bu emre gore bu yan!.•hklan \'a
pan memurlar, 1iddetle ceza J;!i:ireceller
dir. 

Birdenhir e b a ah • 

ran 11caklar, denize ";:iF;=~~ 
rirmek i~in k a rpuz i 
kabugunun denize 

diitmesini beklet • 

medi! ftte Flory a 

plajmdan hirka!; 

poz .•• . .. -

Anla1madaki bu madde ~manyanm 
telakkisine gore Cemiyeti Akvam misa• 
kmm on altmct maddesinde gosterilen 
usule miinafidir. Lokarno misakt ise bu 
maddeye dayand1gmdan F ranstz - So~· 
yet anla1masile Lokarno mioaktnm hiik• 
mii kalmamaktadtr. Cemiyeti Akvam mi• 
sakmm on altmct maddesinin hikmeti vii· 
cudii iki tarafm heyecanm1 teskin ve iti· 
dalin avdetini lemin i~in vakit kazan • 
mak olduguna gore F ranSiz • Rus an • 
la§masile iki devlet Dernegin hiikiim ve 
karar vennesi i~in kendi bildiklerine go• 
re miiddet koymak suretile bu esa11 hii• 
kiimsiiz btrakmt!lardtr. 

Gene Almanlann telakkisine gore Re• 
nin sagmdaki askerlikten tecrid ediltn 
mmtakanm tesisinden maksad Almanya 
ile Fransanm askeri kuvvetlerinin lema • 
sm1 ve c;arptjmak ihtimalini azaltmak ol• 
dugu halde F ran!lz • Soyyet anla1ma • 
sile tarki Avrupa ulerinden dolayt ~ar• 
p11mak ihtimali kuvvetlenmi1tir. Lokar • 
nonun uti ruhu garbi Avrupamn emni• 
yetini kuvvetlendirmek oldugu halde 
1imdi 1arki A vrupanm emniyeti i1e kart!" 
tlnlmt, ve esas mahiyetini kaybetmi1tir • 

1\Jm:a.ny a Fld.n&ay.a Ye I.A .lm ik£ 
imza sahibi diger devletlere verdtgi nota 
ile F ranol7 • Sovytt •nl.:o§maoile Lokar• 
no misakmm ve bunun dayand•iiJ Cemi• 
yeti Akvam misakmtn on altmct m~d • 
desi hiikiimlerinin temamiyet ve mer'tye• 
ti haleldar olmadtgtntn ispat edilme!lni 
istemi1tir. F ransadaki kabine buhranlari 
bu devletin Almanyamn notasma ~abuli 
cevab veo;.-ne•ine mini olmu§tu. Dtgef 
devletler de Fransa bu i~te en ziyade a• 
lakadar oldugu ic;in evvela onun c..evail 
vermesini bekliyorlardt. 

Simdi Fransa cevabtntn proiesini !ia• 
znlamt§ ve bunu Lokarnoda Almanya • 
dan ba§ka imza sahibi olan devletlerin 
fikir ve miitalealarmt ogrenmek iizere ev• 
vela on lara bildirmi1tir. F ransa Londra 
ve Roma ve Briiskel hiikumetlerinin it • 
kirlerine muttali olduktan sonra Alman• 
yaya cevab verecektir. Bu diplnmasi teo 
tebbiis ve hareket AvrupantD hem gar• 
binde hem de tarkmda emniyetin dayan• 
d1g1 beynelmilel vt'ikalann aktbetini I&' 
yin edeceginden alacagt tekil ve verece• 
gi netice derin merak ve alaka ile bekle• 
myor. 

Diger diplomasi harekete gelince Lon• 
drada lngiliz ve Alman murahhaslan •: 
rasmda husule gelen deni~ anla,masl 
hakkmda lngihere Londra ve Va • 
1ington d•,'liz muahedel.rinde imzaSI 0' 

lan devletlerin fikrini ogrenmek iizere 
bunlara miiracaat etmi,ti. Japonya lie 
Amerika, lngiliz • Alman deniz anlal ~ 
maSina kar11 hic;bir itirazlan olmadt;itnl 
bildirdiklerinden Londra deniz muah~. • 
de•ine dahil diinyanm en biiyiik dentt 
devletleri Almanyanm yaphracaii;t yenl 
donanmaya 1az1 olmu§lardtr. Va,ington 

muahedesinde imzall bulunan ltalyantll 

da buna itiraz etmiyecegi bekleniyoC• 

Y alntz F ransanm kendi donanma!l ka • 

dar Almanyamn hem de yepyeni bir d,.. 
nanma yapmasma ses ~tkannadan kal ' 

mtyacagt anla§thyor ve cevabm1 sab gUo 
nii verecegi bekleniyor. l': 

MUHARREM FEYZI TOG~ 
--===---

Cumhuriyet 
Niiahu1 5 Kuruttur 

Abone f T iirkiye Haric; 
,eraiti i~io ~ 

Se11elik 1400 Kt. t:700 l(r. 
Alb ayhk 750 t450 
o~ aybk 400 800 
Bir a yhk 150 yoktur 



SON I-IABE~L.EQ ••• Bursa ~ar1nm 

tasarladtgi i,Ier 

Avrupa yolundan notlar 
TELEFON TELCRAF vc TELSiZLE 

Bursada yap1lan diinkii 
atletizm miisabakalari 

Su getiriliyor, parklar, 
bah~eler, yollar a,~Ihyor 

~anakkaleye girerken: 4 
-E:ANAFARTA 

Galatasaray • Acar kuliibleri atletleri arasindaki 
miisabakalar giizel oldu ve bir rokor kmldi 
Bursa 16 (Telefonla) - Galatasa • 1,70, ikinci lsmail (Bursa). 

.. --· ' 

• 

Toplu kaleler iistiinde 
bulamtyan ,arapneller 

brpanbyor. Dii,man 

gidecek bosa • 
yer 

bir • yerme .. yuz 
inmelenmi~ti! 

Ismail Habib Sevtlk 

tayh atletlerle Bursa Acarspor ku!Ubii al· Cirid alma - Birinci Karaka! 55 
letleri arasmda bugun Atatiirk stadmda metro, ikinci Atilla (Bursa). 
atletizm musabakalan yaptlmt!ltr. Stad • Stnkla yiiksek atlama - Birinci F et· 
~om ~ok kalabaltkt:t. Vali F azh Giile~ hi 3,46 metro «Bu, yeni Turkiye roko
de stada gelmi~ti. rudur. Eski rokor 3,40 metro idi». ti<in
, Musabakalar ~ok hararetli olmu1, bir ci Kadri (Bursa). 
de Tiirkiye rokoru kmlmt1t:tr. Musaba - Disk alma - Birinci N aili 42,05 
kalann neticeleri §unlardtr: metro, ikinci Karakat. ii~uncii Atilla 

100 metro- Birinci Semih 11, 4/ 5 (Bursa). 
laniye, ikinci Fikret. Uzun atlama - Birinci Sedad 6,01 

200 metro - Birinci Fikret 24 sani- metro, ikinci $emsi (Bursa). 
l'e, ikinci Hakkt (Bursa). Guile atma - Birinci Naili 11,60. 

400 metro - Birinci Vinci 55 3/ 5 ikinci Karaka§, u~iincii Atilla. 
laniye, ikinci Nazmi (Bursa). 5000 metro - Birinci Ahmed (Bur-

800 metro - Birinci Orner Besim sa) 17,46 4/ 5 dakika. 
2,8 3/ 5 dakika, ikinci Basri (Bursa). Bayrak yan§tnt Burn taktmi kazan· 

1500 metro- Birinci F ethi 4,30 4/ S dt. 
dakika, ikinci lsmail (Bursa). Galatasarayh atletler yanD buradan 

Yuksek atlama - Birinci Sedad hareket ediyorlar. 
--"-"""'"'"'llltt~t~um••tU ti/IU11 1 11 1JUIJIII UU/IIDIIIIflH INUIIUnllfiii!IIRII!tt111tm•unttmu"' "'•'" ... '"" .... -

lzmirde bir gecede 

bef yang1n oldu 

izmirliler biiyiik bir 
felaketten kurtuldu 

ingilterede feci 
bir tren kazas1 

• 
Iki tren ~arpt,ti, 14 olii, 

altm•• yarab var -

E..kiden iki ~e1id harb vard1; uzun 
siiren kale cengt, <;abuk biten meydan 
harbi. Biri duru1un, oteki hareketindir. 
Kale ya zorltyarak vira ile, ya pes de -
dirterek a man ile altmr; ikisinde de met
ris kaz1p bekliyeceksin. Meydan harb • 
Jeri ise ktsaydt; orduyu yarmak veya ~e
virmek; dii1man ya ka~mlmi§, ya yok 
edilmi§tir; durma olmadtgt i~in uzama 
yok. Halbuki son zaman harbleri eski • 
nin iki ~e§idini bir araya getirdi: Top -
ra.gm iistiindeki hareket cengine topra -
gm bogriindeki kostebek cengini de ka
tarak II "'Buraa ~ar Bakam Cemft Oz. 

Bursa (Hususi Muhabirimizden) - Y armak istedin, olmad1; ~evirmege 
Belediye kurultaytmtz 1ehrin baymdtrh- c;alt,tm, sokmedi; ka~tp gitmek. hi~< ol-
gt ic;in bej senelik bir i1 prograrru yaparak mtyaca.k. One. yana, geriye ... Oc; ha • 
dagtlmt§hr. ~imdi belediyemiz programm reketin uc;ii de tiikenince dorduncii ha _ 
bu sene ba§anlacak i§1erini yapmag' a bal- reket yerin ic;ine inmekti. Bunun adma 
lamt§ bulunuyor. Bu i1leri anlatmadan siper cengi dediler. Anburnunun altt 
evvel belediye ba§kantmtz Cemil Oz ba- gunluk hareket harb1erinden sonra siper 
na dedi ki: bogu1malan u~ bu~uk ay suruyor. Du!-
«- Yapmaga ba,ladtgtmtz i§leri §im- maot denize atamadtk, arkada donan • 

diden size «1unlan yaptyoruz» diye say- mast ~•r; dli1mam hareket ettirmedik, 
maktansa yapttktan sonra «bun! an yap- oniinde biz ~artz! 
ttk>> demeyi daha miinasib buluyorum. o~ bu~uk ay hendek1e hendek ~ar -

Ya1mz §UnU soy1iyeyim ki: Pont A- Pl!tl. Suyu ~ekilmi1 dere yataklan gibi 
mosson su 1irketile olan davamtz bilmi~ "kl" b"kl" h d kl 1 'b' "k' 
ve Belediyeler Bankasmdan aldtgtmtz bu. ukm lu I urn en ed elr ray aBr. ~1 1 1 

·tz 

140 b
. I' d 100 b' ]' b · k IT tvn t§ a sarma§ o a§ttr. tztm zey-

izmlr 15 (Hususi) - Diin gece 1zmlr
iie be~ yangm oldu. Riizgar ~ok §id -
detJi estiginden bunlardan birl biiyiik 
bir tela§ uyandtrdt. 

m ua an m ITast u §tr ete b kl · d' d d' · b k '] · · A 'I <;: k' I e enn se tr en se tre stgara ta a ast 
Londra 16 (A.A.) - Geceyarisin • vert Mt!ht~r.d rtan par~At]e e tr~e yko u- ftrlatmast gibi siperden sipere elbombast 

da Leedsten gelen ekspres, w.,Jvingar- nun 1• tr en ge<;en "'"' ttparmato> t• - 1 B d k . . . . . . ah tyor. ir akika goz a<;ttrmtyaca • 

itfaiye, yangt.ru s1indiirmek lc;in c;ok 
lorluk c;ekti. Altl magaza ve depo yandt. 
Ziyan biiyiiktiir. Yangmda kasid olma
dt~ anla§tlmt~tlr. 

!tfaiye vaktinde yeti§ip te yangmt 
llindiirmege gayret etmemi§ olsaydt, 
lZt:nir bir felaket daha gec;irecekti. 

Yunan ordusundan 1000 
zabit ~tkartlacak 

den istasyonunda. duran posta trenine mtmn gem§lettlmest t<;tn bu senekt progra- b' d k'k .... • k k . . . ... sm. Jr a 1 a gozunu aparnryara 
c;arpmt11tr. Resmi tahkikata gore, be~i ka- rna konan par~a iizennde 1sttmlak HP • Ostte 1~ 1 Jdaklar geceyi kovdu. Alttan 
dm. ikisi c;ocuk olmak uzere 14 ki~i ol • maktaytz 1 lk 1 b · a ta vo an o ugu gi i uzattlmt§ lagam-
mii,, 60 ki1i yaralanmt1ttr. W elvino:ar - Yaptlacak oteki i1leri siz de benim ka· lar patltyor. Hele iki taraftan lag am 
dende duran trenin normal olarak bu ;... dar biliyorsunuz. Siz bildiklerinizi ~e kazanlann kar!tla1mast: Dirilerin kabir
tasyonu geGmesi laztm geliyordu. Yiiru • gordiiklerinizi yazm I Maamafih haklt o- de bogu1mastdtr bu I 
tiilen tahkikat bu durmantn sebebini ara1- Jarak tenkid edilecek taraflartmtzt go • 
ttrmaktadtr. rurseniz onlan da unulmamamzt bilhas -

Ziyana ugriyan trenin son iki vagonu sa rica ederim.» 
parGa parc;a o1mu~tur. (arpan ekspresin $arbaytmtz Cemil Oziin dedigi gibi 
bir yo1cusu, bulundugu vagonun yoldan hakikaten Bursada bir<;ok yeni i1lere ba!
<;tkttgmt hissettigini soylemi1tir. Bu yolcu lanmt§ttr. Bu ;1Jerden bu sene i~inde bi
<;arpt§ma esnasmda dttanya yuvarlan - tirilecek olanlar veya bitirilenler §unlar • 
mt!IIT. Parc;alanan lokomotiften <;tkan bu- dtr: 
h.arm tshl!anna. vuahlarm ini.,.,Weri ka. Evvel : Parti lo:ongrelerinin dileklerin-
~maktacLr. 

st~rtyarak, bir anda miralayin ayagma 
ko§tu! 

Agustosun ikinci haftast ba1mdaytz. 
Askerimiz yerden fu!aytvermi1 gibi dii1· 
mamn kar§tstndadtr. Miralay, yuruyen 
dii§mandaki iki biiyiik yanllt§t bir bakt§
ta gormii1tii: Biri kollar onii-ndeki a vet 
hatlartntn <;ok hafif olu§u; oteki de kol
lann fazla semiz bulunuju. Oyleyse ya
ptlacak ~ey ikidir: Her kolun ba§ma 
yayltm ac;mak, n her kolun govdesine 
§arapnel yagdtrmak. Avct hatlan ~il gi
bi dagtldt. T oplu ktt' alar iistiinde bo~a 
gidecek yer bolamtyan §erapneller de bir 
yerine yiiz ttrpanltyor. Dii1man inme -
lenmi>ti I 

Ne o? Miralaym gogsiine tak diye 
bir§ey <;arptt. Yamndaki zabit: «Eyvah 
yaralandmtz>> diye tela,1amyor. 0 he -
men elile zabitin agzmt kapadt: «Sus, 
asker i1itmesin! » (arpan, bir §arapnel 
par~astymt§ ve Allahtan miralaytn gogsii 
iistiindeki saate rasltyor. 0 saglam mar
kalt ceb saati parampar~adtr. Kahrama
nm ustiindeki e§ya bile kahraman olu -
yor: Saat kendini kurban ederek onu 
kurtardt. Onu ve her§eyi I 

Dii1manm daha biiyiik bir kuvveti 
K~ac;imeni ele ge~irmek i~in hareket -
tedir. Miralay biitiin gece kuvvetlerini 
yiiriiterek sabahtan once tepenin son ya
macmt tuttu. Dii,man da oteki yamacm 
son kertesinde. Aramtzt ancak tepenin 
son ~izgisi aymyor. t,itilmesin diye ok
suren yok. Karanltkla aydmhgm birbi -
rine kan§ltgt alaca bir zamao. Mir~lay 
tek ba§ma be§ on adtm ilerledi. Dii~ma
nt gozetliyecek, eger vaziyet elveri§1iyse 
hemeo siingu hiicumuna ge<;ilmesi i~in 
kam<;ISint kaldtracak. Asker biliyor ki o 
kam~tyt kaldmrsa yaptlacak jey yaptl· 
mast gerek olan §eydir. Halbuki o, dii§· 
mana bakmadt bile. Kafasile goren gor
meden goriir; kam~t hemen kalktt. Bu. 
en derin bir pisikolojiyi kam~tntn ucuna 
takt§lt. Kumandan inandtrandtr. Bir 
kam<;t i1areti: asker ba§tanba§a §ahla -
mverdi! 

HEM NALINA 
MIHINA 

ingiliz- italyan kavgasd 
ILJI abe1istan meselesi, ytllardan ~ 
tr1J beri pek dost g~inen lngiltere 

ile ltalyayt birbirine dii1iirdii • 
lki memleket gazetelerinin birbirine attp 
tutan yaztlannt, adeta, zevkle okuyorum. 

Mesela, bir ltalyan gazetesi ba:Cnuz. 
ne diyor? 

«Diinyamn diirtte ii~ iinii lazyik ve 
zuliimle idare eden lngiltereden :urre ka• 
dar korkumuz yoktur. Bu biiyiik deniz 
devletinin maksadt diinyanm sabesl ka• 
lan diger rub'unu elde elmektir. Fakat 
biz buna milni olacagtz. Cebelitank, Sii • 
vey~ ve Malta istihkiimlanndan korkmak 
vakti ~oktan ge~mi§lir. T ayyareler b111 
mevkilerin ehcmmiyelini dii§iirmii§liir.~ 

lngiliz gazeteleri de bunlara benzer 
yaztlarla lta1yayt kalayltyorlar. Butun 
bu kar§thkh laf salvolannm astl aehebi 
malum: ltalya, Habe1istana hiicum ede• 
r~ bu memleketi yutmak istiyor; lngil· 
tere de, Mtmla Siivey§ kana.lmtn yanl 
Hindistan yolunun ensesine ltalyanm ku• 
rulmasmt istemiyor. 

U.f kavgasmm astl guliinc ciheti, her 
iki tara f gazetelerinin birbirini emperya• 
listlikle itham etmeleridir. ltalyan gaze • 
teleri, lngilterenin, dunyanm dortte u~u· 
nu tazyik ve zulumle idare ettiginden 
1ikayet ederlerken bu •iiz.lerinde bir 1m· 
kanchk kokusu duyulmuyor mu? Dunya• 
yt lngilizler zaptetti, bize bir1ey kalma• 
dt, biz de Habe,istanda ayni 1eyi yap ~ 
mak istiyoruz ama !ngilizler btrakmak i~ 
temiyorlar gibi bir1ey I 

!ngilizler de, ltalyan1ann Habe§istana 
musallat olmasmt 1iddetle tenkid ederler· 
ken, yagma yok Habel topraklanm size 
kapttrmaytz, demek istemiyorlar mt? 

Habe1istanm postu etrafmda kopan 
bu kavga, emperya1ist Avrupa devletle • 
rinin ruhlanm biitiin_ ~tplakhgile ve bii· 
tun ~irkinligile gostermektedir. Kendi 
menfaatleri, araya girdi mi, ne dostluk: 
kahyor, ne bir§ey I Hemen birbirlerinin 
foyalannt meydana ~tkanyorlar. 

- fngiliz ve ltalyan gazeteleri ara • 
smdaki agtz kapt§mastnda hangi taraf 
hakh? diye sorarsamz i1te cevabtm: 

- lki taraf ta hakh I 
- Nastl olur? 
- Nastl olacak, iki taraftn da birbiri 

hakktndaki soyledikleri gayet dogru ve 
hakhdu. Doiiruluiiuna elimi h•'"""'· 

at7' s: 
Atina, 16 (Telefonla) - Ba· 

k lar Heyeti hue:linku toplan· 
tlsmda bin zabitin ordudan ~;t

kanlmasma karar vermi~tir. 
de ge~eo bii!Un tehir kaldmmlan bu ytl 

Londra 16 (A.A.) - Elvingarden- ic;inde tamir olunacakttr. <;:ogunun yaptl
deki tren <;arptjmasmda yaralananlardan masma ba§lanmt§ttr. Atatiirk heykelini 
30 ki1i hastaneye yatmlmt§ttr. Bunlar • <;evreliyen Cumhuriyet alam diizeltile • 

Aylarca mthlamp kalan du1man ye
niden hareket cengine ge~mek ic;in yiiz 
bin ki§ilik taze bir ordu gcinderiyor. Bu
na o zaman lngilizlerce en dilde olan 
adamm adt verildi: Ki~ner ordusu. Biz 
bu oefer eskisinden daha korkunc bir ka
ranhk i~indeyiz. Y eni ordu nereden vu
racak} Arbk belli: Y a bo§ kalan Ana
dolu lo:tyiSmdan, ya Saros korfezinin da
raltttgt berzahtan. Zaten Marmarada 
onlann denizalt:t gemileri c;ah§tyor. Ber
zaht kesen dii§manla bu gemiler birle§ti 
mi ... Artt.k toplar gullesiz, tiifekler 
kur§unsuz ve asker ekmeksizdir. Bu oy
le bir plan ki du1man bizi k.anstz yene -
cekl 

Bu cengi anlatan Hamilton raporun - ..,. ........ ------.......... ---......... 
da «Tiirkler kovanmdan ftrltyan anlar y·-- , -I - • 4171 kilo altm bulundu 

Moskova 16 (A.A.) - Vernesta • 
linsk albn mmtakasmda 471 kilo agtr • 
h2mda bir altm kiilc;esi bulunmu~tur. 

gibi salcLnyordu» der. Biraz sonra da- unamstanda mut aka reyiam 

ha co§arak « Turkler Allah AII~h diye yapdacak dan bir<;ogunun durumu umudsuzdur. cektir. Zafer alam denilen ve §ehrin en 

Hicaz Veliahdi Bel~ikada guzel bir yeri olan harabe, aofiteatr bic;i- yeleleri kabarmt! aslanlar gibi iizerimi - Atina 16 (Hususi) - Ba§bakan M. 
ze yiikleniyorlardt» der. Fa kat gene der C::aldaris Almaoyamn resmi ajanst 
ki biz onun askerlerini astl toplanmtztn Vlofun muhabirine hukumetin rejim me• 
giille yagmurile eritmi§iz. Halbuki bu, bir selesi i~in reyiam yapmaga karar verd:
siingu basktmydt. Guile degi] kur1un bile i!ini ve yaptlacak reyiarrun hamltgmda 
attlmamt§lt. Zaten iki ordu on be§, yirmi ve tatbikte bitaraf kalacagmt soylemi1 
arum kadar birbirine yaktnken topc;u i§e tir. 

Frans1z bisiklet ~ampiyonast 
Briiksel 16 (A.A.) _ Bekikada minde biiyiik bir park olarak yaptlacakttr. 

letkik gezginligi yapmakta olan Hicaz Buranm proieleri hamlanmt§ttr. Birkac; 
Velt' hd. Em' S d A k d giine kadar i•e ba•lanacakbr. Deveciler F akat harbde en iyi plan en yapt1a • 

a t IT ua e en saraym a ' ' k ] d ") 1 d D 
k I • d b' k b h · 1 ca o an egt en umu mtyan tr. u• -
u~luk yemegi yemi! ve Ba•bakan Van mezar tgtn a tr c;ocu a ~est yapt mt!• ' 

Z I 
• B h b' · d h kl manm toplan gibi plant da buyiik rap-

ee andtn ziyaretini kabul etmi§tir. - ttr. a c;e tlmt§se e eniiz <;ocu ara ' 

Moskova 16 (A.A.) - F r•nstz bi • 
1iklet ~ampiyonlugunu Speicher knan -
llnsttr, 250 kilometroyu yedi saatte 36 bu
~uk kilometro htzla gitmi§tir. 

Sosyalist ve komunistlerin 

ft I d . a~tlmamt§tlr. !;lehir kazinosu da bugiin • taydt. Biz kuvvetlerimizi en olacaga kol-
a ya a gtimli~ para Jerde bitecek ve belediye bah<;esile bir • tururken 0 ordusunu en beklenilmiyene 

kaldmhyor Jikte halka a<;tlacaktiT. getiriyor. Kumkale ve Bolaytr mi? Dii!-
kan§amaz ki ... Hamilton ya utancmdan Fransada siddetli ftrtmalar 
oyle yazmt§, ya Mehmedcigin her na . 
rastnt bir giille sanmtt olacak: lkisinde niimayi~i . R~ma 16 V\.A) - Resmi gazete, $ehirde yeni kadastroya gore nihne • man iki kolayt biTakb, en <;etini zorhya-
de hakkt varl Paris 16 (A.A.) - Bir !alum sos- 1undt tedaviilde bulunan giimiil paralart rotaj i!i kotanlrru§ttr. Atatiirk stadyo • cak. Biz iki uca yerle§tirdigimiz kuv • 

~·]· k .. · ] ]" • • · d k ld vetlerle kolaylan giirle•tirdik samyor~z ·, • tst ve omumst er po tsm yasagtna rag- ptyasa an a trmak ve yerine Hi!td munu belediye almt! ve tapuca muamelesi • ' 0 giin Hamilton oradaydt; Kayle", 
lile " t · I k " P th 1 A k o, saldtracagt yeri bo• biTakttrarak en re. ' n gos ert$ er yapma uzere an eona para koymak yenkesini Finans BakanJ • yapt mt§ltr. rtt bundan sonra stadyo- ' ' Koper, Baldwin gibi en giivendig- i ge • 
•it · 1 d h d' · d • I I d tini kolayla•ltrtyorl • lllt~ er5e e a tsestz agt mt$ ar tr. na veren bir kanun ne§retmi§tir. mun eksiklerile ve ihtiyaclarile belediye ' neraller hep ftrkalannm bajtndadtr. 

lngiliz • Alman konu~malan G kl ilgili olacakttr. Bu delilik gibi ciir'ette ak!t yeni§, Bunlardan biri akhm oynatacak kadar 
umu§ sa tyanlar yuz ile iki bin !i- y h b b d ve bu mant:tkstz gibi harekette mantt'gt tc-

londra 16 (A.A.) _ Pazar dolayt- d azm, §e ri(t en iiyiik ir erdi olan urkmii§, biri ya§tyamtyacak kadar agtr 
'"t k I 1 'I' d . k ret arasmda egi§en para cezasma ~arpt- susuzlug' a ve nobetle su vert'lme u•ulu" - peleyi! var. DiiJmanm bOyle yapacagtnt yaralanmt• b" . d b""t" k' h b" 
•te esi en Alman - n~. t tz •mz onu•- I k , k . b.l k . . d k I " m e u un er am ar tye-~ ' aca lardiT. .. k Jd ] b 1 eshre 1 me t~m e a t ve manttk lis - 1 be b 

lilb·alan yann sabah tekrar ba<hyacak ve nun a m masma ~are u mak t~m .. d b' k . K si e ra er olmii§tu. Hamilton on iki 
litij h f k · G 'I · f Amerikadaki tramvay grevt' Pont Amosson 1irketinin Uluda~an ge- tun e tr§ey gere tt. eramet gibi bir • bin lngiliz cesedini topraklar iistiinde bt-

l n a ta siirece ltr. emt ertn •ml • . d §ey; tannlardan gelen o anlaJtlmaz pt -

l~tt uzerinde prensib baktmmdan bir 8 n- O h (Am .k ) 
16 

(A hr ii!i sulara yeni sular kattlmast dii§u - I 'b' b. A rakarak mhltsma dar ka<;abiliyor. Sir 

t rna a en a .A.) - "] .. 1.. B · . d b' k . n tt gt t tr§ey. nburnunun karanltgt- · 1 • b kt B k d 1 k 

b~.!llta elde edilmi• ise de ngiltere ke, in lk' h f d b nu mu§ ur. unun t~m e tr omtsyon mtra ay, saga a t: a~ uman an 1 
' l t a ta an eri siiren tramvay grevi 1 k d K I k I d b' m ytrtan o rna vi gozlu kaymakam sirn- I' h. · ·· d" ·· b · 1 k tr karar vermeden once F ransanm ve - hl 'k I p <;a 1$tna ta tr. ap t aya i e iger tr d' sa a tyett u~ ort rut eyt at tyara on a 

I 
te I e i bir duruma girmi,tir. ,,lis hal- k b I de 0 rootgenli gorii!ile «biiyiik m'~- k I b k b k d k d 

~~IYamn cevablannt almak tasarmdadtr. k ,.. i i su u mecraya altnacak ve gittik~e O§ar; so a a tt; a§ urn an ana a ar 
a at01 elmit. bir ki,i olmu$. biru~ ki1i fi I huh> ii ytrtan miralaydtr: «Dii1man A- k k ·· b 1 · · d k K 

lo
tanstz, ltalyan cevabmm bugiin, yann ••r ·yatt artan ou ar c;aii;alttlarak su st • at at rut e er omin en a<;ar: u -

yaralanmt§ttr. Hiikumet, orfi yonetim t· k nafartaya ~tkacak» dedi ve... . dii1man d .. bel · · 
ndraya gelme<i beklenmektedir. mttstmn onii altnacakhr. man an rut ennm iistiinde olandtrl 

lin e1mi1tir. Anafartaya ~tkb I B 1 K 
Kiiruk andla"ma konseyi e, a b gun sonra ire~tepe harbi. 

"" .. Simendifer kongresi Manidar bir nutuk Agustosun birinci haftast sonundayn. Dii,man bizim Anafartalar grupunu sa-
Bukre! 16 (A.A.) - Ku<;iik An • Vaziyet yalmz ciddi degil korkuncdu. gmdan ~evirecek. Miralay oraya on iki 

l,lllta ekonomi konferanst yann M. Ti- Var1ova 16 (1\.A.) - Avrupa • Dii1man bizi adamaktlh oldatttgmt bile- tabur gonderdi. Biraz sonra kendi de 
lltleskonun ba:kanltgmda toplanacakttr. Uzakdogu ,imendiferlerinin saatlerini M. Musolini «Uzun soziin rek, yanyana kollarla, yaygm ve besili gider. Bir de baktyor ki gonderilen kuv-
~ • d kararla!hrmak iizere pazartesi giinu Vii- ktrhyaklar gibi tasastz, Conkbaymna vetler bir bogazm berisinde toplantp kai-

Usyada Romanyaya gon eri- noda bir Polonya - Avusturya • <;:ekos- strasi degiJdir» diyor t:tnnamyor Liman Pa1a ,a,trmt! telc - mt1lar. Orast Kirectepeye gideo tek ve 
len evrak lovakya kooferanst toplanacakbr. fonla miralaya sorar: «Dediiiiniz ~tktt, dar bir yoldur. Denize ac;tk oldugu i~in 

Bukre§ 16 (A.A.) - Romanyantn Almanyada bir yasak Roma 16 (A.A.) - M. Musolim 1imdi ne yapmalt?» Tek c;are; biitiin bu iki dii1man ztrhltst yolu bir teviye ate§ 
t~nel harbde i$gali strasmda Rusyaya 7000 eski humbaractnm onunde bit soy- cephede ba,kumandanhk salahiyetini kk altma almt§. Kimse ge~emiyor. Mirala _ 
ICilldert'lmi• olan ve •imdiye kadar ora - Stutgart 16 (A.A.) - Polis, nas • lev vererek uzun soziin mast olmadtgmt, adama vermek. «Bu oalahiyet size ~ok ym mavi gozleri birden •im•eklendi: 
• ' ' yonal sosyalis iiniformasmdan ba•kast k I k I d k 1 ' ' '' kalan Romanya hazinesinin kagtdlan .. 

1 
. . . .' ~iin ii u usu yii fun a tm a oyacak ka- gelmez mi?» 1-langi c;okluk... <; kud - - Neye ge~miyorsunuz? 

~attn 14 vagon icinde buraya gelecektir. ~~k ::i:i~~mt gender cerruyetlenne ya- rarlann verilmekte oldugunu ve sonra ~ok reti bu, ~eken Kudret: Ba1 salahiyet, o- - Gemiler oliim sa~tyor, ge<;i1emez. 
U k K I h f ' deiierli askerlerle konu1~unu soylemi§· niine ge<;ilemez bir mtknattsa tutulmu1 - Boyle ge~ilir, dedi, ve htzlt htzlt 

Uk~16~(AAIZ)t~:tiUlhft·Mm~~~hlk~b~~~-tir_. ____ ~--------~g~ili~i,~~~-~~e=n=~~~~d=o~rt~b=a=s==;ai!~tn=t~b=i~~:•:n~y~b:·r:~~e~r~~~g~~~· ~~e~~=i~.~O~~~l~eJg~e~~~n~~~kt~~ 
~ §3 . . - r.!ZI ay a a n • • 
1 

bitti. Hafta i~inde uyeler yaztldt. Haf- m cenaze merastmt V IUJ fi'fil lUJ If' Cal ~ 0 IF\'I 
,'n1n son gunu Ktztlay a Sigma bir balo Berlin 16 (A.A.) - Reinsdorf ka· ~ 
~tildi. Balo ~ok guzel oldu. zasmda olenlerin gomiilecegi gun olan 

Maras sannda faaliyet salt giinu butiin resmi kurallar bayrak -
M lan yanya kadar {ekecekler ve halk ta 

I'll ara~ 16 (A.A.) - !;larbayhk, bu bu ulusal yasa katt~acakt:tr. 
II, baymdtrltk i~leri i<;in programh ~ah§- , • • 
~~,'lara ba~lamt§br. Ugtmlar, yollar, asri Yunamstanda yem b1r bakanl1k 

t;k~~rltk ve pazar yerleri bu y1l yaptla - Atina 16 (Hususi) - Hiikumet ta-
l!ler arasmdadiT. rafmdan yeni bir i1 ve deniz ticareti ba-

~ ~arbayhk, $arbay1ar Bankasmdan al- kanhgt ihdas1 dlijunulmektedir. 

~~f odun~ paralar ile elektrik ve bir de As!· bir zabit teslim oldu 
l'apttracakbr. 

b l:.iektrigin bir iistenciye verilmesi kin 
I,'~1thklar vardiT. Y akmda diger jehn
~Tnit gibi Mara§ ta elektrige kavu§a -

!Jr. 

Atina 16 (Hususi) - Deniz divam
harbince gtyaben on seneye mahkiim o
lan zabitlerden Nikolaidis Br~ndiziden 
Pireye gelerek teslim olmultUJ. 

Paris 16 (A.A.) - Fransantn do • 
gusunda ~ok kuvvetli fiTbnalar o1makta
dtr. Kaytb 10 milyonu gec;mi1tir. 

duracak. ve bOyle ge~enlerin onunde 
kim durar? Ne yersiz tehlikeye attlan 
kumandandtr, ne yerinde tehlikeden h· 
~an. Kirectepe zaferini bir tek ge~i1le 
kazand1k! 

Conkbaytn, Kocac;imen, Kirectepe .. • 
Bu ii<; c;evirme harekti de sokmeyince 
du,man dorduncii harbini Suvla koyu 0-
niinden yarma §eklinde yaptyor. Bu sefer• 
ki ftrkalar «halisiiddem» lngilizdir. Ha• 
miltonun deyi1ine p:ore bunlar yeryiiziinun 
eo se~meleriymi§. Bu u<; ftrka iki alayt• 
mtza yenilcli: Basmda kumandan olduk· 
tan sonra Mehmedci~in siingiisii i~in ka· 
n§tk kan da bir, kattkstz kan da! 

26 agustos . .'. Diisman 1imdiye bdRr 
yanmadamn hi~ isitmedigi bi~imde bir 
bombardtman ac;tyor. Karadan, dtniz • 
den, havadan; nekadar giillesi, §arap • 
noli, bombast var<a hepsi birden bo§al • 
maktadtr. Y agt tiikenen 1ambantn son t• 
~tgt hepsinden parlak olurmu§. 0 kanh 
Kanltkayactk oglu cengi de oyle oldu: 
Anafartalardaki be1 tane cengin bu so
nuncusundan sonra dii~man, siper1eri i • 
<;inden bir daha ancak ka~mak i~in ~tka· 
cakl 

26 agustos. Tiirkiin tarihi ve bahtt i
c;in ii~ de fa mutlu: On astr once, Malaz
kirdde, Anadoluyu o giin kazandtk. lkin
cisi Anafartalann sonu, uc;iinciisii Dum
lupmann ba§tdtr. Bir tane agustosu olan 
herhangi bir millet yeryiiziinde ben hep 
vanm diyebilir. Benim ii~ agu•to~urn 
var! 

ISMAIL HABIB 

Mide, Banak ve karacijer 
rahatstzhklar~na 

AfYOHKARAHiSAR 
MADEN SUYU 
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<;anakkalede 
rkiE~r•e Sungu Sungu 

No. 218 A. DA VER 

Harbe soguk ta eklenrni,ti, yarablar kafilesine 
donanlar da kabbnaga ba~Iamu~b 

K,, ta geldi arllk... Na.,] '" -
naca~1z ve ne ile mnaca~1z) 
Canakkale seforinin baslang•cmda yara
l.Iar olacaih nasll dii~iiniilmediyse, bu ru
ne. memleketinde, bazan ~iddetli sol!uklar 
olel,ilece~i de oylece diisiiniilmemi<ti. 

29 ikincitesrin, pazartesi - So~uk 
can s1k1c1 bir JSTarla devam ediyor. Hem 
soguga ah~1k degiliz, hem de soguktan 
korunmak i'in ham degiliz. 

FJThnalann kumsallara athg1 fn,.iliz 
kaVJk, duba ve mavnalarmdan bakJT lev
halar sokerek bunlarla sobalar yapmlya 
c;ahsJYoruz. Eskiden bakJTcl olan bir top
~u neferi, baknlardan hayli i1e yarar bir 
soba yapt1. Sobay1 yaphk amma ic;inde 
yakacak ~ey bulmak hayli endise uyan
dnan bir mesele. Arkadaslanmdan biri 
levaz1mdan birkac; kiitiik ald1. Fiat: 
Tam 60 lane frank. 

Efrad, kumsallarda toplad!klan en -
kula JSJmyorlar. K1y1larda terkedilmi§ 
f ngiliz sandallannm enkaz1, bizim soba
lann ic;inde kiil olup gidiyor. 

Birc;ok piyadeler, bilhassa Senegal zen
cileri, ayaklan dondugu i~in, geri ~on -
derildiler. 8 inci topc;u alaymdan bir ne
fer, bizim batarya civannda, bir s1g1 -
nakta, sabahleyin donmus olarak bulun
du. Adamcag1z, yazhk haki elbisesile •o
gu<(a dayanamam•sll. 

K1s yaman ba,ladd 
30 ikincitesrin, sah - Tiirk topc;usu 

biiyiik faaliyet gosteriyor. Diismamn aht
lan daha uzun siiriiyor ve daha bol cep
h.ane kullamhyor. Tiirklere kar§•hk ver -
mekte c;ok SJkmll ~ekiyoruz. Soguk biraz 
azald1. 

Anadolu, ilahlarm yurdu olan fakat 
fanilerin pek hoslanmad1klan fda dag1 da 
(Kazdag•) nisanda karaya c;•khiilm•z za
manki beyaz mantosunu omuzlanna ald1. 
T rua harabelori, yeniden goriinmiye ba§
hyan !(iinesin lslklarile panld1yor. 

1kincitesrin inhbalan 
fkincite§rin aymm en biiyiik hadisesi, 

Lord Ki~nerin, !mroz adasmdaki Kefa • 
los burnunun k1ymetli misafiri olan dostu 
General ] an Hamiltonu ziyaret etmesi 
ve yanmadadan ~yle bir g~mesidir. Bu 
ziyaretten ne ~1kaeak) 

(Muharrir, bir noktada hata ediyor. 
K.i<;ner, c;anakkaleye geldij!i zaman Ge
neral Jan Hamilton or ada yoktu. Fran
SIZ zabiti, hatualarmm 18 birincite§ -
rin giiniine aid k1smmda General Ha -
miltonun azledildigini ve bir ordu ile 
lnt'alara veda ettigini yazml§h. l;limdi, 
bunu unutmu§ goriiniiyor. A. D.) 

Bu ay i~inde, Tiirk • Alman top~u~u
nun gitti.k~e kuvvetlendigini goruynruz. 
Ate1 kesafeti, bilhassa, biiyiik ~aph top
larda, ~ok fazlala,b. 

Eger buradan gideceksek bir an evvel 
gitsek te fazla yarah vermesek. Ciinkii 
her giin yarahlann ve oliilerin bilanc;osu 
artJyor. Sonra gideeeksek bir hezimet ve 
felakete ugramadan gitsek. Ciinkii onem
li ( ehemmiyetli) bir Tiirk ordusu kar,J
smda pekaz mevcudla kald1k. Bereket 
versin ki Tiirk ordusu da ilk soguklarla 
billurla!m•§ gibi goriiniiyor. 

( F ransll yiizbajiSJDJD zannettigi ~ibi 
Cdiboluda Alman topc;usu bulunmam·,, -
br. Yalntz SJTbistan yolu aG•ld,ktan son
ra biri 24 liik, oteki 15 lik iki Avusturya 
bataryaSI gelmi§tir. Bunlarm birincisi o
lan 24 liik batarya 15 ikineite§rinde Ge
liboluya varmJSSa da FranSJZiarm bulun
dugu Seddilbahire degi]; Anafartalar mm
takasma gonderilmistir. Seddilbahir mm
takasma gonderilen ikinei 15 lik batarya 
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T1!1'cilme eden: Yazan: 
Omer Fehmi B~kut Edgar Vallas 

Gene kiZin dolab1 tuvalet odasmm bir 
duvanru boydan boya i§ga] etmisti. 

ise ikincitesrinde degil, birineikanunda 
~~:elmistir. Onun ic;in F rans1z z.abitinin 
ikincite~rinde bunlardan bahsetmesi abrs
tir. Bizzat Lim an F on Sand res te bu Al
man topc;usu meselesi hakkmda §oyle di
yor: 

«Eylulde biitiin 5 inci ordu topc;usu 
Alman garb cephesinden gelen miralay 
Grosmanm kumandasma verildi. Birkac; 
haftadanberi miralay Verle de agu top
<;unun kumandasm1 deruhde etmi~ti. 

ikincite~rinde, ~oktanberi beklenilen 
Alman too<;u eephanesi 5 inci orduya va
su oldu. Bunun gelmesile beraber muha
rebenin muvaffakiyetle bitiri!mesi husu • 
sundaki iimidler de kuvvetlendi. 0 za • 
mana kadar Tiirk topc;usu iyi talim ve 
terbiye edilmi~. pek giizel ahj yapmakta 
bulunmujlu. F akat fena ve az cephane ile 
ancak mahdud neticeler baSil olmakta idi. 
Simdi vaziyet miihim dereeede degi~ • 
misti. 

15 ikincite~rinde merkezl devletlerin 
Canakkaleye fill yard1m1nl te~kil eden ilk 
kif a Geliboluya vard1. Bu, 24 santi • 
metrelik miikemmel bir motorlii Avustur
ya bataryaSI idi. Bu batarya An•f•rta 
grupunun sol cenahma konuldu ve pek az 
zaman sonra, Mestantepeye pek tesirli bir 
atej a<;maga muvaffak oldu. 

Birincikanunda 15 santimetrelik ve 
miikemmel bir Avusturya obiis bataryaSJ 
daha gelertk cenub grupuna verildi. fn
gilizlerin <;ekildigi tarihe kadar, bu iki ba
taryadan baska Geliboluya hic;bir ecnebi 
kit' a gelmemistir. Alman olarak Canak
kalede kullamlan zabit, kii~iik z·abit ve 
efradm o tarihlerdeki yekilnu takriben 
5 00 kisi idi. » 

Liman Sandresin bu sozlerine ragmen 
lngiliz ve F ranSiz!ar, Tiirkler tarafmdan 
maglub edilmegi kibir ve azametlerine ve
diremedikleri ic;in, mutemadiyen C•n~k
kalede Turk • Alman ordusundan, Tiirk
Alman topc;usundan bahseder, dururlar. 

Liman F on Sandresin hahratmdan al
d!~lmlz parc;amn basmda, iki Alman top
<;u kumandanmdan bahsediliyor. Halbuki 
onlardan evvel. a"! c;etin muharebeler 
masmda Canakkaledeki Tiirk top~usu 
kaymakam ASJm beyin idaresinde idi. 
Gene Liman, hatnahnda As110 Bey, ic;in 
§Oyle diyor. 

«Diisman tarafmdan karaya ~1kanlan 
bataryalar daima ziyadele§iyordu. Maa
mafih, Tiirkler cihetinde dahi topc;u IS!ah 

edilebilmisti. T op~u. Tiirk kaymakam• 
As1m Bey tarafmdan meharet ve faali • 
yetle idare ediliyordu.» 

(Nahncl keserleri boyle dedikten •onra 
ingiliz ve Frans1zlara soz dii§mez. A. D.) 

( Ar .frail var) 

Yunanistanda k1ymetli bir 
resim bulundu 

Atina 16 (Hususi) - Dafni rna • 
nastmnda asanatikadan pek k1ymetli 

mozaik bir tasvir bulunmu§tur. T asvirde 
Meryemana, kueagmda fsa}'l tutmak • 
tad1r. 13-14 iincii am san'atine aid ol • 

dugu anla§llan bu tasvir fstanbuldaki 

Kariye camisi san' a tine benzemektedir. 

Finlandiya harb borclanm 
verdi 

Vasington 16 (A.A.) - Finlandiya 
harb bor~lannm 15 haziran bolii§iinii 
( taksitini) odemistir. 

Mike icerisini dikkatle giizden ~~;erirdi: 
- Siiylediginiz kiirk manto . bu olsa 

gerek. Gerdanhk kaybolduktan sonra o
nu muayene ettiniz mi? 

Ledi Moya hayretle mukabele etti: 
- Mantoyu muayene etmek mi) Ta

bii haYJr. Mantonun gerdanhkla ne mii
nasebeti olabilir? Onda hi~bir ceb yok • 
tur. 

- Fa kat bu sene mod a olan, kiirk 
mantolan ben ~ok iyi bilirim. Aziz Mo
ya, dogrusunu soylemek lanm gelirse si
zin ba~m1za gelen bu maeera yeni bir seY 
degildir. Bu sene buna benzer hirGok 
hadiseler vuku bulmaktadn. D~te ikisin
de polis ~agmhyor, iic;te birinde ise kay
bettikleri mucevherleri sahibleri kendi 
kendilerine buluyorlar. 

Polis miifettisi mantoyu aSih dmdugu 
~engelden ald1. Astanm muayene etmek 
iizere karyolanm iistiine dikkatle yayd1 ve 
yasSI biiyuk bir kopc;aya tak1h duran ger
danhk meydana c;Jktl. 

Gene k.z sevin~le bagnd1. Mike biraz 
soguk bir tavula: 

- Bu kop~a moda olahberi kaybolan 
miicevherler de yan yanya fazlalajtl, de
di. Siz mantonuzu h1zla 9kardm1z. Kop-

CUl\muRfYET 

Oikkatler -----...... 
Ekonomi Bakanhgmm 

bir sorgusu 
Bakanltk, (baOtm evlerine - mat

baalara) aoruyor: Ei~r normal O• 

larak ifl~raeniz, randlmanmr.z: = 
ha~tliit, nekadar artabilir?. Evvel· 
ki giin bir ba•rm erJi ~evireni bu -
na karft, normal ifleraek rancl1 • 
man, fimdikinden ii~ veya dOrt de
fa daha <;ogalabilir, diyordu. Bu 
eefer de ben rand1mant azaltan •e
bebleri 81Drdum ve konu,tum. 

Anlafllryor ki, kencli emefi, ken• 
Ji kapitalilc ve eneriisile piyasa • 
da yer fufmuf bir basrm evinin 
lzar~r•ma, Onceleri de ya.z..tlanlar 
gibi, devlet basrm evleri ~tkryor. 

Yurcldafrn i~Jlettiii ba••m evleri 
yalmz; kendi yagile kendi kavrul • 
duku gibi, devlete de vergi veri .. 
yor. Buna karfl devlet bastm evleri 
vergi vermiyor ve bir kazanc ku • 
rumu ve adamt gibi de diifiinmedi
ii Ve diifiinemiyecegi i~in, eksilt • 
melerde geli,igii.zel bir liat veri .. 
yor. Degerinden bile diifiik olan 
bu eksiltmelere, yurdda,lar daya· 
namayrp ~elt.iliyor: Bu ~ok •ade ve 
a~tk •ebebi, Ekonomi Bakanltgr 
bilmif olacakttr. Bu, yrllardanberi 
r•lllltp r..ttltlrp ortaya konan pilciva 
JOndii. $imdi normal randtmanr a• 
z;altan bu iki e•ki •ebebi ogrendik
ten •onra da buna bi.r ~are bulun • 
maz•a, o giizelim istati.stiklere, 
•orgulara karfr. harr.l hartl veri • 
len kar,<l<klara aczmamak elden 

gelmez. Devletin az ~ok, Jiier iii· 
kelerde de .;evirmui kabul edilmif 
ifleri ve haklan vardtr. Ancak ya· 
VGf yaVaf her dairenin birer baatm 

evi ifletmesi ve hele ek•iltmelere 
girifmesi, yurdda ba•rm erJlerinin 
gerileme•inclen bafka bir 1on ver • 
mez. • V. 0. 

Tevfik Nevzad oldii mii, 
Oldiiriildii mii? 

24 nisan tarihli say1mJZda ustad Halid 
Ziya u,akhgilin eski andaclardan adh 
bir makalesini ne§retmi§tik. Bunda mer· 
hum Tevfik Nevzadm, izmir maarif mii
diirii Emrullah Efendi, dava vekili Gii
zel Hasan Seyler Avrupaya naSI! ka~
llklan, sonra memlekete donen Tevfigin 
AbdUlhamid ta.Ta.fmdan !ti.irgi.inden ~iir

giine gonderilerek nastl mahved,Jdigi 
yaz1hyordu. Mer hum T evfiiiin hal en 
Pariste bulunmakta olan karde1i doktor 
Refik N evzaddan ald1g1mlz bir mektub
da kardejinin hazin maceraSI biitiio te • 
ferruatile izah olunmakta, ve netiee ala· 
rak onun olmedigi, fakat oldiiriildiigii 
ileri siiriilmektedir. 

Doktor Refige gore son defa 3 sene 
hapse mahkiim edilerek hmirden Adana 
hapisanesine nakledilen Tevfik Nevzad, 
o vakit isaa edildigi gibi kendini kuyuya 
aim!§ degil, hapisane gardiyanlan ta • 
rafmdan bogulduktan sonra kuyuya ahl
ml!hr . .Bir defa maddi ve manevl kuvve· 
tini hala muhafaza eden merhum hapis • 
ten ~,k;,aSIJl;l iki ay kala intihan diisiin
diirecek bir bedbiniye diismemi§ oldugu 
gibi kapl!an kapah ve muhafazada olan 
hapisaneden ~1k1p avludaki kuyuya ken
disini atmasJ da imkanSJzdl. Ermeni me· 
selelerinde eli olan me§hur Kurd Bahri 
Pa~anm Adana valisi tayinile Tevfigin 
Adanaya nakli arasmda bir miinasebet 
vard1r ve nihayet miiddetini bitirmezden 
iki ay evvel katlrllilmistir. -·---
Hava tabakasmm iistonden 

u~an tayyareci 
Wichita 16 (A.A.) - U~man Viley 

Post Stratosfer yolu ile 1500 mil uo; • 
tuktan sonra burada yere inmistir. 

dan itibaren de gerdanhgm kaybo!mas1 
hadisesi ba~lad1. 

Gene k1z: 
-Ne kadar sevindigimi anlatamam! 

diye mmldand1. Mike siz hakikaten ha
rikulade bir adamsm1z. 

Mike hi~ cevab vermedi. Giiz yatla
nn• yava! yava1 silen hizmetc;i k1za do
nerek: 

- Bu hadisenin size verdigi ISbrabdan 
dolay1 miitees irim. dedi. !nsanlar k1y -
metli ~eylerini kaybedince ak.llanm da 
kaybederler. Ledi Moyanm yaptl~l fe
na muameleye pi§man olduguna eminim. 
0 her halde bunu tazmin edecektir. 

Gene k1z polis miifetti§ine gayri mem
nun bir tavula bakh. Sonra soguk soguk: 

- T abii Martin, dedi. Dogrusu ~ok 
mi.iteessifim. 

Lord Flanbaroh Ia ilave etti: 
- Size bir hafta izin veriyorum. Sea

hamptona kadar gidip gelmeniz ir,in la
Zim gelen yo! masrafm1 da verece~im. 

Mike miistehzi bir eda ile ~ildii: 
- Giiriiyorsunuz ya Lord cenablan 

ve kerimeleri seyahatinizin miikemmel 
gec;mesi i~in hi~bir fedakarhktan kacm
mJyorlar. Dogrusu Lordlara laytk bir lu-

Haftalzk Borsa hareketleri 

F ransa ~ok §iddetli bir 
buhran • 

Bel~ika ve isvi~rede de kambiyo krizi 
var · istanbul Borsasmda vaziyet 

Biitiin klasik kitablarm arsm1usal 
diye tavsif ettikleri para, muhtelif mem
leketlerde, kontenjantman, takas, kle • 
ring ve kam biyo tahdidatl gibi harb so
nu ekonomisinin dogurdugu bir taktm 
zaruretler kar§ISmda ister istemez ulu
sal kalmaga meebur oluyor. 

Eskiden, her hangi ho§a gitmiyecek 
bir havadis neticesinde, veya boyle hir 
hal vaki olmasa bile, yalmz faiz had • 
lerinin bir memleketten obiir mem1e • 
kete farketmesi iizerine, semraye sa
hibleri, menfaatlerini gozeterek para • 
lanm biiylik kolayhkla diinyamn bir u
cundan oteki ucuna nakledebiliyorlar
di ve bunun ic;in birkac; kelimelik bir 
telgraf ~ekmek kafi geliyordu. l;limdi 
boyle bir hale tasaddi etmek bir sue; 
te§kil eder. Miitecasiri hapis, paras! da 
musadere edilir (1). Bunlar, para}'! zor
la vatanda§ yapmamn miieyyedeleri • 
dir ve hemen her memlekette tatbik o
lunuyor. 

itiraf etmelidir ki diinya ekonomi • 
sindeki umumi karga§ahk ic;inde yalmz 
Fransa liberal olarak kald1 ve gec;ir -
mekte oldugu giic;liiklere ragmen hala 
da kalmaga c;abahyor. Bu liberal pren
sipe ilaveten bir de altm esasa sad1k 
kalmast sayesindedir ki Fransa, biitun 
cheimatloss> (2) paralarm barmabile • 
cegi biricik yer oldu.Bu vaziyet, hem 
serseri sermayelerin i§ine geliyor, hem 
de Fransamn her sene ac;•k gosteren te· 
diye bilih)<;olanm kapatmaga yanyor • 
du. Fakat umumi biitc;ede senelerden • 
beri miizmin bir halde devam edegelen 
on bir milyar frankhk ac;•gm kolay ko
lay kapanannyacaj!l anla§llmca, c;ok 
hassas olan bu vatans1z paralar goc; et
mej!e ba§lad•lar. 1§te FranslZ frangmm 
halen gec;irmekte olduj!u buhran bun
dan_ ileri geliyor. 

Gec;en bafta biraz tevakkuf etrnl§ gibi 
goriinen altm sevkiyab bu haifa zar -
fmda tekrar c;ogalcii. Kambiyo iizerine 
depor!ar gene yiikseldi. Frans1z rantla
n da hirer iki§er puvan geriledi. Ga -
zeteler, kambiyo ve altin muamelat1 ii
zerine kontrollardan bahsetmege ba§ • 
lami§lardtr. Frans1z ihrac; bankas1 altm 
iizerine avans muamelesini kesti. ingil
tere bankas1 da Fransaya bir yard1m 
olmak iizere alhn iizerine ikrazat1 dur
durdu. 13 haziran tarihinde ne§rolunan 
bir kanunla hiikumete, spekU!asyona 
kar§l miicadele etmek ve frangi koru -
rnak i<;in, 13 te§rinievvel 935 tarihine 
kadar kanun miiddetini haiz kararna • 
meier istar etmek sa!B.hiyeti verildi. 

*** -
Fransada finansal zorluKiar a.evam 

edip dururken Belc;ika ve bilhassa is • 
vic;rede kambiyo krizi yeniden ba§ • 
gostermi§tir. 

Bu defaki krize bankalarm mii§kiil 
vaziyetini de ilave etmelidir. c;unkii 

(!) Almanyadan seyahat., ~1kan blr ra. 
hlbenln elblselerl arMmda blrka~ yilz bln 
mark bulunma.s1 iizerlne hem paras1 za.pt, 
hem de ii~ sene hapse mahi<ilm oldu~unu 
gaZ<!temlz yazm•~tJ. Okuyuculanrmz hatlt
laml~ olacaklardlt. 

(2) Husus! devletler hukuku JStllahmca 
vatarunz demektlr. 

tabakadan daha yiiksegine hasredilmi~ 
olan hava ile doldurmak saadetine nail 
olacaksm1z. Y almz c;antamza koydugu
nuz avdet biletini kaybetmemenizi tavsiye 
ederim. Seahamptonda istirahat ic;in yo! 
kenarlanndaki kanapelere oturabilecek ve 
oniiniizden gec;en kibar halkl seyredecek
siniz. Hamilerinizin alicenaphg• sayesinde 
ingiliz aristokratlarile her an temasta bu
lunacakSimz. Ve Lord kamaraSI •zaSimn. 
miizakerelerinde Cenab1hakkm gosterdigi 
dogru yoldan aynlmamalan i~in biiyiik 
buyiik bir vecid ve hulul ile dua edecek -
SlfllZ. 

Mikenin sozlerinden yalmz dua kelime
sini anhyan hizmetc;i k.Jz : 

-Ba§iistiine, biitiin hlbimle I diye ml
nldandJ. 

Lord Flanbaroh ile kiZI bu sozlere k•z
ml~lard!. Hizmet~i yanlarmdan aynln 
aynlmaz Ledi Mova asabl bir tavala: 

- Ne kadar ~arib siizler soylediniz. 
Mike! dedi. Hizmetc;ime benim yammda 
bu kadar yiiz vermenizi dogrusu neza • 
ketle kabili telif bulmad1m. 

Lord Flanbaroh ta ilave etti: 
- Hakikaten pek garib, hatta miina

sebetsiz sozler .. Mike buraya bir dost o-
,.. .... .., ...: . 

birc;ok mevduat sahibleri paralarm1 
bankadan c;ekmege kallo§ml§lardtr. 

Gec;en 1934 senesi te§rinisani ay1 zar
fmda isvi<;re federal hiikillneti tara -
fmdan kabul olunan bir kanun1a, ser • 
maye istirdad1 taleblerinin c;oklugu kar· 
iilsmda mli§kiilat ic;inde kalan banka • 
lara, federal hiikillnete miiracaatle, va
delerin tecilini istemek hakk1 tanmmt§· 
hr. Bu bir nevi moratoriumdur. !§te bu 
haktan Banque Commercial de Bale 
miiessesesi bu hafta zarfmda istifade et
mek istemi§ ve hiikumet te bore vade
lerinin iki sene miiddetle tecilini ka -
bul eylemi~tir. 

Bu sebeblerden dola}'l piyasalarm 
ge<;en hafta zar(mdaki umumi vaziyeti 
elim olmaktan kurtulamamr~tJr. 

latanbul Bor•a••nda va:~:iyet 
Piyasam1z haftanm ilk guniindenberi 

isteksiz devam edegelmekte iken son 
gunii, amortisman sand1jll kanununun 
kabul ediligi ~ayias1 iizerine biraz can
lanmJ~ ve fiatler de tereffiie meyil gos
termi§tir. 

Avrupadaki mali vaziyet bu kadar 
fena olmasa idi fiatler daha da yiiksel -
mek istidadmr gosterebilirdi. 

Yiizde yedi bu<;uk faizli Turk borcu 
tahvillerinin birinci tertibleri cumartes} 
giinii 28,45, ikinciler 26,30, ii~iinciiler de 
27 lirada kaldllar. 

Dahili istikraz kag1dlarmda degi~ik -
lik yoktur. Yalmz hazine bonolarmda 
hirer miktar gerileme varciir. Gayri • 
miibadil bonolan 17 kuru§, 1933 senpsi 
yiizde be§ faizli hazine bono1an 56 ku
ru~. 1934 senesininkiler 78 kuru§, yiizde 
ililler de 49 kuru~ta kald•lar, 

Anadolu grupu 
Haftanm son giinii epey miihim mik

tarda satJ§lar vuku bulmu§ olmasma 
ragmen bu grupa dahil kag1dlarm hep
sinde de artmalar gorU!mi.iijtlir. Amor · 

tisman sand1g1 faaliyete ge<;ecek olsa en 
ziyade bu kaj!1dlarm istifade edecegi 
soyleniyor. 

Sah§ fiatleri §UDlarciir: 
Tahviller 44,50 lira 
Risse senedleri 25,50 lira 
Miimessil senedler 52,95 lira 

Bankalar 
Merkez Bankas1 eski fiatinde (58 li

ra) duruyor. t~ Bankalarmm nama mu
harrer senedlerine 9,60 liraya, hamiline 
aid olanlarma da 9,70 liraya kadar ta
lib <;Jktt. 

T ecim ve Endiiatri firketleri 
Asian ~imento kaj!Jdlarmda gec;en 

haftadanberi 30 kuru§ kadar bir gerile· 
me varsa da piyasa gene istekli gon\ • 
niiyor. Hali tasfiyede Tiitiin rejisi hisse 
senedleri iizerine 2,70 1iradan bir mua
mele yapildl. 

Bunlarm ~imdiye kadar fiati 2,55 ka
rarlarmda idi. Diger kag1dlarda keza 
degi~iklik yoktur. 

Borsa harici muamelcit 
M!Slr Kredi Konsiye kag1dlan §U fi

atlerde kald1: 
1886 tertibi 127 lira 
1903 tertibi 87 lira 
1911 tertibi 82 lira 

Tiirk altmt be§ kuru§ kadar geri!iye
rek 943, giimii§ mecidiye de bir kuru§ 
yiikselerek 59 kuruJta kaldt. 

soylemek isterim. 
Geldigi zaman bir iskemlenin iistiine 

koydugu japka ve mantosunu alan Mi
ke: 

- Dostluk unutulmak i~in icad olun
mu! bir ~eydir, dedi. 0 ancak ak~am ye
meklerinde bakiis ~arblan soylendigi za
man hatua getirilir. Ben esirenize yaln1z 
faydah bazJ hakikatleri soyledim. 

Elini Lordun istemiyerek verdigi eline 
dogru uzatarak ilave etti: 

- Buradan aynlmadan evvel gerdan
bk hadisesine dair bir rapor yazsain ~ok 
iyi olacak. Bir katibeniz yok mu? Amir
lerim gider gitmez benden boyle bir rapor 
isterler. 

Mikenin sozlerinden babaSI kadar a
hnml~ olan ve miilakatm bir an evvel bit
mesini istiyen Ledi Moya: 

- Mis Tenbiyi ~agntabiliriz, degil 
mi baba I dedi. 

Lord zili ~aid! ve gelen hizmet~iye 
emretti: 

- Mis Tenbiye buraya gelmesini rica 
edinizl 

Hizmetc;i c;•kmca gene k•z: 
- Mike iimid ederim ki Mis T enbi

ye de Martine soylediginiz miinasebetsiz . .. 

RADYO 
( Bu aksamki program) 

iSTANBUL: ~ 
18,30 Azade Tarcan, jimnastik • 18,5~ 

frans1zca ders - 19,20 haberler • 19,3~ 
Ege caz, tiirk~e sozlii eserler • 20 knn j 
ferans - 20,30 radyo caz ve tango orke.:J 
tralar1, tiirkc;e sozlii (~an). cBedriye Tu 1 
ziin• - 21,30 son haberler, borsalar- 21,40j 
keman solo, Ali Sezai - 22,10 plak ne§· 
riyatl. 

vtYANA: 
17,15 gramofonla filim musikisi • 18,4!1 

<;ifte piyano ile konser • 20,15 ulusa1 
ne§riyat - 21,05 Viyana musikisi • 22,05 
§an ve senfonik orkestra konseri • 23,15 
ev musikisi • 24 konu§ma - 24,15 konserl 
Bethovenin eserleri - 24,55 cazband ta• 
krnn. 

BUDAPE~TE: 

18,25 9ingene orkestras1 • 19,25 kon ;
1 

ferans - 19,55 gramofon • 20,35 opera
1 

nakli - 21,35 haberler • 23,45 cazband ta• 
k1m1 • 24,15 <;:ingene orkestrast • 1,10 
haberler. 

BtlKRE$: 
18,05 radyo orkestrast • 19,20 konser• 

20,25 gramofonla ingiliz musikisi • 21,15 
konser: Mozartm eserleri - 21,45 §an 
konseri - 22,05 ~ifte piyano ile konser• 
22,35 haberler - 22,55 gece konseri • 
23,20 yabanc1 dillerde haberler • 23,~0 
gece musikisi. 

TULUZ: 
20,05 §arktlar • 20,25 fi!im musikisi • 

21 Tirol ~arlolar:: - 21 ,20 salon orkestra• 
st - 21,35 §arlolar • 22,05 cMasseneb in 
bir operasmdan par~alar • 22,50 radyo 
fantezisi • 23,25 operet orkestrasr • 23,50 
Kiiba orkestras1 • 24,20 filim musikisi • 
24,40 cazband talom1 • 

VARl;lOVA: 
18,50 gramofon - 19,20 koro konseri ' 

19,50 gramofon • 20,35 askerlerin zan:a• 
nt - 21,15 cLeylaklar> operasmm nakli• 
24,10 gramofonla salon musikisi. I 

Nobet~i eczaneler 
Bu gece nobet~i olan eczaneler §un• 

Jardtr: ' 
~inasi (Biiyiikada), Tana§ (Hey be • 

li), Hiisnii Haydar (Eminonii), E§ret 
(Ankara caddesi), Cemil (BeyazJd)• 
Yorgi (Kii~iikpazar), ismai! Hakkl 
(~ehzadeba§l), Sarim (Yenikap1), Rtd• 
van (Samatya), Hamdi (l;lehreminif• 
Fuad (Karagiimriik), Hilal (Bak!Tkoyl• 
I!il>a!lleddln (Fenet), Halk (H ls'lroy); 
Merkez (Kastmpa§a), Nail (Be§iktao>'• 
Merkez (Galata , Dogruyol), ~ark Mer• 
kez (l;li§li), Matkovi~ (Tiinel), Kemal 
Reb iii (istiklal caddesi), Biiyiik (Ka ' 
dtkoy, eski !skele caddesi), Uc;ler (I{ a' 
d1k6y, Yeldegirmeni), Selimiye (Uskii' 
dar). I 

Bursahlari doland1ran 
Sedadm muhakemesi 
Bursa (Hususi muhabirimizden) _.. 

Vagonlinin Pe§te seyahati i<;in alt1 Jd• 
~iyi doland!Tmaktan su~lu Sedad Ata • 
manm muhakemesine devam edilmi§ ' 
tir. Davac1lardan eski saylav Rii~til 
dinlendi ve kendisinin 120 lira dolan• 
dmldigmJ, Sedad Ataman gazetesil8 

Pe§tede sekiz saat kalmacagmt iJitll 
etmi~ken (ben sekiz saat kalamarn) 
deyince ertesi gun gene gazetesind8 

yeni bir program ne§rederek fazla ka ' 
hnacak ikinci bir seyahat var dedi@' 
ni anlattl. istanbula gidince vagonli ' 
nin kendilerini seyahate i§tirak ettir ' 
medigini soyledi. 

DavacJlardan Feyzullah: 
•- Sedad bu i§in ba§mdanberl bJzlfl\ 

paralarm iistiine yatmak istiyordu. 2Z 
nisanda bizden 512 lira alm!§h. istan• 
buldan gelince kendisini hastanede 
bulduk. Gidip pararn!Zl istedik. (AII•11 

mustahakml versin, §irkete gander • 
mi§tim ama geri geldi, iki giin sonra 
size veririm) dedigi halde aradan naf• 
talar ve aylar ge~ti, hala alamadii<·• 

Bundan sonra §ahidlerden Cemilej 
elektrik<;i Riistem, Sedadm zevces 
Fevziye, 1smail, Mustafa oj!lu Bel<lr; 
lise talebesinden Muzaffer, bek~i .I'll t 
yazi, bekc;i Mustafa dinlendi. gahidlt. 
dinlenirken Sedadm s1k s1k mi.idab&:e, 
Jerde bulunmas1 iizerine reis kendiS' 

ne: i' 
- 9ok soz soyleme! Her§eye ~~ , 

rna! Yalmz sorulanlara cevab vet· 
tarmda bulundu. dl• 

Sedadm zevcesi §ahidlik yapmad•, Sl 
gerleri Scdadm kaympederile yaP~ , 
kavgay1 ve silah ~ektigini, fakat b~1,1 
~iler tarafmdan tabancast a:'~d: j(a' 
anlatblar. Sedad bunlarm hi~bltill 
bul etmedi. r • 

Hakim; §irket mi.imessi!inden :~ter• 
durulanlarm tekidine, Sedadtn go ulJ&' 
digi §ahidlerin dinlenmesine ve m "a' 

~.maslll• 
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-- Mekteb ve imtihan 
Kiiltiir 

bir 
i,Ierinde 

sistem ve 
her ,eyden once 

istikrar lazund1r 

--
Alaottu Ahmed 

Bir~oklartmtz o~retmen (muallim) tabiiyattan, miispet ilimlerden bah'set -
ve baba oldugumuzdan ve mevsim de miyorum. Bu alan, tam manasile bir fa
sma' (imtihan) ,a~ oldugundan noma! ciadtr. <;ocuklarm beyinleri, bir ytj!tn 
olarak okuladan ve sma~tan konu§tuk. adlarla, formiillerle stms1lo doldurulu -

Bir baba. be§inci ,ocugumu yeti§tiri- yor. Zavalhlar gormedikleri §eyleri, u
yorum, dedi. Yirmi ytldanberi her y1l zun uzadtya tarif ediyorlar, haklarmrla 
bu mevsimde bizim evde ayni §eyler o- bir tak1m hiikiimler vcriyorlar. Fakat, 
Jur. Yani biitiin aileyi bir sinir havasJ kendilerine o ~eyJpr gosterilirse, tant -
kaplar. <;:ocuk gece sabaha kadar U)'U- mazlar, bilmezler! Buna bilgi mi diyor
maz, elinde kitab ya dola§IT, ya yata - sunuz? imtihanda biilbiil gibi oten ayni 
gma uzanarak okur, ya elinde kitab da- ,ocuktan, yalmz iki ay sonra ayni su
lar, biraz sonra uyanarak sersem bir alleri sorunuz, her §ey u,mu§, gitmi,, 
halle gene okumaga ba§lar. Ertesi gun yerlerinde riizgarlar esmektedir. Biz 
a~ bir ba~la, kmk bir viicudle, u~mu, kendi tecrubelerimizden bile bunun 
bir renkle, okula gider. 0 gelinciye ka - boyle oldugunu bilmiyor muyuz? Bun -
dar annesi ah vah eder, ne oldu? diye ca zahmetler ve azablar mukabilindc 
sorup durur ve kalb ,arp1nttsile ~ocu - ezberledigimiz §eylerden nekadan ha
gun geri gelmesini bekler. Kap1 ,ahmr tmm1zda kalml§hr? <;ocuklanm11.a a
'almmaz balkona atlhr, ~ocu~un ren - ctyaltm! Onlan yanh§ bir fikrin kurbam 
ginden, duru~undan, ne oldugunu anlar, etmiyelim! 
iyi bir gorum ise (inhba) ne mutlu! - Pekala! Siz ne tavsiye ederdiniz? 
Fena ise, cah zavallt ,ocuk! • diye hay- - Ben imtihamn butun biitiin kalk-
ktriT ve arhk ne ~ocugu. ve ne de ken- mas1 taraftart degilim. Fakat onu ba~
disi sofraya gelmezler! Otekiler ue ye- ka alana dokmelidir ve bunun ic;in de 
diklerini, i<;tiklerini bilmezler, arttk esash ve devamh bir moorif sistemi 
ba§lart &§8~1 dikili kahr ve sofradan kurmak laz1mdtr. 
kalkar kalkmaz ~ocuf(un odasma ko~ar- - Mesela ne gibi? 
Jar! <;:ocuk ise, yatagtna yiiziistii seril -
mi~. hi,bir suale cevab vermez 1.. i~te 
yirmi ytldanberi bu mevsimde hep gor
diigumuz, gec;irdigimiz haller! Yalmz 
yirmi sepedenberi mi? Bcnim kendi •o
cuklugumda da hep oyle idi!. Halbuki 

- Cevab vermeden evvel sizden iki 
sua! soracag1m: Birinci, bizim ortamek
teb programmm fazla ta§lon oldu~l

nu kabul ediyor musunuz? 

- Evet. Bu bir hakikattir ve Turk 

0 zamandanberi neler gordiik, neler i§it- terbiyecileri iitedenberl bu noksaru kay
tik, neler okuduk! Bu gorduklerimize, detmektedirler. 
i§ittiklerimize ve okuduklar1mtza bak1- - 1kinci sualim: bu program 'ocuk -
hrsa, biitiin bu ~ekilenler hep bedava ta. muhakeme kabiliyetini a,acak hal -
imi~, hep yanh§, ipsiz, temelsiz bir an- de midir? 
!ayt§tn eski bir an'anenin devammdan - Evet! !tiraf ederim ki, muhakeme 
dogma, faydastz actlarmt~. Ve ne garib- ktsmt bizim talim usulumuzde pek geri 
dir ki yeni terbiye usulu eski terb1ye kalmaktadtr. 
usuliiniin degnegini, falakaSlru, c;ubu - $imdi arzu edilecek maarif sistemi -
gunu, so~§iinii, dogu§iinu, ezberden nin esaslarmt ara§tlrabiliriz: 
ezberleme i§kencesini kaldtrdt~ halde, 
i•kencelerin en a~n. en faydastz olaru 
bu smact kaldtrmad1! 

ihth·ar bir muallim - Yalmz fa ·da.<~z 
nu 7 <;.ok zararh ve birc;ok maddi ve ma-
'n'eTl- ;:,o.ka.tb.h.lcu. t.a"•:Y au ~ '(.; ~ .... - 1.;. .. :. 

sini kald1ramadt. c;ocuklann sinirl.,rini 
bozan u,·Jrularmt alan, hazim cihazl~n • • 
uzerine )'1ktCl izler btrakan, muvazer.e-
lerini altiist ederek bazan kendini iii -
durmej!e kadar vardtran bu i§kence 
haU biitiin medenl ~evreleri giinlerce, 
a~·larca sarsmaktadtr. Medenl be~eri,•e
tm bu haline §a§mamak kabil deR·ldir. 

ikinci bir muallim- Ba§ka yo! var mt? 
Bilenle bilmiyen, smlft gec;mel(e hlytk o
lanla olm1van nastl anla~Jlsm? Mual -
limlerin ke ·ifler ine mi buak•lstn? U -
nutmamahdu ki ortamektebler, tl'ni -
versitelere ve sair yiiksek mekteblere 
malzeme haztrhyor, iiniversiteler ve 
yiiksek ihhsas mektebleri ise, memle -
ket !c;in memleketin ba~ma ge~ecek, o
nun mukadderattru eline alacak zumre 
~·eti~tiriyorlar' Bu kadar miihim olan 
bir odev (vazife) tesadufe ve keyfe mi 
b1ralolsm? 

Evvela maarif programt, bu fazla 
yiikten kurtartlmahdJT. Bu yuk nereden 
geJiygr, biliyor musunuz? Programm 
devastzltgmdan, istikrarstzhgmdan. Biz
de garib bir ruhi hal vardtr. Nerde ye
nt .,1r ~r!y gorurkh. d.~rha1 ilma.ga attlt
yorU2. Bugun Alman adan, yarm tn -
giltereden, oteki giin Fransadan, ita! -
yadan, Amerikadan ve daha ne bileyim 
nereden? 

Bu memleketlerden aldtj!lrnJZ §eyler, 
o memleketlerin programlarmda bir kii
lun uygun bir ciiziidur. Halbuki bize ge
lince, birbiri iizerine aykm yuklenmi§ 
ve aralarmda uygunluk olmtyan bir yt· 
gm oluyor. Bu surctlc, bizde bir maarif 
sistemi bile yoktur. Halbuki sistemsiz, 
yani her taraft birbirine uygun ve mu
ayyen bir amaca dogru yiiruyen bir 
dusturlar mecmuast olmakslZJn maarif
te yuriimek !mkam yoktur. Sonra, ta
lim ve terbiye oyle bir ~eydir ki iste -
nildigi giin ,ama§tr gibi degi§tirileme7. 
Bir sistemin iyi veya kotu oldugunu 
anhyabilmck i~in hie; olmazsa o siste -
min verecegi neticeye kadar yani yeti§
tirdigi adamlarm hayata kart§malar~na 
kadar beklemelidir. Yoksa her giin de
gi~tirilen sistem ne netice verir ve ne de 
adam yeti§tirir. istikrar mesclesi hak -
kmda bu kadar. 

$imdi gelelim muhahme meselesi -
ne; Tiirkiin • zeka baktmtndan - her 
hangi Avrupah ile muvaffakiyetle ya -
rt§a giri§ebileceginde zerre kadar ktt§
ku yoktur. Bu do~ruyu, Avrupa mek -
teblerinde Avrupahlarla beraber oku -
yan Tiirk ~ocuklan 'oktan ispat etmi§ -
lerdir. 

T orbahda kanb bir 
k1z ka~1rma 

/ 

Zavalh ana vurulup oldii-
riildii, biri de yaraland1 

fzmir (Hususi) - T orbahda, ktz 
ka~1rma yiiziinden bir cinayet olmu~tur. 
<;:ayba~t koyiinden Dagh Ali ve muh~ -
cir Mehmed oglu fbrahim, Osman k1z1 
Miiri.ivveti ka~trmalr. i9in ftrsat arayorlar
mll .. Miiriivvet, gene ve giizel bir ktz -
dtr. Annesi F alma ile birlikte tarlada 
bur~ak toplarken, iki arkada1 tarafmdan 
baSJimtsttr. F atma, onlann hareketine 
mani olmak istemi~ ve mukavemete kal • 
k1sm1~l!r. Uzaktan feryadlan duyan Mii
riivvetin eni,tesi Halil de yeti1mi~tir. 

Gozleri kararan iki gene, F atma ile 
bogu~urken, maksadlanna muvaffak ola
mtyacalr.lannt sezerek tabanca ve btcak
lannl ~ekmislerdir. Zavalh ana, ktzJnm 
namusunu kurtarmalr. isterlr.en, bu iki 
haydud a!lk taraftndan feci !ekilde ol -
diiriilmiistiir. Miiriivvet ~tgltklar atarak 
istimdada ba,lamtlhr. Katiller, kmn e -
nist"'i Halili de yaraladtktan sonra Mii
riivveti, tarlalar arasmdan siiriilr.liye sii -
riikliye, Gorgor dagma gotiirmii,lerdir. 
hadiseyi haber alan bir jandarma miifre
zesi takibe ctkmt~. falr.at aradan ge~en 
zaman zarftnda htiller, lr.m da kirlet -
mi1ler.l.;r. 

Miifreze lr.endilerine dagda rasgelmi1 
ve durmalannt emretmi~tir. fki gene, bu 
kumandaya silahla mukabele etmi~lerdir. 
Miifreze de ate1 a~m11 ve katiller, taban
calanndaki kur1unlar bitince teslim ol
mu,lardtr. 

Dunyanm en yafll aporcuau Al
manyada $rettin jimnaatik ce • 

miyeti uyeleri9den Muller adm • 
daki bir enduatriyeldir. Her Mul
ler 82 ya,rndadrr ve hergun mun· 

ta:zaman jimnaatik yapar. Re• • 
mimi:z onu rabah idmanrnda gor
teriyor. 
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Odun • Komiir • Petrol· Havagazi • Elektrik 
minoniinden tramvaya bindim, 
Divanyoluna geliyorum. Pazar 
oldugu icin Sirkeci caddesi her

-2- f""J 
Sallh Murad 

giinkiine nisbetle tenha. Bir kere, gezgiu 
<ahc1lar yok: diikkanlora girip ~tkan miit
teriler yok; Babtali caddesinden ok gibl 
inen otomobiller uzaklara, nefe. ahnacali 
yerlere yolcu gotiirmii!ler.. Onlar da 
yok. 

K, loriferler !ulu ve buharlt olmak ii
zere iki sistemdedir. Bunlar da direkt ve 
endirekt olmak iizere iki~er <isteme ayn -
hr. Evlerle aparttmanlarda umurr.iyetle 
direkt steak su kaloriferleri kullamlmak
tad1T. Bu kaloriferin bir fayda~t da ban
yo ve mutfak steak suyunu temm etm•
sidir. Kalorifer ocaklan 9ok JSlah edit
mil ve suhunet derecesini kontrol eden 
termostatlar va.,tasile harici havanm su
hunetine gore komiir sarfiyatt oto:natik 
olarak idare edilmektedir. 

Mutfak ocaklan, kalorifer ocak ve ka
zanlan ulusal endiistri olmaktan ~1km11 
ve arstulusal endi.istri halini alm:1ttr. Fi
lan yerde ke,fedilen yeni bir ocai(m ih -
tira berattm alan diger bir yerdeki fab
rika ya aynen veya memleketin hayat 
sartlarma gore degi!tirerek imal etmek
tdir. Mesela lr.alorifer ocaklarmm iyile -
rinden biri olan fdeal markalt oraklann 
Amerika, fngiltere, F ransa, Almanya, 
ltalyada imal edildigini goriiyoruz. Tlp
kt elektrik endiistrisinde oldugu gibi. 

Ocaklarda yap1lan tadilat demir en -
diistrisinde mi.ihim bir 1ube a~mJ<tiT. Bu 
da yeni endiistri sistemlerinin emrettigi 
kooperasyon baktmtndan faydaltdJT. 

Sehirlerde komiir ocaklanmn rakibleri 
havagazi ve elektrik ocakland1r. Hava -
gazi ocagmm rand1mant yi.izde 60 ka -
dardtr; yani kudretin yiizde 40 1 oaca
dan gidiyor demektir. Elektrik ocai(lmn 
hararet rand1mant ise yiizde yiizcliir. Bu 
itibarla elektrik ve havagazi bazt yerler
de ba~aba~ gelir. Her iki ocak ta temiz
lik ve kolayhk baktmmdan birbirine ben
zer. Belki elektrik ocaklan bu itibarla 
havagazine faiktir. Havaga1inin az~ok 
lwkusu ve istial tehlikesi varsa da elek -
trikte bunlar yoktur. Maamafih hava -
gazi ocaklan o kadar JS!ah edilmis ki bu 
mahzurlar adeta kalkmts gtbidir. Hava
gazinden yangm ve zehirlenme vak' alan 
da pek nadirdir. Her iki ocag1 rand1manlt 
(daha dogrusu ekonomik) kullanmak i
cin mutfakta ~ok oturmak laztm. Zaten 
asri mutfaklar ev kadmmm bir nevi o -
turma odaSJdlf. Cerci elektrik ile ha -
vagazi masraflan birbirine yakm<a da 
komiire nazaran bunlar masrafhd1r; hat
ta komiir ocagmtn rand1mant yiizde 10 
olsa bile. Bunun hesabt da zor degil. 

Havagazi ile elektrigin komiire hr~t 
mi.ihim bir riichan noktut vana o da ha
raretin ist~nilen zamanda altnmast ve l<e
<ilme<idir. Bir hhve veya ~ay pi~irmek 
veya acele bir yemek pi!irmek veya a
cele iitii yapmak ist«nirse elektrik veya 
havagazi t.rcih edilir. Komiirii yaktn -
ctya kadar vakit g~ecegi gibi yand1lr.tan 
sonra arta kalan atesi ya !..endi haline bt
rakmz veya mangal komiirii ise ~omlege 
atartz. 

Biz mutfa!..larda ne hava~a7i ve ne de 
elektrik ocaklann1 ekonomik bir Ianda 
kullanmtyoruz. Havagazini mavi 1ule 
ile yakmalt. Bir litre havagazi vasati 
olarak 6 litre hava ister. Gaz miirekke -
bahmn, suhunetin ve tazyiLan d~gi~me -
sine gore hava miktan da degi<ir. Gazi 
mavi 1ule ile yakmak i~in bek memesini 
ayar etmeliyiz. Eger gaz san ~ule ile ya

narsa yanma fiili tam olmad>gmdan faz

la para gider ve tencere dibi islenir. Su 

kaynad1ktan sonra gazi azaltmazsak ge -

ne fazla sarfiyat yapmt~ oluruz. Bu nok

talara dikkat laztm. Elektrik ocaklanna 

gelince bunlar da birlr.a, anahtarhd1r. Ye-

mek pi~irirl:en ocak ba~mda bulunup a

nahtarlan masile idare etmek icab eder. 

Sima! memleketlerinde ayarlt elelr.trilr. ve 

havagazi ocaklan varsa da bizde bun -

!an heniiz goremiyoruz. T abii elektrik 

ve gaz ocaklan daha temiz ve kul!antf -

hd1r. Fa kat komiir ocaklannda, yuka -

nda soyledigim gibi ,muhim tadiller ya

ptlmakta ve onlar da kullant~h bir hale 

sokulmaktad1T. Maamafih mutfaklarda 

komiir yerine havagazi ve lr.omiir kullan

makla gene memleketin komur hazine<in

den istifade etmis oluruz. <;:iinlr.ii her il:i 

kudret l:omiirden 91hr. 

Tramvav, vatmamn ayak ah,kanhii 
ile tempo tutarak ~mg!Tdatl:lgt ~anm1 ~a· 
larak, cilalanmt! raylann iizerinde yag 
gibi kaytyor. 

Arabanm i~inde dort yolcuyuz. Emin• 
oniinden Sirlr.eciye gelinciye lr.adar, mii • 
balagaSJz, iceriye on tane kii,iiciik gaze
te miivezzii girdi, ~tktt. En irisi haydi on, 
en ufagt altJ ya!mda. Kondoktor ikide 
bir, on ve arka sahanl1ga segirtip, par • 
makhklan kapamadan btkll. 

Zaten bu pramakhklarm, kapalt dur• 
salar da bir faydalan yok. Yalntz, du • 
raklarda, binmek istiyen mii!terinin -eger 
kondoktiir o mada i~eride bilet kesmelr.le 
me~gulse- binmesine mani oluyor, 0 ka
dar. Y oha, gene miivezziler atlaytp, 
giriyor .. Gene mahalle c;ocuklan, hem de 
daha iyi tutunacak bir yer bulduklan i9in, 
eskisinden ziyade asthyorlar .. 

Derken, bir arahk, vatman ba1101 na• 
SJisa sol tarafa ~eviriyor. Bir de goriiyor 
ki oraya, 5ef'eri kopilin biri aSJim11, dilini 
~1kararaktan kendisile zevkleniyor. Bu
rada yo! cifttir. Karstdan, olanca h1zile 
bir tramvay daha geliyor .. 

Kaldmmlardan gelip gecen zabtta 
memurlan, izinli jandarmalar var. Hi~t 
biri iizerine vazife edip te ~ocugu menet• 
miyorlar. Bereketvenin lr.i, vahnan gor• 
dii .. F ren yap!J .. Arabayt durdurdu. Ve 
~ocuk ta galiz bir kiifiir savurarak ka9 • 
h. 

Feci bir kazamn bu suretle oniine g~· 
mi1 olan va!.;.'!an, dondii yiiziime bakt1 .• 
Ben bu bak1~tan utandtm. 

Eger bir facia vuku bulmu1 ohaydt, 
vatmam si.iri.ikleyip gotiirecel:ler, sor~uya 
~ekecekler, dama !tkacaklardJ. Halbuki 
zavallmm ne su~u vard1? Hangi birine 

Komiir, petrol, gaz ve elektrik kud - bakacaktt ~ Oniinden gecen savruklara 
retleri aHm en miihim kudretleri olup mt? Babalanmn · d 1 · ·b· • 
memleketin ekonomisile yakmdan a! aka- eza' l I evm e ermtk! d'glt 

1 agt~ 
· d · · · b k I -"''· sa ma sa tna gec;en e 1 ere ml! 

dardiT. Elektnk ku rehnm z1ya a I - Ba•tb d 1 ~r.·· LJ • ·' 
· · G · d · 1 k Y 0 ! o •1an ev opeK enne mt r 

mmdan rabbt yo!..tur. er~t emt vat t r ambazl k d "k' 1 .1 

k b k d d I 
1 e en. 1 1 r~tmva.y arasmnan 

limbalorm 1<1 a lmm an ran lmant <u"7-uler k . 'f t f" ·· ( · k d · .. · - e gec;mey1 man e sayan ,o or • 
yuzde 3 kadarsa da yant u retm yuz- l•r m·) A 'I ·b· t · d'k'l k 
d 7 · · · d' d ) b d ' e '· uat gt 1 epe,.ne 1 1 en on-

e 9 stm zayt e tyoru a u ran t - t 1 ~ H · b' · ~ 1 man petrol lambast randtmanmm 80 mis- roHmemkurunda ml ang> !n
1
ne " k 

. · 'f I er aza an vatmam mes u tutma 
hdiT. htk ba!..1mmdan muhteh Yastta a- 'd 1· · d. c; k' h b' · k 

( · "b ·1 1 k k · · a e 1mtz IT. ~a~ 1 er m, ana SU!amt! 
Havagazinin haruri bymeti 4000 ila nn vat ttl an e a man 111 ta ahnm vat b' k t'l · h d .• . 

·· .. d ·1 h • 1 k t · b t') trer a 1 m11 te, rna sus a am ~tgmyor-4500 kaloridir. Bu miktar muhtelif sart- yonun en ven en arun a a e ms e t 1 ·b· 
d l d 

arm15 g1 1. 
lara gore degi1ir. Biz bunu 4000 kalori ran 1mam sun ar IT: L"k' · f d 1· B' · b'l b'l 

P t l 1- b · d 0 0 • a tn msa e e tm: tr m•an. 1 e 1 e 
olarak kabul edelim. Bir metro mikabt e ro am ast yiiZ e . ., k .1 l .. 
h H · ( · · .. 1 '·!') O 3 alt o ur mu? Bun! ann da 1~mde "'·bark, 

avagazinin loymetini (vergi ile beraber) avagazt IV! gom eK I » · 1 k k h'b' . 
7 kurus ve ocak rand1manm1 yiizde 60 Elektrik lambast (adi fitilli) » 1.2 ~bo ub ~okcu sa 1 1

1
.odlanlalr.r v

1
·ardtkr. 

1
Btr ba-

(d · tiL) 3 a, a• asmm ev a ma o ay o ay na-
almak havao;azinden bir kuru~a mukabil » » emt va 1~ » · . . . 
40 kalori a!tyoruz demektir. Elektrige Ger~i bu cetvelde petrol lamba•mm 1- " 1 klyar~ Nt<m btraz da kabahati, pek 
gelince bir kilovat saate tekabiil eden "k rand1mant demi vathk elektrik lam- l'ev!ek olan •ar zabttamtzda, ~ar konun-

lr. I lr. b l 
'd' B b d 8 d f d .. ··1r. lanm1zda bulmuyoruz? Tramvaya astl • a ori mi tan talr.ri en 900 ka on tr. ir ast ran tmanma nazaran e a U!U .. .. ~ . 

kilovat saatin ( vergi ile beraber) ktyme- oldugu goriiliiyorsa da bizdeki fiatlere mayt ~n. buyuk egle_nce. bllen ha~an ~?c'!k: 
tini 7 kurus kabul edersek elektrikten bir gore bir kurusluk petroliin 4000 kalori !an 01~10 yola geltrmtyoruz ~ Ve!tlenru 
kurusa mukabil I 40 kalori altvoruz de- verme<ine mukabil bir kuru,luk elektrik neden ada?'?k1lh <tkls~trm~yorud B~ 
melr.tir. Buradaki elektrik hesabmda ~ift 50 kalori verdiO:inden, yani elektrik pet- cocuklara nt~m ba~ka btr eglence yen, 

si, lR'!m olan muhakeme kabiliyetini sa at kullandtgtmtza gore hesab yiiriitii- role nazaran 80 de fa pahalt oldugun _ ha_s~a ~ eglence vasttalan gosteremiyoruz ~ 
gostermiyor? yoruz. Ocagt saat 16 ile 22 arasmda dan, iktJsadi rand1manlan ba~abas o:elir. N>c·~'.. . • 

Bunun birinci sebebi programtn fazla kullantrsak bu miktar 50 lr.aloriye duser. Bu halde kolayhgt ve temizligi itibarile Butun b~ noh_anlanmtzdan lien ll'e • 
taskm olmas1dJr. Zavalh 'ocuk ezber - Yiizde 45 nobanh tarifeye gore yapar-1 ve bilha"a "hhi baktmdan elektrik pet - l~n btr ~es uhyett •ade vatmantn mbna 
cili~e mecbur oluyor. lkinci miihim se- •ak bu milr.tar 1 ()() kalori olur Bun a mu-' role tercih ediliT. yuklemteRe hakkun1z var m1dtr? 
bebi, ders verme usuliidur. Muallim, ".ft. k b'l k" ·· .. 1 15 1· · ~c·· ·· ·· H · d b' 1r. · · 400 k Bir 11iin Na<rettin Hocanln evine h1r • ,..~ a 1 omurun onu ITa ve omurun avagazm en IT uru~ 1~1n a- . . 
ne " ta§km program! doldurmak kay - haruri k1ymeti 7500 kalori, komur oca- Iori ahyoruz. Havagazinin t<tk randtma- 1 ~.2 ~'.'.'mt~ .. N ~si var, neoi yoksa ahp ~~~ 
gusile talebesinin dimagmm &Gllmasilt' gmm rand1mam yiizde I 0 hdar dii•iik nt elektrige nazaran 7.5 defa diisiiktiir. turmu•. Gecmts olsuna gelen Ak~ehlr 
me§gul olam1yor. Dimai(tn a,1lmast ve olsa bir kurusa mukabil 550 l:alori ah • Bu halde elektrikle \Velsbach gomlelr.li halkt hep bir •ii>zdan Hocaya tekaza et• 
muhakemeye ah§hrmak ic;in, tahlile., yoruz demelr.tir. Gori.iliiyor ki en fen a bir havagazi 1~1k bak1mmdan basabas geli- meRe ba•lam.,lar: 
tahlil etrannda rniinaka~aya, ders ha - komiir ocag1 kulland1g1m1z halde komur yor. Binaenaleyh elektrigin 111k baklmm- - Kaptnt kapamaltydm .. 
ricinde kitab miitaleasma ve mutalca gaz ve elektrikten ucuzdur. Elektrik su dan rakibi yoktur. Hele biiyiik sokal;. - Evmde bu kadar esva bulunduru• 
olunan kitablar etrafmda gorii~mege kudretinden istifade edilere!.. ~1kanhyor- lambalan i~in elektrik daima tercih edi _ yorsun, f-ir bekci tutmahydm .. 
liizum vardJr. Bu ihtiya~ nasll tatmin o- '" veya pek ikt.,adi bir merlr.nden veri- lir. (iinkii biiyi.ik lambalann rand1mant . - .. Mademki .uykun aiitrdtr, nedeo 

liyorsa belki gaze rekabet edebt'lir. Nite- daha yi.iksektir. · b1r kooek beslem1yof'un? 
lunur? F 1 

lhtiyar muallim- Hararetle, am an a
zizim! Sizin bilgi dediginiz §ey nedir? 
Ben kendl hesabtma itiraf ederim ki 
bugiinku Tiirk lisesinin dokuz sm1nnm 
verdigi malo.mat, benim o liseyi bitir -
dtkten sonra bile haiz oldugum ma!U. -
matm kat kat iistiindedir. Du§uniintiz: 
ge,en giin bir lisenin altmct s1mfmm 
imtihanmda mumeyyizdim. Biliyor mu
sunuz, tarih muallimi ne sordu? On ii~ 
ya§mda bir ktz talebeden ronesans dev

rinin ana hatlarmt sordu. K1zcag1z bir 

§eyler kekeledi; §imdi bu suali benden 

sorunuz. Zanneder mAsiniz ki sizi mem

nun edecek bir cevab verebilirim. Hele 

kim yeni yaptlan ,ehirlerde elektrigin ki- SALIH MURAD I ian \'e filan .. Hoca hepsini dinle • 
Fakat bu boyle iken neden Turk orta- Bu ciheti de gelecek toplanhm1zda mis. d;nlemi• ... Nihavet, davanamamtt: 

mektebleri muhakeme kabiliyetini a,a- giiru•uruz. lovat saati bizim para ile I 00 para ve- [•] Birinci yazt 10 haziran 1935 ta- f f d' - 1· I d. . B 
• 1 - nsa e m, aga ar .. emit·· u 

mtyor? Neden bizim ortamektt'b talebe- J.CAOGLU AHMED va 3 kuru•a kadar inmelr.tedir. rihli saytm•zdadtr. dediklerinizin heosi dogru .. lyi, hos ama, 
-,.""c"'u"'m"""h"'u"'r"'

1
·y"'•"'•"',-, - •• -n-L..,...o"-le-m-,·-, -3-,...., ....... _;, ___ b-. -d-. -A--b--.-.--.-~--J-,_:_-Ir._'_B __ d_l~;.;.;;,;;;..;;;.;;;.;;_l~;.;k,;..;;.~-.;_B;_,;._K __ d_.-b-.-1-. -h ..:....;.:... .. .;_.d..:.....;_d_ .. -~--· -F--n-in-i•_y_i.i-7.u-·n_e_v-a'k_

1
_f _z_a_n_n···d-,.-yo_r_u_m____ htrS!Ztn bu i•te hi~ mi kahahati yok ~I 

a yor gt ty t. ca a mcm ~agm tyorGur. ce lt. iraz o astP gene ge me ve o za- ay a n IT a ze umt e Ul u. a - v ' 

N b d k.k h d b l k . k k k d h l . . f' . Bezgl'n bezgt'n t'•l'nt' •ektt·. Bt'n defa tJr- Ercumend Ekrem TALU 

Bu Goniil 
Boyle Sevdi 

.• y azan: 

Erciimend Ekrem Talu 

l~eriye giren odact: 
- <;:agtrdtntz DU ~ dedi. 
- Haytr, ama .. tey .. aoraeakhm. Bu 

lllektubu kim getirdi ~ 
- Bilmiyorum; kaptct verdt 
- Sen zaten ne sou am. bilmezsin. Git 

bana bir otomobil cag1r. 
- Sizin i~in mi ~ 

- N e vazifen? Haydi, aoylediiimi 
Yap1 

Bay Kadri, mektubu htlaytp, c•ke
tinin ic cebine yerle1tirdi. Elleri ayaz ye-
11\il gibi titriyordu . ~uuru da sonsuz bir 
l'eu ve ol~iiaiiz bir iimid arutnda bcx;ah-

e i<e; e~ on a 1 a sonra er fey man da onu eve onmii~ u ma tm ant at a m em en sa on a get;h ve mtsa m- ' ' 
anla,tlacakh. vardt. Y a dairedeki i,ler ~ Bos laktrdt! ne yer gosterdi. mantlmt~ bir baytra bir kere daha ttrma-

Otomobil, T arlabuma dogru yo! ald1. On be1 giin nastl Bay Kadri,iz i1 ~ti:iriil - Bay Kadri oturdu ve ayni siikiinetle myor gibi idi. Almanyadan <;1kanlan fe)sefe 
Bu e.nada, Bay Kadrinin zihninden mii1 i•e, bir giin daha goriiliirdii; ne ~~- sordu: - G~enlerde, bir aksam, eve gee <el- profesorii 

"iecen dii1iinceleri izah etmege t;alt,mak kar ~ - Simdi, emirlerinizi dinliyorum... mi1ti. Parastz giinlerinde her zaman ol - Stokholm 16 (A.A.) _ Goth em • 
bosuMdtr. Buhran zamanlartnda inMn, Dedil(ini yaph. Hadika <ok.gmda bir Nedir mesele~ duii;u Ribi suratlt idi .. Evi de~istirm•kten. bour"i Onivmite<i, f•l<efe kursu profe • 
yerine gore, ya h~di•ata kar11 fazla alA- a1aiit, bir yukan gezindi. Saatl.r g~tigi Y aln1z, elleri hafif~e titriyordu. Koca- i1ini, giiciinii terketmekten .. Daha bunt•n •orliigiinii bel >ene icin Alman profe~orii 
ka go•terir, yahud ki selametini lakayd halde, farkmda bile olmuyordu. Nihayet, SJntn yazt ma<aSJna oturmu1 olan Ay,e, gibi bir siirii sa~ma sapan ~eylerden bah- Ko,.irefe vermistir. Kan!tn fel•efe<inde 
kalmalr.ta bulur. Bay Kadri de U.kayitligi Ay~e. lr.0,eden goriindii. Bay Kadri ken- bir yandan, elindeki kag1d keski•ile oy- setti .. attt, tuttu. Hie o vakte kadar hu ihttsast olan pr~fesor Ari trkmdan ol • 
tercih etmi1, kendini hAdiselerin cereya - disini soii;ukkanhl1kla kars1lad1. n1yarak: derece heyecanlt oldugunu gormemi1tim. mad1~1 icin Almanyadan ctkmak zorun• 
nma btrabvermi1ti. - Ka~1dmtz1 bu <a bah aid 1m; dedi. - Bilmiyorum ... dedi. Ktrk sekiz sa- Ertesi aksam, daha da o:et; geldi. !'\ere- cia kalmt•tt. 

Apartunantn kaptsma gelince, her za- Emrinizi ifada gecikmemi1 olmak i9in de attenberi zihnim bii•biitiin kartlh. Nere- de kaldtgtnt <ordum. «Ball i1lerimi bi -
• 'b' k d hemen kalkttm, geld1"m. d b 1 • · d · c:· tirdim ~. dedi. Ne g1'b1' ,·,l·r old11g"ur.u Japonlar, Cinde, Amerikantn man yaptup gt 1, aptctya sor u: en •1 tyacatl'tmt taym e emtyorum ... ...,tm- • 

- Bay F erdi evde mi ~ -Ben de onu size gotiirmege gitmi1- di ii~ giin var ki, F erdi gitti.. anlamak istedim. Aiiza ahnmtyacak, act menfeatin~> dokunmtyacak-
- Haytr, seyahate t;JktJ, tim .. Daireden geliyorum. Y alntz, yiini- Bay Kadri: sozlerle mukabele etti. Ne i<e, bunlar larm1~ 
- Bayan? yerek geldiii:im i~in sizi beklettim; affe- - Evet; dedi. Haberim var. Asagtda, ge~ti .. Derken, evveli•i giin .. F.vet.. Btr Va<ington 16 (A.A.) - Japonya 
- 0 da yolr. ... Sokakta, dersiniz. Buyurun, yukanya ~tkahm. kap1c1 soyledi. de bakttm: Bavulunu yerle .tiriyor. Be • nm Amerika biiyi.ik eki•i Saito gazete • 
- lyi biliyor musunuz ~ - Basiistiine. Ay~e. kendi kendine teharltyordu. nim, hayretle karsmna dikildiiiimi gori.in- cilere d•~i•ti~ ki: . , . 
- Mademki inanmtyacaktJntz, ne di- Konu•malan gayet tabii idi. Ne sesle- - Gitti .. Ve belki bir daha da gel - M . ld c· « "'lm·l, r d k J h k I 

Y ce: « ezumyet a tm.. 1diyorum I» de- -. Y " -..m e., apon are ·e erl 
ye sordunuz ~ rinde, ne de tavtrlannda, her hangi bir mivecek. / di. Halbuki bana bundan hi~ bah>ttme-l Ab. mk·~~~." tek~dim bka

1
zanclan uk'zerinde hi~ 

Bu siizlere de aldtrmtyan Bay Kadri hususiyeti belli edecek bir fevlr.aladelik ·l~ini kaphyan sevinci gizlemege ~·lt~ . . . . . . tr otu et t e u unmtvaca I• , 

girdiii;i gibi, dt§anya ~tkh. F erdi yoktu. yoktu. Ay1e one ge~ti. Bay Kadri de o- makla beraber, Bay Kadri sordu: mt1h. Btttabt sordum. fzahat ,t.d.m. Hiikumetinm (indeki h ·tlerin 
Uzakta bulunuyordu. Demek ki, rahat nun arkasmdan merdivenleri ttrmanmaga - Nereye gitti~ Biraz tafsiliit verir Vermedi. Yeniden kavgaya httu•1uk. Sa· incelemek i•tem1yen Saito. bu ,IU<ustak: 
rahat, Ay<e ile konu1abileceklerdi. 0 da. basladt. mi<iniz ~ at onda, arkasma ba!..madan, etkh. !'itti.J haberlerin ~ogunun kendisine mubalaga 
aokaiia ~tkmtlh· Lakin her halde done - Apartunandan i~eriye girdikleri vakit, - Hakltstntz. Ben, herkesi mesele- ( Arlra11 uar) h goriindiigiinii siiylemi1tir. 
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Mosyo Barbevil eski bir ceza reisi idi. 
Hayatlnm en zevk1i zamanlan kiitiipha
ne>inde ge~irdiiii saatlerdi. 

Kitablann bulundugu odaya bah~enin 
ye~il renkleri ak.ederdi. Pencerelerden ; 
laze yapraklann serinlikte hafif iirperme
leri ~oriiliirdii. Giine~ yapraklann a~ok 
renkli ve titrek ~olgelerini haltom iiu • 
rine aksettirerek bu inziva kossine bir kiT 
rensri verirdi. 

M. Barbevile doktorlar yalmz kitab 
okumak miisaade•ini veriyorlardo. Hal • 
buki onun gene kalbi daha neler, nder 
istemezdi?.. 

Fa kat genclik sevda" onun i~in tehli
' keli olmaila ba.lam1~11. Bundan dolay1, 
r hususi doktoruna emniyet !elkin edebil -
' mek i~in bir gene k•z go~siinden ziyade 
1 bir eski kitab a~mali:1 tercih ederdi! 

••• 

Piyer Luys'den ==='fl 
gene kmn kalbinde binlerce jiiphe y1lanm1 
uyandJTdl ve delikanh izdiva~ teklif edin
ce de Madalena muvafakat cevab1 verdi. 
Marya reddetti. 

Israrlar, yalvarmalar bir ise yarama
dl. Anne aMklann tarafm1 iltizam etti, 
fabt ara h••lmaaa m•1vaff•k olamado .. 

Kadm. Madelenay1 mutlaka evlcndir
mege karar vermilti. Bdediye reisine gi
dip bu •artlar altmda nikah kov1p k:ya
mlyaca!i;ml •ordu. Belediye reisi, me<ele
nin giiriilmemi1 derecede kan;1k old•Jgu
nu; miisavere ve tetkik icin gene k11lann 
kendisine hirer avukat gondermelerini ri
ca etti. 

Belediye reisinin odasmda, yalmz mu
avinlerle katibin oniinde husu•i bir mu· 
hakeme yap:ld1. 

ilk once Madalenanm avukall sunlan 
soyledi: 

cmmmdYET 

Duymadtklaramaz 
bilmedikterimiz 

Radyoda miizisyenleri 
kim alk1~lar? 

Radvoda dinlediginil bir kon.erden 
sonra isitilen alk" seslerinin nereden gel
di~ini merak ettiniz mi? !'Holan gazettcile
rinden biri bu mrm anahtannl bulmus. 

Bir giin, Nevyorkta. Radio City bina
smda bir kon'tr verilirken hazor bulunan 
bu gazeteci, her par~amn sonunda, ~algl
cllann biiyiik bir heyecanla kendi kendi
lerini a1k•;ladoklanm gormii1 ve hayretten 
parma~! aihmda kalmljtlr. 

Biiyiik yanlo,lar 

Zeki, yiibek bir devlet adam1, nakid 
i;lerinde haya1e kap1larak yanhj yollara 
<apllib icin etraftan aibr tenkidlerine ma
ruz kahyormu~. Bir ayan azaSI onu soyle 
miidafaa etmis: 

Faydall blljller 

Bolbol sarmlsak 
yiyiniz! 

Sarm1sak viicude 
~ok faydahd1r 

Hekimlik glinden gune, tabiatten is
tianesini artormaktad!T. Bilhassa nebatat 
ile tedavi manasma olan fitoterapi keli
me<ini son zamanlarda Slk Slk i!ilmegc 
baslad•k. Boyle, insanlann zamanla ve 
yahud ki hastahkla y1pranm1j olan biin
yelerine pek biiyiik faydalan dokunan 
nebatlar i~erisinde sarmiSak, on safta yer 
a hr. 

Pek te ho1a gitmiyen ag1r kokusuna 
ragmen sarmiSak, ne kadar ~ok yense de 
mideye dokunmaz. Bilakis, blinyemizin 
iizerinde nafi tesirleri pek ~oktur. 

17 Haziran 1935 

~V enize1osun Y apbklari] 

I Bir sabah ~ok {(arib bir hikaye oku • 
· , mustu. Az sonra doktoru onu ziyarete gel

-Maria - Madalena ya ayn ayn 
iki kadondor. yahud da bir tek insa~dor. 
Birincisinde diger k1z karde•in nzasm1 al
maila bittahi hacet yoktur. fkincisinde ise, 
muha<~m tarafm hie kale almmamaSI mu
hakkak ki daha tabiidir. 

«- Her seye ragmen, o gene biiyiik 
adamdor. Biiyiik adamlar yamldoklan za
man. her seyde oldusu gibi bunda da bii
viikliik g;iisterirler, kii~iiklerden daha ~ok 
yanl~< giiriirler!» 

Sarm1sak evvelemirde, damar kahhg•· 
m tevlid eden tebelliirleri eritir ve !iryan
lann tansiyonunu azalt1r. Bu itibarla 
arteryoskleroz ve tansiyon fazlahklann
da tavsiyeye §ayand1r. F azla olarak, sar· 
misak kalbin adaleleri iizerinde miinebbih 

di. ihtiyar <evincle: 
- Azizim, tam vaktinde geldini7, de-

' , di. Size bir ,ey soracagom.. E~er bana 
cevab verebilirseniz, a~kolsun, zira bu oy· 
le bir hukuki ve bbbi mesele ki ben bile, 
bu kitabo okumamo' ohaydom, kar~I<mda 
ap1<1p kalordom. 

Bu izdivac mesele•idir, lakin iki Ia· 
rafm istegile yapolan bir izdovac naSI! 

· I olur da, izdiva~la birlik dogan ve def'i 
hbil olmoyan sebeblerden dolayo, bir ta
ran - di~er tarafon i,tirakile - loz ka~u
mak, usule muhalif olarak hapis, fuh•a 
tewik, iffete tecaviiz, miikerrer cebir, 
ahlabozlok, zina ve taaddiidii zevcat cii
riimlerine siiriikliyebilir? 

- Yalnoz iyice dikkat etmelisiniz ki, 
bunlar arasonda hicbir zaman fark yok
tur ve hepsi de izdivacm filen vuku bul
dugu anda, hep birden ika edilmi~ bulu
nurlarl. 

Doktor, biraz dii~iindiikten sonra: 
- Bu bir peri masalo mo? diye sor -

du. 
- Ne miina•ebet?. Ge~mi1 bir vak'a. 

Mesele miimkiin ve hakikidir. Hatta da
ha ileri l(idecegim: Benim bildigim vak'a 
bir tanedir, fakat muhakkak ki tarihte 
benzerleri olmustur da ben bilmiyorum; 
ve hi~ ,iipheniz olma.on ki istikbalde mis
line te•adiif edilecktir. Gene kmn va-
ziyeti kendisine miinham olmadogl gibi 
.-ak'anm iiniine gecmek te delikanhnm 
elinde degildi: Onun yerinde kim olsa 
buna mani olamaz. 

- Anhyam1yorurr. 
- Hemen anlammz. Bir giin bir ftal-

yan kad1n1 Pariste bir ikiz ~ocuk dogu
rur. Dogumu gizli yaphgmdan, ebe vak'a
YI Fen Akademisine bildirmekten ~eki
nir. (Yukandan veya a1ag1dan tetkik 
edildigine gore, bir veya iki k1z olan) 
~ocugun iki kafa,., dort kolu, iki gog•ii. 
bir karm ve iki bacag1 vard1. Bu yavru 
beline kadar cift ve belinden a1ag1 tekti. 
Eiier yan1lm1yorsam vak'a pek nadir de
gildir. 

- Hayu. Bilha'!a iilii doganlarda ... 
Devam ediniz, arhk sizi takib edebil irim. 

- Fa kat bunlardan yas!Yanlan olma
mll m1d1r? 

- Cok. 1830 tarihinde Sardenvoda 
dogan Ritta • Cristina. Bunlar, tari.f et
tiginiz ~ocuklara ~ok benziyorlard•. iki 
1ogiislii, tek kal~ah idiler. Ana babalan 
onlan halka giistermek icin Pari<e getir
mislerdi. F akat polis bunu ahlaka mu
Rayir gorerek menetti. Param kalon ai
le, <;ocuklan <oguk bir odada borakh. Za
valh yavrucaklar broncluteden oliip gil
bier. 

- Autopsilleri yap1ld1 m1? 
- Evet. 
- Ciimlei a•abiyeleri ayn m1 idi? 
- Tamamen ... Yalmz karm sinirleri 

~~sterekti, oyle ki buradaki ihtisasla~ her 
1k1 beyne kadar gidiyordu. 

- Miikemmel! Misalinizin anlata • 
c~klanma ne kadar kuvvet verecegioi 
11mdi giireceksiniz . 

- Hi~bir zaman. ne hakikatte, ne de 
sairlerin muhayyel.-inde, azalann cogal
masile ferdlerin de ~~alaca~1 ta<avvur 
olunmami<hr. Alii ayakh bir . buga gene 
bir bogad1r. Efsanevi bir varhk olan Ar
gusun yiiz giizii olmakla, kendisinin yiiz 
adam oldugu iddia edilmemi,tir. lki vii· 
zii olan J anu< gene bir tek ilah idi. Cer
berein ii~ kafa, olmakla beraber gene 
bir kim.e say•hrd1. Mademki ferdlrin hu
susiyetleri boliinmemektedir. Su h3lde, vii
cud~e ikiye aynlam1yacak olan Maria • 
Madalena ni<;in iki ferd te§kil etmi1 ol • 
sunlar! 

Zekalarm ~ift olduklanmn iddia edile
bilecegini farzetsek bile, burada bizi ala
kadar eden ruhiyat degil, izdiva~tor. iz
divacm muayyen ve sarih bir hedefi var
dor ki bunu hepimiz bilir ve hit;birimiz ak
<ini iddia edemeyiz. $u halde, ger~i Ma
ria - Madalena diinyaya iki dimagh ola
rak gelmi,tir, fakat izdivac bak1mmdan 
herkes gibi tektir ve bu iki kadm, • yaln1z 
bellerine kadar nazan itibara ahmrlarsa, • 
bir tek zevce eder.» 

Obiir klzkarde.in avukah, efsanel.rden 
mi>al getirmiyerek aklo selime hitab ede-
cej;iini siiyledi ve devam etti: 

- Maria 1le adelenanm bugiin bir 
birlerine kar11 davac1 vaziyette bulunma· 
Ian, bunlann ayn ayn kimseler oldu~unu 
isbata kafi bir delildir. Maria evlenmek-
ten imtina ediyor, eger filan mosyo onun 
k1z karde•ile evlenirse, kendisi tabiatile ka
<;mlml~ olacak: 

K1z kaCITma ciirmii: 
I - Kacmlm•t oldugu i~in miiekkilim 

zoraki olarak davac1larm evlerinde tutu
lacak: 

Zorla hapis ciirmii: 2 - Hapsedilen 
ve re,id olm1yan miiekkilim, karl koca
nm biitiin hususi hay alma sahid olacak: 
fffete tecaviiz ve te.ettiire riayet etmemek 
clirmii: 3 - Madelenanm keyfi i~in ve 
bunun i1tirakile zoraki olarak bir erkekle 
bir yatakta yatacak. 

F uh,a te1vik ve icbar ciirmil: 4 - Bil
tiin miimanaatine ragmen klz karde1ile 
birlikte bekaretini kaybedecek. 

Heteki 1rz ciirmil: 5 - Bunda su~lu 
enisle olacak. 

Ahlakmhk ciirmii: 6 - Mevzuu bahs 
adam evlidir. 

Zina ciirmii~ 7 - Bu kadar m1? Ha
YIT, daha bitmedi: 

lkizlerden birinin evlenmesile oteki de 
evlenmi$ olacak. 

Bu suretle bile bile taaddildii zevcat 
ciirmiinde methaldar olacabomz. Bunun 
da cezaSI sizin icin kiirek mahkumlugudur! 

Neticede belcdiye reisi, boyle bir iz
divacl hi<;bir zaman aklmdan ge<;irmedl
gini soyledi ve nikah ta klyllmadl. 

VARAL 

Miicrim dolctor 

ln~~;iltere hiikumeti otomobil kazalan· 
mn oniine gecmek iizere tiddetli bir mii
cadele a~m11hr. Bu miicadele, yalmz ka
labahk yerlerde nakil vas1talarmm siirati
ni kontrol tmekten ibaret kalm1yor. Ayni 
zamanda, ,ehir d1smdaki yollarda da 55 
kilometrodan fazla siiratle gitmek yasak 
edilmi~tir. 

Gecenlerde, fazla siiratli otomobil sii
ren ,oforlerin muhakemesine bakan ha -
kimler garib bir vaziyet kar§IS!nda kaim11· 
lard1r. 

Otomobilini, nizom harici bir siiratle 
siiren bir doktor mahkemeye ~1kanlm1s ve 
bu sucu neden dolay1 isledigi sorulunca. 
hayall birka~ dakikal1k bir gecikmeye 
bagh olan hastasm1 oliimden kurtarmak 
i~in bu kadar hlZh gittiiiini soylemistir. 

Kanuna son derece riayet eden lngiliz 
hakimleri bu vaziyet karsiSmda '"'"m•s· 
far, fakat, insanhk duygularl, kanuna o
lan sayg1larma g~lebe ~almls ve doktor 
ittifakla b.raet karan alm.,hr. 

Makiniat olm•• llli ? 

Mektebde muallim talebeye fezayi ta
rif ederken: 

- y,)d!Zlar bizden o kadar uzakta
d!r ki, •aatte I 00 kilometro siiratle ~~;iden 

· lokomotif oraya ant9.k t senede 
ara 'lir, demi . 

('.ocuklardan biri hayret i<;inde •u uali 

bir tesir yaparak kan cereyamn1 tanzim 
ve tesri ve ayni zamanda kam da tasfiye 
eder. Bu itibarla, kanm cereyanmdaki 
bozukluktan ileri gelen bir~ok hastahk
lann, ezciimle kad1nlardaki gayrimunta
zam adetlorin, basur memelerimn, roma
tizmanm ve varislerin tedavisinde mu
vaffakiyetle yard1m1 giiriiliir. 

Sarml!agm kokusu, ihtiva eyledigi 
kiikiirtlii maddeden dolay•du. Bunlar, 
agoz yolile miindefi olurken, akciger hii
cerelerini, kasabah - (bronj) lan • adeta 
dezenfekte eder ve balgam ihracatm1 
tedricen azalt1r. 

Bronjil, anfizem, asm gibi hastahk
lann, ve hatta verem ba,lango~lannm 
sarmiSak sayesinde, hafifledikleri go· 
riilmii1tiir. Hatta, sarml!aktaki miiessir 
maddenin koh basilleri iizerinde dogru
dan dogruya tesiri bulundugunu iddia 
edenler vard1r. 

SarmiSak birinci derecede bir antisep
tik (muzad1 taaffiin) diir. Salg1n hasta
hklara kars• korur. Bazo kiiylerde, ~o
cuklarm bagorsaklanndaki solucanlan 
dii§iirmek i~in de sarmiSak kullamlmak
tad!r. 

Balkanlarda ve Y akmjarkta, uzun o
miirlii ihtiyarlar, bu kadar ~ok yajaml! 
olmalanm hep bol bol sarmiSak yemi§ 
olmalanna atfederler. 

Her halde, bu faydah nebata 
olc:lu@:u ''nerni nn.k1.~.1c. '1-o ' 

edecegimiz muhakkakllr. 27 haziranda Sir Henri \Vilson ha -
Doktor ]. L. M ezonnoo 

sormu~: ~-,:-------------......,., - Peki amma o zamana kadar maki- '" 

torantmda sunlan yozlyor: 
«Vcnizelosu gorJiim. 0, Loid Corea 

herjcyi oadcdiyor. Kat;amak yolu kal • 
m•yan LiJ Core Ja V cnizelosun her de
digine inamyor. V cnizelosun hit;bir jey
den habcri yok ve hakikatte hit;bir §CY 

vaJcttigi de yok.» 

ni•t iilmez mi I 
ff/nnin ••refi 

T aa<Sub derecesi~de meftun oldugu 
felekiyahn nihayet kurbam olarak olen 
on be,inci amn meshur hekimi ve riyazi· 
yecisi Cardanm yoldoniimii, ge~~nlerde, 
Londrada kutluland1. Cardan, bir~ok 
fel•ki hesablar ve tetkikler yaphktan son
ra, kendi olecegi tarihi tesbit ve ilan et• 
mi,ti. Bu tarih gelip <;att•g• vakit, jayed 
olmiyecek olursa, soziiniln dogru ~·kmlya
cagmdan ve felekiyahn degerini kayhede
ceiiinden korkan Cardan, kendini a~loga 
mahkum etmek suretile fennin terefini 
kurtarmosh. 

Otm•y• ~ol•••yorua I 

Japonlar iptidai madde 
istiyorlar 

Cenevre 15 (A.A.) - ]apon dele 
gesi Yo•hizaka, Arsrulusal i1 konferan • 
Slnda verdigi soylevinde, 90 milyonu 
bulan J apon halkmm birinci derece lii
zumlu bir~ok iptidai rnaddelere ihti • 
yac1 oldugunu ve bunlan getirmesi Ia • 
z1m geldigini ve bunun Japonyamn diin
ya ekonomisine yapllgl bir~ok yard1m • 
lardan bir ornek olarak verdigini siiyle • 

mi1tir. 
40 saatlik i1 komisyonu da i~ saatle -

rinin azalhlmaSI i~in bir proje hamlam1~ 
ve bu projeyi kabul edecek iiyenin 40 
!aat prensipini biitiin i§lerde onaylam11 
olacagma karar vermi1tir. 

Sanyani• pek yiikaek atcyor 
Gelelim Londra konferansma. Loid 

Corcun bu defa da, konferansta Yunan 
Biiyiik Erkamharbiyesi ikinci baskam 
miralay Sariyanis tarafmdan ileri siirii -
len fikir ve miitalealarm tesm altmda 
kald•ii• anla11hyor. Venizelos~u bir zabit 
olan Sariyanis, lzmir i1galinin ba§langl
cmdanberi Yunan ordusile beraber bu • 
lunmu1 oldugu i~in Yunan murahhas 
heyeti tarafmdan (siiel) askeri miitehas
m olarak Londraya getirilmi1ti. Sariya -
nis, Yunan ordusunun Mustafa Kemal 
Pa1anm kuvvetlerini on be1 giin i~inde 

ftalyan delegesi Micchelis bu 
lenin konferansta raportiirliigiine 

mese - ezecek kuvvette oldugunu iddia ediyor • 
se~il • du. Konferansta F ranSIZ Generali (Gu-

mi1tir. ro) Gouraudnun kar~osmda, liizum ha • 

- ln8 ili:z; Erkaniharbiye rein 
H anri V il•on 

51} oluna, Y unan ordusunun, Tiirkleri 
kovahyarak ii~ ayda Ankaray1 zapte • 
decegini ve bu suretle Mustafa Kemal 
Pa1anm mukavemetine nihayet verece • 
gini bile soylemijti. 

Konferanstaki F ran!IZ ve ltalyan 
murahas heyetleri, Sariyanisin tamamen 
aksi fikirde bulundular, .fakat Loid 
Core dedi ki: 

- 1920 bahannda, yani ge~en se • 
ne, Yunan ordusu, hilaf devletleri kon
seyinin biitiin keramet ve kehanetlerine 
ragmen, Mustafa Kemal Pa1aya hr11 
yapllg1 harekah ~ok muv;t'fakiyetle ba· 
1ard1. Halbuki itila£ devletlerinin ( sii • 
el) askeri miitehasSIS!an, bu har.kah, 
daha evvel, imkanSIZ addediyorlardo. 
F rans1% Cumhur Reiai ne likircle? 

(Puankare) Poincartinin kend1 el 
yazosile bir Yunan mL•harririne gender· 
digi a~ag1daki mektubda, lzmor macera· 
smm Frans1zlar tarafmdan naSI! telakki 
edildigini gosterir. Bu muharrir, Puan • 
kareye yazdog1 bir kitab1 hediye etm•1tir 
ve mektub bu miinasebetle yazllrnljllr 

«M iisyii 
«Diin &ize bir lc§ekkiir kartt gonJer • 

d;Sim 7nmnn. htonu% mtohtutrrrru..u.u ul 

maml§hm. M ektubunuz bu sabah elime 
gefli. 

M. Venizelos ve bilhassa M. Loid 
Core, elele oererek Yunanistam, Ana • 
JoluJaki /ngiliz emperyalizm politikasr• 
nr takibdcn ba1ka bir hedefi olmryan bir 
maceraya attdar. Bu macera, Jaha ba1· 
langrernda muhakkak bir muoaffakiyet • 
sizlige mahkumJu. M escleyi M are1a! 
F oja tetkik ettirdikten sonra, Y unani• • 
lana bu seferin tchlikelerini bildirmijtim. 
M. Veni:elos, o atrihte beni {ok T iirk 
Jostu bulmu§lu. Y az1k ki, asd kendui 
M. Loid C orcun mancvralarma kaprlmw 
tt. Fa kat biitiin bunlarl bir mektubJa i· 
zah etmek ~ok uzun siirer. Sizin noktai 
nazanmza, bir mcktubla cevab oerebil· 
mck ifin hadisat hayli karl§tktor. Esasen 
haJisal hakkmda size oaz1h tafsilat tJe • 
rilmemi§tir Je ... Buna rc,'imen, kitabmlZ 
gene enleresand~r oe bana bir lane gon• 
derJiginizden dolay1 size tekrar le§ekkur 
ederim. » 

Poinc:ari 
( Arka•• uar) 

Madridde bir kopek, kedi ve ku! ser
gisi ac•ld1. Ku,larm, kedilerin yamna so
kulma" tehlikelidir. Nitekim, sergideki 
kanaryelerden biri nasolsa kafesindcn kur
tularak bir kedinin kuliibesine girmis. Ke
di de. tabii, bu kendiliginden gelen &VI 

pen<;eleyip afiyetle yemi§ 1 
Katil kedinin sahibi, bu facia esnasin

da orada degilmis. Avdetinde kedi<inin, 
bogulur gibi hareketler yaparak garib ses· 
ler ~okardogom gorlince merak etmi<, ora
dakilerden birine bu vaziyetin seb~bini 
sormus. 

Galatasaray bu _yd 71 mezun verdi 

Oteki: 
- Ne olacak, demif .. JC;:anaryeyi ye

di; 1imdi de iitmege ~ah!lyorl 

.. - Bahsettigim ltalyan kadm1n10 kii
~uk lozlan niifus kiitiigiine Marya • Ma
delena adile yazlldolar. Anneleri <;ocuk
l~n ~am!eye g~st.~r~iyor ve onlan biiyiik I 
hiT 1cfkatle buyutuyordu. lnki1af d~· • 
r<leri ve biiliiga ermtleri gayet tabii ul-

F enerbah~ede yap dan Denizcilik kuliibi,i 

du: l 
On . •!h ya;ma. geldikleri vakit • vii

eudlennm b1rl<!lk olmasma rairro<n • 
~ok giizel iki gene loz olmu,lardl. Ma • 
d:m~i cfsanevi deniz perilorinin kuyrugu 
h1~b" zaman erkekleri cezbetmege mini I 
olmad,, oyle iso Marya • MadelenalWI Genco Galata•arayltlar muallimlerile bir aracla 
da bir gencin kalbini !tshir etmi~ oldu • Bu sene Galatasaray limini 71 gencl Edebiyat A subesinden ~1kanlar: 74 246 Sakob, 269 Siileyman, 274 Cel1d•~· 
iuna ~asmamahy!Z. bitirmi1tir. Bitirenlerin 22 si fen bmm- Fethi, 129 Macid, 140 Mahmud, 239 317 Fahir, 319 Biilend, 343 Meed•· 

. Dogru•,unu •oylemek lallm gelirse, her dan, 49 u da edebiyattand1r. Fen k"m1- Muammer, 247 Saib, 264 Biirhan, 282 426 Hilmi, 502 Hayri, 538 Miibi.n. 
i •~ d • 1c. • f k non yetistirdigi okurlann ma ile isimlerini Bedii, 332 Osman, 347 Kemal, 401 723 Nu<rat, 729 Talat, 772 Miinor. Kl ~~tenc ~" a 0$1 o.mus. a at yalniZ. 
M d I 'I b'l · · B d 1 yaz1yoruz. 4 F ahreddin, 112 M!ibin, Hayri, 516 Ibrahim, 551 Necdet, 559 829 Veysel, 1127 Uluer, 1191 Kodn• a e en ••VJ e 1 ml~h. ir tlikanl1 ona · 
At1k oldu; fakot digerine kar!l da gayet) 174 Resid. 312 Sabahaddin, 345 f,ken- Samim, 632 Ali, 636 Keskin, 641 Miin- 1328 Kadri, 1372 Cihad, 1533 Sal a', 

· 1 fi d d der, 348 Hilmi, 416 Tayyar, 593 Fer· takim, 769 F eridun, 798 Miicahid. 828 mon 
ani te t 1\'Tin oi{l i~in, k1z kardesler be- Denizcilik kuliibiiniin goriiniifii 7 7 T f'k 8 · k k b 'Jd'ld - . ruh, 5 ev} • 00 Kenan, 841 Mu- Naz1m, 879 Sehameddin, 900 Bank, Memleketin iftihar ttigi bu yii '", 
ra ~r !<VI 1 mno zann.ltiler Y< bu aska Mill! Emlak Mudurliigii tarafmdan dilmi~tir. ileride biiyiitlilecektir. ammer, 904 Alim, 949 Galib, 969 Se- 955 Cahid, 1133 Enis, 1196 Habib, miiesmemiz bu sene de yurda 71 yell~, 
yeno doiian wenclillmnin hiitiin ate1ini I vcrilen a;a?.i iirerine Fenerbah~ede ya- Denizcilik kuliibiiniin miiessisi olan mih, 1036 Mehmed Ali, 1086 Galob, 1198 Ekr•m, 1 1 99 Orhan, 1514 Bu"r- · · 1 G G 1 ta verd'l F • 1 k k' t • .. • b" k • m15 gene vermlj o uyor. enc a • d• 1 er. u;a yan 1 l<Uru~iulan ~o· pouna.~n ba~lanal' uyii · denizcilik ku- Ekonomi Bakam Ce!AI, bir iki ~iine ka- 1(})8 Necati, 1217 Sadi, 1353 Sua,·1·, han. 11 k k h ld h ~ " d' M 1 M d 1 I - saray 1 ann yii se ta si e ve ayatta 0 •urm• '· .4 at~~:.:c • a e ena:~. i." lilbiiniin in~aatl ikmal edilmek ~zere ' I dar istanbula ~elecek ve kuliibiin kii • 135 7 Mehmed Ali, 1442 Musa, 1422 Edebiyat B §Ubesini bitirenler: 11 En- daimi muvaffakiyete iri§melerini dilerk~, 
hitaben aonderd1g1 b11 mektub Obur, dU'. :;l•mdilik bll1amn bl.l' k.lsnu ll1§a e- 1 §ad merasimini yapacaktl.l'. Behllil. ver, 29 Fah,·r, 72 <:.u"kru", 95 Vedad, II' 1 · · k d'l · · b 'k der••• "' mua 1m enm ve en 1 enm te n e 
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BiQ fll<RA 
Harbiyeyi mutlaka ~:~~!:,:::::::::.. mektubu yazan'kadi~ 
~ehre maletmeliyiz ! ~:nz ::,.~~;~e~ yapllmasml dogru bul-

"!: Biz gazete duzelti~lerinin fikir a -

degil, 
Devrim Miizesi 

ancak inkdablara 
yapdabilir! 

Bu alanda mahalle 
yara~Ir bir 

damlan olmalan laz1m geldigini bilm,m 
ni~in bir tiirlu anhyamlYoruz. 

Y eni evim, Bogazda, egik bir ylizey 
iistundedir. 

Uyuk ve uygun kelimeleri arasmda 
aynml sayler misiniz? 

«Bu hareketiniz kanuna uygun de -
gildir.» 

«Bu masanm tahtalan birbirine uyuk 
deii;ildirler.» 

Bu mektubu yollamak kin ina! bir 
kimse bulmahsmlz. 

Devrim, inanh fikir adamlan ister. 
I1m sular, aga~ golgeleriyle o) naya

rak. .• 

50 sene zarfinda yaziimi~ 
FransiZ edebiyatmm 

olarak muhafaza 
elan 

Vikto< Hugo hayatmm en biiyiik a~h 
olan Jijliette Drouetu 1833 senesinde ta
mdl. Bir ak1am artistler toplanm1~lar, ara- · 
lannda egleniyorlard1. Viktor Hiigo o 
zaman arhk §ohrct kazanm•§ bir ~airdi. 
F akat buna ragmen biraz mahcub ve 
biraz magmum bir kenarda oturuyordu. 

olan bu mektublar 
en miihim vesikas1 
ediliyorlar 

Begenmemi~ meger! 
Eski valilerden Murad Pa§a l<ml sa• 

kalh idi. Bir gun, !stanbuldan, kendi,ine, 
ak agalardan birisi vaSitasile bir ferman 
gonderdiler. Pa1a fennam getiren adam• 
Ia alay etmek istedi. Kendisini birka~ gun 
ahkoydu .. 1kram etti .. Beraberinde gez• 
dirdi. 

Bir ak§am. konakta, ve bir~ok misafir· 
lerin huzurunda: 

- Kuzum. aga.fendi! dedi. Sen er mi· 
sin, avrat mt? 

Bu hitaba fena halde cam SJkdan za• 
valh ak aga, mmldamr gibi cevab ver • 
di: 

- Erkegim ... 
- Oy!edir mademki.. Hani sakahn, 

b1y1i!Jn ~. 
Bu sefer, oc almak fmahm bulan 

ak aga: 

Jltahirk alanJRdaki Devrim mii:ze•ine verilebilecek gii:zel fekillerden l>iri 
Bundan onceki (Cumhuriyet 2 hazi- yiZ? 

Layisizmin en iyi berkitesi, memleket· 
te vicdan ozgenligini sayd~rmaktu. 

San'at i~in en iyi aden, anhyanlar :a
rafmdan degerlenmektir. 

Bu misallerde ge~en kelimeler: 
Derme~ = Muktetafat 
Duzelti~ = Musahhih 
Egik =Mail 

0 gece jUliette ne§esi ve ~akrakhi'b ile 
butiin meclisi idare ediyordu. Yirmi alb 
ya~mda bir kadmd1: «Gozleri elmas gibi 
111lhh, nemli dudaklan hpbrmlZI idi. Ka
ra sa~lan, sakin ve geni1 bir aim vard1. 
Omuzlan, gi:igsu, gerdam antik bir gi.i • 
zelligin butun hasmetini gosteriyordu.» 

Viktor Hugo ilk tesadufte bu ne~eli ve 
ate,Ii kadmdan belki korktu, belki de Sl
k.ldi, hulasa ona pek sokulamad1. Bun
dan birkaG ay sonra Viktor Hugonun 
(Potre - Saint • Martin) tiyatrosunda 
Lokres Borjuya piyesi prova ediliyordu. 
Piyeste rol alan artistler arasmda sevimli 
Juliette de bulunuyordu. Viktor Hugoya 
kar~l fazla musamaha gosteren,. fazla ko
ket olan bu kadm nihayet ~airin ba§ml ta
mamile dondiirmu~tii ve bir giin Vilr.tor 
Hugo onu sevdigini hissetti. Ve onun a
yaklar• dibine dii~tii. Bundan birkaG gi.in 
sonra J uliettc sevgi]i ,airine ilk mcktubu· 
nu yazd1. 

- Efendimiz I dedi. Ezelde, herkese 
. sakal, b1y1k dag1bld1gl zaman, kulunuz 
~ na51ha ge~ kalm1~1m; yeti§emedim. Ora
) ya vard1g1m zaman herkes begendigini 
1 alm1~, git~i§ .. Ortada yalmz bir k1z1l 

sakalla b1r de b1y1k kalml§. Dii~undiim: 
Yuzey = Sanh Bunlan ahp ta, kepaze olmaktansa, boy

le tuysiiz kalmay1 tercih ettim! 
OTVKCtl 

ran) yaz1m1zda Siipagob ve Harbiye Harbiye mektebi binasmi veya uygun 
gibi daha a~Ik kalmi§ yerlerin mahalle olan k1s1mlanm oldugu gibi b1rakarak, 
olmamas1 i~in ~are olarak Taksimden bina yaparak btli.in devrim tarihini 
Ma~kaya dosdogTu bir bulvar a~mak bu oyda§•k (muvaf1k) degilse yeniden 
oldugunu gormii~tiik. $ehrin en s1k ya§atacak devrim miizesinin 1stanbulda 
niifuslu, en liizumlu yerinde 1500 met- Atati.irk alanmda kurulmas1 ic;in elden 
ro uzunlugunda elde edilmesi kolay bir geleni yapmak en biiyi.ik borcumuzdur. 
bulvar. Bunun be§ yiiz metrosu, Cum- Ulusal ugra§ (milli miicadele) diye 
huriyet amd1 (abidesi) Siipagob k1sm1 ba§hyan tarihte en biiyiik siyasal, sos
hazlf, biraz dar. Vaktile Taksim !G~la- yal, ekonomik devrimi canh g6sterebil
Sl yamna dogru geni§lemesi kabil. Yeni mek ic;in bu alan ve iizerindeki binalar 
a~1lacak 1000 metrosu tamamile beledi- c;ok elveri~lidir. Kovulan d!§ di.i~man

ye elinde bulunan Si.irpagobla, zaten lanmn denize atlh§l, halife, hoca, sof
yol olarak bo§ bulunan Harbiye arka- ta gibi ic; di.i~manlarmm ka~I§I; elinde 
smdan, bostanlar i.isti.inden gec;ecektir. tesbih, arkasmda ~ar~afh hanimi ile ge
Demek ki planim1za koyduktan sonra zen beylerle soysal k1ya!etli bay ve ba
bu bulvan param1z olduk~a. yava~ ya- yanlar tozlu koltuk iistiinde bagda§ kur
Va§ ac;mak belcdiye igin mi.imki.indiir. mu§, dili di~leri arasmda slkl~ml§, ~e-

Uyuk = Muntab1k 
Uygun = Mutab1k 
!nal = Mutemed 
!nanh = M utekit 
J~m = Muzi 
Berkite = Miieyyide 
Oden = Miikiifat 

Cildlenmif 15,000 a , k m ektul>u 
kederi iGinde kibar ve sessiz ya~1yor ve 
Viktor Hiigoyu tamamile kaybediyordu. 

• Hava tehlikesi ve Rum 
Patrikhanesi 

Atatiirk alant nesi dizine yapl§mi~ •olbabda emir ve 

'f. 'f.¥ 

Dii1iin = Miilahaza 
Nas1l dii§unlerle boyle bir i1e gmjmi§ 

oldugunuzu bir tur!U kestiremedim. 
••• 

Etle~ = Miilahham 
Etle~ adamlann hastahga 

az olur. 
••• 

S!Tala~ma - Miinavebe 
Ahmedle aym gece i§inde 

yap1yoruz. ..... 
Alan~ = Muudere 

dayamk!an 

Bu mektub 0oyle ba,hyordu: 
«Gel beni Madam K ntrl evinJrn 

all 0 11iine kadar seni seveccgim ve ·sab
redecef.iim 11. s.» 

hte bu mektub biiyuk bir mektub seri
sinin ba11 idi. Ve §uphesiz bu ymld1g1 
gun ne Viktor Hugo, ne de Juliette bu
nu daha 15,000 mektubun takib edecc
gini bilmiyorlard1. 

Juliette Drouet oek uslu bir kadm de-, ~ 

Nikahh kans1 o oldugu halde Viktor 
Hiigo as1l Julyetin erkegi idi. 

Fa kat birbirine Iapan a§lklann haya-
!mda da fena gunler vard1r. ' 

Julyetin mazisi §aire daima yeni ~up

heler iGin vesileler veriyordu. K1Skamyor, 
ha~in, merhamelsiz, kalbsiz oluyor, yap
madlgl fenahk kalm1yordu. 

Julyetin bordan vard1. Biitiin elmas
lanm satml!h. Hatta elbiselerine, iG etek
liklerine kadar nesi varsa Emniyet San
d•ima venni§ti. Art1k kudreti, kuvveti, 
sab.n kalmam1~11. Bunun iizerine Paris
ten ka~1p gitmi~ti. 

Bu hadiseyi yeni f~rtmalar ta-

Fakat en onemlisi §U ac;ilacak bulva- irade ... > ti.irkc;esini yazan ba§I fesli ka
rm Harbiye meydanma verecegi ada tiblerle makinesi ba~mda an gibi <;a
§eklidir. Her yam caddeler, bulvarlarla h§an vakur, ciddi, giizel Tiirk daktilo 
<;evrilmi§ bir ada. Parkm (bostanlarm) k1zlarm• burada gormek; tiirk~e konu
tepesinde koca bir alan. Buraya mahal- §Uyor diye •biizni!lahi teala. Sefinei 
le yapilmasma goniil nas1l raZI olur? devlet masunu hezimet ... > duasmi oku-

Ulu Onder Atatiirk, Bi.iyi.ik Ba5bakan yan sankh mankenlerle yi.izi.i canh, 
General ismet inoni.i ve birc;ok devrim kanh, giirbi.iz Ti.irk genclerinin oz tiirk
arkada§larl y1llarca bu alanm toprak- c;esini; Ti.irk musikisi diye acemce, a
larmda gezdiler. Bu alandaki Harbiye rabca ~alan incesaz takrmlarile Ti.irk 
mektebinde ya§adilar ... Bu yerler ta- operalan <;alan orkestralan burada i§it
rihtir. De,·rim tarihinin onemli yerleri mek; ecnebi vapurlarile gelen, kaylk, 

Alancetmek = Musadere etmek 
Osmanh 1mparatorlugunun son za -

manlanna kadar alan~ usulii dcvam et-
ti. 

' kib cdiyordu. F akat neticede anla~l -
' yorlar ve beraber seyahate gidivorlard1. 

hususi mal olamaz, buraya bina, ma
halle yap1lamaz. 

Bu yerleri, bu Atatiirk alamm §ehir 
namma elde etmek ve kurtarmak yal
mz istanbul §armm degil, biitiin Ti.ir
kiyenin, biiti.in ulusun borcudur. Ba§
ka hi~bir c;are bulamazsak Atatiirk 

\ 
Kopri.isi.i parasmdan bir klSlm aymp 
bu alam elde edclim. Kopri.i yerinden 
kac;maz. Yap1lmaga ba§laymcaya kadar 
eksilrni§ param1z gene birikebilir. Fa
kat Harbiye meydam ic;in sahhyor, sa-

mavna i]e hamtnal strtmda rihhm:uz 
karalara ~lkartlart, e~ek strtmda, kagnt 
arabasmda kara kasabalara, golgesiz 
koylere ypllan yabanc1 mallarile giilen 
kasaba, ye§il koyler arasmda yiiksel
mi§ Ti.irk fabrikalanndan c;1kan, Tiirk 
§imendiferlerile Ti.irk limanlarma gi
den, modern vin~lerle Ti.irk vapurlan
na yiiklenen ve ecnebi memleketlerine 
c;1kanlan di§ tecim mallanmrz arasm
daki !ark!. .. Hep bu koca mi.izede gor
mek, i~itmek, ol~mek kabil olacaktlr. 

Medenig memleketlerde 
h alancedilmez. 

*** 
Dam = Miisakkafat 

kimsenin rna-

Hiikumet dam vergilerini indirmi§tir. 

*** 
Savurgan = Musrif 
Savurganhgm sonu, el a~maktu, 

*** 
Alman meselesi hakkmdaki giirii§leri

nizi ogrenmek istedim. 
Son Alman gezinizdeki goriirnleriniz 

hakkmda bir konferans verir misiniL? 
Goru~ = Tam riiyet 

Juliette Drouetin biiatii 

Sonra Parise avdetlerinde gene her 
gun beraber ya!•yorlard1. Julyet bu ada
mm kendisine bir an bile ihanet etmedi -

~ "ine emindi. Halbuki bir gun ona bir er
' bir paket getirmi ti ve Jiilyet bu pa
, .. oti a~mca i<:inde bir mektub destesi bu!-

mustu. Bu mektublar sevgili ~airi tar~ • 
I fmdan bir ba,ka kadma yazllmi§ mek -
1 tublar. Y edi senelik bir mua,akayl, yedi 
t senelik bir maceray1 onun gozleri oniine 

seriyordu. 

Gorum = Mii,ahede 

... -------------.. I iildi. Viktor Hiigoya butiin omriince 

Madam Biard ismindeki bu kadmla 
olan maceradan hi~ te juphe etmemi1 olan 
]Ulyet bu mektublan gorur gormez dii
~up bay1ld1. Sonra bir ~1! gm gibi iimidsiz 
sehirde dolasll ve nihayet sevgilisine g;tti, 
izahat istedi. Ve: 

Hergiin 5 kelime 
Otuzuncu liste 

1 - ihmal etmek = Savsamak. 

ihmal = Savsa. 
Ornekler: 1 - Hava i§i sav
saya gelmez. 
2 - !§ini savsayan talihsiz
likten bahsetmemeli 

2 - ihtiyat = Sakm. 

ihtiyat etmek = Sakn1mak. 
Ornekler: 1 - Hay11, o bu 

i§te savsa degil, sakn1 gos -
termi§tir. 

merbut kalacagm• tahmin etn\ek bu mu-
nasebetin ilk ba~lad1g1 zamanda pek 
miimkun olamazd1. 

Bu gene kadm o giine kadar bir~ok 
iManlarla sevi1mi§ti. Heykeltral Prodier, 
miiellif Alphonse Korr, bilinmil macera
lanndandl. Ve Viktor Hugoya tesadiif 
ettigi zaman da zengin a§1k1 prensi Demi
doffla ya~1yor ve onun parasm1 yiyordu. 

F akat Viktor H ugonun a~b bu hafif 
ve yaramaz kadm1 kalm zincirler gibi 
Slm5lb sard1, baglad1 ve o giinden sonra 
arllk onun hayatma ba§ka hi~bir erkek 
kan~mad1. 

- Y a beni, yahud onu tercih et! 
Dedi. Karar vermesi i~in u~ ayhk miih

lrt bnakt1. 
Ondan 5onra gene mektublar yaz1yor: 
«Kalbinin merhamel ve insanlrk hissi

ni sakm bir ask telakki elme! 
Sevdii(im adam iyi bil ki ben seni bed

baht giirmekten maada her acrya haz1r -
larul•m. Kendini lecriibe et. Eikr /wki
katen beni ona tercih edersen, kalbimde 
ve ruhumda bu kadar saadeti las•yacak 
kuovel bulamryacagrm1 zarmediyorum. 
F aha! e/.ier yamldr~Jnl anlarsan ona d<1 

Butun hayall, biitiin varhg1 
ve kudretli §aire baglanml§ll. 
yaz1yordu: 

ile biiyuk tahammiil ederim. v~ ay· vaktin car, dii
Her giin siin la~m ve benim gibi plamm yap, bana 

haber ver ... » 

~- Kalm kara c;!z~i bugiinkU tramvay yollannt g6stermektedir. 2_- Noktab ~izgi
ler yen! a~1Jacak yollar! gosterlr. 3 _ Kara olarak goriinen yerler kalkmasl uzun 

stirecek gazhaneyi, ~!zg!ll yerler Dolmabah~e ah1rlanm g&terlr. 

2 - Kredi i§lerinde sakm -
yan bankalara klzmama!IyiZ. 

3 - Kaide = 1 - Kural. 

Biitiin varlriirmla, biitiin benli~imle se
ninim, bunu bilmiyor musun? .. E~er !Jal
nrz mes' ud olmak i~in a~kma muhlar; ol
saydrm ... Sendcn kar;ardrm. (:iinkii ben 
saadetlen vaz 11er;ebilirim ... M es' ud ol -
mak itittadlanm aras•nda yoktur. F ahat 
ben mes' ud olmak ir;in de/iii, ya~lyabil -
mek i{irl sana baiil•ytm, sensiz yapa -

T abii sair bu ~ski a•h tercih ediyor .. 
!tiyadm kuvveti ve Jiilyetin onun ahla
kml iyi tammas1, onun adeta damarlan
nm, beyninin i~ine girmi§ olmaSI ve ta
hammulu bun a sebeb ol uyor. 

tilacak diye korkun~ soyliitiler (riva
yetler) dola~1yor. 

A tatiirk alcimnda de11rim m iizesi 
Belki hi~ para harcamadan bu alam 

elde edebiliriz. Ti.irk ulusunun, Cum
huriyet Halk Partimizin devrim tarihi
ne bir armagan1 olarak Harbiye mey
danmi Atati.irk alanm1 ve alan iizerinde 
yiikselecek devrim mi.izesini §ehrimiz 
i~in kazanmak yolu ve sevinci var. 
Parti programmda serbest liman ve 
devrim miizesi diye ulusa iki miijde 
\'ardrr. Serbest limanm istanbulda ya
tnlmas! i~in ugra§acak vakit buluruz. 
F'akat Harbiyenin Atati.irk alan1 olma
SI, devrim mtizesinin burada yo.pllmas1 
evgin (miistacel) bir i§tir. 

Eski !stanbulda Bizans, sultan, padi- 2 - Durac;. 
t Ornekler: 1 - Bu ciimle §ah, halife izerlerini gormek i~in stan-

bu!a gelen gezmen ve turistlerin sayiSI gramer kurallarma gore dog-
yiiz bine yakla§•yor. Bizden biraz ~a- ru degildir. mam.» 

balama ve propaganda ile bu sayi GOk 2 - Taksim amtmm mermer Bu sozler ~airi zevkten sarhos ediyor-
artabilir. Ya tarihin bir yapragmda ya- durac;m1 nasi! buluyorsunuz? du. Ve i~te bunun iGin kansmdan, bir za-
z1h bulunm1yan Atati.irk devrimini can- 4 - Tarif etmek = Tammlamak. man a~kla sevmi~ oldugu kansmdan sogu-
h olara~ Atati.irk nesline yara§an yeni Tarif = Tamm. yordu. Buna mukabil sevgilisinden ayn-
tstanbuldaki devrim miizesinde gar- Ornekler: 1 _ Bana ekono- hr aynlmaz kendisine mektub yazmasm1 
mek i~in gelecek olanlarm say1sm1 goz .. 
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·
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·yordu. 
minin son tanmuru soy er oni.ine getirelim!.. $ehre, memlekete k ·h 
misiniz? Sair vakit bulur bulmaz ocasmm 1 -

girecek yabanci parasml di.i§i.inelim. mall·nden dolayl fevkalade mahzun alan 
Bundan onemli (miihim) di§ tecim o- 2 - Eger yerinizi iyi tamm-
lur mu? hyabi!seydiniz bu kadar ara- zavalh kariSI Palas Ruvayyaldaki evinde 

d bnak1yor, evvela Potre - Saint - Martin-
$arbayhglmiza, ilbayhgimiza rica Y•P sormaz Im. deki aparl!mana ko§uyordu. Orada saat-

edelim. Hi.ikumete, ulusa, partiye yal- 5 - Te~ettut = Aynh§ma. lerce, bazan ~afaga kadar kahyordu ve 
varahm. Devrim miizesm1 istanbul- '"'rnek·. Yurd i•lerinde f1·ki·r d 

v ' o gider gitmez Jiilyet yaz1yor u: 
da, Atati.irk alamnda kuralrm. Alamn aynh~mas1 en biiyi.ik fela - · d d 
Ma~ka yanma dogru bittigi yerde, cad- kettir. «Eiler senin .,evgilin olmasa.lf 1m, as-

tun olmak islerdim. Eger dostlugunu hendelerin, bulvarlarm birle§tigi yerde bi.i-
ylik bir mcydan b1rakalun. Ortasma Not: Gazetemize gonderilecok den esirgeseydin, diz ~iiker senden kiipe-
Ulu Onderin yiice, ~imdiye kadar giir- yaz1Iarda bu kelimclerin osmanh- iii11, esiri11 olmakl•/lrrm habul etme11i rica 
diiklerimizden ~ok biiytik amdm1 (abi- calar1 kullamlmamasmi rica ede- ederdim.» 
desini) dikelim. Karaya (parka) Dol- riz. Daha bask a bir mektubda JU!yet on a: 
mabah~eye, denize ba§tan (hilkim) «Ben 11alnrz bir insan Riircrck deiiil, 

Bundan sonra da buyJk dahinin bli -
tun hm;mhklarrm, butiin fenahklanm ce
ken Jiilyet gene onun bir golgesi gibi -
dir. Onu her yerde tabb ediyor. 

Brukselde, Gurneseyde onun yanm -
dadn. Her gun b1kmadan, usanmadan a
na mektublar yaz1yor. 

Ve Yiktor Hugo «Houteville F eerie» 
de onun evinc aksam yemegine her geli
sinde yazl masasmm uzerinde bir mck -
tub buluyor .. On be~ senelik surgunun ni
hayetindc Viktor Hugo Parise avdet et
tigi zaman arllk beraber oturuyorlar. (iin
ku Madam Viktor Hugo olmustiir. 

Ye her sabah beraber yajad1klan bu 
evde Viktor Hugo yatagmm basmdaki 
komodun ustiinde bir mektub bulmak 
istiyor. Julyet ya§mm ilerlemesine ra~ -
men daima ve daima tam bir iislk ka
dm gibi ayni sevkle, ayni ate5le yaz1yor. 

Ondan kalmls olan en son mektub §U 

kelimeler ile bitiyor: 
«Seni seviyorum.» 

]iilyet II may1s 1883 senesindt ol -

yi.ice bir amd! dan Yi.ice Atati.irk amdma giden e§siz bir insanrn ~ok fevkinde bir varltk bula- * * * 

(Ba, taralr 1 inci •ahifede) 

ahk3:mt, her tlirlii niza, miicade1e ve 
muharebeleri ortadan kald1rmak ve ge
ce gi.indliz bi.itiin diinyanm ve pek ta • 
bii olarak vatanuruzm sulh ve saadeti 
i~in dua etmek oldugu halde hakl1 mii
dafaa vcsaitinin hazirlanmasmi da tah· 
mil etmektedir ve bunu sulh ve si.iku • 
nun ihliili 1~m gelebilecek her ti.irHi 
teh!ikenin oni.ini.i almak i~in elzem k1l· 
m1~t1r. 

Ki!iscnin bu mukaddes tarifatmm 
mukaddes ruhu ve h1ristiyanhgm ahlakt 
esaslarmdan ilham alan ana kilise Ba~
bakamm•z ismet !niini.ini.in memleketin 
miidafaasl it;in yapbjll soylevi tebcil e
derek vatamm1zm sad1k ve fedakar bii-
ti.in ortodoks evliidlanm vatana kar§I 
alan vazife ve fedakilrhklanm icraya 
ve herkesin ~ahsi selametini de temin e
decek olan hava kuvvetlerimize yardi• 
rna davet eder ve BQ§bakammiZin vatant 
daveti ve ana kn l. nin isteglnin herkt."-" 
sin vatansever kalbinde yaratacajll a
kislerin bol ve zengin neticelere erece
gine hit; ~iiphe etmemekteyiz.> 

Muglada 
Mugla 16 (A.A.) - Bugiin Halkevin • 

de toplanan Hava tehlikesini bilenler 
kurumu, yap1lan bag1§lamalan ve y1lhk 
yi.ikenleri yazm1~1Ir. Onemli bagi§la • 
malar vard1r. Halk veritlerine kn·an~ 
ve heyecanla devarn ediyor. Golci.iklii 
oglu Emin yiikenlerinden ba§ka 500 li-
ra vermi§tir. 

Balrkesirde 
Eahkesir 16 (A.A.) - Hava tehlike • 

sm• bilenler komitesinin haZirlad1jll 
toplanh bugiin Belediye alanmda ya • 
p1ldi. Toplanllda bi.iyi.ik bir halk )'lgmt 
haz~r bulundu. Alan bayraklar ve ha
hlarla si.islenmi§ti. 

Toplantmm olacagm1 duyanlar bP!li 
vakitten once alam doldurmu§lardL Ay
ta<;lar ve Halkevi ba§karu hava teh • 

likesi ve yurd savgasi hakklnda soylev

ler verdiler. Halkevi ba§kamrun hava • 

dan gelecek tehlikeyi canh bir surette 

anlatmas1 balk ilzerinde derin izler b1· 

rakb. 

Herkeste hava tehlikesini bilen iiye 

yaz1lmak it;in bi.iyi.ik bir istek vardlr. 

S ino pta 
Sinob 16 (A.A.) - Hava kurumuna ii

ye ve yard1mc1 i.iye kaydma devam e

dilmektedir. 11, ilt;e ve komunlara bagli 

koylerde de komiteler kurulmu§tur. 

ilbay yanmda Parti ve Halkevi ba§kan

larl, hava kurumu ileri gelenleri oldugu 

halde yer yer komitelerin t;ah§malanm 

gozden ge~irmektedir. -·-·---
Musolininin kii~iik oglu 

ilbayhgirnlza ve §arbayhgimiza rica 
edelim. Parti ha§kanhgma yalvarsm
lar. Devrim miizesinin en bi.iyi.igu is
tanbulda, Harbiyede, Atati.irk alanmda 
Yap1lsm. Bu alan kadar bu i§e uygun 
Yer var mldir? $i§lideki •inkllab mi.ize
Sini> de oldugu gibi bu alana getirebi
liriz. Amerikahlar koca binalan, kili
Seleri paket gibi bir yerden bir yere ta
ilyabiliyorlar. Biz de Atati.irk dehasmm 
<:levrim planlarml tamamlad1g1 evi bir
lta<; yi.iz metro otede bulunan, devrim 
l>llnlann1 Usarlama~a ba§ladiklan 
<\tatiirk alanma getirip koyamaz nu-

Evgin i~ alam kurtarmaktadir. $ehir bulvarm sagma soluna tiyatro, opera, rak sana lap1yorum.» M . Musolininin kii .. iik o g"lu 
Jd dT D. d Elli sene siiren bu muhayyerulukul a~k • i'in degel'ini say• ile gosterrnek kabil konservatuar, sergi yer!eri e e e 1 lr. lyor u. R omalr kurd yavrulan iinifor • 

1 b h d · k d · a1k Madam v ,·ktor Hugo haysiyeti ,.e macerasmm 15,000 mektubu §imdi cild-olmiyan bu alam kurtard1ktan, elde et- Do rna a <;eye, emze a ar men P ·1 R d b' F · • 
k lb. k ] b. ·d· 0 un biivle lenm•lir ve F ranslZ edebiyallmn en miihim masr e oma a rr Oft•t resm1 tikten sonra bulvar ac;1hr, miizeler ku- kendi kendine ~·kar. a • m ml! IT zevce 1 1. n . , 

ru!ur. Taksimden, Cumhuriy·~e!,t.,;aru~;5!dmS;·2., _________ _:V::_;.:.,!B~I!:R:::S:!:O~N!....:,:d~i!.l .:d;:,:ii::k:::m~e;:!:,:;.m::;e:,., .!im::::k:a::,n_v:,:a::,r_:IDI::;Y::.;d::;J~~...:.:K:e;::n::d:;i ~v~•:::• i:::k.:a:"_o::l.:a;.:ra::k:..:m;.:u:;.h;;:a..;.fa..;.z:.:a:.....:.ed:::i:.:.lm::.:.:.•k:.:.t_e_d_ir_. __;_::.g_e.:.f _id_i_n_i_s_e..:y_r_e_d_i;.y_o_r . ________ _ 
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Hakikat 

gizlenemez 

Atletizm F ederasyonu 
yazdar1 sansiir 

etmek istiyor 
lki ii~ giin evvel bu siitunlarda ko~ucu 

. Orner Besimin bir yaz!Sl .;:1kll. Orner Be· 
' 

1 aim, bu sene memleketimizde yap1lacak 
1 olan Balkan olimpiyadlanna Turk tak1· 
' nunm naSI! haznlandJgtnl anlatJyor ve 
1 bugiinkii ~eraite gore, en az bir ihtimalle 

dahi muvaffak olmam1za imkan bulunma· 
1 dJglnl ileri siiriiyordu. Senelerdenberi bu 

· ' ~lerin i~inde kavrulmu, olan bir atletin 
bu miitalealan ,.ok ac1 idi ve bu i§te ala· 
kadar olanlan ikaz etmek maksadile ya
zdml§h. Fa kat hakikatin biitiin aCJhgl ile 

1 ortaya atllmasmm atletizm federasyonu
nun .. ok camm "km1~ oldugunu a]dJglmlz 

1 bir mektubdan anhyoruz. 

Atletizm federasyonu, bize yazd.Jg1 
mektubda «maneviyatl knacak mahiyet· 

CUMHURin:T 

F enerbah~enin zaferi 
Diin kuliiblerinin 27 nci yiidoniimiinii kutluh 

yan F enerliler, isvi~re takimini 5 · 2 yendiler 

te olan bu yazdann faydaSJ olmad1gma Ge~;it re1'"inde teni•~;iler ve en kii~;iik lutbo lcular 

17 Haman 1936 

11Cumhuriyet, in miisabakasr -
Me,hur i, adamlar1 : 8 

Ivan Kreuger==--
Kreuger 1sve>te biiytik bir kibrit 

ima!atl miiessesesinin varisi idi. Go -
cuklugunda parlak bir uka gostermi§ 
degildir. Hatta hayatmdaki muvaffa -
kiyetleri, zekasmdan ziyade kurulmu§ 
bir i§i parlatmakta giisterdigi kabi!iyet 
ve sebatta aramak lazundtr. 

Kreuger daha pek gene ya§tnda, ida
re ettigi miiessese namma bir>ok i§lere 
giri§ti. Kolay ve zahmetsizce muvdfa
kiyetler kazand1. Biitiin tasanmrlar1 • 
na saglam bir riyaziyeci zihniyetini tat
bik ediyordu. Kreuger ilk once gayri • 
menkuller iizerinde biiyiik speki.ilas
yonlara girdi. Bu i§lerin iyi neticeler 
vermes! Zoll ve Kreuger §irketini kur
mak i'in Kreugere cesaret verdi. ,Bu 
§irketi beraber kurduklarJ ortagt ken
disinden pek fazla bahsettirmemi§tir. 
Firmamn ba§mda tamlan sadece Kre • 
uger olmu§tur. 

sahas1 kibritlere inhisar etmeiii. fs'"""; 
ve,te birgok bankalara, 1skandinavya • 
ya, ve Afrikanm §imal Jasmmda bir • 
~ok demir madenlerine, §imali isve~te 
altm madenlerine sahib oldu. • 

Dilnyaca tanmmt§ olan Erisan tele· 
fon §irketile G. K. F. §irketinin mu • 
rakabesini eline ald1. Bu §irketlerin de 
Kreugerin eline ge,mesi bugiin mil • 
yonlar tahmin edilen servetinin biiyti· 
mesine ami! oldu. 

kani bulunuyoruz. Bu sebeble bun dan (Bat taralc 1 inci aahifede) nerliler ,.,knlar. l svi .. reliler gi:ikmavisi ~ekmiyordu. 33 iincii dakikada Niyazinin 

Bundan sonra Kreugerin en biiyiik 
muvaffakiyetini harb seneleri haZJrla
dt. Bu devirlerde her nekadar biiyiik 
maliyeci hassalarmt kullanmak ftrsa -
bnr bulamamt§sa da, tsve,teki birgok 
kibrit §irketlerini kendi §irketine il • 
hak ile, sermayesini ve §Ubelerini go • 
galtmak f1rsattm buldu. Bu suretle bu
yiik bir kibrit trostii meydana getirdi. 
(Svenska Tandsticks) tri:istii. 

1930 danberi dilnyayt kastp kavuran 
buhrandan tabii Kreuger de mutazar
rtr oldu. Fakat Kreuger bu zaran te • 
lafi igin amele iicretlerini miithi§ su • 
rette azaltb ve amele sendikalarm1 
kendi kontrolu albna aldr. Fakat bu 
tedbirler de Kreugerin buhran kar§t • 
smda sars1lmasma mani olmad1. Mii • 
esseseleri insanlarm en miibrem ihti· 
yaclarma tekabiil ettigi i~in belki daha 
bir zaman dayanabilirdi.. Hatta ~reu• 
ger miiesseseleri o kadar kuvvetli idi 
Jij eshammm borsada dii§mesi bile Kre· 
ugeri sarsmadt. 

sonra bu gibi yaZJiarm federasyonumuza dt. Merasimden evvel halka, giizel par- pantalon, vi§ne.;:iiriigii rengincle du~ for• attlg• kornerde top Fikretin oniine d~§ti!· 
!iitfen haber verilrneden dercedilmeme • ~alar .;:alan askeri mmkanm ge,.id mar • rna giymi1lerdi. Kale oe~mesini Servet ka· Bir burun ~utii kaleye girerken kalec1 eh· 
&ini ehernmiyetle rica ederiz.» demekte • sma, miiessisler, denizciler, tenis~iler, at- zand1 ve Tiizgan arkasma aldt. ni uzatm1~ bulundu. Top yumruguna c;:ar· 
dir. ieller, futbol tak1mlan a yak uydurarak F ener tak1m1, heyeti idarec~ cezah parak gole mani oldu. 

Fakat iist iiste gelen felaketler niha· 
yet Kreugeri de dii§iinmege sevketti. 
1932 senesinde ailesi i~in gayet miihim 
masraflara girdi. Almanyadan on u, 
milyon alacag1 vardt. Bu parayt AI· 
manyadan tahsil i~in yaphgt te§ebbils· 
Jer fayda vermedi. Almanya harbden 
pek yorgun ,tkbgt i~in Almanyayt 
fazla da slkl§brmadr. Kreuger Alman· 
yamn en milhim alacak!J!armdan olan 
Fransa hiiktimetile Almanya arasmda 
bir mutavass1t rolil oynamag1 tahay • 
yiil ediyordu. Bu i§ ona Almanyadaki 
alacagmdan daha bilyiik bir servet ka· 
zand1racakb. Fakat bu te§ebbiisiinde 
muvaffak olamadl. 

F derasyon bu mektubdan ba§ka ay- sahanm etrafmda bir tur yapt1lar ;e .ge- olduklan i~in ~imdiye kadar O} n<~blm• • Devrenin bitmesine dogru her iki tarafm 
nca ~u teblig'i de gondermi§tir: lib nutuk kursiisiiniin arkasJOa diz11d.ler. yan. Cevadla Faz1h da aralarma alarak sag a~tklan ortadan ald1klan topu kale 

Tilrk Atletizm federaByonundan: . Ban do 1s tik~al m~r~:nt (~lark~.n ~u §ekilde dizilmi§ti: Bedi • Y ajar, Fa • online kadar getirip go! yapacaklan ma-

.BI·r tak•m gu"nlu"k gazete ve haftaltk btrkspborcu shandcakg.lmAtztl tild .. lrkegeh ~ekkt11: Miku~ ztl • Cevad, Esad, Mehmed Rc1ad • da kaleciler i1e miidahale ederek kalele· 
Niyazi, "-aban, Ali Rlza, N aci, .Fikret. rini hirer golden kurtardtlar. Devre bu mecmua!arda ulusal atletler ve te§ki • lej 1 kek sa ld a 1 a r ey e me 1 " 

ldt1mtza dahit olan zat!ar tarafmdan c;:e eKn 
1 

.. b0.?uk u. I d h V f 
. . u u u uran ar an mer urn as1 
tmza!aNie gerek Balkan, gerekse te~ • r h · · · b' d k'k 

. . . . 1 ,_mann ru unu taz1z H;m 1r a 1 a su • 
kt!at ~tleNne dmr yaztlml§ yazt ara ras- ld S .. I I ']d' 

. d " .. d "' "" .. su u. onra soy ever ven 1. 
ge!iniyor. Herkesm U§un ugunu yaz • B · b'tt'kt ·el'a k

1
"
1 .• . d u merastm t 1 en sonra ev~ .. 

ma.n kadar taba btr§ey olamazsa a "kl d b' fu b 1 ld 
• • . "'U er arasm a tr t o ma~t yapt 1. 

e!imizdek1 n1zamnamemn bu hurusta • 'kb ld I . d k" "kl · 
ki a~k hilkilmleri ~· f)iire, boyle yaz1!ar ., •

1
."k ·~1 ° mk~gba dn~lmd.zeB uc;:um her!m 

. b !a ma .. l a a a 1 e ta 1 e 1 1. unu u e· yazmak yasakttr. I r.!dt kt u ya>:t l'tn ] ' f •
1 

I' 1 k'b tt' 
"O"u "aluanlarm gayretini klrabi!ecelc 1 eg ence 'roykun"adrl ta 1 e I. 
• ~ ' • "' · · e au er ma~;r 
gibidir. Bunun i~n bundan sonra ge • .. .. .. 
rek Atletlzm federasyonuna bagh ku • S1ra F 7~.er - Gun~~. tekaudle1 1.m md • 

k . 1 · kse ulusa! at "IDa geld1gt zaman 1k1 tak1m da alkt1lar rum ve 1mse erm, gere • • · 1 
!etizm taklmmda ~ah§tmlan namzed _ arasmda sa hay a ~1kt1. Genchk z.~m.•~. a • 
lerin bu hususlara dair yazt yazmama _ nnda, Tiirk futbolun~n ~eref yukun~ o· 

· l muzlannda muvaffaktyetle ta~tml! kom • 
lart tebhg 0 unur.~ .• . b. t '<ler, §imdi, biraz ihtiyarlaml!, gobek sa· 

Evvela, yukanka t.ebl1gd~kr ~< ar a- llvermi§, sa~lar az~ok agarmlt bir H ziyet· 
lrnn~ sozile gazetelenn haflf terl!b • hor te yanyana dizildiler ve bol bol resim ,ek· 
goriilmesindeki maksad• anhyamad•gum· t' 'd.l 

I I. u 1 er. 
ZJ kaydettikten sonra esasa ge e 1m: ()yun ba~ladt. Bitinciye kadar da ka· Fenerbah~;e • Giinef tekaiid oyunculart bir arada 

Hakikatlerin a,,k,a ortaya vurulma • dm erkek herkes giilmekten kmld1. Is • 
smdan zarar degil, bilakis fayda .. 1kar. kalar, falsolu vurutlar arasmda. hi,. ti -
Bu i~lerin i~yiizlerini bilenleri, bunu soy- mid edilmedik bir anda i,lerinden biri 
lemekten menetmekle ortahg1 giilliik, gii· ustaca bir harekette bulununca lterkes 
listanhga ~evirmek kabil olamtyacag• gi- candan alkt§l bamerdi. 1lk bet daki • 
bi, atletle•imi7in istenilen tekilde ham • kahk h1z ge,tikten oonra oyun yava§la • 
)anmaSJm !•min eodemez. dt Top avuta gidince fazlaca yorulanl ar 

«Bu yaztlann ~ogu ,ah§anlann gay -
retini knabilecek gibidir» sozii i•e o•ta• 
da bir ,.ah§ma ve gayret olmad1g1n• go
re, bot bir laftan ibarettir. 

F ederasyonun, gazetelere girecek ya
Zilan onceden gormek istemesi de, T et • 
kilatt Esasiye kanununun menettigi «bas
madan evvel sansiir» demektir, ki bunu 

bir gazeteci Aifatile kat'iyyen kabul ede

meyiz ve Atletizm F ederasyonunun bu 

garib zihniyetini teessiifle kar§tlanz. 

Atletizrn F ederuyonu, atletlerin, yaz1 

yazmalanm menetmege kalkttacag• yer· 

de onlarda hamlanma ve muvaffak olma 

tartlanm biran evvel temin etse, hem va· 

zifesini yapm•l• hem de atletlerimizi net· 

rini istemedigi §ekilde yazl yazmaktan) 

kurtarm1~ olur. 
1 

Hakikatleri ni,in sakhyor\jZ ~ Miisa · , 
• baka tarihine §Urada ii~ ayhk bir Zaman Servet kaleoi onunde ... 

kai!Dittlr. Halbuki heniiz yap1lm1§ hi,.bir 
,imenlige uzamyorlardt. Giinetin hUcum 

feY yoktur. Miisabakalara on bet gun h d • f "k • b d 
. . . attln a sag tara yu ,e ag1r aSJYOI u. 

kala, stadt ve kotu ptshn• yaplirmak, at· b 1 d k' h 
Zaman zaman tri iin er en es 1 atlra • 

letleri hmpa sokmak ve tantanah prog- Jar yad edilirmiKesine hayknanlar i§iti
ramlar yapmakla Balkan atletleri kar11- liyordu: 

smda hi,bir muvaffakiyet kazan1lamaz. - Ya§a Dalgakuan, ye Mehmed I 
Berlin olimpiyad1 i,in Almanlar ii~ se - Haydi Babacafer ilL 
nedenberi miitemadiyen haznlamyorlar Tekaiide sevkedild•kleri halde bile 

ve sporculanm hamhyorlar. Biz ise so- Zeki ile Mehmed Nazif arama dala§l • 
dece bu itin JakrrdJsile avunup gidiyoruz. yorlard1. Birinci devre, yani . on bet da • 

kikahk bir miiddet bittigi zam~~ her iki 
Atletlerin miisabakaya naSJI hamla • taraf yan turtu gibi 1di. Y orgunluklaron1 

nacagmt, onlara derece kazandmnak i~in ,,karmak istiyen tiryakller saba ortasmda 
neler yap1lmaSJ lh•mgeldigini, atletizm sigaralanm tellendirdiler. 

federasyonu c;:ok iyi bilir. Elinde her tiir- fkinci on be§ dakikada iki tara£ ta 

Iii vas1ta n her ay avuc dolusu para a- hirer gol yapmaga muvaffak oldular. 
Jan antrenorleri vard~r. Biitiin bunlara Giinetin goliinii Yusuf Ziya penaltld\111 
ragmen timdiye kadar ne yapllm•tlir? yapli, F eneriu goliinu de Suad ,Iitle 

yapb. Her iki taraf biraz daha yorui~-
Sadece; hi~ 1 

rak oyunu kanter i,inde, mosmor ve tam 
Atletizm federasyonundan istenilen tur~u aibi biairdiler. Bugiin i<;!erinden 

fey, si)z)erimizin Ooiinde yap1Jacak bu kimbilir taCI yorgunJulctan agn VC SIZI 

mii .. bokelarda atletltrimizi feci bir ak•- i~inde kJVTan~yordur. 

b•te diiJiirmemek ve • ; li ~refimizi kur· F ener • Servet tak1m1 
ta.rmaktn. Bunu .Oylemek ve ist•mek ise Bu zevkli ve eglenceli rna~ f,ittikten 
c:ezalandmlacak bir su .. dejjil, takdir e- •onra ma biiyiik ma~a gelmi§ti. S::~haya 
dilece.k bir bueketbl', [cvvela Servet takmu arkasmdan da Fe· 

Oyuna saat bet bu .. ukta hake,n $azi 
T ezcanm idaresinde ba§landt. Scrvet ta
klml oyuncularmm eberisi v1~udsi:z ve 
ufaktefek. lki tarafm ilk anlarda 
bir§eyler yapmak istedigi goruJ;jyur. Bil· 
hassa F enerlilerin bayram giinlerini iyi bir 
surette bitirmelc istedikleri belli. Dor· 
diincii dakikada Niyazi ofsayidden bir 
go! atb, hakem saymad1. Isvi~reliler daha 

I ziyade ustahk gostermege ~ah,arak oy • 

1 njllnaga yelteniyorlar. Top miidafaalan
! na gt ldigi zaman gii~liikle defedebiliyor-

l
lar. F enerliler, bajlang•cda, iki miikem
mel a~•klanm jhmal ederek ortadan oy· 
nuyorlar, oyunu bir tiirlii a~m1yorlar. Ali· 
R1za top ayagma gelince biraz agtr ve 
yava1 manevraya ba~hyor. fsvi, relilcrin 
boylan k1sa ve viicud,iiz oldugu i~in za • 
man zaman yapbklan masumane favul· 
ler nazan dikkati ,.ekmiyor. Yapnklarl 
bu faY!IIIerin ekserisi elle itme §eklinde 
oluyor. 18 inci dakikada haflan Fikrete 
gene boyle bir favul yaptl. Hakem frikik 
cezas1 verdi .. Fkretin §iitii yan direge 
~arparak geri geldi. 

Ka~;an penaltr 
19 uncu dakikada mudafilerinden hi· 

ri on sekiz ~izgisi i~inde gene boyle bir 
favul yapt1, yanmdan ge~en bir F enerli 
muhacimi elle itti. Hakem de penalt1 
verdi. Fikret bunu avuta a ttl. F enerliler 
bu arahkta miitemadiyen hiicum ediyor
lardl. 

Birinci gol 
Penalbyt ka~Jran Fikret iki dakika 

sonra bunu telafi etti. Servet sag haftnm 
kaleciye vermek istedigi geri paS! yaka
hyarak F enerin ilk goliinii yapb. 

F ener, bu golii, riizgar altmda oyna
masma ragmen atml§tl. Bir arahk Servet 
muhacimleri de sag a~1klan vas•tasile bir 
ka~ hiicum yapnlar. 

Bedi. sag taraftan atllan bir korneri 
tekrar k01;ere att1. Arkasmdan attlam da 
tekrar kornere gondermege mecbur ol -
du. Sail ac•klan, dogrusunu soylemek la
Zim gelirse, .;:ok giizel korner atlyordu. 
Diinkii oyunda athg1 kornerlerm heosi de 
p,iizeldi ve F ener kalesine tehlike oluyO'r
du. 

Servet hiicum hattlnda sag a~1ktan ba§
ka bir de soli~ driplinglerile nazan dik • 
ka ti celbediyordu. Fa kat o da bazan, o 
kadar ~ok yap1yordu ki netice tak1mmm 
aleyhine ~lkJYordu. 0 ~al.m yaparken bii
tiin arkada~lan marke ediliyordu. 

F enerbah .. e riizgar altmda oynama • 
sma ragmen hasmm• SJlc11hrmakta gii~liik 

sure tie F enerin 1-0 lehine bitti. 
lkinci devre 

fkinci devrede riizgan arkasina alan 
F enerliler, miidafaaya az i1 diiwegini 
hesab ederek, Y a§ann yerine Lebibi koy
makta bir beis gormemi§lerdi. Riizgara 
kar~t oynad1klan halde bir go! ~1karan 
F enerliler, bu devrede de naSJ! olsa bir 
stder . daha noanz zihniyetile oy!)~~lar_-

.'flaturk buniine selenkler konuyor 

ken 8 inci dakikada Servet tak1m1 bir fri
kik kazand1. Lebib yer ve adam tuta -
mad.JgJ i~in sol ·~·klan a!dJgl pasla adeta 
kalenin i~ine girerek bir go! yaptl. 

8 inci dakikadan, yani vaziyet 1-1 be
rabere olduktan sonra F enerliler kar~• ta
raft bir ,ember i~ine ald.Iar. Her iki a
~·klan vas1tasile miitemadiyen kar11 ka
leyi tehlikeye dii~iirdiiler. 

F enerin ikinci golii 
J 4 iincii dakikada 1svi .. reli kaleci hie; 

beklemedigi bir zamanda bir gol yedi. 
$abanm uzaktan ve havadan attlgt topu 
SJ~nyarak tuttugu halde riizgar topu gene 
kaleye soktu. Vaziyeti 2- I lehlerine ~e
viren F enerliler tazyiklerini gittik~e arttr
dtlar. 

U~;iincii, dordiincii l)e 

be,inci goller 
17 inci dakikada N aci Niyazinin or

taladtgl topu iic;iincii defa Servet kale • 
sine soktu, 19 uncu dakikada Niyazi ka
fa ile dordiincii golii yaptJ. 20 inci daki
kada Ali RJZa, giiniin en giizel goliinii 
yapt1. Fikretin ortaladJgl topu on aekiz 
~izgisi dJ§mda ~abucak diizelterek bir ~iit 
attt. Top yan diregin i~ine vurarak be~in
ci defa olarak kaleye girdi. 

Fener tebm1 bu h•zla oyna111akta de
vam etseydi iki dakikada bir l(ol yapa • 
caktt. Nihayet onlar da gevtediler; cyuna 

Harb bittikten sonra hiiktimetler 
milletlerin sefaletlerini azaltabilmek i
>in birgok tedbirler almak istediler. 
Bilhassa paraya istinad eden bu ted • 
birleri ittihaz i'in biit>elerin miisaid 
olmadtgmt da bi!iyorlardt. Bu ihtiyac -
lar1, arzulan sezen Kreuger ortaya attl
dt. Hemen biitiin milletlere para ikraz 
etti. 

Kreuger zekasmt bu i§te gosterdi. 
Milletlere i:idiin~ verdigi paradan fahi§ 
bir faiz almad1. Fakat her memlekette 
kendi miie•seseleri, i§leri i~in oy le im
tiyazlar aldr ki, parasmm ona temin 
edecegi faizden ktrk elli misli fazla idi. 
Para verdigi memleketlerde ya kibrit 
inhisanm eline al!yot, veya buna mu
adil diger imtiyazlarm beraetini all • 

Kreuger bu mii§kiil vaziyeti kar§J • 
smda, kendilerine yardrm ettigi hem • 
cinslerinin borclartnl odememesi yti • 
zunden, bonolarmm biro;ogunun pro • 
testo edildigini gi:irdii. Mevcud serveti 
bu bonolan kar§tlamaga kafi ise de, 
alacaklann1 tahsil edememesi harb za· 
mamndak i mevkiini fena ha!de sars • 

yord11. 
Bununla beraber 

tJ. Miiessese iflasa siiriiklendi ve Kreu• 
Kreugerin faa!iyet ger bu miithi§ buhram hayatile odedi 

Bu rey varakastnt kesib saklaytniZ ·< 
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01 llllHIUIIIIIIIIIIII I 1111!111 I 1111110 IIUIII I I 111110111010 II II o I 111 f o oo o I oo I I 01 11110111 riUII t IIIIUIIIIIIIUJ 

Rey Puelas• 

Me,hur i' adamlar1 
8 inci 

II I ot I U I 011 I 0 too I IIIII Uti t IIIIUIOIIIIIt I It 1101111 I 1111111 II II I 0 I If I I 0 II I I 0 I I fiiiiiiiU I U 111111111111111111111 

isim ve adr•• .. ·--·-.. ----.. _ .. ___ _ 

I ehemmiyet vermez oldular. T akmd1klart 
bu ihmalkar vaziyetin cezaSJnt da 30 un
cu dakikada yedikleri ikinci golle gormii, 
oldular. Bu golii lsvic;relilerden ziyade 
F enerlilerin kendileri yapl!. 

Servet takJml, !ik ma,.lanndan sonra 
tehrimize gelen ecnebi tak1mlar ayann• 
da, belki daha a§agt derecededir. hi 
oyuncularmm hepsi hiicum hattlnda -sag 
a~•k. soli~. sola~tk- geri tarafta yalmz ka

. lecileri biraz iyi. 

Ar!lk Istanbul, kuvvetli ecnebi taktml 
oyununa susaml§l!r. Bizimkiler onlardan 
ders alacagma, onlar buradan bir§eyler 
ogrenip gidiyorlar. Buraya gelmek isti • 
yen ecr,·bi tak1mlan, fazla para kopar -
mak i~in, bilmem ka~ beynelmilel oyun • 
culan varm11, memleketlerinin §ampiyonu 
olan filan tak1m1 son defa yaphklan m•~
ta §oyle fena vaziyetlere sokmu1lar ~ibi 
laflarla hndilerini reklam ediyorlar. 
Bunlann yazdtldarm1, onlan getirten ku
liibler bize bildiriyorlar, biz de oyle ilan 
ediyoruz. Bu yaz1lan 1eylere istinaden 
iyi bir taktm, iyi bir oyun seyredecegini ii
mid eden halk ta ma~lardan sukutu haya
le ugram1~ bir vaziyette ~1k1yor. 

F enerbah .. enin diinkii galibiyetini tak
dir ve tebrik etmekle beraber bu sene lik 
ma~lannda dordiinciiliige kadar derece 
alml§ tak1mlanm•z, iyi giinlerinde Servet 
tak1m1m kolayhkla yenebilir. Be1inci ve 
altlnCJ gelen tabmlarla yapacagr ma~lar 
ise, aralannda kuvvet miisavah goriilebi
leceginden, hararetli olabilir. 

meseydi, daha dogrusu Lebib iki 
yaparak F enerin yedigi gollere sebeb 
m>saydJ netice 5-0 olacaktl. 

Fenerydmaz ikinci kumeye 
~e~ti 

Dun $eref stadmda ikinci kiime soJour11 
cusu Beylerbeyi tak1mile ii~iincii kiime 
rincisi F ener Y1lmaz tabmt arasmda 
rna~• yap!lm•stlr. Ma~1 F ener Y1lmaz 2· 
kazanmt, ve ikinci kiimeye ge .. mi§tir. F 
ner YJlmazJ tebrik ederiz. 

Be~ikta~ ikinci ma~1 da ka~~an•cq 
Ankara 16 (A.A.) - Be~ikta§ 

bm1 bugUn ikinci mac;ma Ankara $ATO 

piyonu <;ankaya taktml ile yapmt§tlr, 
Birinci devrede hire kar11 iki say! 

pan Be~ikta~!.lar ikinci devrede bir 
daha kaydederek 3-1 <;:ankaya 
yenmislerdir. 

Y enilmesine ragmen <;:an kay a 
giizel bir oyun gosterdi. Ve Be§ik 
ra korkulu dakikalar ya§attt. Be;ikta,h 
lar diinkii ma~ta goze batan ezici iistiin 
liiklerini bugiin gosterememi~lerdir. 
Ma~ heyecanh ve seyirciler i~in 

zevkli olmustur. 
<;ankaya .bugunkii oyunu ile de ~ok 

yetismekte oldugu hakkmdaki 
brmam•s tam tersi berkitmistir. 

Ankara at yan~lan 
Ankara 16 (T elefonla) -

biiytik bir kalabahk oniinde yaptlan 
n~larla ilkbahar at kotulan sonuna 
Basbakan, f~. Tiize, Ekonomi, ""'"'' 
Giimriikler ve Sii Bakanlan da kosU 
nmda idiler. 

F ener tak1m1, diin, bilhassa ikinci dev- Birinci ko,uyu Abdullahm 
rede adeta ekzersiz yaph. <;:ocuklar ev • kazand1. lkinci ko§uda Salihin AleiD'""I 
vela kar~1larmda bir Avrupa tak1m1 oy • birinci geldi. D~iincii ko~uda Ahm•d

1 nuyor diye gozlerini dort ac;:hklart zaman Fikretin T omu, Erol ve Dogan i•im e 
birbiri pe,ima golleri attverdiler. Ondan rindeki atlan masile birinci, ikinci, 
sonra da lsvic;:relilerin ne meta olduk!wn• cii oldular. Dordiincii kosuda r_,.,,.,,¥ 
anhyarak i~i adeta alaya doktiiler. lkinci a! Ceylam birinci oldu. Be§inci 
devrede Ya§ar ~1k1p yerine Lebib ~ • da R~s!emffiNonasr birinci oldu. 
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F esane fabrikas1 i§~ileri 
hallerinden memnun 

Bir mahalle halk1 
elektrik ve su istiyor 
Sultanahmedd~ Kaba.ahlda Bol ', 

sokakta oturaro ahali namma bir sikii ·) 
yet mektubu ald1k. Bu mektubda de-,l 
niliyor ki: Fabrika, i•~ilere, bilhassa kadm ameleye 

hertiirlii kolayhklar ve yard1mlarda bulunuyor 
I «Oturdu~umuz mahlle f,tanhulun ' 
ortasmda oldui\u halde bugiine kadar 1 
buraya ne elektrik, ne terko<, ne de 

Muhtelif fabrikalarda t;all~an kadm 
i~t;ilerin vaziyctlerini tctkik etmek ii· 
zere, bir arkada§UniZl bazl fabrikala • 
ruruza gonderip i~t;ilerin hallerini tet -
kik ettirmege, onl;mn hallerinden mcm
nun ve §ikiiyet.,i olup olmadiklanru sor
rna~a. bir derdleri varsa yazmaga karar 
verdik. Siimer Bankm Fesane fabrika
•Iru ziyaret etmi§ olan muharririmiz in
hbalarllll 1u suretle hulasa ediyor: 

Siimer Bank F e&ane fabrika&mm mii
hendisi Bay Orner beni biiyiik bir neza • 
htle kartiiadJ, Amelelerinden baz1 h · 
dmlarla goriitmeme ve onlan it ba1md• 
l!ormeme miisaade ettikten sonra fabri
kanin i~timai muavenet meseleleri kar~I
Imda nekadar hassas oldugunu joylece 
anlattJ: 
«- F abrikanm biit.,esinde i~timai rnu

avenet fash vard~r. Bu fas1ldan hastalara 
Yard1m ederiz. Mesela doktor raporile 
hastah~ meydana ~1kan amelemizin yev· 
tniyesini kesmeyiz. Ufaktefek hastahk • 
larda laz1m olan ilac re~etelerini yaptm· 
nz. Eger uzun miiddet yatacak bir ha•ta 
olursa onlan sanatoryoma yatmnz. Ka
dmlar anne olduklan zaman ii~ ay me· 
~uniyet veririz. Bu ii<; ay i~inde onlar 
Yevmiyelerini alular. Eger fabrikamn 
daimi amelesi ise hergiin ii~ kere evine gi
der ve <;ocugunu emzirebilir. lj<;inin " • 

yemek yemesini temin edebilmek ve 
1uretle s1hhatini korumak i.,in bir lo

hnta yaptJk. Ciinde yedi b~uk kuruta 
iki kap yemek ve eltmek veriyoruz. Bin, 
bin yiiz kadar amelemiz vard~r. Bunlann 
lsgari dort yiizii or ada yemek yer. Y e • 
tneklerimiz ~ok nefistir. Biz hepimiz, bii
tiin memurlar da o lokantadan yiyoru7.. 
llundan ba,ka okuyup yazmas1m bilmi
Yen gene ~ocuklar i~in kurslar a.,khk, me
lai zamanlanmn haricinde orada den ya
llarlar. 

Bizde mesai saati sekiz bu~uk saattir. 
'tger amele seki1. bu~uk saatten fazla <;a· 
IItn•a ona iicret \'erilir. 

- Sizde ~1kan ite gore mi iicret ve· 
tilir, yoba yevmiye mi ~. 

- Bizde yevmiyeli ve iicretli olarak 
iki 01n1f iKi vard1r. Ocretliler de ikiye 
lYnhr: Miinferid ve miitterek iicretli it
tiler. 

- Bunu ban a lillfen anlabr m151mz L 
llu, ne demektir ~. 

- Y evmiyeliler sekiz bu~uk saat ~a
hllflar, miktan onctden mukarrer yev • 
llliyelerini ahrlar. Miitterek iicretlilere 
~elince, onlar bir atolyenin i~erisindeki 
biitiin it~ilerdir. Bu i1~ilerin elinden ne
~adar it ~1km1)sa bedeli bir atolyenin 
l<;inde taksim edilir. <;ahjan ameleler bi
tinci, ikinci ve ii~iincii 11n1f olarak aynl
llli!lardJr. Ocretlerin taksimi de buna gii-
1• olur. Bir kl'ml miinferid iicretlilere ge· 
Iince bunlar kendi ellerinden ~1km1~ i~in 
~iktarma gore yevmiye ahrlar. F akat 
111er iicret ve ister yevmiye olsun, miktan 
llluhakkak bir adam1n maisetinin temini
~. kafi gelecek kadard1r. HesabimlZI oy
l~ YapmitizdJr. Buyurunuz, atolyeleri ~e
~iz 

*** 
Ku!aklan iizen bir yeknesakhkla itli

tOII makinelerin arastndan ~~~erek ilerli
~0tuz. Makmelerinin batmda duran in • 
~ar itlerine o kadar dalmttlar ve it • 
:"til makillenin her an dikkat ihtimam 
b:7en tlmankhgma o kadar zebunlar ki 
I an batlanm bize ~evirip te bakm,yor • 
~'!· Genii atolyelerde insanlann da ma
~ltteye uymut ve makine ahengini tutan 
ltnik hareketleri var. 
E:vveli yapaglarm ilk depo edildigi 

~barlardan ge~iyoruz, y1kama dairesine 
, 'Yoruz: kocaman kazanlann oniinde 
~klan takunyeli, ba~lan ortiilii iKi ka
lll)larla iKi erkekleri miitemadiyen ~ah· 
1 duruyorlar. hletme tefi Bay Sttkt son· 
~ bir nezaket ve sabula bana yapagt • 
~ kurutuldujiu, boyand18J yerlerden 
--. ren biikiildiigii, iplik oldugu, ipli • 
~ dokuma tezgi.hma gittigi, dokundu • 
~umat oldugu, pre,;e kondugu mii • ,.1 ve modern makineleri teker, teker 

Yor ... 

, havagazi girmemi<, bu rnahalle halb, 
bu medeni va<Jtalardan mahrum kal· 
ml<hr. Elektrik i~in Elektrik Sirketin< 1 

birka~ de fa mi.iracaat ettik, ~irket; yo-' 
lun bowk oldu~unu, havai hatla ce
reyam vermek kabil olmad1gm1 •oyli
yerek kabahati Bdediyeye att1. Hal· 
buki ayni sokakta Baytar mektebinde 
ve 50 metro a~ag1da bir dii(er sokakta 
cereyan vardu ve bu sok.agm ba,mda 
da umumi tenvirata hizmet eden koca 
bir liimba bulunuyor. Boyle oldu~u 
halde mahalleye elektrik almak kabil 
olamJYor. 

Siimer Banlrrn Fe•an• labrika•mdQ 
~allfcm T iirlr if~i ku:lara 

Her atolyede erkek i!~ilerin arasinda 
kadm i~~iler var. Hepsi bu yag ve yapa~ 
kokan atolyelerde h1kmadan, y1lmadan, 
netelerini kaybetmeden ~ah~1yorlar. Bui
ne yakla~1yorum. Heniiz Pek gene bir 
~ocuk: 

- Bir haftadanberi burada ~ahtiyo-j' 
rum, diyor. Bu hayabmda ilk girdigim 
i1tir. 

- Memnun musun ~ 
- Allah raz1 olsun, bize bu itleri ve-

renlerden memnun olmaz miylm hi~~ .. 
Para kazamyorum, anama bahama ba • 
kacag1m. 

Annesinin ve baha•mm yatama yiikii
nii omzuna alm11 bu kii~iik ve kumral 
kahramana bak1yorum. 

- A nan, bah an var m1 senin ~ 
- Evet. 
- Neden ~alliMiyor onlar~ 
- Anam eve bak1yor .. Babami itten 

~1kardiiar. Ciimriikte hamaldt, ihtiyarla· 
d!. 

- Bu it seni korkutmuyor mu?.. 
- Ekmegini kazanmaktan kim kor • 

kar~ 
Daha ileride bir batka gene k1z anla· 

tlyor. 
- Birka~ ayd1r buradayim, diyor, 

buraSJ ajagl yukan bir baba ocag1 gibi 
miitfik. Hem hayatumz1 kazamyoru1. 
Hem s1hhalimizle me)gul oluyorlar .. 

Gayet diiriist konutuyor. T ahsilli bir 
gene k1z oldugu belli: 

- Evet ortamd<tebin birinci !Imfm • 
dan ~1khm. T ahsilimi bitiremedim. <;a • 
htmaga mecbur oldum. 

Y almz kadmlann ~ahthgl bir ba1ka 
atolyede maiimum ve solgun ~ehreli or
ta yath bir kadm makinesinin batmda an· 
lahyor 

- Kocam Biiyiik Harbde kayboldu. 
Zabitti .. Bir miiddet esir ayl1g1 verdiler. 
Sonra oldii, dediler bana maatl av~. 
verdiler, fakat onu da lce.tiler. Hala 
maatlmm berahn1 alamadun. Muamelesi 
bitmiyormut. On dort senedir burada 
~ahtiyorum. Bir k1z1m vard1. Biiyiittiim, 
evlendirdim. ~imdi yalnlzlm. 

hletme tefi Bay S1tlu bu atoly•nin 
neden kadmlara aid oldugunu izah edi-
yor. 

- ~ok gene k1zlan, muhafaza etmek 
i~in boyle bir odaya koymajl daha mii • 
nasib gordi·;,. Esasen burada yaptlan it 
ince iflir. Kadmlara daha yaluttyor. Biz 
kad•.:> -"'eleden ~ok memnunuz. <;;:ok in
cedirler. Makinelerini iyi muhafaza eder· 
ler .. En iyi i~iler kadmlarchr. 

hletme tefi Bay SJtlti biitiin ameleyi 
kendi ~ocuklan; kendi kardqleri gibi se
viyor, hepsinin hayabm, hllluai hayatmm 
kii~iik derdlerini biliyor. Onlarla konu • 
tuyor. Hepsinin ona soracak bir miitkiil
leri hepainin ondan alacak bir nuihatleri 
var ve hepsi onu iyi bir tef gibi say1yorlar 
ve atolyeler inamlmaz bir intizam ve di • 
siplin i<;inde ~h~tyor. 

!Jerde gene bir k1z giiriiyorum. Se • 
vimli ve canh bir ifadesi olan yiizii ne 
sevimli! Yamna yakla!IYOrum. 

- Ben de biitiin arkada,Ianm gibi 
evlendim. B:.o~dan iki se11e evvel. §imdi 
de bir ~ocugum oldu. Ve velendikten ii~ 
ay sonra da kocam bakmad1, dondiim 
fabrikaya geldim. Eger bu fabrikada 
~ah,masaydlm ~ocugumla sokak ortasm· 
da kalacakhm. Halbuki burada ii~ ay 
ye,miyeli muuniyet ald1m. Ciinde ii~ ke
re baklcJya verdigim ~ocugumu gider em
ziririm. <;:ok ,iikiir iyi ya§lyorum. tsasen 
benim anam, babam kardeJlerim hep bu 
fabrikada ~al14mz. 

*** 
<;:ok miikemmel ve ~ok temiz bir ye

melc salonundan ge~iyoruz. Parlak te • 
miz bak1r kaplarm i~inde bir ~orpa ve 
bir de zeytinyagh fuulye var. )" Ullllda 

Dii!er taraftan terkos icin yap1lan 
miiracaatler de miisbet bir netice ver . 
memi~tir. T erkos idaresi, b\naya su 
verebilmek i~in her evden 150 lira te· 
sisat paras! istemektedir. Bu paramn 
verilmesine imkan bulunamad1gl i~in 
de mahallemiz susuz kalml,hr. Goste
rilen mi.iskiilat yi.iziinden her tiirlii me
deni ve s1hhi ihtiyaclardan mahrum bu
lunuyoruz. Bu hususta alakadar rna

, kamlann nazan diklcatini celbetmenizi 
dileriz.» 

T 1pla bir magara gibi 

Bv • ,. oih ~.,. m.,,.,. 
me,- o,.,.,.larmdan biri Alman
yatla Meklenburgtla Stavenho • 
gen civanndadrr. Bu ormandaki 
aia~larrn i~inJ e 11,20 renifli • 
iinde, 31 metro boyuntla ve 1000 
YtJfrntla olanlarr bile vartlrr. Ba 
ruim lrovuiuna 21 melrteb ~o • 
cugunan girebiltliii kocaman bir 
mefe aiacrnr wostermelttetlir. 

Halide ve arkadatlan 
17 haziran pazarteoi giillii 

9,15 te Suadiye pli.j1nda. 
(Velinin ~oeutu) 
Komedi 3 perde 

akf&ml 

Temoilden IOfW'A her tarafa tram · 

Yay temin eclilmitlir. 

da yiiz dirhem ekmek. Bay S1tki 

- Burada yemek yiyenler diyor, in
tizama ~ok ~abuk ah~lllar. Bizim arne • 
le S!mfmm medenile§mege o kadar i•ti • 
dach var ki tahmin edemezsiniz. Buradn 
yemek yemege gelenlerin ic;inde belki ev
lerinde ~atal ka!tk kullanmJyanlar nr • 
d1. Bugiin onlar her yemekte ayn ~atal 
degittirmek istiyorlar. 

F abrikanm kii~iik bir hastanesi var. 
Bir :...ran kadmlann diger taran erkek
lerin yatakhanesi. Bay S1tkt daima izahat 
venyor: 

- Buraya &ari hastahklan ve ameli • 
yat olacaklan yatJrmay1z. Fa kat evle • 
rinde tedavi edilemiyecelc olan diger h•s
talan yatmm. ~imdi ayag1m bir kangren 
yiiziinden kestiren bir amelemiz var. Bu 
Dariileytamh bir ~ocuktur. Kimsesi yok. 
Ba~ka bir hastanede ameliyat yap1ld1. 
Burada nakahetini ge~iriyor. Sabahtan 
aktama kadar burada bekliyen doktoru
muz vard1r. Aynca da di!';imiz var, a • 
melenin ditlerini teda\i e<br. Biiti.in bun
Jar i~in ameleden para kesilmez. Hepsini 
fabrika tediye eder. 

*** 
Biraz 1onra sermiihendis Bay Orner 

ve Bay S1tk1 ile birlikte yedi buc;uk ku
ru,la ll!.iikemmel yemei!i yerken amelesine 
bu kadar az bir para mukabilinde iki leap 
ndis ve s1cak. yemek yedirmegi temin e· 
den bu miies•eseden bir~ok miiess .. ele • 
rin ibret almalan lallm geldillini dii,iin· 
diim. Herhalde bu fabrika d; amelesini 

doyurmak i~in fedakarhk yapm1yordur. 

Bu sosya] bir fikrin ve le!kilat yapmak 
zihniyelinin bir muvaffakiyetidir. G;>niil 

istiyor ki mcmleketimizin her tarafmda 

bu fiku ve bu zihniyet daha inkipf et • 

Sl~ ··~ 

Y unanistanda Krall1ga 
dogru gerileme ... 

Bizzat Ba,bakan ~ldarisin partisinde bile 
Kralhk istiyenler varm1'! Metaksasla bir olu., 

(BaJ laralt 1 inci 1ahil~tle) 

kralc1 olma51 dolay"ile ald1g1 reylerin 
kaffesi kralc1lar tarafmdan verilmi1tir 
diyorlar. <;:aldaris partisinden mi.i!rit kral 
taraftan bir grup ta ayni iddiadadu. 
Bunlardan millet bin krah getirmek i • 
~in reyini verdi. Eger hi.ikumet rey1am 
yapacaihm deme'<ydi hi~ rey alamadlk
tan ba~ka bi1leri de namzed olarak iis • 
tesinde goremezdi. Biz partimizin krah 
getirecegine emin olarak namzedligim1zi 
kabul ettik» diyorlar ki bunda da isabet 
olmadigl meydanda. <;iinkii <;aldansin 
ahali partisi cumhuriyet rejimini resmen 
kabul ettikten sonra girdigi 1933 "''' • 
minde eberiyet kazanarak Vemzelosur. 
yerine iktidara ge~mi,ti. Y ani o ,·akit 
<;aldaris partisine rey verenler cumhu • 
riyet rejimini takib edecek diye reylerini 
vermitlerdi. 

Ce~en pazar giinii yap1lan s~imin rey 
neticesi yuvarlak hesabla tiiyledir: 

Hiikumet cephesi 672 bin, kralc1lar 
150 bin, komiinistler 87 bin • Bundan 
evvelki se~imde komiinistler 55 bin rey 
alml§ken bu defa fazla rey almalan se· 
<;ime girmiyen Venizelistlerin bunlara rey 
vermelerindendir. • 79 bin miistakiller, 
89 bin de bozuk rey ... 

Bu hesaba gore kraldann 150 bin re 
yi istisna edilirse geriye kalanlann ne 
miktann1n cumlouriyet~ilere, nekadannm 
kralc1lara aid oldugu hesab edilemez. 

Metabas se.,im ortaya .,,kmca hiiku
meti ele ge~irmek i~in iyi bir fusat bul • 
duguna kani olarak. kralc1hk bayragJ:lJ 
a<;b. Metaksasm bu hareketi hiikumetl 
ist~r ist~mtz rejim mesel~sine temas ettir· 
di. Reiim i(in reyiam yaptJracai1;m1 halka 
vadetti. ~imdi hiikumet ahaliye kar§I o· 
!an bu soziinii yapmaga hamlan1yor. 

F aht bunda da iki tiirlii z1d cereyac
la kar,,Ja,malctadu. Bu cereyanlann bi
risi eski muhalif partiler olan eumhuri • 
yet~i Venizelistler, digeri de kendi portisi 
olan ahali hrkaSlnm i<;inden gelmek.te -
dir. 

Partinill i(inden gelen muhalefet gali
ba <;aldarisi daha fazla yoracakhr. Siiy
lendiRine gore bugiin kabinede bulunan· 
lardan bir iki kiti hpla Metaksas gibi dii
siinmekte ve particle niifuz sahibi bulun
mak.tadular. Hatta bunlardan T a run Sa
kant T eodokis kendisini <;aida rise halef 
gormeltte ve Metaksas ile pek SJkl temasta 
bulunmakta iniit. 

Batbakan <;:aldaris bugiine kadar par
tisine ~ok hakim bir vaziyettedir. Eii;er 
meclis a~1ld1ktan sonra bu vaziy~ti muha
faza edene korn1u memlekette anormal 
ahvalin zuhuruna imkan verilemez. 

Bir Framt% muharririnin 
inttbalart 

Bir Fran•1z ga7tteci•i Yunanistanda r~
jim me<el.-ine clair sun! an yazmoktadir: 

M. <;:aldaris, henii7 halk partisinin •efi 
bulundu~u mada, arkada,lannln dii • 
~oiincelerini bana ~u tanda Rnlatrm(h: 
«- Biz me rutiyeti krallllc re)tmme 

lercih etmekle beraber cumhuriyet reii • 
minin de dii•man1 degiliz. F aht, 1922 de 
Yunani•tanda cumhuriyetin te•isinde kul
lamlan kanunsuz vaSltalann, aleyhinde • 
yiz. Giiniin birinde birka~ zabit Atinava 
c1karak iktidar mevkiini an<mn ele aldl
lar. Halk Anadolu bozgunundan dolay1 
vorgun oldugu i~in karS!hk S(osteremedi. 
Bu sebeble, Yunan cumhuriyeti hichir ka
nuni esasa dayanmamaktadJr. Hatta, 
bunda muzaffer olmu1 bir ihtilalin vaka
yi dolayJSile meydana gelen mesruiyeti 
bile yoktur, zira bir ihtilal olmul cle~ildir. 

1922 seciminin dogruluguna da inan
mlyoruz. 0 tarihte kral partm •eAeri 
memleketten uzak!astmlml§lardl. M. Me
ta bas Framaya <lgmml§h. Bin>! ben in
tihab dairem olan Korente gitme istedi
il;im Zaman, polis miidiirii beni tevkif et
mek iizere emir ald1~ln1 soyl•di. Bir(ok 
1ehirlerde, rey sand,klarl, se~imden bir 
giin evvel kaldmlm1stl. 1923 plebisitine 
gelince, bunun, i~inde cereyan etti~i !C

rail, yolsu1luguna hi~ siiphe buakmamak
tadn. Kabinede Dahiliye Namhi1;1n1 ka
bul ettii(im zaman, arkada,lanm, bana 
baska bir kabine teskil etmegi teldif etti
ler, reddettim. erait degi§memitti, neti • 
celer de ayni olacaktJ.)) 

I mart i<yamnm bir hezimetle bitisi ve 
Venizelosun ka~ma!l, bundan sonra arhk 
onun memleket itlerine elini uzatma'lna 
tamamile manidir. ~efi ortadan kaybolan 
parti ne oldu ~ Venizelos taraftarlan hal a 
cumhuriyet~i midir ~ Cumhuriyet, Veni
zelos taraftarlanna dayanamad1g1 takdir
de, Yunanistandalci vaziyeti ne olaeak • 
hr~ 

M. Rulata Kralcr 
hte bugiin zihinleri ;,gal eden •ualler 

bunlard1r. Bu ouale ilk defa olarak M. 
Rufoss cevab vermistir. Bidayettenberi 
Venizelos taraftan olan eski Hariciye 

azm Rofeo bo luoa. faltar enerjili ce
vab1nda diyor ki: 

Venizelos milli birlik dava<ma ihanet 
etmi1tir. 1 martta cumhuriyet tehlikede 
dei!;ildi. Bugiin, ihtiyar Giridlinin hatas1 
y~ziinden tehlilceye girmi1tir. lsyan, reii
mJ sarsh. Kralhgt timdi tercih ediyorum 
ve Kral ]orjun avdetini istiyorum. 

Yunanhlar kralhgm avdetini sulhiin ve 
memleket icinde ban,lk.hgm bir sembulii 
telakki :ttilcleri giin, Kral ]orj partiyi ka
zanabll!r.» 

Bir Adisababa konferans1 ihtimali 
(B"f laralr I inci 1ahii.Jc) yiiriiten Giornale d'ita!ya gazetesi di-

.llu vaziyet kar§lSmda, baZl yabanc1 yor ki: 
gazeteler, takib edilecek en dogru yo- •Siivcn kanahmn ve gene! ola • 
Jun, !talya ile Habe§istan arasmda, ita!- rak butiin deniz, bogaz ve g~idlerinin 
yaya bir imtiyaz bah§edecek olan bir Uluslar Kurumuna hirer siyasal ted • 
anla~ma viicude getirmege ~ah~mak bir aleti olduklan kabul edilirse, hava 
oldugu fikrini yiirutiiyorlar. filolarma kar~1 ne gibi tedbir almabi • 

Romadan t;ekilcn bir telgrafta bu lcccktir? ~imdiki bogazlar rej1mini 
fikir clrafmda miitalea yiiriitiilmck - derhal tam olarak degi§tirmek lazam _ 
te vc denilmektcdir ki: d1r. 

.ttalyayi, Habe~istanda takib etti~i Kurulacak yeni rejim arsmluaal ol· 
cmeller hususunda tatmin etmek ko • mah ve baz1 hukumetlere verilen !;. -

layd1r. Bunun i'in de, ingiltere ile liinliileri t&§lmamahdll'.• 
Fransamn anla~mas1 ve 1906 muahede- Siivey§ kanahnm kapatumast baZl 
sini, italyanm Iehine olarak tadil et • lngiliz gazcteleri tarafmdan ileri siiriil
mesi kilfidir.• Hatta, Paris gazetelerin- mil§tiir. 
den biri, Mu,olininin arzusunun da bu !talyan basmt bu gazetelere eevab 
yolda oldugunu yazml§br. Romadaki vcrerek Uluslar Kurumu nizarnnamesi
alakadar makamlar, bu mesele hak • nin 20 inci maddesini habrlatmlflar • 
kmda hi~bir~ey bilrnediklerini soylii· dlr. Bu maddeye gore, Kuruma iiye 
yorlar. 1talyan hiikilmct §efinin, Cag • olan hi.ikilmetler, nizamnameye uygun 
liari &Oylevinde biitiin dti§iincelerini olmlyan onceki taahhudleri hiikiimsiiz 
izah ettigi vc o tarihtenberi vazivPttc bileceklerdir.• 
hi~bir dcgi§ikligin olmadJ~I da ilave Bir Atli•ababa toplantrn 
edilmektedir. I Londr_a 16 (~ususi) - ingiliz efkilri 

• 
Zavalb amele 

Mezbaha ~en~elile 
ba~nndan yaraland1 --

Zanlll bir am•le feci bir s~rette yaralan• 
m"IJr. Hamal fbrahim, mezbahada ~ah• 
•nken tt nakleden ~engel, yuva>mdan 
c1km!S ve zavalhnm ba11 ile omuzuna ta· 
k1larak agu ~urette yaralanmasma sebeb 
olmu~tur. 

Y arah fbrahim Beyoglu hastanesine 
kaldmlmlShr. 

Balkan kupas1 ma~lari 
(BaJ taral1 1 inci •ahiletl~) 

<mdan dolay1 Bulnristan1n kendisini bah
tiyar addettigini, bu spor tema<lan •aye • 
•inde Balkan milletlerinin birbirlerile ya
kmla.acagml soyledi ve muvaffakiyetler 
diledi. 

Krahn soylevinden sonra a•keri ban • 
do; Yunan, Rumen, Yugoslav ve Bulgar 
milli mar,lanni ~ald1. Miiteak1ben sporcu· 
Jar, kralm huzurunda bir g~id mmi yap
hlar ve sahadan ~ekildiler. 

On dakika sonra evvela Yunan, son· 
ra Bulgar milli tak1mlan •ahaya tekrar 
~1khlar; halk1 selamladJiar. Kur' ada Yu· 
nanhlar kaybetti ve Yunanhlar giine1e kar· 
" dii<tiiler. Ma~J Romanyah bir hakem 
idare etti. Y an hakemlerinin ikisi de Yu· 
goslavyah idi. 

Ilk Jevr .. 
flk dakikada Bulgarlar hiicuma gectil~r. 

Yunanhlar, bunu kolayl1kla durdurdular 
ve mukabil bir ahnla Bulgar kalesine ka· 
dar indiler. Arkadan neticesiz bir Bulgar 
hiicumundan sonra Yunanhlann ikinci hii· 
cumunu Bulgarlar kornere a tillar; fa kat 
Yunanlllar bundan istifade edem•diler. 
Yunanl1lar topu havalandmyor ve be1 o
yuncu onde, be§ oyuncu arkada olmalc ii· 
zere yeni bir tabiye kullamyorlar. Bul· 
~arlar, bundan istifade ederek hakimiyeti 
ele aldJlar. Bulgarlar canla ba,la oynuyor• 
lar. 

23 iincii dakikada Yunanhlar kuvntli 
bir hiicumla Bulgar kalesine inerek ilk 
qollerini a tillar. F akat Bulgarlar, top or• 
taya gelir 1>elmez derhal hiicuma g~erek 
24 iincii dalcikada beraberlii!i te•lS ettiler. 

Bulgarlann goliinden sonra Yunan • 
hlar birbiri arka•mda hiicumlarda bulun• 
dular, hatta bir komer kazandllar, fakat 
i<tifade edemediler. Bu arada Bulgarlar 
ikinci gollerini de yaphlar. Yunanhlar, 
bu goli.in ofsayt olduguno iddia ettiler. fa· 
kat hakem bu itiraz1 nann dikkate al • 
mad1. Bul~arlar, be, dakika sonra iic;iin· 
cii golii de atarak ilk devreyi 3-1 bitir• 
diler. 

fkinci devrenin 13 iincii dakikao1nda 
Bulgarlar dordiincii, 17 inei dakikada da 
~inci gollerini atmaga muvaffak oldu
lar. Fa kat be,inci golden sonra Bulgar 
tak1m1nda yorgunluk alametleri g;;riin • 
melle ba~lad1. Daha gene oyunculardan 
miirekkeb olan Y unan takiml ise canhhit· 
nt kaybetmemi,ti. Bu 1ebebden hakimi • 
yet Y unanhlara g~ti. Yunanhlar bu ••· 
yede 35 inci dakikada ik.inci l!ollerini de 
athlar. Oyun bu suretle 5-2 8ulgarlar111 
galibiyeti ile bitti. 

Y ann (bugiin) Yugoslavya • Roman
va milli takunlan kartllatacaktJr. Rumen 
takun1 profesyonel oyuneulardan miirek • 
keb oldugundan <;ok kuvvetli olduiu siiy• 
leniyor. 

MEMDUH TALAT TEZEL 

ZeJUrli yWmlar 

Lavoro Fascista gazetesi, Londrada umurnl} csJ ita!) an gazetelenmn Habe -
ne§redilen ve !talya tarafmdan tngihz §!Stan mesolcsi dolavJsile 1ngiltereye ~a
ve Frans1z hiikil.metlerine yeni bir h§lanm iyi kar§Ilamaml§tlr. Halbukl 
plan teklif edildigine dair olan habcri lngiltcre aradaki anl~amamazhgm halli 
tekzibe sat.ihiyettar oldugunu yazmak- i~in biitiin niifuzunu kullanmi§Ur. M. 
tadlr. Musohninin Habe§istanla gorii!ecek he- , 

Bu plana nazaran, Habe§istan Mu -
savayt ltalyan Somalisine baghyan bir 
demiryolu in§a etti~i takdirde, 1tatya 
her tiirlii sUe! hareketi durduracakbr. 

Tribuna gazetesi de, ltalyanm, takib 
ettij\i Habe~istan siyasasmda Uluslar 
Kurumuna kulak asmad1{:1D1 yaz1yor, 

Avandan Robert Forges - Davan.ati, 
yazd1g1 bir makalcde, ·Uluslar Kuru • 
munun Hai>E>§ meselesindeki butiin ma
nevralan, bizim nazar1mtzda stftrdtr• 
demPktedir. 

Y a tayyareleri ne yapacaklar? 
Ruma 16 (A.A.) - Habe~islanla 

hmb !htimali kaq1smda !talya ·a mu
kabele olmak i~in Siiven kanahmn 
kapatdmas1 meselesi haklnnda fikir 

sabma kimscnin mani olamlyaeagJ tar • 
zmdaki soylevi, harbe kar§l bir tedbir a
hndlgl takdirde italyamn Uluslar Kuru
mundan aynlacagJ kanaatini vermi§tir. 

Umumi cfkar Uluslar Kurumunun 15 

'"Sa :z:enci tliinyanrn en :z:elairli 
yrlanlarrnr kollarrna, boynana 
Jolamalrta ve ltentlmne lai, bir· 
fey olmamalrtadrr. 

ve 16 nc1 maddelcri italyaya habrla - "'-~-----..... - .... -..,.,..., .... ...,!!!!! 
hld1g1 takdirde ortaya l;>ir Avrupa Man- li vard1r. Fransa 1906 antantmm kmdl. 
9ukosu meselcsi t;Jkacag1 ve Avusturya- sine verd1jli haklardan vazg~mi,.., de 
nm italya Vt' Almanya tarafmdan isti • Londra ve Roma bunu yapmam1§lar ve 
Jasma kalkl§llacam kanaatindedir. bilhassa lngiltcre Sudan ve MJS!rl 1111 • 

ltalyaya gcni~ imtiyazlar ve Somali ·i layan Tzana goliinden vazg~miyecek• 
!talyayan Eritresine demiryolu kolay- tir. 
hklan gostermek suretile mesclenin Afrika Deniz lrumantlanlrir 
halledilmesine dair ~1kanlan §ayialar Roma 16 (A.A.) - italyan hiikume-
p<'k te bo~ degildir. ti, Dogu Afrika i~in bir yiiksek deniz 

Bunlar1 knu~mak iizere yakmda A- kumandanhg1 ''karrni§br. (lhdas et • 
disababada bir lngiliz, Frans1z, 1talyan mi~tir). Bu kumandanllk Muaoua11 
ve Habe§ toplanmas1 yap!lmas1 ihtima- yerle§ecektir. 
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Kutiilammare T iirk 
Almanlarla ili$igi 

zaferidir, 
yoktur! 

Misrrin 1923 
temel yasas1 

Bir Alman yazganmm yazdiidari hilafma, biitiin 
Kutiilammare muharebelerine tek bir Alman ne· 
feri ve tek bir Alman topu i~tirak etmi' degildir 

Kral, temel yasasmm 
iadesini kabul etti 

Kahire (Hususi Muhabirimizden) -
1923 kanunu esasisini iade ettirmek i~in 
bir miiddettenberi ba~hyan miicadele en 
ate~li giinlerini ge~irmektedir. 

(Baffaralt 1 inci oohilede) 
mahdtr, 9iinkii bu, ancak boyle bir 
kuvvetle almtr bir hakttr. Bazt teknik 
i~lerde kullamlan bir avu9 A!manla ve 
onun sevk ve idaresile, yiiz binleri ge-
9en itilat kuvvetleri yok edilemezdi. 
<;anakkaleyi ve dolaylSile Tiirkiyeyi 
kurtaran Komutan, Almanlarm iddia 
ettikleri gibi Liman fon Sanders degil, 
rntl!etmin felaketlerine kar~1 daima 
gogsunu germi~ olan Buyiik Kurtartct 
Kamal Ataturktur. Eger, Anburnu ve 
Anafartalar kahramant, strf kendi yuk
sek goru~ ve kararlarile ingilizlerin; 
Liman fon Sanders tabiye ve sistemi~e 
kar~t yaphklan Artburnu ve Anafarta
lar baskmlanm kaqllamanu~ olsaydt, 
acaba <;anakkale kurtulur muydu? Bu 
sebeble, <;anakkale utkusu, Tiirkun 
Buyiik Kurtanctst Atatiirkiin ve onun 
sevkettij!i Tiirk ordusunun ve ulusunun 
oz ma!tdtr. 

Kiitiilammare utku•u 
Irak cephesine ve Kutiiliimmare ut

kusuna gelince: 
Alman yazgamnm yazdtgt gibi, <;a -

nakkaleden sonra ingilizler, Iraktan 
bir netice aramt§ degillerdir. Esasen 
tngilizlcrin <;anakkale Bogazmt a9mak 
te~ebbiisiinden maksadlan; Tiirk kuv
' etlerini Avrupadan aytrarak tck ba • 
§tna ezmek ve boylelikle Bogazlan ve 
Anadoluyu ele ge,irerek Hindistan 
vollarma sahib olmak gibi, buyuk bir 
hayalden ibaretti. Bunda muvaffak o • 
lamtyan lngiltere, miimkiinii aramaga 
kovuldu ve bunun neticesi olarak ha -
reka.tm stklet merkezini Filistine nak -
lederken diger tiili bir ktstm kuvvet -
lerle de Irakta yeni hedeflere ko§tU. 
Filistin harekahmn gayesi; Siivey~ ka
na!tmn emniyeti oldugu gibi Irak ha -
rekiitmm da hedefi, Hindistan kara yo
lunun kapanmast idi. Bagdad - Tebriz 
iizerinden Rusya ile birle~mek, astl 
maksadm bir ortiisii olabilirdi; ,iinkii, 
demiryolsuz olan bu derin bo~luktan 

Rus ordusunun ikmaline kalkt§mak 
imkanstzdt. Bu halde Irak seferinin ta
bil hedefi Bagdad olabilirdi. Musul pet
roll;an da bu harPk.ah t.akviye <ed.er bir 

sebebden ba§ka bir§ey olamazdL. 
!ng:ilizler Irakta harekiita ba§laym -

ca, buranm da miidafaast i'in Tiirk 
ordusunca icab eden tedbirler ahnml§ 
ve Mare§al Goltz buradaki ordunun ba
§tna geldigi zaman bu orduyu ve o -
nun, zaman ve imkiin nisbetinde ikmal 
edilmi§ olan geri te§kiliitmt haztr bul
mu§IU. Belki, Mare§al Goltzun geri i§· 
lerini takviye ve tslahta bir yardtm -
Ian olabilmi§ti. 

vet giinderilerek buras1 elde bulundu -
ruldu. ingiliz takviye kuvvetlerile ~eyh 
Said de 24, 25 1.kanun 1331 de yaptlan 
muharcbelerde, du§man hayli ytpra!tl
dtktan sonra Tiirk kuvvetleri (Vadii -
kilale) 9ekildi. Bundan sonra ingiliz 
takviye kuvvetleri: 

7, 8 l.kiinun 1331 de 1 inci Felahiye, 
24 ~ubat 1332 de Sabis, 24 mart 1332 de 
2 nci Feliihiyede, 27 mart 1332 de 3 
iincu Felahiyede, 4 nisan 1332 de 1 in
ci Beytiisa, 5 nisan 1332 de 2 nci Beyli
isa, 6 nisan 1332 de 3 iincii Beytiisa. 

Ve nihayet son te§ebbus olarak 9 
nisan 1332 de 4 iincii Felahiye muha -
rebclerinde kat'i maglubiyete ugratt -
larak bu suretle Kutiiliimmarcdeki 
Tavsent kuvvetlerini kurtarmak te -
§ebbusleri de Tiirk kuvvetleri taraftn
dan tamamen kmlmt§ bulunuyordu. 

Bu esnada, !randa Alman nufuzunu 
takviyeye ugr"§an Mare~al Goltz de 6 
nisan 1332 de Bagdadda olmii~tii. 

Yukandaki muharebeler esnasmda, 
havai hatlarla Kutulammareyi ikmaiP 
,alt§an lngilizler en son olarak 11 ,12 

Biitiin gazetler miittefikan bu kanu
nun iadesi lehinde bir li•an kullanm•kta
dtrlar. Kral, kanunu es.,isinin iadei hak
ktndaki muvafakat mektubunu gazete • 
Jerde ne1rettirmek suretile, milletle bera
ber oldugunu ilan etmi~tir. 

Ge~en gun, Ba~vekil Tevfik Neoim 
Pa~a bah~e•inde hususi bir dave! yap • 
m11 ve bu davette Vefd ftrka!! reisi N ah
has P •1• ile Vefdin ileri gelenleri bu • 
lunmu,lardtr. 

V aziyet ~udur: Kral, T evfik N esim 
ve N ahhas Pa1a 1923 kanunu e.asisinin 
iadesi nokta•mda tamarnen mutabtkttrlar. 
Biitiin memleket bu kanunun iadesi hu • 
susunda birle,mi1tir. 

lngilizler i1in nezaketini takdir ederck 
bu me•eleyi tatilden •onraya atmak ve bu 
suretle vakit kazanmak i•tiyorlar. A•a • 
biyet hakim olup gazeteler pek sert bir 
[i,.n kullanmaktadtrlar. Ani bir ka•atla 
1923 kanununun iade•i ihtimali dahi 
mevzuu bahi•tir. 

nisan 1332 de Tavscnt kuvvetlcrine Muglada yo! faaliyeti 
(Golgar - K,1digelen) vapurile yiye -
cck gondrrmck istedilerse de bu gemi Mugla 16 (A.A.) - tl i~inde yo! 
de Ti.irk kuvvetleri tarafmdan yaka • onarmalarma devam ediliyor. T ava• 
Jandt.~tndan, arttk butiin umidleri so • yolunda yakmda a~tlmalar yap1lacak ve 
nen Tavsent, 16 nisan 1332 de teslim yolun yapt i1lerine eylulde ba1lanacak -

1m · .. 1 14 30 d k t' hr. Bu yolun bu ytl Denizli •mmna u -o U§ ve aym gun saa , a 1 a-
laltmlacagt !antlmaktadlr. 

lanmu Kutiilammareye g:irerek ba§ - -------~..,.-=.,....-----
larmda be§ general olmak iizere 14,000 
ingilizi esir etmek suretile Tiirk tari -
hine Kutiiliimmare utkusunu ge9irmi§· 
lerdir. 

Kutiilammarenin du§mesine kadar 
cereyan eden biitun muharebelere, tek 
bir Alman neferi ve topu i§tirak etmi§ 
degildir. Kutulammare, gerek muha -
rebe ve gerekse sevk ve idare bak1 -
mmdan tamamile bir Tiirk mali ve bir 
Turk utkusudur. Bu hususta Alman 
yazganmm yaztlart tamamen bir ha -
yalden ve yalandan ibarettir. 

Tav•endin teslim olufu 
Tavsendin teslimine gelince: 
Buna en mi.ihim sebeb a~ltk olmu§ -

tur. Get~i, mevcud tahkimat kerpi,ten 
ib:ireth. F'akat bu tablcTfuah ytkmak 1-
'in eldeki Tiirk to~usunun ~ogu, adi 
ate§li olmak iizere hafif top,u idi. El
de agtr top,u olmadtgmdan, Kiltiilam
marenin teslim olmasma kadar bek -
Jenilmek zaruretinde kalmmt§ltr. Eger 
elde agtr top9u o!saydt, Kutiilamma -
renin daha ,ok evvel dii§iiriilecef:i mu
hakkaktt. Bu cepheye gelen ilk 15 lik 
Alman obi.is bataryast ancak 21 mayts 
1332 de muharebe sahasma girebilmi~
ti. Bu zamanda ise, Felahiye muhsre • 
beleri bitmi§, Kutiiliimmare de du~mU§ 
bulunuyordu. Bu tarihl hakikatler kar
§tSmda Alman yazganmm hayali yazt -
!annm tamamile uydurma oldugu an -
la§tltr_ 
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Soldan saga: 

1 - Geminin demiri, gemiyi isteni
len yere giituren §ey. 2 - Etraft su ile 
9evrilmi§ kara, kahn ip. 3 - Eski M 1 -
strltlarm en buyuk mabudu, rakt_ 4 -
imparatordan kii,uk hukUmdar, an -
lam. 5 - Bir italyan !imam, senenin on 
ikide biri. 6 - Kulube, bir§ey soyleyip 
diger bir§eyi kasdctmek. 7 - Onunla 
yiiriiruz, bizden ,Jktp Iraka ge~en bir 
nehir. 8 - Elbisede e§ya konan yer, 
memlcketimizin Karadeniz ktytsmda 
oturan bir taktm ahali. 9 - ttzerine bi
nilip gezilen hayvanlardan biri, ktya
fet. 10 - Yere inen bu!ut, bir §a§trma e
dah. 

Yukartdan a§agt: 

1 - Gcmiyi yuriiten vasitalard~n 
biri, duman ~tkan yer. 2 - lsim, hur -
met. 3 - Onu kazanmak i'in 98h§tnZ, 
Allah. 4 - Yazm giyilen ince yunlii ku
ma~lardan biri, bir baglama edah. 5 • 
Yayla altlan §ey, ktsmaktan emir. 6 -

IS&CumhuriyetBI C..__Y_E_N_i _ES_E_RL_E_R __ ) YENi ~tKAN KiTABLAR: 

IHial 0 k SY'Iti!JIIi"D lUI Yanmay ller pa~oartesi giinii hir 1iste 
9 uncu numaraSl ~tkmt§br. Bu saytd:t JS 2 

Uskiidar kaymakamhgmm Naci Sadullahm okuyucularma !stan - 1-------0-·------~1 
nazan dikkatine bulun en §ayani dikkat mahlukunu ta- Alman Pedagoglare 

ttskudarda asker tekaudu Cevad im- mtan yaztst, Orhan Selimin (Bir kitab Miinir Ra~id, 75 kutu§ 

zasile aldtgtmlz bir mektubda den iii - ve bir yaztct)' Ali Rtza K!l!cm (Kartal Ahmed Ha,imin Seferleri 

Yor ki: yavrusu), Cevad ~akirin (A~tkl degildi, 
Ahmed lla~im, 100 kuru~ 

<Uskudarla Kuzguncuk arasmda A- fakat onu ktskamyordu), Suad Dervi~in 
rabzade denilcn mahaldeki Biiyuk ko - (KtZ!ar ni,in evleniyorlar?), Cahid U- Ajlayan Nar ile Giilen Ayvo 
ruya her gun ve bahusus tatil giinleri ~ugun (Hekim), Cerna! Atacmm (Bir Kema1 Ahmed, 10 kuru~ 
bir,ok halk gezmek ve hava almak i'in ktz boyle du§tii) makalelerile sinema, 
giriyorlar. Fakat baztlan yemek pi§ir - spor, moda sahifeleri vardtr- Tavsiye e- Piyer ve Jan 
mek bahanesile ate§ yaktyorlar. Mev - deriz. Cezmi Hii~tii, 50 kuru§ 

kiin gerek yuksekligi ve gerek Bogaz - Holivud Sevgi ve Sayg1 
dan gclen sert ruzgiirlara maruz bulun- Holivutun 15 haziran say1st giizel re- Fakihe Adnan 50 kuru1 
mas1 dolayJsi!e bOyle kurak havalarda simler ve zengin yaz!larile inti§ar et • 1-----------------1 
§ehri tehdid eden bir orman yangmt mi§tir. YENi JtiTABCI 
tehlikesinden uzak degiliz. La Turquie Kemaliate 

Ate§ yaktlmasmm men'ini rica ede - Matbuat Umum Miidiirliigii tara!m· 
rim.• dan gtkar!lmakta olan La Turquie Ke-
Hafta tatili kanununa riayet maliste mecmuasmm 6 net saytst ,ok 

etmiyenler ne!is bir tarzda inti~a retmi§tir. Bu sa-
Okuyuculanm1zdan Ahmed imzasile ytda Burhan Bclgenin cDiyorlar ki• adlt 

aldtgtmtz bir mektubda deniliyor ki: makalesi, Asri Orman 'iftli~i, !smet 
cHarta tatili kanununun bir nokta • inonii Ktz Enstitiisii, Cumhuriyet Tiir

smm bir,ok ti.iccar tarafmdan anla • kiyesinde hayvan yeti~tirme, Ahmed 
~tlmamast ,ve yahud anlamak isteniltne- Ha§im hakkmda ii~ tecrube, san'at ve 
mesi yuzunden bazt yanh~hklara se • endiistri yaztlarile ~ok giizel resimler 

bebiyet verilmektedir. ~oyle ki: vard1r. 

1·7 HAZiRAN PAZARTESi 
SAAT 16 DA 

Ye,ilkoy, Ye,ilkoy Palas ote. 

tinde Elektrik f.r•n•n•n tatbika· 
h gosterilecek ve bu meyan· 
da, gelenler aras1nda kur'a 
~ekilerek, bir 

ELEKTRiK ALETi 
HEDiYE EDilECEKTiR 

Bu ders Bayanlara mahsustur. 

OS MANU BANKASI 
Oamanh Bankaat hiue aahibleri, 

Ankara caddeei No. 85 

..Gem;lik T•ls1m1, 
SEKSULIN 

Eger iktidars1zhktan $ikayetci 
1Sen1z. eger birr;ok ilar;lar 
ahpta hir; birinden fayda 
gormedinizse s1ze son bir 
TECROBE tavs1ye edecegiz 

~ t .1\ ~ u L 1 kullammz. 
Bu $3yam hayret ilac, terkiblndeki. 

Kane, Sinirleri, Beyini ihya 
edicl unsurlar sayesinde iki kelime ile 

• • 0 

GENCUGIN TILSIMI d1r 
KUTUSU 200 Krt 

6E$1R KEMAl MAHMUT CEVA T 
ECZANESI SIRKECI 

Mezkur kanuna nazaran resmi hafta 
tatili 35 saat olarak tayin edilmi~ olup 
bu tatilden istisna edilen halkm yiye
cck, i'ecek ve giyecek gibi zaruri ihti
yaclarmt tern in eden diikkim ve magaza
larm cumartesi ak~amma.• . kadar a91k 
bulunmasma kanunun musaade ettigi 
pek a~tk surette yaztlmt~hr. Halbuki 
halkla perakende sah~t ve alakas1 olml· 
yan ve dogrudan Anadolu tiiccar ve es
nafma toptan e§ya satan bir~ok mani
fatura, tuhafiye, htrdavat ve sair top -
tanct tiiccar kanunda yazth olan, 
magazalar kelimesinden istifade eJe -
rek cumartesi gunleri ak~ama kadar 
magazalarmt a~tk bulundurmaktadtr -
Jar. Bu halin i<e mezkur kanun mak
sad ve hukumlerine muhalif oldu~ 

pek a~ikardtr. Kanunun a91k bulundu
rulmasma musaade ettigi diikkan ve 
magazalar halka perakende suretile sa
Il§ eden miiesseselerdir. Mesela Beyol!
lu, Galata, Bah~ekapt, Sultanhamam, 
Mahmudpa§a ve bu civarlarda fantazi 
ve perakende satan buyuk magazalar 
ve dukkanlar gibi. 

dahili nizamnamenin 29 uncu madde- • .;::::::::::::;. 
aine rOre, 18 haziran 935 aah ,-iinii ··- • 

Anadoluya toptan sah§ yapan tiiccar 
magazalarmm, cumartesi saat 13 te 
kapanmast hafta tatili kanununun emir 
ve iktizasmdandtr. Nitekim ge~en haf
ta bu noktay1 anhyan bir ktsun ti.iccar 
saat 13 te magazalanm kapamt§lardtr. 

Aid olan makamatm bu hal iizerine 
nazan dikkatini celbetmenizi dilerim.• 

Miitekaid bir yiizba~mm 
~ikayeti 

Kadirga meydanmda 88 numarada 
oturan mutekaid yiizba§l Aziz Refikten 
aldtgtmtz mektubda deniliyor ki: 

cTekaud ma3§1ffil Beyoglu Malmii -
durlugunden ahyorum. 14 haziranda 
Kastmpa~adaki tevziat burosun'a gide
rek paramt almak istedim. cSiz4t stra
mz pazartesiden itibarendir. dediler. 
Hi~bir smtf i9in kanunda giin farkt 
yoktur. Fakat tevziatta kolayhk olmast 
ve karga§altga mahal verilmemesi i~in 
konulan bu usule riayeti bir bore hili
rim. Bununla beraber memurlarm pen
cere ba~mda durup konu§urken hade
menin sandalyesinde istirahat edecek 
kadar bo§ ve rahat zamanlarmda da bu 
usulun tatbikt dogru mudur? Bu hu -
susta ahlkadarlarm dikkat nazarlartm 

at on iki bu~ukta Lond~ada, E. c. 2, Istanbul Komutanhgi 
Old B~oad Street, Wincheoter Houae- Sa!tnalma Komisyonu tliinlan 
da toplanacak ytlhk gene! kurultaya ••••••••••••••-' 
~itnhr. 

Miizakere ruznamesi: 
1 -Gene! idare heyetinin 1934 ae-

neai itlerine ilifikli raporu. 

2 - 31 birincikinun 1934 larihin-
de keailen heaablar1n taodiki. 

3 - Temeltii hiue1inin tayinl. 
4 - Gene! idare heyetine aza ae• 

~imi. 

Banlca dahili nizamnamesin;n 27 

nei maddeaine gore, gene! kurultay, 
en az otuz hiaae aenedi olan biitlln hia
ae aahiblerinden terekkiib ecler. Bu-
nunla beraber, 18 haziran tarihinde
ki kurultaya, hiaaelerini bu toplanh 
i~in &Oaterilen tarihten en. az on z\in 
evvel Bankan1n afagtda yazth merkez 
ve fUbelerine veren hiue oahibleri gi
rebilir: 

- Pariate, Meyerbeer aokag1nda 
(IX) 7 numarah banka merkezine. 

- Londrada, Throgmorton Street 

(E. C. 2) de 26 numarah banka mer· 

kezine-

- !atanbulda, banka idare merke-
zine. 

Bankanm muhtelif tubelerine. ---=--
Hele ,iikiir ya • 
,amak sevkini 

elde etti 

Istanbul Komutanhgt birlikle~i 

is:in kapah :zarfla eksiltmeye ko

nulan 68,000 kilo koyun etine 

verilen fiat makamca pahah gO. 

riildiigiinden tekrar kapah zarf· 

Ia eksiltmeye konulmuttur. tba• 

leai 19 haziran 935 s:artamba gii• 

nfr .... t 15 tedir. Tahmin bedeli 

34,000 lira olup ilk teminah 

2550 liradtr. ~artnameai 170 
kurut mukabilinde Komisyon • 

dan ahnabilir. lateklilerin vakti 

muayyeninden bir aaat evveline 

kadar teklif mektublarile temi • 

nat makbu:z ve mektublarmt !a ~ 

tanbul Komutanhgt Sattnalma 

Komiayonuna vermeleri. (3029): 

*** Selmanpakte maglub cdilen lngiliz 
ordusu, Alman yazgamnm dedigi gi -
bi Mare§al Goltzun miidahalesile de -
gil, bu kuvvetleri maglub eden Tiirk 
ordusunun ve onu sevkedenlerin kara· 
rile yaptlmt§ ve takib edilm~ti ki; 
Aziziye civarmda baskma ugrahlan ve 
De!abiha muharebesi denilen bu sa -
va§lan sonra, lngiliz generali, selameti 
Kutiiliimmareye 9ekilerek buranm 
miidafaasmda bulmu§ ve bunu takip e
den Tiirk kuvvetleri de bu suretle bu 
mevkii muhasara etmi§lerdir. Eger 
Kutuliimmareye yapllan hiicumlar mu
vaifak olamamJ~sa bu, TUrk ordusu -
nun kabiliyetsizliginden degil, du§man 
tahkimatm1 ytkacak elde agtr top~u -
nun bulunrnamasmdandt. Eger Alman 
yazgamnm mevcud oldugunu soyledigi 
on be~ santimetroluk obiis toplan bu
rada bulunsaydt, bu taarruzlarm mu -
vaffak olacagma hig §iiphe yoktu. 

Asker! ittifak dolaylSile mecbur ol
duklan bazt yardtmlan yapan Alman
larm; daha ziyade !ran cihetini takvi -
ye ile me§gul olduklan, hatta bir hayli 
Tiirk kuvvetlerini de bilaliizum bu ta
rafa 9evirdiklerl ve Hemedana kadar 
Turk kuvvetlerini surerek Irak cephe
sinin dii§mesine sebeb olduklan bir 
hakikattir. Bununla bcraber, birka9 ne
fer veya bataryasmm herhang:i bir 
muharebeye kart§masile netice utku ise, 
mal edinmek, muvaffakiyetsizlik ise, 
Turk ordu•unu mes'ul tutmak keyfi -
yeti, Biiyiik Harbdenberi devam ede
gelen bir Alman propagandastdtr. E -
Iter bu propagandanm amact, Alman 
askerligini ve Alman ruhunu kuvvet -
lendirmekse, giidiilen yol sakatttr. 

Evin ustiinii orten ktstm, bo§ lakJrdt. celbetmenizi dilerim.• 

Catalcadaki birliklerin sene -

lik ihtiyact olan 771 ton odun ka• 

pah zarfla ekailtmeye konulmut• 

tur. Tahmin bedeli 11,565 liradtr. 

thaleai 24 haziran 935 pazarte1i 

giinii aaat 15,30 dadtr. ~artna • 

meai Fmdtkhda Satmalma Ko • 

misyonunda goriilebilir. Eksilt • 

meye gireceklerin 868 lirahk ilK 
teminat mektub ve makbuz ve 

2940 aayth kanunun 2, 3 iincii 

maddelerindeki vesikalarla bir • 

likte teklif mektublarmt ihale 

aaatinden en az bir aaat evve • 

line kadar Komisyona vermeleri. 

Selmanpak ve Delabiha muharebe -
lerini kazanarak General Tavsendi Ku
tiilammareye kaptyan ve burasmt mu
hasara ederek Basra korfezile ikmal 
ve irtibatuu kesen, Turk kuvvetleri 
ldi. Bu kuvvetler arasmda ne bir tek 
:Alman askeri ve ne de bir Alman topu 
vardt. Mare~al Goltz ise bu zamanda, 
heniiz ordunun b3§tna bile ge~memi~. 
yolda bulunuyordu. 

Mare§al Goltz, Iraktaki Turk ordu
sunun ba§ma ge~tikten sonra dahi, 
komutasmt (kumandasmt) a!dtgt 6 
Turk ordusundan ziyade, te~kilini va • 
:zife olarak aldJl!t (!ran ordusu) ile ug
ra~ml~ ve General Falkenyaynm Suri
yede yapltl!l gibi, Fon der Goltz da, 
Irak ve lranda Alman menfaat ve nii
fuzunu (ister dost veya dii§man olsun) 
diger niifuz ve otoritelerin iistiine 91 • 
karmal!a ugra§tyordu. 

Bu stralarda, Kutulammareyi muha
sara eden Tiirk ordusu da 11 1.kanun 
1331 de Htdri ka!es!ne cebri hiicum ya
parken lngiliz takviye kuvvetleri de 
General Aylmer komutasmda olarak 
:;leyh Said lstikametinde ilerlemege 
ba~laml§lardt. Bunun iizerine, gelen 
bu kuvvetlere kar;t da ~eyh Saide kuv· 

Alman yazganma bu vesile ile §U -
nu haltrlatmak isteriz ki; Tiirk ordu
su, kendi ana vatan topraklar1, dii~ -
manlar tarafmdan istiliiya ugradtl!t 
halde, muttefikleri ve gene! utku he
sabma yiiz binlerce evladmt, Gali,ya, 
Romanya ve Makedonya cephelerin -
de kullanmak ve hatta kat'i neticenin 
elde edilmesi ugrunda, Suven kanah 
ile Sartkamt§ taarruzlart gibi, strf Al
manlarm istegile ve onlar hesabma 
yaptlml§ vakitsiz ve erken le§ebbus -
!erie milyonlarca du§man askerini iize
rine 9ekmemi§ olsaydt, bugiinkii AI -
man var!tli;t belki daha ba§ka §ekiller
de tecelli etmi§ bulunacakh. 

Alman yazganmm yazt!an arasma 
stkt§ltrdtgt Iraktan ilerliyen ingilizler, 
Tiirkiin ihmal ve lakaydilerile ve ka -
der diye h~r~eye boyun igmelerile he
deflerine ~abuk varacaklarma emin -
mi~ler tarzmdaki yaztlarma kar§t da 
bu husustaki du§uncelerimizi a~tk~a 
yazmak icab ederse; 

Buyuk Harb sonunda Almaplarla 
birlikte biz de maglub olmu§tuk. AI -
manlar Versay muahedesinin oldiirii -

7 • Alimler, ne steak ne soguk. 8 - Bir- ( • ' • ) 
§eyi ek§itmek i~in ~~ine konulan ~ey, ~-....:A::.S::.K=E.:.:R=L.:.:IK::_.:.IS::_;. L::;E::;R;.:;I:.____, 
Anadolunun cenubu ~arkisine dii§en 
koiD§U bir memleket. 9 - Vucudiin yu -
mu§ak klSmt, miisliimanlarm Allaha 

ibadet igin ktldtklarJ §ey. 10 - Taze de-
gil, bir nota. 

1 

Diinkii bulmacanin 

ballediimit tekli 
1 2 3 4 5 6 ' s 9 to 

1 SIOIYILIE/VI•ISIO/Z 
2 OINI•IOIZIAINI•IZIE 
a R E/NIKI•IK/0/TIEIK 
• U/MI•IU/SI•IB/EILI t 
I •I•IAIM/EIL/EI•I•I• 
f DIAIRI•IPIA/TIRI t IK 
7 U/LIUI•IEIZI•IAIBIA 
~ RIOIZIEITI•I t IKIIIZ 
'IUI•I•ICI•IA/LIA/KIA 
oM/E/LIEIKI•IEIMI•IK 

cii kayid ve §artlarma daha diine ka -
dar sabtr ve sukunla boyun igerek mu
kadderalmt kaza ve kadere terketmi§· 
lerdi. Buna mukabil, Turkler, Buyuk 
Kurtartct Atatiirkun rehberligi altmda 
Sevr muahcdcsini daha ba§tan itibaren 
tammamJ~, ulusal bir sava§a ahlarak, 
kan!t bir bogu§madan sonra Lozan mu
ahedesini yaratmJ§hr. ~imdi, kader ve 
ktsmetin, hangi tarafm hayatma hakim 
oldugunu okuyucularm ve tarihin tak

dirine btraktyoruz. 

Subeye davet 
Be§ikta~ Askerlik §Ubesinden: 
1 - 316 dogumludan itibaren bakaya 

kalan gayriislamlarla 324, 325, 326, 327, 
328, 329 dol!umlu gayriislam efrat sev
kedileceklerdir. 

2 - Toplanma giinu 25/6/935 giiniidiir 
3 - N aktl bedel 24/6/935 &k§amma 

kadar kabul edilecegi ilan olunur. 

*** Baktrkoy Asker)ik §ubesinden: 
1 - 324, 325, 326, 327, 328 ve 329 do

gumlu gayriis!am efraddan heniiz sev
kedilmem~ olanlarm hepsi bu defa sev
kedileceklerdir. 

2 - Toplanma giinii 25 haziran 935 
salt giiniidur. 24 haziran 935 pazartesi 
gunu ak§am1na kadar nakti bedel vere
ceklerin miiracaatleri kabul olunacakltr 

3 - Yukanda yazth dogumlulardan 
henuz sevkedilmiyenlerin toplanma gii
nii sabaht saat dokuzda §Ubede ham bu
lunmalart iliin olunur_ 

Hayalt arltk tahammillfersa bir hal 
almt§lt. Zira tshrab veren ayaklari!e 
yiiriiyemiyordu. RADiO SALTS ban -
yolanm yapmaga ba§ladtgt vakitten -
beri kendisini hafif ve cevval hissedi-

1 45 
• 

01 yor. Bu tuzla yaptlan ayak banyolart 

(3200) 

Dr. lhsan Sami 

Oksiiriik ~urubu 
Okoiiriik ve nefes darlti1, bofn!aca 

ve lnzam1k OksiirUkleri ic;in pek te • 
tirli ila~hr. Her ecunede ve ecza de

polannda bulunur. 

1 - Bakukoy Askerlik §Ubeisnde ka- sayesinde adaleler kuvvetlenir ve ag
yidi bulunan yedek subaylardan §im • rtlar ve §i~kinlikler zail olur. En dar 
diye kadar haziran 935 toklamasma gel- ayakkabt!armtzla hi,bir tsltrab ,ekme
memi§ olanlann ay sonuna kadar her den islediginiz vakil yiiruyebilirsiniz. 

d kl I t I miiracaat. ~ 
hal e yo ama armt yap trma art- Hu,:e.:,r_:e:::c,:za:n:.::e:d:e:_:sa:_:t:::tl:::tr~.-------~-------------:=.--

2 - Dt~artda olup ta yoklamalanm -

yapttrmak istiyenler mektubla miira - -----· Urolog - Operator 
caat edebilirler. D R E $ • D s A M • 

3 - Bu sene mektublarda fazla ola - r. I I 
rak dogum yerlerini, niifusta kayidli ldrar yollan hastahklan miitehasstsl Beyoglu fstiklal 
bulunduklart mahalli ve lOY adlarmt A N 61 ......... 
bildirmelidirler. ( Mulen Ruj kar§l!l ) Vahap B· P· o. 
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IIAc;lartntzt Bah~e 

kaptda SALiH NECATi den ahmz. Reteteleriniz hiiyiik 

ciddi hir istikametle hazulamr. 
hir dikkat, FOSFOTiN NECATi c,;:ok ktymetli bir hebek gtdas!dir. Bununla beslenen 

yavrular tombul ve kuvvetli, ne~'eli olur. 

Istanbul Liseler Al1m Sa tim Komisyonundan: 
Galataaaray Liaeai Haydarp&fa Liaesi Erenkoy Ktz Liseai Kandilli Ktz Liaeai Camltca Ktz orta mektebi 

Erzaklartn AZ COK Ilk AZ COK Ilk 'AZ c;oK Ilk AZ c;oK tlk AZ COK tlk Tahmin 
cinai teminat teminaf teminat teminat teminat fiati Kr. 

Sade yaii 8800 10000 637,50 8000 9000 573,75 2700 3000 191,25 2000 2500 159,37 1200 1500 95,62 85 
Ekmek 87000 100000 675 90000 96000 648 20000 30000 'W2,50 13500 14000 94,50 15000 20000 135 Narha 

tabidir 
Zeytin taneai 800 1000 26,25 1500 2000 52,25 400 600 15,75 700 750 19,69 150 200 5,25 35 
Zeytin yaiit 3750 5000 142,50 2500 3000 85,50 800 1000 28,50 400 450 12,82 300 400 11,40 38 

Yukanda adlar1 yazth panaiyonlu okulalartn mayia 936 aonuna kadar aade yai, ekmek, zeytin yai ve zeytin tanelerinin 5/6/935 ~artamba, 6/6/935 perfernbe lfijnleri 
yaptlan kapah zarf ekailtmeleri ferhedilerek bu kere ekailtme tartnamelerine ~rore ahnacak itbu yiyeceklerin miktar ve tahmin fiatlerile teminatlan her okula ad1 altmda 
goaterilmittir. 

Ekmek tartnameaine ~rore 27/6/935 pertembe ~riinii «14» te kapah zarfla ekailtmeai yaptlacakhr. 
Sade yai tartnameaine ~rore 27/6/935 pertembe aiinii aaat c15»te kapah zarf auretile ekailtmeai yaptlacakhr. 
Zeytin yait aartnamelerine gore 27/6/935 pertembe aiinii aaat «15,30» da a~;tk ekailtmeai yaptlacakhr. 
Zeyti_n ta;;eai aartnamei:.Tine JrOre 27/6/935 pertembe aiinii aaat «16» da &!;tk eka;ltmeai yaptlacakhr. 
Bu ekailtm~ler latanbul KiiltiiT Mudiriyetinde Liaeler Muhasebeciliiind• top)anan Liaeler Sahnalma Kurumunda yaPtlacaktir. El-ailtmeyf' giree~kl~r 2~90 aayt!t art • 

tirma_ve ekailtme kanununa !'tOre 935 y1h Ticaret OdaaJ ve mezkur kanunun 2 ve 3 iincii ·ammedelerindeki belgelerini ve ticarethane namma hareket edenler noterlikten 
verilmit vekale•namel•rini Kuruma vermeleri mecburidir. 

Kaoah zarf auretile yaptlacak aade yai ve ekmek ekailtmeaini:le i.teklilerin yukanda adt yazth kanuna uygun olmak iizere kapah zarf m~ktubler•nda yukartda :a • 
tenilen belaeler ve t~~at makbuzu veya banks mektublartnl koymak auretile zarflartmn iizerinde kanuni ikamet11i.ht yaztlt ve iizerleri miihiirlii olarak belli aaatten bir 
aaat ~vvelin., kadu miitea .. l•el makbnz muk&biFnde Kurum B~•kanhitn& verilmeai laztmd;r. lstekliler her ekailtmenin ilk teminatlartnt e'kailtme zam&ntndan evvel Ku. 
J'!!rn--.Yazganltgmd&n al&caklari yazt ile Liaeler Muhaaebeciliii vezneaine yahrm&lart ve ekailtme ,arll'lllmelerini gormek ve &!m&k iizere Yazg&nhg& miir&ca&tleri il~11 

. - ... " 
olunur. (3196) 

jo G 

Denizyollari 
qiLETMESI 

A.,.,ntalan: K.,.akc;y Kopriibafl 
ret 42362 - Sirkeci Muhurdan:ade 

Han Tel 22740 

iSKENDERiYE YOLU 
ANKARA v&puru 18 hazi

ran 5 A L I giinii aaal 11 de 
t.kenderiyeye k&dar. (3339) 

TRABZON YOLU 
VAT AN vapuru 18 haziran 

SALI 1riinii aut 20 de R i7eye 
k&dar. (3338) 

ROMANY A SEYRISEF AIN !DARES! 
Hareket edecek vapurlar: 

PREN~IPESA MARIA vapuru 18 
haziran aah giinii nat 16 da (Seli. • 
niie) . 
DA~IA vapuru 19 haziran ~•rtam• 

ba giinii aaat 14 te (Koatence) ye. 

KARAKOY 
ECZANESi 

u 
% 

E Asipin KENAN 

Dacia, Principeaaa Maria ve Rege· 
le Carol I vapurlann1n bilet Ucretle
rinde o/o 20 ve &ene Romanya vapur .. 
larile aeyahat edenlere Romanya ti· 
mendiferlerinin bilet Ucretlerinde 
o/o 50 tenzili.t. 

Biitiin Romanya, Polonya ve Buda· 
pette, GyOr', Bratialava, Viyana, Linz, 
Paaao ve Regenabourg gibi Tuna li • 
manlar1na etyayi ticariye aevkedilir. 
Fazla tahilat i~in Galata nhllmtnda 
Merkez Rthllm Hantnda l:ain Iotan• 
bul umumi acentahi1na miiracaat. 
Telefon 44827/8. 

HOSEYiN H0SN0 
I ---~--Galata, Karakoy caddesi No. 5 

Istanbul Be,inci icra Memurlugundan: 

Emniyet Sand1g1na 
« 1250» lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya ~ev· 
rilmeaine kar&r verilen ve tamam1na «3680» lira ktymet lakdir edi
len Bogazi~inde Emirgi.n m&h&lleainde Mir11un caddeainde eaki 30 
yeni 36 numar&larla murakk&m d&mhk ve bah~eyi havi bir b&p yah
nm l&mamt a~tk artttrm&y& vazedilmitlir. 

Arthrma J>etindir. Arlhrmay& ittirak edecek miitterilerin ktymeti 
muhammenenin yiizde yedi bu~ujfu niabetinde pey ak~eai veya milli 
bir b&nkantn leminat mektubunu hi.mil olmalar1 icab eder. Muter&• 
kim vergi, tanzifat, tenviriye ve vaktf borclan borcluya aiddir. Art
hrmll f&rtnameai 4/7/935 t&rihine mu~&dif per.embe giinii d&irede 
mahalli mahsuaun& t&lil: ecHleceklir. Birinci &rthrmast 22/7/935 ta
rihine muaadif pazarteai giini.i dairemizde aa&t 14 ten 16 ya kadar ic
ra edilecek, birinci arthrmada bedel ktymeti mnhammenenin yiizde 
yelmit betini buldugu lakdirde iiatte btrakthr. Akai takdirde aon art· 
hrmantn laahhiidii baki k&lmak iizere &rthrma on bet gun daha tern
did edilerek 6/8/935 l&rihine muS&dif salt giinii lllat 14 ten 16 ya 
kadar dairede yaptl&cak ikinci artttrm& neticesinde en ~ok &rlhr&nm 
i.iatiinde btraktl&cakhr. 2004 num&rah icra ve ifli.s k&nununun 126 
tnct m&ddeaine tevfikan h&kl&rt lapu sicillerile ~&bit olmtyan ipotek· 
li alac&khl&rla diger alikad&ranm ve irtif&k hakkt s&hiblerinin bu 
hRklartm ve husuaile faiz ve m&aarife dair ol&n iddi&!&rtnt ili.n ta • 
rihinden itib&ren 20 giin urfmda evrakt miiabitelerile birlikte dai • 
remize bildirmeleri li.ztmdtr. Akai lakdirde h&kl&n lapu aicillerile 
a&bit olmty&nl&r a&hf bedelinin p&ylatmumd&n h&ric kahrlar. Miile· 
rakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ib&rel olan Belediye riiaumu 
ve vaktf icaresi bedeli miizayededen Ienzi! olunur. Daha fazla m&lu· 
mat almak iatiyenlerin 934/6997 numarah doayad& mevcud evrak ve 
mah&llen haciz ve l&kdiri ktymet raporunu ~roriip anhyacakl&rl ili.n 
olunur. (3359) 

r 
BEBEK BAH~ESiNDE 

YENl BlR OEVRIM 
Hergiin de~erli ince eaz, cazhand, muhtelif hap~e e~lenceleri. 

Her verden ucuz servis 

Tarsus Belediye Reisliginden: 
Hayvanla orekilir el ile itler hava tulumb&at vaattaaile l~gtmlart te· 

11\izler lahminen 760 lira ktymelinde bir aded li.itm temtzleme rna • 
kineai a~1k ekaillme ile 28 haziran 935 lfijnii aaal 10 da a aim ah • 
nac&khr. lateklilerin tartname orneklerini Belediyemizden aram& • 

Hava kurumu 

Biiyiik Piyango 
$imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin etmi~tir 
1 9 ncu tertip 3 Uncu ke~ide I I temmuzdadrr 

Biiyiik ikramiye 50,000 lirad1r 
Ayrtca; 20.000, I 2.000, I 0.000 lirahk ikramiyelerle 

20.000 lirahk mUkAfat vard1r 

Levaz1m Satinalma 
K omisyonundan: 

9168 kilo koyun 4583 kilo kuzu eti 4 temmuz 1935 pertembe gii • 
l'lii aaat 16 da K&llmpatad& Komiayon binumd& kap&h zarf uaulile 
llltnacakhr. Koyun etinin beher kiloau 41 kuruf, kuzu etinin beher 
kilo1u 43 kurut lahmin edilmitlir. $arlnameai her~riin Komiayonda 
tilrulebilir ve ahn&bilir. lateklilerin 429 lira 72 kuruttan ib&ret mu • 
""kkal teminat makbuz veya mektubunu ve k&nuni belgeleri havi 
l"klif mektublann1 ekailtme aaatinden bir aaat evveline kadar Ko • 
llli, erll)eleri. - (~).. 

L L 
L 

i K 

Kanzuk ~czanesi mlistahzaratmdan: 

KREM BALSAMiN 
Cidd! ve §ayant itimad elli senelik 

bir giizellik kremidir. Bir defa (KREM 
BALSAM1N) kullanan ba~ka krem 
kullanmaz. 

Hayatrn ne~esi 
din~ olmaktJr. 

HORMOBiN 
tablotlori 

Yorgun viicudlar1 
din~lo,tirir. 

iKTiDARSIZLIGI 
v. 

BEL GEVSEKliGiNi 
gidem, y•~am•k ne~.sinl lade eder. 

Eczanelerde bulunur. lsranbulda 'llao 
I 50 Kuru$ TafStl~t i~in Galata posu 

l.:nw.;u 12~s 

Yaz 
Mevsimi 

i~in 

Terzi J. ITKiN 

En aengln 
ve miitenevv1 
bir kollokaiyonda 
on eon Mocla 
kuMatlonn• 
tokdiM odor. 

Beyo~lu lstikltl cadrl•sl 
No. 405, Tel 4U'f~u-...:~• ..:.~--' 

Sattft" Ev 
Sultanahmedde Firuzagada Tica • 

rethane aokai1nda 29 numarah ev .... 
lthkttr. Alit oda, elektrik, terkoa au· 
yu vardtr. Divanyolunun yantba,tnda· 
dtr. Almak iatiyenler Cumhuriyet ga· 
zeteainde M. Turban, yahut Modada 
1ekiz'••ci mekteb Batmuallimi Bayan 
Zahide ile gorii~ebilirle.-. 

S4hfb ve Btllmuharrlrl Yuna• NaJi 

Umuml ner7i1111tl !dare eden Ytl%1 /furl 

Madara: Hilunet Manil 

llatbaaclltk ve Nefrfl/111 Turk Anont• 

ftrl<etl • l1t11n~ 

Sizi soguk algmhgmdan, nezleden, gripten, ba~ ve di~ 
agr1larmdan koruyacak en iyi ilac budur. 

lsmine dikkat buyurulmas1 

KODAK 
·Verikrom 28° 

Selimiye Askeri Satin 
Alma l(omisyonundan: 

«6,000» kilo III.Ze k&bak ile «6000» kilo laze faaulyenin a~tk ek1ilt- ROLFILIM • FILMPAK 
mesi 19 haziran 935 ~artamba sui IS te Selimiye Aak-.i Sahnal • HER MEYSiM i~iN 
ma Komiayonunda yaptl&c&kttr. 
2- Taze kab&gm tahmin fiati 240, taze f&aulyenin 585 lira olup HER GUN i~iN 

her ikiainin muvakkat teminah <<62» liradtr. HER SAAT i~iN 
3 - Muv&kk&l temin&tlar ih&leden once Muh&aebecilik vezneaine 

yatmlmt, ol&c&kttr. Herkesin Filmi 
4 - $artname hergiin Komiayonda l(oriilebilir. (307~9~)~~~~~~~~~=~=~~~ 

.DANKA/1 

you 

DOL! 



-NORJ-

iLK TAKSiT to liRA -

17 Haziran 1935 '\ . 

ORGE 
Bir buz dolabindan beklediginiz biitiin hizmetleri 
yapabilecek en gii~lii bir soguk hava dolab1d1r. 

Eviniz i~in se~iminizi yapmadan evvel 

NORGE' u 
muhakkak surette goriiniiz. 

Alelade buz dolablarinin ileri geri hareketile yipranarak 
~h~n pistonlu sogutma tertibatina malik N 0 R G E 
buz dolabinin sogutma makinesi yer yiiziinde bir e'i 
daha bulunm1yan R 0 L L A T b R ile miicehhezdir. 

R 0 L LA T 0 R donen mihveri bir kuvvet kaynag1d1r. 

R 0 L L AT 0 R afmmaz, Yipranmaz, eskimez ve bozulmaz. 

R o' L L AT 0 R sarf~dilen cerey~na mukab~l DAHA F AZLA sogutma enerjisi 
temm eden yegane mekamzmad1r 

R 0 L LA T 0 R NORGE buz dolabmm yorulmak nedir bilmi3 en kalbidir. , 

Zarafet, KuDan1', Dayantkltk,. Ekonomi itibarile 

NORGE BUZ DOLABLARI E~SiZDiR 

ankac1l1g1nda 
LK LEHiNE 
bUyUk bir yenil· ~, ... 

• 

En ku~ugunden en buyugune 
kadar para sahiblerinin 

I 
Her ay ba~tnda muntazaman 
alabilmeleri temin ediliyor 

Bu biiyuk hadisenin tafsilat1n1 

PEK YAKINDA 

alar ca d si, 

\ 

. 
IHA,,. , 
~111-V.il 

~ 
,_.T' "'"' I \A. 

I 


