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Dogu Afrikada durum fena .. 
Habe§istan, Italya niifuzundaki Ha· 
rar1 ilhaka karar verdi ve Romay1 

yeniden protesto etti 
••ofiiU n• ,t1' 111 ••u• .. , to uoo H • ·• I •,. • • •" • • •" H' u o • oo 

Hava fehLikesini 
Kar§zlamak i~in 
Alznacak fedbirler 
('E)) asbakan General lsmel lnonu· 
(g) nun 500 u~agm1 biz icab ettigi 

dakikada harekele ham 500 
tayyare diye ahyoruz. Bu hakkile is gO
recek, hemen 11 gormege gidecek bes yiiz 
lane u~ak demektir. Bir memleketin bu 
tarllar i~inde ~ah!jtcak ve hemen hartkete 
ge~ecek bes yiiz u~ag1 olabilmek i~in o
nun pek ~ok yedeklerile hakikatte daha 
arllk ba1ka bir say• gosterecegi siiphe<iz
dir. Bir defada yalmz bes yiiz iizerinden 
i1 gormege gidecek u~ak degiL Her defa 
ise giderken hizmete ham bes yiiz u~ag1 
olan bir han ordusu. Ger~ek olarak ~u
ra!l ~imdiden bilinmelidir ki hava ordusu· 
nu her istenildigi vakil harekete ham 
bes yiiz u~ak lemeli iizerine kuran bir iil
kenin en ataii• 7-800 tayyarelik bir hava 
donanmas1 olmas1 bir 7.arurettir. Ye be1 
yiiz u~ak diyip ge~memelidir. Mesele ha
vada u~acak bes yiiz lane makineye sa· 
hib olmaklan ~ok daha biiyiik bir i11ir. 
Bu llpk1 kara ordusu gibi, llpkl deniz or
dusu p;ibi kendi basma bir alemdir. Her 
islenildigi defa bes yiiz tayyareyi hi1me· 
·- }•m bulunduran bir memleketin ala
cagJ tedLt.\ ... ~ L ;; u l'!wulle ve t;nk e~ 

sa•h rylerdir. 
AraSlz hizmete hazu be1 yiiz uraiim 

Mister Eden harbin oniine ge~mek iizere Romaya 
gidiyor. ingiltere bu maksadla italyaya Afrikada 

genif menfaatler temin edecek 
Londra 21 (T eJ. 

sizle) - M. Ede • 
nin Roma yolculu
gundan bahseden 
New Cronicle ga -
zelesi bu yolculu • 
gun biiyiiyen Ha • 
be~ • 11alyan harbi 
lehlikesinin onunu 
almak i~in miisla • 
celiyetle yap1ld•i• 
m yazmaklad1r. 

Paris 21 (Tel • 
•izle) - M. Eden 
pazarlesi giinii Ro
mada M. Muso • 
lini ile gorii~ecektir. 

Bu konu1malar, Eritreclen bir manzara ve bir tank iizerinde nutuk 
Pariste yap1lan ko- 1oyliyen M. Mu1olini 
nu1malann ayni olacag1 soyJeniyor. «Eko konu~malarda buJunacakJardu. 
do Pari» gazelesine gore, Romada M. ln6iltere, ltalyaya menlaat 
Eden ile M. Mmolini 1ngiltere - Alman golteriyor 
deniz anlajma<mdan ba1ka Tuna miMkl. Londra 21 (Tehizle) - M. Edenin 
Avusturyanm vaziyelile 1talya • Habel Paris ve Roma yolculugundan bahseden 
ih1ilaf1 meseleleri hakkmda da miihim ( Arkan B lnci •ahilcdc) 
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Diin bir §ayia 
her ~~id ise yarar adamlan •n •s•s• :ki Ka~ak Yunan generallerinin Habellistana 
bin kisi olarak sayrhr. Her ihliyacda hiz- T 

mete ham 500 U~agm, MYl olarak he§ gittikleri Ve gidecekleri haberi a&tiStz ~tkti 
yiizden arllk olacagmt kabul edet<ek Son Yunan isya oturan General Anagno<topulos ile iki 

arkada11 oturduklan pansiyonun ban ••· 
. beblerden dolay1 polis larafmdan kapa
' t1lma<1 iizerine Burgaz adasma ta~mmt!· 
!Jardu. Yuzba!l Vasil Merkorion Y edi· 
/kuleye, miiliizim Yorgiyadis ise Kazan· 
c1da I 03 numarah eve lajmm11lardu. 

layyareci miktanm en a1ag1 ii~ bin sayl· mna istirak edip ne • 
sma ~1karmak zorunda oldugumuzu ko-, ticede ka~arak mem· 
layhkla anlanz. 2-3000 adam bir y1lda leketimize ve Bul . 
yelisemez. Zaten her defa hizmete ham ~aristana iltica ed"" 
500 layyare temeli de bir iki y1lda eld. Yunan zabitlerinir. 
edilmis olamaz. Elde edilmi1 olmas1 man- Habesi<lana gitmek 
bkmdu. Mesele yalmz tayyarryi salln iizere olduklan diir 
almakla olup bitmis olmaz. T ayyareyi sayi olmu1tur. 
adamak1ll1 kullanmak ,.e bunun i~in de Dun Beyoglund; 
onun biitun marifetlerini bilen elemanlara deveran eden riva
malik olmak liz1mdu. T eorik ( nanrl) _vetlere gore, Bulga . 
ve pratik isi biitun inceliklerile bilen hiiner ristanda bulunan asi
sahibi layyarecilerin yeti~mesi ~ok iizenle lerin baskumandam 

Habe1istana gitmek meselesini ortaya 
alan bizzal General Kamenos olmujlur. 
Asilerin ba1kumandam evvela buradaki 
arkada~ann1 kandumak i~in mektublar 
yazmlj, sonra da kendisi g~en hafta 1s

Gf!neral ICameno. · tanbula gelmi~tir. 

ge~irilecek tn B!agl birka~ y1llar isti • General Kamenos ile arkada,lan Habe-
yen bir zaman meselesidir. sislana ~itmislerdir. 

1sin sert ciddiligi karslSmda layyareyi Buradaki Yunan zabitleri heniiz ts-
salm almak soziiniin de nekadar hafif lanbulda bulunmaktadular. T ak<imd~ 

Asi ba,kumandan 1stanbulda Gene • 
ral Ana~nastopulo• ve arkada!larile ko
nujmu~. onlan da kand!fmlYa ~ahjmlj ise 
de, buradaki zabitler eski Baskuman • 

( Arka., 5 inci •ahilede) 
kald1gma elbet dikkal ediyorsunuz. Bu 
onemde bir hava ordusu edinmek liizu
muna inanm•s bir memlekette art1k gelisi 
guzel u~ak sahn almakla yeterlik gosle· 
rilemez. 0 memleketteki u~ak~1lar bir 
layyareyi sokiip kolayhkla yeniden kura· 
bilecek bir dereceye yiikselmi1 olmakla 
beraber onlarm daha ileri marifellileri 
layyarenin tiirlu par~alanm yaparak ve 
onlan bir araya getirerelr. u~agm kendisini 
dahi bu iilkede yapabilecek kabiliyeti 
kazanm•s kimseler olacaktu. Ba~ka tiirlu 
soylemek ;,in memlekette tayyare fabri· 
kas1 isliyecek ve ihtiyac1m1z olan layya
relerin gittik~e ~ogalacak bir boliigu ken
di memleketimizde yap1lacaktu. Central 
tsmel 1noniiniin ileriye surdiigii buyuk 
meseleyi ger~ekle~lirmenin baska yolu 
yoktur. 0 halde memleketimizde zaten 
yap1lm•s olan u~ak fabrikaSinJ en uygun 
~ekillerinde isletmege baslamak liz1mdu, 
v ~ bu yolda biran once daha ~ok ihtJSas 
sahiblerine malik olmak i~in bu ise ya· 
rar olduklan mihabaka imtihanlarile an· 
la!llacak bir~ok gencleri layyarecilikte 
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M. istifas1 
muhalif bakanlarm 

sebeb oldu 
istifaya, kabinedeki 

~tkardtklari mii,kiilat 
Bel grAd 21 (T elefonla) - Yevti~ 

kabine•inin i<lifasl Belgrad siya<al meha
filinde onemle kar~llanml!llr. 1stifanm se
bebi ~u 1ekilde ileri siiriilmektedir. 1 

M. Y evti~ inlihab yapmak i~in iklidar 
mevkiine gelmi§ti ve intihabdan •onra i<ti
fa etmesi laZ1md1. F aka I M. Y evti~ isti • 
fa edecegi yerde kabinede bm degisiklik 
yaph ve bunu kral naibine tasdik ettirdi. 
M. Y evti~. kabinede yapllg1 degi~ikligi 

arkada~lanna bir giin sor.ra haber ver • 
mi~ ve kabinede giirultii kopmu1tur. Bil • 
ha,.a kabinedeki u~ H1rva1 Nazm, Yev
ti~in sadece inlihab yapmak i~in iktidar 
mevkiine geldigini ileri siirerek yaphgl 
hareketin dogru olmadlglnl soylemi~ler ve 
istifa etmesini bildirmi~lerdir. 

·-

• 

Yunanistan kralhga 
dogru gidiyor 

Kondilis te kralct oldugu
nu resmen ilan etti 

(Huauai muhabirimizden) 

Atina 21 (Telefonla) - Gpneral Kon
dilil!, kralc1 olduj!'unu bugiin resmen 
i!Bn elti. Kondili•in bu hareketi bura
da biiyiik akisler yapiL Muhalif parti 
liderleri bir toplanb yaparak vaziyeti 
mi.izakere etmege ba§lad•lar. ............................................................ 

Yiiksek Miidafaa mec., 
lisinin verdigi kararlar 
Hava ordumuzun artmlmasma ve en yeni ya• 

ra~larla t~hiz edilmesine karar verildi 
Anlcara 21 (A.A.) - <Bildirii• 
Yi.ikaek Mi.idafaa meclioi, lsmet lnoni.ini.in batkanhimda 19, 20, 21 

haziran giinlerinde toplanm•t ve memleketin yiikaek miidafaa meae
lelerini tetkik etmi~tir. Meclis, herteyden evvel hava tehlikeaine kal"ft 
vatand"tlartn her tarafta gOsterdigi ilgiyi tilkranla gOrmiit "Ye vata· 
ntn hava emniyeti ancak biitiin ulusun yaktndan ittirakile temin olu· 
naca(tnt kaydetmittir. Yiiksek Miidafaa mecliai, hava orduaunu aYbC'· 

Demir yollarmda m•y• ve ·" yeni yara~1 •• 1. te~;hiz elmiy. kar•r vererek bunu .. il.'i" i.i~ 
aene1ik bir plin kabul etmit ve vaa•talar1n1 haznlam•thr. 

I •J" Yi.iksek Mi.idafaa mecliai, milli seferberlik i~lerile aynca mefrul yapl an tevzi at olmu,tur. 
En nihayet, Hariciye Vekili devletin harici vaziyet ve emniyeti.ni ve 

1
1
•r panayJrl jrin 01

0 
86 aulhun muhafazaat i~in Ti.irkiyenin ar11uluaal alandaki elbirliti !;ah1• 

lZitl ~ /( maiAnnl izah eyletnittir. 

tenziJat yaptldt Yi.ikaek Mi.idafaa mecliai, sonbaharda mulad toplant.smt yapmak 
i.izere riit-iitmeaine nihayet vermittir. 21/6/1935 

Ankara 21 (Hususi) - Devlet De- ~-..;,,;;._;... ________ .... _____________ 4 

miryollan larifesind•. tzmir panaym do- Londra anla§maszndan sonra 
lay•sile yap1lan tenzilal miktan yiizde 
86 ya vardmlm11hr. Bu deh§etli ucuzluk, AI c 
yurd i~inde gezinti hevesi kadar, gezinti manyanJn enevreye 
kol.•yhgm• da art•rm•t oluyor. Ucuzluk-

t~• ,,tif.de oahas1, yalmz hmirle, her d •• • I I ' 
hangi bir isl••yon arasma inhisar ettiril- onmes1ne yo a~'l 1yor. 
mi, degildir. Bir~ok yurdda,lanm•z fay· ~ 
dalanacag1 cihetle bu lenzilatm hangi ta· 
rihlerde, hangi hallarda ve ne tekilde ya
pllacagml ogrenmek istedim. Alakadar
lar Cumhuriyete 1u malumah verdiler: 

«- Ziyaret ve e~ya le§hiri i~in Dev· 
lei Demiryollannm her hangi bir islas· 
yonundan 12 aguslos 935 ten 6 eylul 
nihayetine kadar lzmire gidecek yolcula
nn gidi,, doniit bilet iicretlerinden yiizde 
50 ve panayn etyasmm nakliye iicretle
rinden de yiizde 75 tenzilal yaptlacakhr. 
Panayuda halkm eglenmesi i~in lturula-

( Arkan 8 ind Hhiled•) . ........................................................... . 
Valiler aras1nda 

Liman Miidiirii de Aym .. 
tab valisi oluyor 

Ankara 21 (Te -
lefonla) - Vali • 
ler arasmda mii • 
him nakil ve te -
bcddii ller yap1l -
m1~hr. Kararname 
heniiz tasdika giin
derilmi~ oldugun
dan a!akadarlar 
kctum davram • 
yorlar. Maamafih 
kafi surctte iii: • 
rendigime gore A"li R1za {;evik 
Tekirdaj! Valisi 
Avni ve Aydm Valisi Fevzi tekaiide 

( Arkall 6 net oahiled•) ............................................................ 
KENDI KENDIMIZI TENKID: 

Bugday ve ekmek 

Bu y1l bu§daytn kurakltk yiiziinden 
biraz eksik olacagtnu• rivayeti et•vela 
bugday piya•a.,na miie .. ir oldu. ve 
bundan azttarak ekmek fiatleri bir 
par,actk yiik..eldi. 

Piya.<amn ha .. a• oldugunu t•e rit·a -
yetlerden bile teesoiir duyacag•m ka • 
bul ederiz. Bu gibi i~lerde •pekiiU ... yo • 
nun derhal rol oynama.tt da oniine g~ -
plemiyecek bir i¥tir. Fakat biitiin bu 
has.<ashklartn t•e biitiln bu oynaklartn 
maknl bir haddi ge~ememesi l<iztmdtr. 
Buna bir taraftan hiikumet, diger yan -
dan belediy.Zer ~ok dikkat etmelidir. 
Ziraat Banka ... t•amtasile bugday piya
·'"""'n ba~ltca htikimi o!an hiiktimetin 
fiatlerde miisteh lik aleyhine sebeb.<iz 
ziyanlara meydan btrakmtyacag•m §UP· 
he.<iz saymakla beraber bunu bilha.<.<a 
temenni etmekten de kendimizi ala • 

Diin Parise giden ingiliz Nazm Eden, deniz 
anla,mast hakkmda Fransaya teminat veriyor 

Von Ribentrop Fransa 
ile miizakereye gidiyor 

Londra 21 (T elsizle) - Ba~bakan 
M. Baldvinle Alman ba!murahha" M. 
von Ribentrop ara•mda dun yap1lan gO
riitrneden bah•ederek « T aymi<» gazete· 
si Almanyantn Uluslar Kurumuna don· 
meal me!elesinin de gOrli~iildUjiUni.i yaz .. 
maktadu. 

Baldvin • Ribbentro miilakah 
Deyli T elgrafm sandtima gore, AI • 

manyamn Uluolar Sosyetesine donme • 
si meseleoi diin M. Baldvinle M. Rib • 
bentrop ara~mda gOrii~iilmii~ti.ir. 

Guete, Almanyamn !U 1artlarla Ce • 
nevreye donmiye hazn oldugunu soyle • 
mekledir: 

I - Bir bab hava andla1masmm so
mn~landmlmasl. 

' 2 - Lokarno andla1ma"m imza e • 
den devletler tarafmdan iki larafh and • 
la~malann Lokarno andla1mas1 iizerine 
yapacag1 etkiler hakkmda giiven verici 
izahat verilmesi. 

Almanya nomrna Londra mualaecle1ird 
yapan M. Ribentrop 

Londra 21 (Telsizle) - Londn 
deniz konu~malannda bulunan AI 
man ba~murahhas• F on Ribenlro 
bun yaktnda Pari!e giderek Fran 

( Arka11 7 nci •ahilede) 

~I 
) 

Yeni miisabakam1z 
•• Kad1na gore 

gore kad1n 
erkek, erkege 

nedir? 
Biitiin diinyaca tanmmt' kadm, erkek muharrir 
ve •airlerden bu suallere en giizel cevab verenler ... 

·~ 
~ 

YUNUS NACI 
( Arkaot 7 nci oahilede) Bu talehe. Maliye ve Harbiye Namlan 

da istirak ederek istifalanm vermislerdir. 

' mayu:. 

• Tarihin Me*hur Simalan • 
mevzulu miisabakam1z, dun bitti. 
Yeni miisabakam1z •Kadma gore 
erkek, erkegc gore kadm nedir?• 
yarmdan itibaren ba~hyacakbr. 

tunumuzun allmdaki rey pusla • 
sma yazacak ve miisabaka bittik
ten sonra rey puslalarm•z• hep 
birden bizc gonderect·ksiniz. En 
~ok begenilen fikirlere rey veren 
okuyuculanmlZa gi.izel ve k•ymet
li hediFler verecegiz. Bu hediye
lerin listesini yann basacagtz. 

Diflek Zebra 
Oatad Halid Ziya u,akhrilin 

nefia bir kiic;iik hikayeai 

~anakkalenin 
bilin~osu 

Hzlii edib Ismail Habibin 
&i.izeJ bir yaZIII 

Yannki say1m1Zda 

Siiylendii(ine gore ii(. H1rvat Na7m· 
mn bu hareketine, Maliye ve Harbiye 
N amlannm da istirak etmesi bir forma· 

lite meselesi degildir. Skop~inada bir giin 
evvel hiikumet saylavlanndan birisi, mu • 
halefet liderleri sefi Ma<ek aleyhinde aeu 

sozler soylemis ve miiteveffa Kral Alrk
sandnn oliimiine Ma~ek ve Huvat 
miirtecilerinin karar vermi~ oldugunu soy
lemisti. 

Hiikumetin bu agu ithamlan mmen 
tekzib etmemesi bu vaziyeli dogurmustur. 

Mutedil bir siyasa adanu olan Maliye 

1'ugoslavya Krall•k naibi 
Pren1 Pol 

N azm Zagreble Belgradm arasm1 bul • 
maga ~ahlmaktadJr. 

Paris 21 (Telsizle) - Kabint buh
ranmm Yugoslavya i~ siyasasmda mii • 
him dtgijikliklere sebeb olacagt zanno • 
lunuyor. 

Prens Pol, diin gece Skop~ina ba~ • 
kanmt kabul ederek yeni kabineyi kur
mak icin konu1malara ba<lamljhr. 

Yeni kabineyi kimler kuracak? 
Paris 21 (TeJ,izle) - Belgraddan 

(Ark all B inc:i ..,hi!ede) 

{'ok ~iikiir son giinlerde ltnralar bir 
taraftan serin rii:garlarla get;prek, di • 
ger taraftan §Uraya buraya yagmurlar 
yagarak vaziyet ilk korkulu giinlerin • 
den daha ferah bir snfhaya ge~mi§tir. 

Rugiin Tiirkiye mahsuliiniin gene ziya
desile Tiirkiyeye yetebilece!)ini soyliye
biliriz. /)11 ltalde fiatleri buna giire dii
zeltmek miimkiin t•e kolaydtr demek 
olur. 

Her halde bu!iday fiatindP azhuz da 
olsa eqer bir fazlaltk olacaba bumm , 
\iftt;i lehine olma.. t:e Ciftt;inin i§ine I 

yaramast gerektir. 

•• 

25 giin siirecek olan yeni miisa • 

bakamlZln esas1 ~udur: Her giin 

bir erkek veya kadm muharrir ve

ya ~airin fikirlerini ko~·aca.g-1z. Er

kt•klerin kadmlar, kadmlann erkck- • 
ler hakkmdaki fikirlcrinden en 

'¥Ok begendiklerinizi miisabaka ~ii-

Her giin fikirlcrini giireceginiz 
muharrir vt"ya ~airin ktsa bir hal 
krdlmcsini de ilil\·e edecegiz. Bu 
suretle 25 edib ve ~air hakkmda 
da malOmat edinmi~ olacak .. nlZ. 

Biten miisabakam1za 
hakk1ndaki izah1 8 inci 

aid reylerin 
sahlfemizde 

nasll gonderilecegi 
liitfu NUJUIIL 
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Arab Abdullah o balyoz sillelerinden 
l rini savuracakmt§ gibi htzla elini hava-
1 , kaldmu; be§ parmagm• a~tt: 
I - Orastnt kapa, kam ba§una ~tkar -
I a I.. «Pa§aya ve miidiire» Baktndt 
I le, ne giinlere kaldtk. Onikilerin avrata, 

odo1a oski u~landtklanm duydunuz 
u? Buna, racone etmek, bir de iistiine 

1 y dikmek demezler mi) 
- Reis~igim, hem uzatma diyorsun, 
m de !alum kesiyorsun. Olaru naklet 
·din, ben de soyli.iyorum .. . Ne diyor -
tk) $ahab Mollaya sartyt dayadt. $it
': (Yatstya kalmaz, mi.ijdeyi all) di
p top gibi yerinden ftrladt. Alh fera -
li daha bagda iken u~tu gitti ... Nere-

mi? Peruzagaya ... bnden gidip ev-
• bekliyecek. Sokakta mokakta soyle -
ek olmazmt~. Kii~iik hantm mercime • 
~ok giz]i fmna verdigi i~in §iiphe da
t etmekten korkarmt~- .. 
Ttpki ortaoyunundaki zenne agzile 
~anm sesi: 

- Camnt sevsinler senin elmastm 1 .. 
- $ahabm i~i rahdt ya, arttk piirke-

fti. bnceden, kar§t kafesteki Kii~iik 
enaba ka,lart ~attp saldtrmantn ucunu 
istermi§, talimli maymuna ~evirip o ci
·ti yola koyrnu§tu. btesini umursar mt 
'• i1i bkmnda ... Arttk, (ya herrii, ya 
mii diyecegiml .. Balta olacagunl. Ko
•Y• atacagtm ! .. ) diye divaneligi de bt
kmt§lt... Kii~iik hantma uzaktan te -
•mmiimde. Ki:iftehorun oglana baytldt
' diinden fit olduii;u da belli haniya .. 
e guliimsemeler, ne mendil sallamalar, 
~ek koklamalar ... Goz siizii~ler, ger -
iD km§lar, giigii. ge~iri,ler; cilveler, 
ngirnozluklar, numaralar... Giimriik • 

de geri kalmamada. Onda da fes oy
ilmalar, giiz ktrpmalar, btytk burma • 
r ... Gelsin kar§tltklt i§aret ... Hulasast, 
pi1iyor, ttktr ttktr kaymyordu. Ktva -

otn gelmesine, tencerenin mangaldan in
~tsine ~ogu gitmi1 azt kalmt§b. 

Pa,a, cigergahmdan bir of ~ekti: 
- Offf!.. Hey gidi genclik hey 1.. 

u dakikada Karunun hazinelerini mi 
tersin, Kamanto mu olmak dilersin yok
' delikanltltga diinmek mi deseler, i1te 
em vallah, hem billah, hem de tallah I .. 
lebag yana§maltgma, la.gamct ~traklt -
tna raztyun, tek delikanlt olayun. 0 
iinleri bana getir de ayaii;mt agzuna da
a. Ba§a koymast, iipmesi, parmaklart -
tD arasmt yala" ... benden 1.. $imdi an-
•t a§agtllnt T e\ ... cigim 1 

- Saat on bire yakla§b. Hokkabaz 
aydos oldu. Herkes yava§ yava§ daii;tl
ta~a ba,ladt. Kii~iik h~ntmla acuze de 
alkh. Biz de pabuclan ~ekersek getir
ligimiz kanlara kar~t yakt§lkstz ka~a -
ak. Hem bo§una zahmet degil mi, Mol
a haberi getirecek ya... Uzatmtyaltm, 
oiraz daha oturduk; yartm saat kadar 
onra biz de kalkttk. Gacolan Macun -
uya btralop Langaya vurduk. Ayt Koe
ide, ii~ be1 tekle bol mezeye yana§bk. 
3uraya, <;avu1un kahvesine geldik ... 
iahab, yatsuyu iple ~ekiyor. Molla ha 
·eldi, ha geliyor; miijdeyi ha getirdi, ha 
,etiriyor diye giizleri kaptda. 

Hemen !aft Arab Abdullah aldt: 
- Lakerdantn ktsast, sarmtsak ba§h 

mnlart mantepsiye basttrmt§, bizlere ka§· 
;ariko oynamt§. Ara da deyyusu bul. 
§le benim yandtgtm, goziimii kan biirii
en nokta burast. Onikilerin ke§ yerine, 
'l!ayi yerine konmast I ... 

Mollaya diirt agtzdan kiifiirlerin en 
u kattlmamt§t savruluyor, pa,a ofkesin
len fesini yere vuruyor, miidiir dizine 
umruklan iniyor, Arab Abdullah ~iz • 

nesine el altp usturpaS1nt yokluyordu. 
f iitiincii T evfik devam ediyordu: 

- Dun gecedenberi, 24 saattir ara
nadtgtmtz yer kalmadt. fstanbul kazan, 
liz ke~e. F atihteki evini, mahallesini, 
;irdigi, ~tkttgt deliklerin hepsini yokla -
ltk. Galatadaki BUyiikaynalt, Kii~Uk -
1ynalt, Filipin kazinosu. Eminiiniindeki 
v' a! ide ktraathane•i. Divanyolundaki A
if, .';iehzadeba,mdaki F evziye. T opha -
)coin, Sera•kerkaptStnm, Adliyenin kar -
·tstndaki ma kahveler. Babtali, Zapti -
;e, $ehislamkaptst, Evkaf, Defterhane. 
'II aztrlann, miidiirlerin, ba§katiblerin o -
lalan ... Sonra, biitlin tulumbact kahve
eri, ~algllt kahveler. Daha sonra, belli
'"lh hltuklann hepsi: Macuncu, Sen a 
'Oku!JJ, Kaymaktabagt, Benli Hlirmiiz, 

l\1altepe havuzlanacak 
Sis yiiziinden F enerbah~ede karaya 

•luran ve evvelki gun kurtanlan Akay 
:lare..inio Maltepe vapuru dlin Haltce 
okulmu§tur. Vapur bugiin havuzlana
" k ve kayalara bindirmesi yiiziinden 
edelenmi1 olan iin ktstmdaki sa~lan de 
t§tirilecektir. Maltepe vapuru, ancak 
~. dolt tiia aoura postalara konabiJe
ektir. 
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Billur ya,makl1, all1 leraceli 
me,hur Kii~iik Hamm 

Alttparmak lfakat, Mumcu Ahmed, 
Bahri... K11tr attyonam Azrailin loh -
ctna geleyim, Kazaskerle ikimiz, bu say· 
dtgun yerlerin her taraftnt halla~ pamugu 
gibi atttk. Y erin dibine gire•i yok Ia yok; 
ne izi var, ne giilgesi ... 

Arab Abdullah, bty1k altmdao giiler 
gibi yaptp omuz eilktikten sonra agztnt 
bir yana biizdii: 

- St~an deliii;ine girse, ana lagunma 
saklansa faydastz. Eninde sonunda eli -
mize dii1ecek, alacagtnl alacak ama bir 
defa goz ktzdt mt iosantn •abrt tiikeni -
yor. fleriyi, geriyi §a§tnp iiniine gelene 
~atmaga kalktyor ... Nab niimunesil Diin 
gece C:ukur~e§medeki kahvede pisipisi -
ne ba§tmt belay a sokuyordum; bunagtn 
birini temizleyiverecektim I 

Ba1 parmagt takagmda, bir taraftan 
dii,iinen, bir taraftan da bu soylenenleri 
dinliyen pafa, 

- Abdullah~tgtm, dedi, zihnimi kur
caladtk~a hatmma bir nokta da geliyor. 
Benim bildigim, Molla eizlerden, hele 
senden tir tir titrer. Sizleri goriince ke -
di giiJ;;;-li§ fareye diiner. Erge~ kuyrugu 
kapttracagtnt bilmiyecek kadar ava • 
nak mt bu?.. Madik oynamt§ olma,stna 
akltm yatmtyor. Bir tarafta bkantp m1 -
kantp cehennemi boylamasm. «Sesini 
yava,latarak» Yahud yukandan {yani 
saraydan) yakalantp Kaymaktabagl gi
bi, laJraya ma§raya a§tramento edilme -
sin? .. 

Arab Abdullah yamna tiikiirdii; su -
rat ek1itti: 

- Act pathcant lmagt ~almaz. Kork
ma, o Azraili de atlattr. $ahab gibi, T ev
fik gibi bizden daha gencleri bile online 
katar da oyle kuyruk titretir. Yukanya 
gelince, herifi gozbebegi gibi koruyan -
Jar var. Dedigin ona gore laf degil I 

( ~ehlr ve 
Sirketihayriyenin 

vapurlar1 • yen I 

Kendi fabrikasmda 
yapmak isteniyor 

Sirketihayriyenin yeni vapurlar yapttr· 
mak ic;in uzun zamandanberi devam e
den etiidleri bitmek iizeredir. Sirket ileri 
gelenleri arasmda yeni vapurlart sosyete
nin Haskoydeki kendi fabrikastnda yap
ttrmak ic;in kuvvetli bir temayiil vardtr. 

Sosvete miidiirii Yuwf Ziya son Av
rupa dolasm"'mda muhtelif ,antiyelerin 
Remi yapma ~artlartnt ve tekliflerini tes
bit etmi~ ve buna istinaden yaptlan he -
sablar neticesinde vapurlann kendi mem
leketimizde ve sosyetenin fabrikasmda ya
ptlmasmtn daha elveri~li olacagt sonucuna 
vanlmt~t1r. 

Sosyetenin fabrikast gemi in~asma 
mahsus tertibat ve tesisall haiz bulun -
maktadtr. Noksan giiriilen ktsunlar da 
ikmal edilecekttr. 

Uzun zamandanberi fabrikamn teknik 
direktiirliiiiiinii yapmakta olan miihendis 
Herman DilinR tarahndan yeni yapttrt· 
lacek vapurlarm planlartntn haztrlan
mastna ba~lanmtsttr. 

Y aptian hesablara gore, baZJ nevakiSt 
ikmal edilecek olan Haskoy fabrikastnda 
bir senede bir vapur in~ast kabil olacagt 
anla!!lmt~ttr. 

Y aptian vapurlann kazan ve diimen 
aksarumdan gayri olan biitiin ktSunlan 
memlekette ve memleket iptidai madde
lerile yaptlacakttr. 

F abrika miitehasstslarmca in!aat et • 
rafmdaki bu hamltklar bitirildikten son
ra i,in durumu sosyete heyeti tarafmdan 
tekrar tetkik edilecek ve kat'i karar ve
rilecektir. Eii;er i1 siiratle vapur yapltr
mayl gerekle1tirir'C ihtiyac giiriilen va • 
purlardan bir tanesinin harice yaptml -
ma5t dii,iiniilmektedir. 
V apur id areleri d irektorleri geliyor 

Avrupadaki 1antiyelerle yeni vapur-
lar yapbrmak i1i iizeriode temaslarda 
ve miizakerelerde hulunan Denizyollan 
Gene! direktiirii Sadettin ve Akay D•
rektiirii Cemil yartn §ehrimize diine
ceklerdir. 

Her iki direktiir bu seyahatlerinde 
ftalya, Frama, lngiltere, Almanya, ve 
Holandadaki biiyiik ingaat miie5Seselen

ni gezerek tetkikatta bulunmu1 -
lar, Paris ve Berlinde bu sosyetelenn 
delegelerile yapttrtlacak vapurlann plan 
ve §artoameleri hakkmda konu§malar 
yapmt§lardtr. 

Deniz miiesseseleri direktorleri don
diikten sonra Ankarada alakadarlarm 
i~tirakile biiyiik bir toplanlt yaptlarak 
yeni vapurlann plan ve ~artnamelerile 
gemileri kendi tersanelerimizde yapmak 
istiyen ecnebi mi.iesseselerin tekliflen tet
kik edilecektir. 

Havuzlar direktorii geldi 
Tersanelerlc deniz fabrikalartna aid 

Memleket Haberleri ) Siyasi icmal 
~ ~ 

n st6';f<Oil"lb!IZR 
I 

~ 
I 

Hem a~1kta, hem para-
~ 

siZ b1rakdan doktorlar 1 

Oskiidardaki Zeyneb - Kamil 1 

hastanesi haziran ayt ba1mda ka- .' 
panmt§ ve o vakittenberi hastane 
ba1hekimi, operatorii, asistant ve iki 
hem§ire a~tkta kalmtjlardtr. Heniiz 
nereye tayin edileceklerine dair bir 1 
emir verilmedigi gibi bu emrin ne 
vakit gelecegi de belli degildir. hin 1 
en feci taraft bunlara a~tk maa§t da 1 
verilmemekte olmastdtr. 1 

Herbirisi senelerce bu memleke • ' 
te hizmet etmis ktymetli fen adamla-
n olan bu doktorlarla hemsireler ev 
bark ve ~oluk ~ocuk sahibidirler. I 
Hastane kapanmca elleri bogurle • 1 
rinde kalmtjbr. \ 

Bir bastaneyi kapatmak kolay • 
dtr, fakat hastane kapamrken orada 
c;ah§anlartn vaziyetlerini ve istikbal
lerini de dii1iinmek lazundtr. Bu ' 
yanh1 muamelenin diizeltilmesini: I 

is=uz! j 
MUTEFERRIR 

25 ve 50 kuru~luklar 
25 ve 50 kuru§luk giimii1 paralann 

kahblannm hamla.nmaSJ tamamen bit • 
mis, dun ilk defa olarak bastlma tecrii -
beleri yamlmt,ttr. 

Vazgec;ilen toplantt 
«Laik Hmstiyan Tiirkler>> namt al

ttnda bir kurumun te!kili icin aym yirmi 
ii~iinde fstanbul Halkevinde bir toolanb 
yaptlacagtnt yazmt,ttk. Bu hmusta Halk
evine de miiracaat edilmisti. Bilahare 
bundan sarftnazar edildigi Halkevine bil
dirilmi$tir. Eskisehir saylavt !sternal Zih -
ni kendisinin bu is! e me,gul ve alakadar 
olmado<!1m siiylemi1tir. 

Bir Rumen hava filosu 
geliyor 

29 haziranda Rumen deniz tayyare -
lerinden miirekkeb bir filonun fstanbula 
gelecei{i haber veriliyor. Rumen tayya -
releri !,tanbulda ii<; giin kalacaklardtr. 

Verdun torpitosu gitti 
B1rkac gundenberi limanumzda bulun

makta olan Fran ~tz «Verdun» distroyeri 
diin ogle vakti Ko•tenceye dogru yola 
qkm111:tr. 

Dskiidar Amerikan lisesinde 
Oskiidar Amerikan ktz lisesi son SJmf 

talebesine diin mektebin 1ehadetname 
dagtltlma toreni yaptlmt!ltr. Toren fev
kalade candan olmu! ve bir~ok tanmmt§ 
davetli!erle talebe ana ve babalan bu-
lunmujtur. 

SAR l$LER1 
Evkaf . Belediye ihtilaft 

Bugday sati~lari 
-

eski durumunda 

Borsacdara gore tela, 
edecek bir~ey yok 

Diin borsada bugday fiatleri evvelki 
giinkii durumu a;agt yukart oldugu gibi 
tutmustur. Bundan anla;llmaktadtr ki son 
!>!iinlerde yurdun muhtelif boliimlerinde 
yagan yagmurlar Istanbul piyasastnt miis
bet bir hareket yapabilmek i~in biraz da
ha beklemek liizumuna inandtrmt;ttr. Su
nu da eklemek laztmdtr ki borsava her 
J<"iin c;tkartlan bul(daylartn ancak bir bo
liimii sattlabilmektedir. Diin de borsaya 
288 ton bu~day <;tkanlmt§ ve ancak 267 
tonu sattlabilmi,tir. 

Yumusak bugdaylar diio 6 kuru, 1 0 
paradan 6 kuru; 35 paraya kadar sattl
mt;ttr. Sert bugdaylar ise 5 kuru1 15 pa
radan ba§ltyarak 6,5 kuru1a kadar sattl
mt§ltr. 

Diin borsada kendilerile temas eden 
bir muharririmize borsac1lar kanaatlerini 
;u suretle anlatml;lardtr: 

«- Bugday fiatleri her halde buJ<"iin
kii seviyesini ufak farklarla biraz daha 
muhafaza edecektir. Ay sonunda gene! 
mahsul durumu iyice belli olacagt ve 
1imdi memleketin bazt yerlerine yag • 
makta olan yagmurlann _yapacagl tesir an
la,tlacagt i~in ondan sonra fiatler kesin 
bir durum alabilecektir. 

ingiliz • Alman anla,masi 
~?:!:!. ec;en martin on alttSmda Alman• 
~ ya askeri miikellefiyet hnununu 

ilan etmek ve bir hava donan!Tla· 
Sl viicude getirdigini ve tahtelbahirler 
yapmakta oldugunu resmen devletlere 
bildirmek suretile Versay muahede•inin 
bu ktSma aid maddelerini tantmad1inm 
biitiin diinyaya ilan etmisti. 

Almanyayt bu karanndan dondiirecek: 
yegane ~are galib devletlerin hirleserek 
kendisini tazyik etmeleri ve icabmd~ ta• 
haffuzi bir harb yapmalan idi. F akat 1n
giltere, Dt§ Bakant Sir Con Simonu Ber
line gondererek miizakereye ba~lamakla 
galib devletlerin birle&mesini ve miittehid 
cephe almastnt menetmi§ti. $imdi d: tn
giltere Almanya ile bir deniz anlasmaSJ 
yaparak Versay muahedesinin askeri kts
mtntn hiikiimden saktt oldugunu re3men 
ve ahten tantmak suretile diger galib 
devletlerin hi~bir suretle tamir edemiye• 
cegi bir emri vaki yapmtsbr. 

Londra miizakereleri fngiliz ve Alonan 
deniz kuvvetleri ve iki tarafm yeni yap
bracaklan gemiler hakkmda uzla•mak ve 
rekabeti ve bundan dogacak ztddiyet ve 
gerginligi bertaraf etmek maksadi!e ya• 
pilmt§hr. Uzla§mamn ba§hca teknik esas
lart 1unlardtr: 

1 - Alman donanmasmtn ztrhh olsun, 
kruvazor olsun deniz sathmda v~zen her 
stmf par~alart lngiliz donanmasmm a1·ni 
stmftaki gemilerinin yiizde otuz be1ini gec;
miyecektir. 

2 - Almanya bir SJntfa aid ~emileri 
muayyen nisbetten az ve diger bir 01ntf 
gemileri ~ok yapttrmak isterse evvt!ce in
giltere ile istisarede bulunacakttr. 

3 - Alman tahtelbahirleri fngiliz 
tahtelbahirlerine muadil bir miktarJa o
labilecektir. Y alntz yeni tahtelhahi.-ler 
fngiliz donanmasl tahtelbahirlerinin yiiz
de ktrk besini ge~tigi zaman !ngiltere hii
kumetine malumat verecektir. 

Ziraat Bankastnm piyasaya bugday 
~tkarmastna gelince: Bugiin i~in bun a ih
tiyac olmamakla beraber biz bankanm ge
ne ekmek fiatlerinde hast! olan veya ola
cak clan ufak farklar i~in piyasaya bug
day ~tkaracagmt zannetmiyoruz. Vahi 
bankanm bu i§te nazlm roliinii oynamast 
kanun icabtdtr. Fa kat bu iidev bankamn 
daha ziyade koylii lehine hareket edil -
mesi i~in verilmi~tir. Kaldt ki burada du
rum tamamen kiiylii lehine dogru gitmek
tedir.» 

Bu anla~ma kat'i ve daimi hir mua • 
hede 1ekline sokuldugundan Harbi U • 
mumiden evvel fngiltere ile Almanyll ara• ---------------! smda gerginlige ve ztddiyete ve nihayet 

SACLIK ISLER/ ~arpt&maya sebeb olan deniz rekobetinin 
Plajlar ic;in takyidat bir daha meydana gelmesine imkRn bna

ktlmamtsbr. Bu muahedenin de~eri yalntz: 
Yilayet plajlarda yaptlacak takyidatt deniz i1lerinde anlasmadan ibaret deg.l • 

sthhiye hakkmda alakadarlara bir te5lig dir. !ngiltere bu muahede ile VersR<• mu• 
giindermi;tir. Buna gore biiyiik plajlarda ahedesindeki her tiirlii askeri kav .~l;
Sihhi tertibat almacak, Florv•.-1• ..l. -- u~n 1-\lnrdiiJ•• .. •• o • 1 1 • , -· ~ 'e te~rar 
nca bir imcfadt Mhhi te;"kilatt viicude ge - silahlanmasmtn me;ruiyetini heynelrnilel 
tirilecektir. Bundan maada p)ajlarda ii- bir vesika ile tamdtiltm ifade etmekle Al
liim kazalannm iiniine ge~mek kin mu- manyanm askeri hukuku hiikiimranide 
ayyen hudud dahilinde yiiziilmesi, plaj diger biiyiik devletlere muadil ve isle -
•ahiblerinin kazanm iiniine ge~mek i~in digi gibi silahlanmakta serbest o!dugunu 
muhtelif yerlere gozciiler koymalan Ia - resmen tammt;hr. 
zun gelmektedir. Almanyanm bu hak ve salahiyeti 1n • 

<;:ifte kapakh alttn saatine baktt. 
Diirt bu~uk. 
T evfige emri dayadt. 

- Havyar kesme, soyliyecegime ku
lak oll 

tetkikatta bulunmak iizere Avrupaya git- Evkafla Bdediye arastndaki ihtilafh 
mi1 olan Ekonomi Bakanltgt deniz fab- i§lerin hakemler vasttasile halledilmesinc 
rikalart ve havuzlan direktiirii Cemil, aid tahkimname yaptlmtl ve hu hususta 

Diger taraftan Bogazi~i halkt plaj • gilterenin yapltgt istimza~ iizerine diin • 
stzltktan ve deniz hamamlart yap1lma • yanm en biiyiik diger iki deniz devleti. 
masmdan 1ikayet etmekte, a~tkta denize yani Amerika ve Japonya tarafmdan 
girmenin memnu olduguna gore Bogaz dahi tamnmtshr. ltalya fikrini hildirmegi 
halkmm denize girecek yer bulamadtgt ba;ka bir zamana btrakmts ve F rRnsa da
soylenmektedir. Filhakika birc;ok Bele- hi anla;mtya hukuki noktadan ve tah • 
diye takyidab kar§tsmda alakadarlar de- didlerin gemi stntft iizerinden yaptlmast• 
niz hamamt in1asmdan sakmmakta ve bu- na itiraz etmi;tir. F akat ftalyantn eeva
nun masraftna tahammiil edememekte • bmt geciktirmesi ve Fransanm bazt iti • 
dir. razlart ileri siirmesi !ngiliz - Alman mu• 

Naftalin meselesi ahedesinin kat'iyet bulmuma engel ol • 
Piyasada naftalin bulunup bulunma

dtgl hakkmda Saii;ltk hleri miidiiri.i Ali 
R •za demistir ki: 

mamt§hr. Pire yolile 1ehrimize donmii§ti.ir. laZJm gelen vesikalar haztrlanmt§ltr. 
Cemil yapttgt etiidleri bir rapor ha- Hakemler yakmda Ankaradan tehri-

- Emret reis~iii;im I Iinde tesbit edecektir. Muhtelif Avrupa mize gelerek ite ba§hyacaklardtr. 
- Sor bakaltm <;:avu1a, Sahab ikin- 1antiyelerinin tersanemizin tslalu ve yent Y eni evkaf kanunu Vilavete ve sair << -Naftalin Sagltk Bakanltgmm mii

saadesile giren maddelerden degildir, kon
tenjan kararnamesinin klering listesine da
hildir ve binaenaleyh bu i§in Saghk Ba
kanltgile alakast yoktur.» 

diden sonra buraya Iii~ ugramt§ ml, ge • gemilerimizin burada yaptmlmast hak- resmi dairelere teblig edildigi halde Ev
lecegim, gelmiyecegim demi1 mi} Sa at kmdaki teklifleri tetkik edilmektedir. kaf miidiirliigline heniiz bildirilmemi1 • 
be1e geliyor, hala meydanlarda yok. Tersanemizi tslah i~in bir plan ham- tir. 
!ialbuki bu ak1am mutlaka burada bu - lamak i.izere diinyaca tantnmt§ ecnebi 
lu~acakttk I miitehasmlardan biri memleketimize ge-

T evfik, tms ayak kahveye daldi; ge- tirilecektir. 
ri geldi: --------------

- fkindiden sonra bir daha uii;rama- ViLAYETTE 
mt§ agabeycigim 1 

llbay muavini ilbay oluyor 

Sular ucuzlattlacak 
$ar, memba sulart hakkmda yapttgl Esnafm kaydi 

tetkikte sulann halkm eline ge~inciye ka- Esnafm kayid ve tes~illerinin arkast 
dar ii~, dort elden ge~tigi ve bu yiizden heniiz altnmadtgt i~in .';iar fkllsad Direk
halka pahaltya mal oldugunu gormii1tiir. torliigii bunlara yeniden I 0 temmuza ka
Onun i~in, sularm bir, yahud iki elden dar bir miihlet vermi~tir. 

Arab Abdullah, eli ~enesinde, dii!ii
niiyordu. 

ge~mek suretile halkm eline ge~mesi ~a- Bu zamana kadar tes~illerini yap!tr-
lstanbul !!bay muavini Riiknettinin releri arantlmaktadtr. mtyanlar cezalandmlacakttr. 

miinhal ilbayhklardan birine tayin ec!tl- """"""""""""""""""""""'"""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".,.........,""""""""""""""""""""""""""""""" Onikilerin hep.1ini seferber etmi1ti. 
Yirmi sekiz saattir !stanbulun i~ini, dt -

mek iizere oldugu haber almmt§ltr. is-
tanbul flbay muavinliP;ine 1c foleri Ba

!tnt ~ark ~eviriyorlar, her tarafta Molla- kanltgt hususi kalem mi.idiirii Ekremin ta· 
Yt arayorlardt. Abdullah, Aksarayda, yininden bahsedilmektedir. 

Muradp~~~ camisi?in yanmdak~- .. daimi Trabzon 1Ibay vekillifd 
kahvelennt karargah yapmtf, butun e -
mirleri orada vermi§ti. 

.';iahabt, TiitUnciiyU, Kazaskeri yantn• 
da altkoyup en mi.ihim •aha olan F atih, 
Beyaztd, Abaray mmtaka<tnt kendi iis
tiine almt,h. Geri kalanlardan ikisi Be • 
siktajt, Galatayt, Beyoglunu taramaga 
~tkmt§, iki•i Halicin etrafma yani Ka -
stmpa,a, Sutliice, Defterdar, Eyiib ci -
hetlerine yollanmt!. digerlerini de Oskii
dar, Haydarpaja, Kadtkoy taraflartnt, 
hatta Beykozu, Sanyeri, fstinyeyi boy -
lamt§lardt. 

( A rloa11 var) 

Biribirine giren ameleler 
Kuru~e1mede Hayriyenin deposunda 

~altsan amelelerden Huseyin. Saim, N e
cati is yiiziinden birbirlerile kavgaya tu -
tusmuslar ve ellerine birer kiirek alarak 
birbirlerini yaralamlslardtr. Kavga bir 
miiddet uzadtktan sonra polis vak'a yeri
ne yeti1mi1 ve kavgactlan yakalamtshr. 
Huseynin yaraSt agtr oldugundan hasta
~eye kaldmlrnl§hr, 

Birinci stntf miilkiye miifetti§lerinden 
Tevfik Talat Demirkan Trabzon llbay 
vekilligine tayin edilmi§tir. 

Tevfik T alat Demirkan bun dan ev
vel Giresun !!bay vekilliginde bulunmu1 
ve vazifesinde cok muvaffakiyetler gos • 
termi1 idarecilerimizdendir. Kendisine bu 
yeni vazifesinde de muvaffakiyetler di
leriz. .. .•. _.__.. 

Diizeltme 
Diinkii saytmtzda ~tkan Atatiirki.in 

gazeteci Gladis Bakere verdigi diyevin 
«Harb tehlikesi ve Amerika» ara ba~ -
ltklt ktsmmda maalesef bir sattr atlan • 
mt§ltr. Miilakat<;mm agzmdan yaztlan 
bu para~ada 9 uncu sattr §U ciimle ile 
baslamaktadtr: «Atatiirk dlinyadaki 
milletleri bir aparttmantn sakinleri telak
ki ediyor. Birle1ik Amerika cumhuriyet
leri bu aparttmantn en li.iks dairesinde 
oturmaktad1r.» Ara yere giren «Harb 
i.;in de avni ~ey variddir.» satm buraya 
aid degildir. bziir dileriz. 

<;i~ek ••va§t ya
rtn Adada y aptlt 
yor. Biztm ktsaca 
~i~ek sa Va§l diyip 
ge~iverdiii;imiz bu 
eglence 2iinU Avru
pada biiyiik, ~ok 
biiyiik bir hadise 
te,kil eder. Mese • 
Ia N i•te her eene 
yaptlan ~i~ek sa • 
vajt bi.itiin diinya • . 
ntn alakastnt toplt -
yan, gazetelere, fo
tograf<;tlara giinler -
ce mevzu te§kil e -
den nekadar canlt, 
parlak bir bayram-

yar1n yap1byor 

• • ~ • . 1 '~ 0 ' •, '1- f \ ~ 

dtr. G k ' , k d b" b t t Ad I G.. e~en 1ene 1 ~~~e •avaftn a tr ara a 1 e a art u-
zellestirme kurumu Belediyenin yardt -
mile bize bu pazar giinii bu ~i~ek sava§t• 
nm ufak bir niimunesini ya§atacak, ge~en 
sene de yaptlan ve birinci defa olmast -
na ragmen hatm saytltr bir alaka uyan
dtran c;ic;ek savast bu sene birc;ok eksik
lerin tamamlanmasile daha giizel, daha 

canh olacakttr. Halk ta beklenilen rag
beti gosterirse kimbilir, bu ~i~ek •av&§t 
bir giin Avrupadakilere rekabet edecek 
bir varhk gosterir. 

(;ifek sergisi 
<;:i~ek sergisi de bugiin Biiyiikadada 

a~t!acak ve yann ak§am kapanacakttr. 

Londra muahedesi fngiltere ve AI • 
manya devletlerinin yalmz deniz islerin• 
de deP;il, her ti.irlii politika i1lerinde bir
likte hareket edeceklerini gii•termesi iti• 
barile cihan politikasmda <;Qk biiyi.ik o• 
nemi ( ehemmiyeti) vardn. F ransantn, 
Sovyet Rusya ile iki tarafh bir an!a,ma, 
bir nevi askeri muahede akdettni1 olma • 
smdan hie; te ho,lanmtyan fngiltere §tmdi 
Almanya ile iki taraflt anla~ma yapmak 
suretile mukabelede bulundu. Yartn bu 
deniz anla§mastm bir hava anla;masmm 
takib edecegi umuluyor. !ngiltere Alman• 
yamn silahlanma. hakktm resmen ve ah
den tamyarak bir anla;ma yapmast ile 
Harbi Umumidenberi ilk defa Avrupada• 
ki siyasi vaziyet esasmdan deii;i;mi1 olu· 
yor. 

MUHARREM FEYZ/ TOGA Y 

Bursada koza fiatleri 
yiikseliyor 

Bursa (Hususi) - Koza borsasma 10 
bin kilo koza geldi. ilk haita 70 ten ba~
llyarak 83 kuru§a kadar yiikselerek 
bu fiatte kapanan koza piyasast bugiin 
(5) kuru§ daha artarak (88) kurtl1i" 
c;•kh. Fabrikactlar koza almuna hara • 
retle devam etmektedirler. Bu sene 
kiiylii, koza fiatlerinin yiikselmesindeD 
c;ok mcmnundur. Mahsul de iyidir. 

Cumhuriyet 
NiiabaaJ 5 Kuruttur 

Abo~~ I Tn.r~iye ~:i~ 
'era1b I ·~·o 

Senelilc 1400 Kt. 
A lb ayhk 750 
o~ ayhk 400 
Bir ayhk 150 

t:IOO Kr. 
1450 
800 

yoktur 
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NALINA 
MIHINA , TEI.EFON TELCRA• ve TE .. SiZLE 

Mekteb ve imtihan ~elik migferlilerin 
faaliyeti yasak edildi 
Nasyonal 

arasmda 
sosyalistlerle ~elik migferliler 

biiyiik bir ihtilaf ~ddt 

SiibaylarimiZID 

muvaffakiyeti 

Pestedeki miisabakada 
' 

gene birinci olduk 

Biitiin 
Az 

bunlara ~are 
olsun,- tok 

bir diisturdur: 
ve dolu olsun! 

--- --
Ajaojlu Ahmed 

Mekteb ve imtihan etrafmdaki komi§- teblerimizdeki kiitiibhane yoksullugudur. 
Budape<te 21 (Hususi muhabirimiz - malanmtza devam ediyorduk. Ba1ka uluslarm mekteblerinlde daima 

Mavi dumanh yol! 
~ vrupada, ~e1id c;e~id yollar i • 
~cad edilmi§tir. Parke dedigimi:~; 

ta§ kaldmmlar, adi §Oseler, 
Makadcm §aseler, geni§ avlu ta§larile 
do§enmi~ Roma yollan, tahta kaldmm • 
lar, katranh yollar, yumu§ak ve sert a•· 

Miinih 21 (A.A.) - Miinihteki nasyonal - sosyalist partisile ~elik migfer 
te,kilan arasmda ag1r bir anla,mazhk patlak vermi1tir. 

den) - DUn bur ada yap1lan arsmlusal. - Tiirk genclerinde muhakeme kabi- iki nevi kiitiibhane vardtr: Birisi muallim-
24 maniah at ko&usu miisabakasma Pe~- liyetini a~mak laztmdtr dedik: Bu naSI! lerin kendileri ic;in, otekisi de talehe ic;in. 
tede bulunan siivarilerimiz de istirak etti- yapthr? Ac;tktu ki ezberleme yo!u ile Muallim kiitiibhanesi Uzerinde duracak 
ler. Te~emen Eyiib manialart hi<; anzam ogretilen formiiller muhakemeli bir ka- degilim. Talebe kUtUbhanesine gelmce 
a,arak birinci]igi kazandt. Bundan baska fadan ziyade taklidci bir papagan yeti§- bu kiitiibhane insan kabiliyetlerinin ve 
Saim ii~iincii ve Cevad da sekizinci ol- tirir. Mesela bizim liselerimizdeki miispet ruhi hususiyetlerinin inki§aflanna aid ru
dular. Eyiib birinciligi aldtgl zaman seref ilimlerin tedris usulii, dimag1 faydam ve hiyat ilminin kaydettigi diisturlara gore 
diregine bayragtmtz ~ekildi ve miizika ezici yiiklerle yormaktan ba§ka biqey kurulur. Kiitiibhane efsanelerden, masal
lstiklal mar~tmJzt ~ald1. Eyi.ibUn bu mu- degildir. T atbikattm giirmeden §imi hii- lardan ba1byarak seyahatnamelere, po
vaffakiyeti stadt dolduran on binlerce diseleri hakbndaki formUIIerin ezberlen- puler ilmi hikayelere, biiyiik edebi asar 

falt yollar, ~imento yollar ... ila. Bir yer• 
de okumu§lum <;elik veya demirden bile 
yo! yaptyorlarmt§. 

Biitiin bunlar Avrupa icadtdu; bizim 
belediyemiz de, yo] icad10da A vrupadan 
geri kalmamak istemi§ olacak ki F ener • 
yolundan BostanCJya giden asfalt yolun 
yerine mavi dumanh bir yo! ikame etti. 

Celik migfer te§kilatmm bir toplanhsmda harb malullerinden doktor Hall, 'bir 
soylev vererek. biraz daha tenkid ozgi.irliii(ii istemi1 ve Nazi partisinin bazt ele -
manlanmn radikalizminden S!Zlanmtlhr (,ikayet etlni,tir). 

Bavyera k t,leri Bakam, ~elik migfer te,kilat!nm her tiirlii bnavtnl (faaliyeti
ni) yasak etmi,tir. 

Santldigtna gore bu anla,mazltk M. Hitlerin kan,masmt gerektirecek kadar 
tiddetlidir. 

Ruzveltin hazrrla. 

dtg1 yeni vergiler 

Borsada miihim bir 
tesir husule getirdi 

Nevyork 21 (A.A.) - Ruzvelt tara
fmdan biiyiik !ervetlerle, bUyUk gelirler 
ve biiyiik miraslar hakkmda hamlantp 
kongreye verilen yeni vergi program! 
N evyork ~evenlerinde biiyUk bir heyecan 
uyandtrrntltlr. 

B--l,ca degerler birden ii~ puvan ka-
dar nii~lerdir. 

Serrnayeler, veqpye tabi olmtyan, 
devlet ve 1arbayl1k tahvilatma yatml • 
tnaktadtr. Borsada, duyu1 bu projelerden 
Yana degildir. Finamal ~evenler bu pro
ielerin i1leri durduracagt ve finansal kal
kmm•va zarar verecegi fikrindedirler. 

Sehirler aras1 telefonlar 
takviye ediliyor 

~kara 21 (T elefonla) - Sehirler 
aras1 tel~raf 1ebekesini kuvvetlendirecek 
ve konutmayt artlracak olan kuran par • 
torler yakmda satm almacak ve yerine 
konulduktan <onra fstanbul - Ankara 
ara.,nda kar1thkh 12 ki§i gorU1ebilecektir. 
Bu aletlerle ,., gayet net duyulacakhr. 
Fiatlerin indirilmesi de mUmkiin olacak-
• .. u .• ~o. ...... t..,._ ~-=~1 .. ~1 .......... 1 .... : : :H U:fll Dlf za-
lllan n tMife tatbik edilecektir. 

Bakanlar Heyetinde 
Ankara 21 (Telefonla) - Bakanlar 

heyeti bu10:iin de bir toolanb yap!!. 

Tas muhabirinin ziyafeti 
:Ankara 21 (Telefonla) - Tas a

iansl Ankara miime,.ili t,talinki bu ak • 
'am Ankaradaki gazetecilerle aian<a ken
di evinde bir ziyafet verdi. Mesleki has
b,hal Y""'ldt. 

Almanya - Amerika 
yakmla~malan 

Berlin 21 (Telsi7le) - Almanya ile 
Amerika ara,nda kiiltiir baglannt kuv
\'etle~tirrnek iizere yaz tatilinden istifade 
tdilerek talebe mi.ibadelesi yap1lmasma 
karar verilmi1tir. 

Alman tolebrlcrinden mi.irekkeb ilk 
l!rup bugiin Doydand vapurile A
llierikaya gitmi~tir. Grup 25 erkek, 8 ktz 
talebeden ve 5 muallimden miirekkebdir. 
Y akmda Amerikadan da bir talebe he
Yeti Almanyaya gelecektir. 

Almanyadaki patlama hadisesi 
gizli tutuluyor 

Paris 21 (Tel•izle) - Almanyada 
Rheinsdorf fabrikasmdaki patlama ha
disesi hakkmda yabanCJ memleketlere 
tafsilat gotiiriilmeme.i i~in Alman hiiku
llleti Holanda ve Bekika hududlannda 
•tkt tertibat almtjtlr. BiitUn yolcular a
tanmakta oldugu gibi Almanya ile ya
banct memleketler arasmdaki telefon ko
nu§m•larl da kontrol altma altnmJ!tlr. 

Alman eski muharibleri 
lngilterede 

Londra 21 (T elsizle) - Alman es
ki muhariblerinden miirekkeb bir heyet 
bugiin Douvre limanma gelmi§ ve lngi
liz eski muharibleri tarafmdan karjtlan
lllt!br. Almanya heyeti jereflerine biiyiik 
lllerasim yaptlacak olan Brigtlon ~ehrine 
gitmi,tir. 

Cin komiinistlerinin yapbklan 
l Pekin 21 (A.A.) - <;:inli komiinist
~r, kuzey Sanside Yenjang misyonerler binasmt yagma etmi•lerdir. Ba1 papaz 
banez ile dokuz fransisken papas Y e -

nana Slgmmt,lard!T. 
Si:iylendigine gore, papazlar burada 

lehlikeli bir durumda bulunmaktadtrlar. 
Komiinistlerin Y enan etrafmdaki bir 

ta~ §ehri elde ettikleri haber verilmekte
~it. 

<;:inde son durum 
. Londra 21 (Telsizle) - <;inde komii

~1•tlerin geni§ faaliyet giistenne~e ba§
Qdiklan bildirilmektedir. 
Nankinden gclen son haberlere giire. 'ill hiikumeti, Japonlann isteklerini 

1
.•but eli!Jektense ~ekilmeyi tercih et -
1iini bildirmi§tir, 

Atatiirkle Kral Gustaf 
arasmda teati olunan 

samimi telgraflar 
Ankara 21 (A.A.) - isvec; Krah 

Be~inci Gustafm dogumunun yll
diini.imiinden iiti.irii Atatiirkle Kral 
arasmda kar§tl!kl! o;ekilmi§ telgraf
Jardtr: 

Samajeste Be§inci Gustaf, 
isve~ Krall 

Stokholm 
Do~umunuzun ytldiiniimii dola • 

y1sile Majestenize en yiirekten ge -
len tebriklerimi sunar ve §ahsi sa
adetinizle memleketinizin genli~i 

hakkmdaki dileklerimin kabuli.inii 
rica ederim. 

Kamal Atatilrk 
Souekselans Reisicumhur 

Ankara 
uo~umumun ytldoniimii dolay1 -

site bana bildirmi§ oldugunuz dos
tane dileklere kar§l i~ten te§ekkiir
lerimin kabuliinii rica ederim. 

Gusiaf 

Hava manevralar1 

yap1brken ..• 
Bir tayyare otomobile 
~arph 3 ki,i oldii 

Los Angeles 21 (A.A.) - Diin A
merika hava filolan tarafmdan Los An -
geles <;evresinde yap1lan hava manevra • 
!an masmda olduk~a ag!T bir kaza ol -
mu1tur. Y ere inmege ~ah,an bir sUe] u~ak 
manevra yaparken oradan ge~en bir oto
mobile <;arpm11 ve otomobilde bulunan ii<; 
ki~i olmii1tiir. U<;ak i~inde bulunan ii<; ki
,; de yaralanmt,tlr. 

1talyanm niifusu 43 milyonu 
ge\;ti 

Roma 21 (A.A.)- 31 may!S 1935 
tarihinde yap1lan niifus saytlma gore ltal
ya halkt 43 milyon 200 bindir. Bunun 
42 milyon 777 bini ftalyada bulunmak
tad•r. 

h konferansuun kararlan 
Cenevre 21 (A.A.) - Arsmlusal 

i1 konferans1, i1 saatlerinin azalttlmasl 
hakkmda gene! sozbag1 i<;in yap1lan pro
jeyi 33 oya kar§l 81 oyla kabul etlni§tir. 
Konferans bundan ba§ka 27 ye kaT§! 75 
oy ile yeni bir karar kabul etmt§t!T. 
Bu karar, ayhk ve giindeliklerin diizelt.il
mesi i§inin miimkiin oldugu kadar patron 
ve is~i birlikleri arasmda yaptlmasmt, i•
<;il<rin ya§ayt§ diizeyinin (seviyesinin) 
korunmasmt ve kiTk saatlik i§ haftastntn 
kurulmaSI baktmmdan ahnan tedbirlerin 
zaman zaman rapor halinde arsJU!usal i1 
biirosuna bildirilmesini hiikumetlerden ts
temekt·~ir. 

M. Gombo~un beyanab 
Paris 21 (Telsizle) - Macar Ba~ba -

kam General Gam bii§ bugiin Macar 
meclisinde beyanatta bulunarak ulusla
ra mi.isavi hak verilmedigini, bilhassa 
askeri i§l~rde tam bir miisavat olma -
dii(l i~in Tuna kon1eransmm geri kal
dJ~tnl bi!dirmi~tir. 

lr!andada yeni bir parti 
Londra 21 (A.A.) - «irlanda mavi 

gomlekliler» part151 §efi Genral 0' 
Duffy «korporatif - nasyonal» adb yeni 
bir parti kurmu~tur. Bu partinin ana a
mac;larmdan biri bugiinkii parlamenter 
lrlanda rejimi yerine bir korporatif hii
kumet kurmaktad~r. 

General 0" Duffy ayni zamanda 
~imdi mevcud bulunan iki otonom frlan
da hiikumeti yerine biiliinmez tek bir 
lrlanda cumhurlugu kurmaga ve kapita
lizm ile komiinizm ve yabanc1larm lr
landa i1lerindeki niifuzunu ktrmaga ~·
h§maktadu. 

Rumen Ticaret Bakam 
Paris 21 (Telsizle) - Rwnen Ticaret 

Bakan1 istifa etmi§tir. 

halkm <>mimi tezahiiratma ve<ile oldu. mesinin ne faydaSI vardu? Keza gorme- ve felsefi eserlere kadar bir<;ok kitab-
Ajansm verdijji maliimat digi minerallere aid mineralojideki tarif lar ihtiva eder. Bu kitablar lisenin ta ilk 

Otesi berisi <;i~ek <;tkarrnt§ gibi bozu· 
lan bu asfalt yo] mayJS sonlarmda ve 
haziran ba§lannda tamir edildi. Asfal • 
tm ~ukurlan doldurulduktan sonra iizerine 
katran veya zift dokiildii. Bunun iistiine 

Budape5te 21 (A.A.) - Ekibimiz ve tasvirleri ogretmenin feyzi ne ohbilir? Simfmdan ba1hyarak 'ocuklara ya§lanna 
Budapejtede ars!Ulusal ath miisabakalara Ayni miitalea nebatat, hayvanat, taba - ve dimagi inki§aflanna gore verilir. Mu
girmi~tir. 20 haziran giinU yaptlan Tuna kat hakkmda da yiiriitiilebilir. Ben he!~ ayyen bir Zaman i~inde 'ocuk aldtg: kita
l?iiyiik miikafatt miisabakasma Alman, cografyadan hi, bahsetlniyorum. Kendi bt geri verdigi vakit ne okumu§ ve ne an
Italyan ve Macarlardan 51 ve Tiirkler- memleketinin. ya§adtgt §ehir haricinde, lam!§ oldugu hakkmda ya lisan, ya ede
den 7 at ki ceman 58 hayvan girmi~ ve mii- hi~bir kiSmmt gormemi§ olan Tiitk gene- biyat veya tarih veya felsefe muallimine 
sabaka 24 mani iizerinden yaptlmt~hr. Bu lerine mesela Amerikanm, Brezilyanm hesab verir. Muallim onunla miinaka~a
mi.isabakada tegmen Eyi.ib birinci, Saim ~ehirlerini, nehirlerini, niifusuna dair is- ya giri1ir ve 'ocugun aldtgl intJbalan ta
ikinci, yiiz.basl Cevad sekizinci olmuslar- tatistikleri ogretmenin ne faydas1 vardtr? mamlar. Bu suretle bu mUtalealar saye -
dtr. On binlerce halkm oni.inde si.ivarile - Halbuki bu derslerin programlan neka- sinde ~ocugun ruhi kabiliyetleri tedricen 
rimiz ~iddetle alkt§lanmt*lardtr. Y an~ dar yUkliidi.ir, nekadar agnd!T. Bu tarz inkiiaf ettirilir, muhakemeye ah§trnhr ve 
meyd~nmda Istikla:' ~ar§lml~ ~ahm:ken ,ocuklan muhakemeye ah§hrmak degil, mUtalea zevki .,,hr. Kiilti.ir denilen ve 
bayragtmJ7 zafer dtregmde yukselmtsttr. ondaki muhakeme kabiliyetini ezmek ;,in kiihiire adam denilen varhklar da bu su-

Tiirk ekibi 23 haziranda ba§hyacak o- yararl retle viicud bulur. 

fmdtk biiyiik!Ugiinde kmlmt§ <;aglaba • 
demi renginde bir kat taj atJ]d,, iistunden 
silindir ge~irildi. Bu kiic;iik ta§larm bir 
k"mt yere gomUldii, per<;inle§ti, fakat bii
yiik bir kiSmJ yolun iistiinde kalch. ~imdi 
cadde, artJk yag gibi, diimdiiz asfalt 
deiiil; bir bah~enin kii<;iik <;aktlh yollan 
halindedir. Otomobiller, arabalar, ya • 
yalar, ge~erken §airane bir <;ttlrdt ile ses 
veriyor. Arttk edibler, §i:iyle yazabilirler: 

«Bu durmadan c;ttJrdJyan yo], sanki 
ayaklar altmda ezilmekten duydugu act• 
Y' bagmyor, gibiydi. ila ... » 

!an miisabakala:a girmek Uzere Viyanaya Bils:i baktmmdan ise neJice hemen h;,. F akat maalesef bur ada dahi yoksulluk 
hareket edecekttr. tir. CUnki.i gorrneden, anlamadan ezber - i,indeyiz. Mekteblerimiz kUtUbhaneler· 

Fa kat bu yeni usul yo], §airane <;tbr• 
d1S10d~_n ziyade, mavi dumanile me§hur• 
dur. Usti.inden bir otomobil ge~ti mi, 
biitiin caddeyi bir mavi sis kaphyor. Hani 
bazan sabahm ilk giine§ile gollerin, 
bataklrklarm i.istUnde bir mavi sis bugu • 
!anarak yiibelir, i§te onun gibi ... 

Ekonomi Bakanile lenmi§ alan bu nevi bilgiler geldikleri ka- den et.eriyetle mahrumdurlar ve bunun 
dar kolay w;arak hava olurlar ve hatta i~indir ki Bizde miitalea a§b dogmuyor, 
ilmin kendisi hakkmda bile umumi bir mekteb program kitablanndan baika ya
fikir vermezler. ztlara ah§tJrmtyor ve miitalea denil•n ve 

Miiste~arm seyahati 
Ankara 21 (T clefonla) - Ekonomi 

Bakam Celal Bayarm pazar giinii bu -
radan lstanbula hareketi muhtemeldir. 
Celal Bayar Bursaya ve oradan donU~te 
Rusyaya gidecektir. Muste,ar F aik Kurd
oi>;lu da panra lstanbula gidecektir. 
Kurdoglu Pariste Turk - FranSIZ tecim 
anla&ma" miizakerelerinde bulunmak u
zere Parise gidecektir. 

Selfmikte bliyiik bir yangm 
Selanik 21 (Hususi) - Dun gece 

Selanik civannda Ede,ada <;Jkan bir 
yangm seksen ev yandtktan sonra saba
ha kadar sondUriilememi§tir. Edessada 
ittatye bulunmadtgmdan buradan itfaiye 
gOnderilmi~tir. Ka!abanm postanesi yan
mak iizeredir. 

Eski Yunan Kralmm 
tasavvurlan 

Atina 21 (Hususi) - Eski Yunan 
Krah Y orginin, yakmlanna si:iyledigine 
gore, eger Yunanistana gelirse ilk i1i 
meclisi feshederek nisbi usul iizere yeni 
se<;im yaptlrmak olacakmt§. Memleketin 
idaresinde 1ngiltere Kralmm tuttugu yolu 
giiderek partilerin iistiinde naztmhk va
zifesini gorecekmi§. 

Serbest b1rakllan gazeteci 
Alina 21 (Hususi) - iskenderiycde 

~tkan bir gazetenin muhabiri Kulum -
nkis gazetesine yazdtgl bir mektub • 
da Yunan ordusunu tahkir edecck ke
limeler ku11andtgJ iddiasile yakalan1p 
tahkikat hakim!igine verilmi§ti. Hakim 
sorgudan sonra muharriri serbest bi -
rakmt~br. 

y eni bir tayyare rokoru 
Roma 21 (A.A.) - Binba§J Pezzi 

Stratosferde uzun bir u~u* yaparak 
13,600 metro yiikseklige kadar ~tkmt&hr. 
Bu suretle, evvelce Donati tarafmdan el
de edilmi~ olan rokora erijem~mistir. 

Binba~1 Pezzi bu arada iinemli. goriim
ler (mii•ahedeler) yapm1• ve stfmn altm
da 62 derece soa11t· hv"·tmi§tir. 

Sun'i kalb 
Nevyork 21 (A.A.) -Doktor Ca

rellle beraber ~alr~an Lindberg, sun'i kalb 
ve cii(erler gihi hareket eden bir pompa 
icad etmi~tir. Bu pompa ile cam bir kafe
se konulmu1 viicud par~alan sonsuz ola
rak yasattlabilmektedir. Dene~ler Rock
f,ller F.~stitiisi.inde yaptlm,.tlr. 

Yeni bir Amerikan denizalh 
gemisi 

Nevyork 21 (Telsizle) - Amerika 
hi.iku.meti 90 metro uzunlugunda biiyiik 
bir denizalll gemisinin in~aatma ba§la
ffii§IIT. 

Kabahat kimdedir? Muallimlerimide hakikatte mektebden sonra mekteble 
mi? Asia! Bizde bereket versin vazife • mukayese edilemiyecek kadar ins an di
sini bilen, ona bagh olan kudretli, bece- magmm a~tlmasma medar alan miitalea
rikli mualJim tipi yet.ijmi§tir. 0 ,ahj!YOT, adeti bizim i~in ekseriyetle yabanc! ka -
fakat ayni zamanda da bir programa hyor. 
baghdtr .. Program! ister istemez talelbe- Sonra dilimizde de yazth kitablar 

Pazar giinleri, ak§ami.istii, otomobil • 
~~~- arh arkaya Sik Sik ve h1zh htzh ge;• 
ltg1 zaman, bu mavi sis, kalmla§tyor, ka.
hnla~tyor, mavi bir duman oluyor. Ar· 
llk yolun ortaSI bu mavi duman perde • 
sile kaplamyor. Kart! taraftan gelen in• 
sanlar ve nakil va51talan puslu bir hava.• 
da, ansmn sisin i~inden kar§tn!Za diki • 
liveren gemiler gibi i:iniinUze ~tktveriyor· 
lar. 

nin dimagma sokacak. mebzul degildir. Orijinal eserler kafi gei-
Kabahat ]i,.]erimizin kendi kurumla- medigi gibi terciimeye de laz1m gden 

nndadn. T edris vaSI!alan bak1mmdan dikkat verilmemi1tir. Bizim durumumuz -
bu liseler tam bir yoksulluk i<;indedirler. da bulunan u!uslar bu terciime i,ine iinem 

hittigime gore yalmz Galatasaray li- vermi,lerdir ve gerek ecnebi lisanlanm 
sesidir ki bu hususta bir istisna te§kil edi- bilenlerin sayJstm art!Tmaga ve gerek ec
yorrnu§. MUtebakisinde ne bir §imi l.ibo- nebi dillerinden terciimeye ~ok dikkat ev
ratuan. ne bir mineraloji, nebatat ve sa- lemislerdir. Bizde ise liselcrimizde ccnebi 
ire kolleksiyonu vardtr. Sehirlerimizde lisanlan okutuluyorlarsa da lisana vabf 
hayvanat ve nebatat bahc;eleri olmadJgm- talebe yeli§tirilemiyor. Bu hu•usta dahi 
dan tabiatile mektebler de istifade ede .. 1i- Galatasaray lisesi istisna te§kil et!nekte _ 
yorlar. dir. Fa kat durumumuz ba~ka liselerde 

Bu suretle miispet ilimler alantnda de lisan meselesine aynca bir iinem veril
program, memleketin maddi vaziyetine mesini istiyor. Bu liselerden ''kanlar da 
uydurulmamt§ oldugundan fayda yerine hi~ olmazsa bir ecnebi lisanile cihazlan ·_ 
zarar veriyor, muhakemeli bir 1uur ye- mahdtrlar ki kendi dilimizde bulamad1k-
rine §uursuz bir ezberci yeti§tiriyor. ian yaztlan okuyup istifade edebilsinler 

Pekala! Ne yapmak JB.z,mdu? Simdi yukandanberi soylediklerimi 
Evvela programt miimkiin oldugu la- bir yere toplarsam diyebilirim ki orta ted

dar bsaltmak, sonra da mekteblerimizi risattaki eksiklerimiz §unlardtr: 
VaSitaland!Tmak I Bence ii<; yoksul mek- I - Program! ann istikrarSJzltgt, 
tebdense bir tek fakat tamamen cihaz - 2 - Programlarm agtrhgt ve ta§km-
lanmtl mekteb daha haytrhdn. Ge<;en hgt. 
sene bu fikri Maarif Vekili Kamutayda 3- Talebenin muhakeme ve muta _ 
siiylerken, Kamutay tarafrndan memnu- leaya ah~tmlmamaSI, 
niyetsizlikle karjtlandt. Halbuki Vekil 4 - Liselerimizin yobulluklan. 
hakbydt. (iinkii i§e yakmdan vSk1ftt. Simdi bUtiin bunlara ~are olmak uzo-
Y almz yazmak ve okumak i:igreten ipti- re de bir diistura bakmak laztmdir: Az 
dai mektebler istenildigi kadar kuru Ia • olsun tok ve dolu olsun I 
bilir. Fa kat ortamekteb, lise kuruldupu -;;----...:.A:;G~A:!;O~G;!:L::;:U~,!!A~H!;IIf~E~D!.._ 
zaman biitiin cihazile beraber kurulmah- Frans1z meclisinde bir hadise 
d!T, yoksa amacm1 temin edemez. P · 21 ( 

S 
ans A.A.) - Saylavlar ku -

imdi gelelim manevi ilim alanma; ru.lun~n diinkii toplanl!s10da, iyi giyin _ 
yani tarih, edebiyat, felsefeye: A>~l di- b k d' 1 ] m1~ IT !(enc IZ, 10 eyici ere aynlan ver-
mag idmam bu alanda yapthr. Fa kat d I ] f 1 · en say av ar tara 10a at amt§ ve Baskan 
bu alandaki ezbercilik daha zararh, daha 8 · f d d' 1 ou,.son tara 10 an rn enmesini isle -
bozucudur. (iinkii miispet ilimler gibi 
yalmz uc;makla, berhava olmakla kal -
maz, dimag1 karmakan§Jk dahi edebilir. 
Bu alanda anlamak, anhyarak yiirumek 
esasl!r. Talebenin anlaytp anltyamadJgl
nm da anla,dmast ic;in ise miizakere ve 
tahlile geni§ yer vermelidir. Bizim liseler
de boyle yaptldtgtna emin degilim. Sebe
bi de gene programm fazla ta§k10hgt ve 
muallimin program101 doldurmak kaygu
sudur. (ok olup ta temelsiz olmaktansa 
az olsun da dolgun ve temelli olsun ka
idesi bizim i~in program alanmda bir 
tiire olmaltd!T I Ayni zamanda lise, tale
bede okumak, miitalea et!nek zevkinin 
a(tlmasmt temin etmelidir. 

Fa kat burada da maattee.,iif iki ma
nia kars1S10da bulunuyoruz: Birisi mek-

mistir. 
Hademeler gene km dt!an ~tkarml'lar 

ve kuru] kestorii (id.re memuru) tara -
f10dan dinlenen ktz bu i§i dogum azhg1 
hakktnda okudugu bir letkenin etkici al
tiOda yapttgmt •iiylemi~tir. 

Cua k>nununda bu su~ K;in hi~bir 
I'T!adde yoktur. Esasen parlamentoda 
boyle bir hadise ilk defa giiriilmiistiir. 
Gene ktz icin tiizel nuamele yaptlmtya
cakttr 

Formoz adasmda siklon 
Tokyo 21 (Telsizle) - Formoz ada

smda siklon biiyi.ik t.ahribat yapm1~lir. 
F1rhnamn ~iddetinden Japonyamn bir 
~ok yerl~rinde kuvvetli sarsmlilar ol -
mu§tur. Zayiat hakkmda heniiz malu
mat ahnamamJ§I!r. 

(aglabademi renkli ve mavi dumanb 
yo], pek §airane bir yo] ama, tozu itiba
rile de iyi degil, yiiriimek i<;in de - rna • 
IUm ya bu caddede yaya kaldmmt yok• 
tur - iyi degil. 

Ge~eq sene, F ransada «ulusal yo!» 
dedikl, i yeni asfalt yollann baz1 yo • 
ku§lannda ve sert diinemec yerlerinde, 
otomobiller patinaj yapr.,aSio diye boyle 
kii~iik ta~lar diikUimi.i§ ktstmlar gormii1-
lum. Fa kat bu kU<;Uk ta,lar yola SlrnSikt 
yaptstktJ. Otomobiller ge~erken saga •o
la ftrlamtyor, yayalar yiiriirken ayakla • 
nom altmda ~ttJrdayJp kaymtyordu. Bu 
kii<;iik ta§lan bir demir par,asile zorla 
koparmadan yerinden ,,karmak miimkiin 
degildi. Hele o yollarda bizimkinde ol
dugu gibi maYi dumandan hi~ eser yok• 
tu. 

Asfalt yollano en biiyiik meziyeti 
tozsuz olmaSid!r. Bizim F eneryolu • Bas• 
tanc1 caddesi ise §imdi gittik,e artan bir 
mavi toz kaynagt oldu. Y oldaki kU,iik 
ta~lar, tekerleklerin altmda ez!ldik~e toz 
bulutu art1yor. Galiba, bu gidisle Eren• 
koy tarafmm diger me§hur yollarile to?: 
<;rkarma yan~ma giri§ecek ..• 

Y ol miihendisi olmadJgtm i~in anla • 
mtyorum. Bu cadde, acaba boyle rnavi 
bulutlu bir kumluk veya 'tbrd1h bir <;a· 
k1l yo] halinde mi kalacak? Y oksa bat• 
ka bir muamele ile eski asfalta benzer 
bir ~ekle mi sokulacak? 

Ger~i ayakkabtctlar, kundura boya • 
cJian, bi•iklet ve otomobil lastikleri aa • 
tanlar i~in, bundan daha ideal bir yo! 
o.lmaz ama iistiinden ge~en yayalar, bi
stklet ve otomobil sahibl~ri i~in hir, te 
oyle deRil 

M. Lavalin tehdidi 

Program1 degi~irse Par· 
lamentoyu kap1yacak 
Paris 21 (A.A.) - M. Lavalin yurd • 

se,·er birliklerin dag1l!lmas! i<;in Rue
cart tarafmdan ileri siiri.ilen projenin 
haratl bir on~mde olan ekonomik ve fi
nansal mescleler kotarlldtktan sonra 
giirli~i.ilmesi hakkmdaki fikri 250 ye 
kar§t 335 oy ile kabul edilmi§tir. 

Basbakan. dcniz andlasmas1 haklon -
da Ed,•nle ,·aptian konu~malafl ve gii
nUn mt elelerini iyi bir ~onuca vardtr· 
maga li.izum oldugunu, siyasa iizerinde 
\'ap!lacak bir ayttsmanm ortal.Jg, ka -
rtsltrabilcre~~ini s6ylemi§tir. 
Ba~baknn giiven meselesini ortaya 

koymadan. baskanlar komisyonunun 
r;izdigi program! degi§tirmek istedi~i 
takdirde parlamentoyu kapatmak teh • 
didinde bulunmu~tur. 
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No. 223 

<;anakkalede 
rklerle Sungii Sung 

Tiirklerin •iddetli bir bombardunam ve 
stkt~brmast, ingiliz ve Franstzlart 

~bucak peri~an ederdi! 
Se~rl luttun hcrttralanndan 

I I Zenci culrerler hifbir ife yaramryor ka gidi,inin de ayni mabadla muna•e· 
I 
I 

1 birincikanun - Zahmetli ve "km- beti olup o1madigmi sordu. Lord Laus
bh gunler ya!Iyoruz. lki gun icinde 200 u davn bu •uale menfi cevab vermedi. Lord 
bu sabah olmak iizere 600 unci geri Milner bu tahliyenin Mmrda ve Hin
gonderdik. Bu. yaln1z bu sabah biraz distanda haSI[ edecegi tesirlerin, kuvv~i 
hafifleyen ve ajagi yukan bir haftadan- seferiyenin harekata devam ederek mah- ~ 
beri kendisini hissettirm~e bashyan sid- volmasma nisbetle daha az ehemmiyetli 
d.,tli sogugun neticesiydi. Ba!lang1ctan- oldugunu ooyliyerek tahliye fikrini muda-

l beri geri gonderi1enlerin miktan nihayet faa etti. I 
1 

kaydettigim yukandaki say1ya kadar Haydi bakahm, ihtimal ki akliselim 
1 1 yiibeldi. !yi havalarm ve ni,beten 01cak- sonunda kazanacakhr. F akat i~ her ha1-

lann geri gelmesi iizerine kumanda he- de ~abuk olmiyacak. ~iinkii brar oiirati 
I yetini endijeye diijuren bu hareketin du- i1e miittefik1er, ayn ayn 5eylerdir. 

racagm1 iimid ediyorum. Hakikatte oag· Z<"ncilerin yerini lngilizler aliyor 
lam zannolunan zenciler bile soguktan Simdiye kadar <;:anakkaledeki kuvvet-

1 : gealeyin Sifirdan a1ag1 8 derece - ve ler, dogrudan doiiruya Harbiye N azm· 
ilondurucu riizgardan o kadar iijiimiij- na merbuttu ve FranSIZ karargahi bu
lerdi ki bir baskma ugramamak i~in bun· nunla mesgul olmuyordu. Bugiinden iti· 
Ian, siperlerde, beyazlarla deiiistirmek baren kuvvei <eferive, sark ordu<ile hera· 
lallm geldi. Halbuki elimizde istifade e· ber baskumandanlik umumi karargaht 
dilemiyen 7,000 zenciye mukabil beyaz emrine ge~iyor. General ]ofr ba~kuman · 
asktrlerimiz 3.000 den azd1r. Bu hal in . dan Sifati1e Franm cephesinde oldugu 
devam etme~i b~r~ok _zencileri geri ~ek-J gibi sark cephelerine de kumanda ediyor. 
mek mecbunyehm doguruyor ve cephe- lngiliz Generali Birdvud biitiin Sene-. 
deki _emniy~ti~iz tehlike~e diisiiyordu.. l gallileri hemen Limniye ve orad an M1-J' 

Piyadem171n o andab fena halme ma gondermek i~in Londradan emir a1-
mukabil ~ok 1iikiir ki topc;umuzla maki- · d1gm1 General Brii1ara bildirdi. lngiliz
nelitiifeklerimiz ~ok iyi halde idiler. )ler sol cenahimizdaki Simoneu liva,mm 

1 2 birincikanun - Birka~ giindenberi mevziini teslim ahyorlar. Martinikli1er 
ah,ab biirolanmiZl buakarak hi~ olmaz·j' General Birdvudun tebliginde dahil de· 
1a ohii• par~a1anna kar§I bizi koruyabi- gildi; fakat zannediyorum ki azimet em
lecek kapah Oignaklara ge<;tik. Bu, ~ok rinde Zimnen onlar da dahildirler. 
iyi oldu. <;:iinkii bombard1man arllyor, l Artik zenci1erin beyaz F ran<IZ kitaa· 
Anadolu sahili bize giizel mermiler gon-. tile degijtirilmeleri mevzuubahs degil. 
deriyor ve •imdiye kadar oldugundan da-; Bunlann yerine lngilizler ge~iyor ve ha
ha ~ok miktarda ve daha ~ok arzu ile rekat bittikten oonra kuvvetlerimiz gibi 

1 bunlan eski kaleye tevcih ediyor. Ah!la-1' yan yanya inecek olan cephemizin mu
Tlll& gelince, bize daha iyi tanzim edil- kabil k"mmi kendi iizerlerine ahyorlar. 
mit gibi goziikiiyorlar. Atij zamanlann- Bu. FransiZ btaatmm tamamen geri ~e
da yemek salonu vazifesini goren ve bir kilmesi i~in biiyiik bir adimdir. Evvela 
~ok inoanlann hayallni kurtarmi§ alan bir fuka, sonra da iki. Bu, yiihelen bir 
biiyiik kuleye Oigimyoruz. rakamdu. Simdi de diilen rakami tak-

Harbiye Nazm, bize, Lord Ki~nerin dir ediyoruz. lki aydanberi ancak bir 
teftijten diinii•te, pek muhtemel olarak fukamiz vard1; yabnda ancak bir !iva 
Britanya hiikGmetme Suvla ve Anzak olacak, fakat, acaba ne vakit hi~ olacak? 
rnintakalanmn bo,altilmasml ve Seddil- Saat beste 8 inci lngiliz kolordusu 
bahir mmtakaomm muhafazasmm emre- kumandani General Davi, General Bru· 
dilmesini teklif edecegini haber veriyor. liar ile dei!istirilip buak1lan cephenin 

T .. k t d k k 1 1 tayin ,.e tahdidini gorujmek iizere geldi. ur aarruzun an or uyor ar . . . ... ... . . . . . 
G 1 G I · G l B .. 

1 
d 7 bmnCikanun - DegisltTme I!mdeki 

h 
eknlerfah kka ydenk1'. f'ke.nera . .'ular an tetkikat devam ediyor. lngilizlerin 11 

u te t a In a 1 1 Ir ve mula eaSim . . · • h · · (0 16) k 
G I B 

"I d" .... 
1 

h I bmncihnunda cep emmn no . 
110ruyor. enera ru ar, Ujunu en a k d d (A 20) k 

1 · d f hl'k 1. . tasma a ar ve sonra an no -
ouret enn ~n en enas1 ve en te 1 e IS! · 1 1 · k 1 
b k

'l 1 b·1· b · r .. k" tasma alan kiSmi 1~ga etme en arar •1· 
u ~e 1 o a 1 1r, ceva 101 '\'enyor. yun u ld 

bu hareket tam Tiirklere, Suvla ve An- tm '· d b' 1 k d' 
zakta kulland1klan kuvvetleri topc;u ve Malzeme hususun a IT mese e en t· 
cepaneyi Seddilbahir mm;akaomd I..i ni giisteriyor. lngilizler, cephemizden ay
miittefik kitaat iizerine ~evirmelerine ;ii-I nlan lm1~ i1e buna m_u~dil, miidafaa_ya 

d t k d kt. B d·- b' 
1 

mahsus 01per malzeme<mm, d1kenh telor-
saa e e me erne· 1r. u, 1ger 1r a- . b l · 
b . 1 h 1 'k' h 1 k · d'l · 1 'gii mamalannm, kum tor a annm, Siper-

tr e a en 1 1 cep eye a s1m e 1 mJj o an . - l 'l"h 
t I h · · b' h .. · d hk eden oa~ levha1arm, agac ann 1 a ve vast a ann epsmt Ir cep e uzenn e . .. . . · · k 

to l k ( t
. · ') · Dume)I! Siper toplanle cepanesmm en· p ama wnucunu ne 1cestm venr. . . . . B · k 

B tl · · d T" kl · 'dd tl' b d1lenne buablma<Ini I<tediler. u ISle u tar ar 1~1n e ur erm s1 e 1 om- . . . . . · d' 
b d b

• k 
1 

• 1· ·1· ·General ]ofre bildmldi. 0 da IZin ver 1. 
ar tmam ve 1r sJ ~~ umas1, ng1 IZ \'t --

F ranSIZlan 1iiphe giitiirmez bir ourette Sur' at k atarrna benzetilen 
~abucak peri~an eder. Miittefik1ere gelin· mermiler 
ce, Anzak - Suvladan ~ekdikleri kuo\'el- 10 birincikanun - Anadolu batarya-
leri Seddilbahir mmtaka•ma tas1yarak llan, birka~ giindenberi oldugu gibi, or
hi~bir auretle mukavemetlerini artirami - dugah ve oahile, ogleden sonra ,iddetli 
yacaklardn. <;:iinkii arazinin darhgl kuv- . bir ale! a~blar. Bugiin bize grup ateji 
vetleri tahdid edecek ve bunda? doi;acak I yapan top1ar, bir ~~ark sii~'~t katan~. v~
olan dar yerde fazlahk ta zayiali arhra· ya «Aoya ebprew> d1ye ISim verdigimiz 
caktir. Su halde ancak iki ~ozge (hal seri atesli ve agu ~aph top1ardi. Bu. 150 
sureti) vard1r: Her iki mmtakay1 muha· obiis veya 150 1ilc gemi topu mermileri 
faza veya her ikisini de tahliye. . biitiin sura tile hareket eden bir tren gibi 

4 birincikanun - Bugiin goziime i1i- 1 oterek ge~iyor ve biz ge~i,lerini duyduk
ten bir Tan gazete5inde, ~anakkaleyi tan sonra pathyor1ardi. Saat dorde dog· 
tahliye meselesinin lngiltere parlamen- 1 ru bataryalar, allj mesafelerini k"altti· 
tosunda a~Ik surette gorii§iildiigiinii gor· 

1
lar ve obiis1er karargaha yakla~maga ba1· 

dum. Lordlar kamarasmda Lord Hib-lladi. Bir tanesi es.~i ka~e~in hisa~ du;a.n 
lesdal ile Lord Lausdavn, General yakmma dii1tii. D1ger bm de zabitler 1~on 
Monronun bir rapor hamlamaga dave! I salon yap1lan dairenin tam civanna geldi. 
edilip edilmedigini ve Lord Ki~nerin ~ar- ( Arka11 uar) 

• Curnhuriyet • i~t bOI•mi 1 '11 

Tercilme eden: Y azan: 
"mer Fehmi Ba§kut Edgar VaLlas 

3 oumaralt ev kumtzi boyah. p<nce -
deri ~i~eklerle ortiilii bir bina idi. Bu-

rast da Mister Kumingamm ikametgahi 
idi. Mioter Kumingam sadece Mister 
Kumingamdi. Ba~ka ismi yoktu. Dost1an 
ana Mu1 derlerdi. lsmi gibi bu lakabm 
da men•ei malum degildi. 0 kendi i~ti • 
mai vaziyetini (miistakil) kelimesile tarif 
ederdi. Hakikaten o kadar mii<takildi ki 
iotilr.lalini s1k 01k memleket kanunlanni, 
ve ah1ak prensiplerini tamm1yacak kadar 
ileri vardmrdi. 

Londra polisince ~ok matuftu. Biri 
Franoada, digeri lngilterede olmak iizere 
iki mahkumiyeti vard1. Kasalan delmek
teki mahareti ile 1iihret kazanmijli. 

Soylendigine gore kuyumcu koriigii • 
niin istimal ~eklini, ~ah§ma zamamm ya· 
nya indirecek dorecede tslah etmijti. 

5 numarah evin kiraciOI giileryiizlii, 
~flr.at ve merhametile i1tihar etmi1 bir 
ihtiyardi. Ona dostlan da, diismanlan 
da Rahib derlerdi. ASII ismi Brovndu. 
Y egane kumru Bard Labor mahkeme
since on ay hapse mahkum edilmi1 ol -
maSiydi. Komjulanndan hi~birinin em -
niyet ve itin..;dmt kaybetmedigi ha1de 
biitiin banka soygunlannda failimii1te -
rek oldugu biliniyordu. 
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Be~ikta~ta konferans 
Bc§ikta§ Halkevi konferanslanna de

\'am edilmektcdir. Ziihrevi hastahklar 
hakkmda doktor Hulusi Beh~et tara -
fmdan 22 haziran 935 cumartesi gunii 
saat 21 de temsil salonunda projeksi -
yonlu bir konferans verilecektir. 15 
ya§mdan yukan bulunanlar gclebilir
ler. 

Halide ve arkada~lan 
22 haziran cumartesi giinli ak,arnl 
9,5 ta Uskiidar Beyleroglu tiyatrosunda 

BIR AVUC ATE!} 

Komedi 3 pcrde 
Yazan: H. Kemal 

Aynca: HABiBE MOLLA. Bliyiik 
monolog, Halideden 

Zayi - Galatada lthal.i.t giimrii -
giinden alm1' oldugum 25/11/31 ta· 
rihli 389259 numarah giimriik mak
buzunu zayi eyledim. Y enisini alaca -
g1mdan evvelkinin hiikmli yoktur. 

Hac1 R1zazade Halid Hali 

7 numarah evin sahibi eskiden bele -
diye i1lerinde i<tihdam edilmi~ alan mil· 
hendiS Jak Kulling idi. Zab1taca rna -
ruf bir nijanct olarak bilinmekteydi. 
F ranSIZ hapisanelerince c;ok iyi tanmd!
gl halde lngileterede hi~ mahkiim ol -
mami§li. 

9 numarah evde on be1 mahkumiyeti 
bulunan demirci Millet oturuyordu. Son 
defa 1 0 seneye mahkum olmuj, fa kat i
ki sene yatt1ktan sonra affedilmi§ti. Bu 
yiizden aleyhinde bir~ok dedikodular a· 
hp yiiriimujtii. Arkadajlanna inanmak 
lflllm gelirse onlan ele vermij, bu suret
le affa ma7.har olmujtu. 

Yumurta 1eklinin ajagi tarafmdaki 
miinhanide 2 numarah evin sakini Mis -
ter A. Mulberi idi. Bu zat 1ayam hiir -
met bir sima idi. Her sabah dokuzu ~ey
rek ge~e evinden ~Ikarak ;iamerideki 
kii~iik yaz1hanesine gider, akjamlan tam 
saat be1 bu~ukta geri diinerdi. 

Bu zatm ihti<ast tese'iil mektublan 
yazmakta idi. Bu mektublarda iiyle gii· 
zel bir iislub kullamrdt ki istedigi paray1 
alelek<er giinderirlerdi. 

4 numarah ev Knm Stritin en biiyiik 

Halin dogurdugu dava 
T ecimenler diin de miizayedeye girmediler; 

tekliflerini Daimi Enciimen kabul etmedi 
Kerestecilerde yeni yap1lan sebze ve 

meyva Halindcki yaz1hanelerln kira -
lanmak ii7.Ne miizaycdeye konulmasi
le ortaya <;1kan mesele diin biraz daha 
alevlenml~, fakat i§ bir parc;a daha 
aydmlanmi~tlr. 

Evvelki ak~am Kabzimallar Ccmiye
tinin tecimen ve kumusyonculara yeni 
yap1lan Haldeki yaZ!haneleri kirala -
I malanm tavsiye etmelerine ragmen 

diin sabah ya§ meyva tecimen ve ku -
musyonculan Halde hie; te yaz1hnne 
kiralamak niyetinde degillerdi. Bun -
Jar diyorlard1 ki: 
•- Bu ndan otesi ic;in ya~ meyva ve 

sebze Halde sahlacakhr. Bunu kanun 
boyle soyli.iyor ve biz de kabul ediyo -
ruz. Fakat kanun veya Hal nizamname
si (llftlde hirer tane de yaz1hane kira -
lanacak) demiyor ki yaz1hane tutmaga 
mccbur olahm? 

Y cni Hal nizamnamesinde bakm1z, 
nelcr var: 1500 lira depozito verecegiz. 
Bu depozito Hal idaresi bir tecirnen 
hakkmda i.ic; defa fena not verince ya
nacak ve $ar hesabma irad kaydoluna
caktir. Bir Belediye memurunun iki 
dudagmtn arasmdan ~Jkacak bir sOze 
bagli ... Sonra Halde 70 yaz1hane var • 
d1r. Halbuki d1~anda bu i~i yapan 
200 e yakm tecimen vard1r. 0 halde 
Hille kim girecck? Hep birden girmek 
istersek yaz1hanelerin kiras1 kac;a ka -
dar yi.iksclecek? Hal nizamnamesinde 
baz1 maddelerle liman ve kumusyon 
i~lcri !Iii! 1daresi elinde toplamyor. 0 
halde Liman Gene! Direktorli.igii ile 
bizim viicudiimiize sebeb kalm1yacak. 

Kanun bizden ne istiyor. Satl§lann 
Halde yapilmas1m m1? Biz de bunu Y2· 
pacagiz. Yaz1hane kiralamak istiyen -
ler kirahyabilirler.• 

Dun ogleden sonra tecimen kumus -
yoncular bliyuk bir kalabahk halmde 
$ara gitmi~ler ve $arbay muavini Nu
rinin ba~kanhgt altmda bulunan clai
mi cnciimcn kabzimallar cemiyeti ba§
kam Ziya K11Icoglundan bu dilekleri 
dinlemi§tir. Fakat Daimi Enciimen bu 
durumu degi§tirmek yolunda 1-ek te 
ileri gitmemegi tercih etmi~tir. 

Bunun iizcrine $arda yaz1hanelerin 
miizayedesine tekrar devam edilmi§ -
tir. 

Fakat lki gundenberi devam eden 
,...,ul.o-:r-.::..le -n-u.c.unaa .ktlnvec1, muna1-

Yunanistanda bir dereceli 
Cumhurreisi ser,;imi 

Atina 21 (Hususi) - Temel yaoaomt 
tadil komisyonu Cumhurreisinin dogrudan 
dogruya ahali tarafmdan se~ilmesine ve 
Cumhurreisine meclisin tatili hakkt veril
mesine karar vermi~tir. 

Bu komisyonun yaphgt tadilat layi
ha" yeni toplanacak meclise verilecektir. 

Astlanlar i~in ~iir 

Diinkii Daimi Enciimen lDplanharndan 
bir gOriinii, 

lebtcisilc 80 kiisur ada ve dilkkandan 
ibaret Halden yalmz 23 ada ve diikkfm 
kiraya verilmi§tir. Kalan diger dilkkan 
v~ yaz1hanelerin ne vakit bir daha 
miizayedeye konulacagt §imdidcn belli 
degildir. 

$ar erkamndan salahiyetli bir zat, 
toptanct tecimenlerle Hal 1darcsi ara • 
smdaki son durum hakkmda bir mu _ 
harririmize §U izahalt vererck her me
dent §ehirdc oldugu gibi tstanbulda da 
bir Hal kurulmast scbcblcrini anlat -
mi§ ve demi~tir ki: 

c- Maksadimlz sebze ve meyva bor
saSt kurmaktir. Hale girecek tecimen 
ve kumus~·onculardan 1.500 lirahk bir 
teminat mcktubu istenildi. Bir sene i~in
de yiiz binlerce ali~veri•e tavassut edc
ceklerin bu kadar bir t~minat vcrme -
Jeri ~ok goriilemez. 

Bu tcminat mektub1an, ipotck sure
tile de olabilir. Her borsada teminat is
tcnilmiyor mu? !;lar da bunu istcdi. 
Sonra, Halde ~ah~acaklarm, Hal disip
linine riayetkar olmalan istenildi. Bu 
§arm en tabii bir hakk1d1r. Burada va
zthane ve diikkfm tutanlarm, bors." a
janlarmdan hi~bir farki yoktur. Bu nok
tadan Halde ah§veri§ yapanlarm i§ du
rumlanm \'e yaphklan muameleleri 
tetkik etmck pck dogru ve mqru bir 
harekettir. 

Mahmn sahlmastna tavassut etti!i'i 
mlistahsil yurdda§lan ve hukfuneti al··. 
datmak istiyenler, muamelelerini ve 
defterlcrini her zaman gostcrmek ce -
saretinde bulunurlar. 

Bu iki giinliik miizayede ilc 21 parqa 
diikkan ve ada kiraya verilmi§tir. Di -
gerlerinin nc zaman miizayedeye ko -
nulacagt §imdiden belli degildir. 

Eski Hiile gelince, buras1, 1 temmuzda 
veni H:lltiA- ""-"a1"'rU>la,.,.. 1..~1-r:.u. uet~ -
lanmaz kapablacakbr.» 

Rusyada havaCihga verilen 
on em 

Moskova 21 (A.A.) - Voro~ilof, 
giinliik i§lerini buakmaksiZin u~ak giide
mini ogrenen komi.inist genc;ligi oruntak1a
TIOI kabul ederek bunlann pilot olmala
rindan ve i~i yurd savgasmm peki§tiril
m.-i i§inin naSI! bir arada yiiriitiilebilece

gini gostermi1 bulunmalarmdan dolayi 

sevinc ve kivancim bildirmijlerdir. 

Voro~ilof gerek bu. ve gerek komiinist 
Atina 21 (Hususij - Atinanm mli

badil semtlerinde Venizelos ve diva • 
mharblerin kararile kuquna dizilen genclik orgiitlerinin dordiincii yih miina-
Papulas, Kimisis ve Volanis i<;in bas1]. sebetile, sekiz ~efi kiymetli hediyelerle 
m1~ ~ilr mecmualan goriilmii~ ve po - ve bu iirgiitlere de u~ak1ar, planorler ve 
lis~e musadere edilmi~tir. u~ak kere~eleri vermi§tir. 

Hem giizel, hem iyi, hem de ucuz fiatle film giirmek istiyenler 

Mutlaka H"l AI s· Sehzadeba~1 I a 1nemas1na gelmelidirler. 

Her yer 20 talebeye 15 • Paradi 15, talebeye 10 kuru,tur. 
Sinemam•• bu hafta da gene biiyiik fedakarhk yapm••t•r. 
t~tanbul'da birinci defa olarak iki biiyiik film gosterecektir. 

Bugiin, bu gece llirinci film I l~ inci film : Bugiin, bu gece 
KARYOKA lilminden daha yilksek \'e Sonemam1z miidawimlerinin a r-
zen~in varyete numaralorile dolu, ta· zularo iizerine 
mamen renkli, siizlil ve ~ark1l1 z o M B i 
Tunc; Vucudler 
Me, hur Amerikan komigi EDiE 

KANTOR'•n oon filmi 
Bu11iln ayr~ca talebeye tenzilAth 

( YA$A Y AN OLULER ) 
Deh,et we heyecon dolu Fra n

liSCO ao zlii biiyiik fi lm. 
marine vard1r. ller yer II kuru~tur, 

evlerinden biriydi. Burada lisan mual - tek, fakat muazzam bir odadan ibaret -
limi Sinyor Gregori ikamet ederdi. Bu ti. Dort taraf1 pencere idi. Bu ouretle o· 
zat ~ok giirultiilii ge~en hayatmda §irin radan her yeri giirmek imkam vard1. Bu 
J,panyol lioanmdan ba,ka bir,ey daha sozleri siiy1iyenlerin iddia1anna gore bi
ogrenmisti ki bu onu lisan hocahgmdan na bir ev degil bir istihkam olarak ya -
daha ~ok ve daha seri §ekilde i1tihar et- piimi§U ve oon kat ta tarassut mahalli i
tirmijti. Sinyor Gregori taklidi imkanSIZ di. 
kag1d paralara malik olmakla iftihar e- l,te bu 6 numarah hanede miralay 
den Sili hiikumet bankasma onlardan Vestanierle karde§inin k1z1 Kat oturuyor
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'RADYO 
' 

( Bt' ak~a.mki oro!.!l"am) 
vtYANA: 

17,10 koro ve piyano konserl - 18,25 
mandolin konseri - 20.15 ulusal yaym • 
20,25 ~an konscri: ubertin §ark1lan • 
21.05 konu~ma: Seyahat anda~lan- 21,35 
konu~ma - 21,40 E'glenceli spar yaymt • 
23,05 habcrlcr - 23.15 piyano konseri • 
23,55 konu~ma - 24,10 eglenceli konser. 

BERL!N: 
17.05 ,Kolonyadan nakil - 19,05 spor 

yaymt - 19.20 eglenceli yaym - 20,05 ka
rl~lk yaym - 20,45 giiniin akisleri - 21,05 
haberler - 21.15 Kolonyadan nakil - 23.05 
haberler - 23,35 kan~1k eglenceli prog • 
ram. 

BUKRE!;l: 
18.05 askeri banda - 19,20 askeri ban· 

donun devarm - 20,25 gramofon - 21.25 
radyo orkestras1 - 22.20 haberler - 22.35 
radyo orkestrasmm devam1 - 23,20 ya
bancl dillerde haberler - 23.40 S!ece kon· 
scri. 

TULUZ: 
20,05 ~ark1lar - 20.25 operet orkestra

Sl - 20.50 reklam ko·a;eri - 21,20 Viyana 
orkestrast - 22.05 cMadam Dubarri> o
peretinden par~alar. 

VAR$0VA: 

17.20 eglenceli orkestra konserl • 
18.05 a~1k hava konscri - 19,20 Karako • 
dan nakil: Mektebli!er korusunun kon
seri - 19,50 gramofon - 21,15 musiki • 
21,50 haberler - 22.05 konu~ma - 22.35 
scnfonik konser - 23,15 Vilnadan naki1 • 
23,35 ag1r musiki. 

Nobeb;i eczaneler 
Bu gece nobetc;i olan eczaneler ~

lardir: 

Mehmed (Buyiikada), Yusuf (Hey • 

beli), Benason (Yemi§), Esad (Divan • 

yolu), Belkis (Kumkapt). H. Hulusi 

(Zeyrek), !small Hakk1 (Zeyrek), 
Pertcv (Aksaray). Erofilos (Samatya), 
Naz1m (Topkap1), Suad (Karagiim • 
riik), istefan (Belurkoy). Vitali (Fe -
ncr), Yeni Tiirkiye (Haskoy), Yeni 
Turan (KaSimpa~a), Receb (Be~ikta§), 

Kap1i~i (Galata). Ma~ka (Ma~ka), 

itimad (Taksim, Bostanba~I), Kinyoli 
(Trpeba~1), Tarlaba~1 (Taksim), S1h • 
hat (Moda). Rifat (Kad1koy, Pazar -
yolu), tmrahor (Uskiidar). 

Bir nahiye merkezi 
degi~tiriliyor 

Bilecik (Hususi) - On diirt kc}' 
hal b. nahiye merkezinin Y arhisardan 
Giince~iz kiiyune nakli 1<;1n vilay•te 
miiracaat etmislerdir. !dare heyeti kiiy· 
liilerin dilekleri iizerinde tetkikat yapa· 
rak Gonce/iiz kiiyiiniin nahiye merk~zi 
i~in merkezi bi,r kurumda ve a•ayis nok· 
ta•mdan da elveri~li oldugunu gormii~. 
hiikumet binasile, yo! muvasalasiOI te • 
min ederlerse nahiyenin oraya kaldmla· 
ca~I kendilerine bildiri1mistir. 

Koyliilerle gorii~tiim. Kovlii ~imdilik 
koyde mevcud en giizel binalardan ii~ii
nii ayirml'lardir. Hiikumet hangisini ar· 
zu ederse muvakkaten onu verecekler ve 
hiikumetin geldigi tarihten ii~ ay sonra da 
verilen plan ve giisteri1en mahalde yeni 
biMnm yapilmasmt bitireceklerdir. 

Koyliiler, aynca nahiye merkezin • 
de bir kiiy yah mektebi bina" yapacak· 
Jar ve buraya giinderecek1eri ~ocuklann 
yiyccek. giyeceklerini kendileri verecek • 
lerdir. Bu husus icin de Vilayete ve Ma· 
arif dairesine miiracaat edecelclerdir. 

Gerek a'ayi~ noktasrn1, gerek mer • 
kezi vaziy~ti ve gerekse nahiyenin ve bu• 
na ba~II yirmi dort kiiyiin her oahada in• 
ki,afiiJ.l dii~iinen ilbayimiz Ali R1za Os· 
kaym bu karan biitiin koyliiyii i~ten k1· 
vandtrmJC~tiT. 

1Ibay,. kiiyliilere giizergah tayini i~in 
bir miihendis gonderecegini siiylemi1tir. 

Mike elindeki bastonu ~evire ~evire 
ilerlerken o zaman kapat1lan bu ge~idin 
yerine yapi1an yenisinin nereden ba!layiP 
nerede bitti~ini kendi kendine soruyordu. 

Ortahk kararmi~h. Doktor Filip Ga• 
ronun evinin pencerelerinden hoi bir Il1k 
filkmyordu. Milter Molberinin evinde 
daha az ISik vard1. Mister Kuminghamin 
pencereleri karanhkti. 7 numarah evde 
yalmz yatak oda,mm penceresinde aY " bin1erce diizine yapmamn kabil oldugu- lard1. 

nu ispat etmij, bu kagidlarda kullamlan '""" dmhk goriiliivordu. 6 ve 8 numarah ev• 
Mike ;~in Krim Strit hi~ te mec;hul bir ler i'f zifiri bir karanhk i~inde idiler. alt1 rengin renkleri tamyan mahir bir 

san'altkar i~in yenilmesi imkanSiz bir 
miiskiil oayilmiyacagml anlatmi§li. 

8 numarah evde T Qlllas ve F ranois 
Stokmar karedejler oturuyorlard1. Bun
Jar politika siirgiin1eri idiler. F akat ayni 
zamanda en tehlikeli canilerden sayi1a -
bilirlerdi. lkisi de korkunc ourath adam
lard!. Hi~ kimse tarafmdan oevilmez -
lerdi. 

6 numarah haneye gelince burast 
Krim Strit i~in en miihim bir bina idi. 
Harici manzaraSI hi~ te giizel degi1di. 
dortko1e olarak, balkonsuz ve ~Ikmllm 
yiikseliyordu. Digerlerinden fazla bir 
kati vard1, Soylendigine gore bu kat bir 

yer degildi. Oraya birc;ok defalar git - ka• 
mi§ti. Bu ziyaretlerden birinde evlerden Mike, ilerlerken demirci Milletin 
birinin bah~esinde hafriyat yaplirmak ta PIS! oniinde oturarak pipo i~tigini got 

4 

1aZim gelmi~ti. Bu hafriyat neticesinde dii. Onun da kendisini giirdiigiinli far " 
Krim Stritteki biitiin ev1eri birbirlerine kettiginden ilerliyerek oelam verdi: 

M. ter 
baghyan tahtelarz bir ge~id meydana ~~- - Ak,amjerifler hayir olsun 15 

kanlmi~li. Mike Bretef'ton, sizi buraya mucibi W 

Krim Sirit sakinleri bu gizli ge~idden essiif bir vak' anm getirmedigini Umid e· 
haberdar olmadiklanni !Srarla iddia e - derim. 'bi 
diyorlardi. Onlara gore bu gec;id ken - - .. Be_ni bu~aya h_i~bir zaman m~~:er 
dilerinden ~ok evvel inja olunmu~tu. tee<'uf hiT vak a gehrmiyecekhr. M faz• 

Miihendio ]ak Kulling ge~idin yag - Millet. &ua" Londramn kanuna en
1 

• 
mur sulan i~in yapildigmi, sonra kapa - Ia muti, en ciddi ve en nazik adam an 
tilma,mm unutuldugunu ooyledi. F akat nm oturdugu bir ookakttr. ) 
bittabi bu sozlere inanan olmach. ( Ar~"" """ · 
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Hitler cepheye ~ok gitmek 
Uludagdaki ~m agaclari A 

koklerinden kesiliyor yr• 
bir derd olan ambalaj 

miistahsil sonbaharda 
meselesi 
zorluk 

halledil· 
~ekecek 

Ben edebiyab 
Gene bir okuyucu soruyor: 

ge~ 

korkusile iiziiliip duruyordu 
Bursa (Hususi muhabirimizden) -

Ge~en hafta Uludagm 1ehir yiinundeki 
vama<;lannda hir orman yangJni ~ikarak 
ii<; koldan birka<; hektar fundaltgi yakhk
tan sonra sondiiriildiigiinii bildirmi,tim. 
Miiddeiumumilik(e bunun bir h•d eseri 
olup olmadi~l ara~tmlmaktadir. SOylen • 
diii;ine gore: Son zamanlarda oduneulara 
buralardan aga<; kestirilmediginden i~le
rinden bazilannm bu ~ekilde yangm ~~ • 
kard1klan iddia olunmaktadJT. Bunun 
dogru olup olmadJ~JDi bilmemekle hera • 
ber oduneularm Uludagdaki ormanlan 
~ok insafS!zea tahrib ettiklerini, hatta bir 
tutam ~1ra almak i~in 30 metro yiiksek 
ve ii<; kula~ lcalm g6vdeli siiliin gibi <;am
larm koklerinden baltalanarak yere dev · 
rildiklerini i~imiz SJZhyarak goruyoruz. 
F enni olmiyan bu agac kesimine, bahu•u• 
Uludagln herkes<;e begenilen <;am orman· 
lanndaki bu tahribata ne vakit ve nastl 
nihayet verileeektir bilmiyor.uz. 

Nihayet o da bir giin Flandr cephesine 
yolland1 ve lat'asmm en yilmaz, en fedakar 

irtibat neferi ve fedaisi oldu! 
Hitler orduy> 

girdi~i giln A vus · 
turya tabilyetin1 
kaybetti. Fakat 
derhal Bavyera 
tebaas1 olmak 
miisaadesini ala • 
madt. Kendisini, 
List taburu den! -
len 16 net Ba,·yera 
ihtiyat taburuna 
verdiler. Efradm 
biiyiik bir losm1 
goniillii ve talebe 
idi. 

---·· -..,: 

Ya~ meyva ihracab 
Memleketimizde yeti§en ya§ meyva • 

· ntn en ki•a yoldan ve elveri!li J&rtlar al
hnda orta Avrupa memleketlerine ihrac 
edilebilmesi i~in Tiirkofisin yaphgi son 
temaslardan elde ettigi sonunea gore 
Kostenee yolu ve ~ark §imendiferleri 
vasttasile yapilacak ihraeat T riyeste yo· 
lundan daha faydah ve elveri1li goriil • 
mii,tiir. 

T riyeste yolu hem uzun, hem de na· 
kil masrafi daha fazladJT. ~ark limen· 
diferleri, ya1 meyvalar ve bilha553 ~a • 
buk bozulan Y•l meyva i~in asgari ta • 
rife tatbik edeeektir. 

Gene askeri ev • 
vela, taburun bir 
ktsmt meyamnda 
Suaba gonderdi -
ler; orada miikem
mel bir siiel ta -
lim gordii. A~ik 

ha,·ada talim, ate~
li silahlar kullan -
ma talimi, angar -
ya, hepsi Hitlerin 
ho~una gidiyor • 
du. yoeuklugun -
da Lambahta yap
bJ:i barb oyunla -
rm1 hahrhyor, ger
~ekten askerlik i -

~Umumi Harbin I~Jakar a•k~ri, bugiinkii Ray,liihre. 
bir krt'ayr t~llif ~J~rk~n 

Halen Sofyada toplanan orta Avru
pa 1imendifer kumpanyalan delegeleri 
meyva nakli i~ini giirii1mektedirler. Bu 
hususla yakmda kat'i bir karar verile -
cek ve lstanbuldan yiikletilecek meyva 
vagonlan hi~bir yere ugramadan dogru 
istenilen yere kadar gideeektir. 

~in duydugu sevgiyi bu hahralar 
daha artmyordu. Simasma hi~ yakt§· 
mtyan beresinl ve sivri tepeli migfe • 
rini seyretmekten derin bir zevk duyu
yor, tiife~ile oynuyor ve askerlik arka
da§lanm bu hallerine giildiiriiyordu. 

Hitler, bir •eneye yakm bir zaman, 
Miinih k1~lalarmda, Jiira yaylalann • 
da ve Leeh karargahmda hayvan h • 

m~r etme~ ve erzak torbasi dikniegi 
Ogrendl. h..,:,n. ..... u.e:, ..._ .., u d M,If ntzmetlerl, 
Viyanada ~ektigi mahrumiyetlerin ya· 
ninda ona hafif goriinu.vordu. Ak}Bm • 
Jan, ilk izinlilerle, ilk kahramanlarla 
giirii§iiyor, onlara sualler soruyor ve 
Fransaya hareket eden trenleri seyre
diyordu. Kendisi, hayatmm bu ktstm • 
lanndan bahsederken diyor ki: 

.o zaman, i~imde duydugum en bii
yiik iiziintii, cepheye ~ok ge~ gitmek 
korkusu idi. Bazan, bu iiziintii, rahali· 

· mi ka~myordu. Alman ordularmm 
kazandtgl zafer haberlerini aldik~a, 
Alman askerlerinin g6sterdigi kahra • 
manhk hikayelerini i§ittik~e duydu • 
gum sevinee, bu iiziintii, daima biraz 
keder kan§tmyordu. Kit'alarimtztn ka· 
zandiSI her yeni zafer, benim bu za • 
fere l§tiraklm ihtimalini azalhyordu.• 

Goriiliiyor ki, Marn muharebesi, 
Bavyera kt§lalarmda hi~bir iimidsiz -
lik uyandtrmami§, suratli ve kat'i za
fer hakkmdaki demir gibi sert inane 
eksilmemi§ti. 

On ay siiren bir talimden sonra, Hit
ler bir sabah, List taburile beraber 
Viirtembergden gp~erek cepheye dog
ru yo! almaga ba§ladi. Avusturyah 
gene Hitler, yeni vatam ilk defa ola • 
rak g6riiyordu. Hitlerin taburu uzun 
miiddet geride bekledi. Bugiin, en ba • 
yaJ:t risalelerden tutun da ku§e kagtd 
iizerine basilmi§, bol resimli luks ki -
tablara varmeaya kadar her eserin; en 
yiiksek sosyete salonlarmdan en kii~uk 
mektebe varmcaya kadar her muhitte 
dola§an edebiyatm; tekemmiil etmi§ 
kahraman, miikemmel arkada§, me~ • 
hul asker diye p;oklere ~tkardigi Hitler, 
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Bu Goniil 
Boyle Sevdi 

Yazan: 

Erci.imend Ekrem Talu 

Bu sefer, ba~ka tiirlii, 
elinden kurtulamJyaeagmi 
Kadri, kendisine uzanlan 
i~ine bet kuru~ buakll. 

- All Cekil. p;it 1imdi I 

bu dilencinin 
anl1yan Bay 
kirli avueun 

Kadm uzakla!tl. Bay Kadri de ken· 
di kendine, act act giilerek, s6ylendi: 

- Mendebur kan! Ba,Ica ed.cek dua 
bulamadt sanki ... 

kendini gosterecek fma\i bir tiirlii ya 
kahyamtyordu. 

Nihayet, bir ak§am, Bavyera tabu -
runu Flandra dogru g6tiiren tren Her
besthal istasyonundan, Bel~ikaya dog
ru hareket elti. Hitler, Prusya top~u • 
sunun Liyejdeki faaliyetini bol bol 
seyredecek vakit buldu, sonra Briik • 
selden Lile gidinciye kadar, ilk defa 
olarak top sesini i§itti. 

,~.·,.L .. 'l' l. ... u • ...,.o ilk litirisini Hitler ~ylc 
anlahyor : .Her binmiz, ileri dogru atil
mak i~in bii ·iik bir istek duyuyor. ~t6z
lerimiz ale§ler sa~arak, siingli sunguye 
gelecegimiz dakikaya kadar daima da
ha htzlt bir allh§la ileri dogru suriik -
lendigimizi hissediyorduk. Uzaktan, git
tik~e ruhumuzu daha ziyade kavriya'1, 
takimdan takima intikal eden bir ~ar
kmm nagmeleri kulagimiza kadar ge -
liyordu. Oliim, bizim saflanmlZI da ta
ramaga ba§lad1gi zaman, ayni nagme -
Jeri: Deutschland uber alles nagmele -
rini, biz de, uzaklara, daima daha uzak
Jara seslendik. 

lhrae edilecek ya! meyva arasmda 
bilhaS<a iiziim, kavun ve karpuz var • 
d•r. 
Y erli MaHar Sergisi haztrltgt 
Yedinci Yerli Mallar Sergisine aid ha

mhklar hayli ilerlemi•tir. Ulmal en • 
d;;,.,; b;,t;K; 1erg;ye o.id p\~nl•n yRpmiS 
\'e endiistricilere aynlan r.erlerin eberisi 
tutulmustur. Ser~ide ay basmdan itibaren 
insaat ba,hyacakt1T. 

Ulu<al Sanayi Birlii(i bu yt! sergi giri
~inin daha goze ho~ goriiniir bir ,ekilde 
olma<J i<;in paviyonlan geri alarak buraya 
daha giizel bir sekil vermistir. 

Bu Yilki sergide en ~ok !atJSSiZ numu • 
ne paviyonuna onem verilmektedir. Bu 
paviyonda ulusal endii•trinin inki,afmi 
goslereeek grafikler de bulunacakhr. Bu 
grafikler miihendisler tarafmdan hazulan
maktadir. ,..,. .. 

Diirt giin sonra, tekrar geriye ~ekil • istanbul Milli Sanayi birliginden: 
digimiz zaman, taburun vaziyeti blis-
biitiin dPgi~mi~ti. On yedi ya~mdaki ~o-

Her yil oldugu gibi bu Yll da yedinci 
Yerli Mallar sergisi 18 temmuz per§em-

cuklar bile olgun adamlara benziyor • be giinii Galatasaray lisesi salonlarmda 
lardt ve ben !(enc giiniillii iken, ihtiyar ac;ilacak ve 5 ajj"ustosa kadar surecektir. 
asker olmu~tum.• s ergi her pi oldugu gibi bu yll da 

1915 • 16 ki~mda bir gun, Hitleri, Lil sati§hdtr. Sergiye gelmek istiyenler 
~ehri okullanndan birinin iiniinde, yerlerini her giin Sanayi Bir!iginden 
mt~feri g6zlerinin ustiine dii§mii§, bt • almalan. 
yiklari sark•k bir vaziyette gorrn bir •, •, _ 
arkada~i, onu, bayramhklanm giymi~ 60 d b' 'h • 
bir at U§agma benzetiyor, fakat, bu ki: y~~lll a. ~f I ~t)'art yaraJadt 
hksiz adamin, kendi nazannda, biitiin Sofor lzzetm tdare•mdeki 2250 "'Y'h 
duvarlar1 korkusuz a§acak bir askerin otomobil Ak•ar3yda altm11 yatlannda Ali 
sembolii oldugunu da ilave ediyor. oil;lu Salihe ~arpml§ ve yaralam1st1r. Y a· 

Fransiz • Bel~ika cephesinde alayi rah Cerrahpa1a ha<tanesine kaldmlm11, 
biiyiik zayiat verm~ olan miralay List, sofor yakalanmJ~br. 
Hitlerin ~ok tahammiillii bir asker ol - ---------------
dugunu gorerek onu irtibat neferi ta • de, Alman ordusunun mukadderahm 
yin etti. 

Sonbahar ve ki§ esnasmda, Hitler, 
kendisine verilen vazifeyi harfi harfine 
yapmak i<;in var kuvvetile didindi, ~an
tast likhm likhm evrak dolu oldugu hal-

mekte olan Ane ile yu1.yiize geldi. 
Kadin, tereddiit•iiz, k.ndi•ine el uza· 

tarak yakla,tl. T ebe55iimii, ~apkanm 
kenarmdan sarkan ince tiihin altmda bir 
ay huzmesi gibi goriiniiyordu. 

- Bana m1 geliyordunuz? diye sor • 
du. 

Bay Kadri hi~ cevab vermedi. Ancak 
yiiziine bakabiliyordu. Ay1e: 

- Biraz yiiriiyelim mi, yoksa bize 
mi p;idel im? dedi. 

Bay Kadri ne cevab verecegini bile • 
miyordu. Gene kadmm goriinme•ile. sa
bahtanberi zihninde kokle,mi, olan seya· 
hat tasavvurlan bir anda altiist olmu!tu. 
l~inden, bu ~ehreyi kaybetmekten<e, ms· 
mayt tercihe karar veriyor.du. Nihayet 
k<ndini zorladi ve: 

- Malum a, dedi, tatil.. Geziyorum. 
Ay!e i(ini ~ekti. 
- Ben hala bir haber alamadtm .. de

di. 
Viicudiinii bir lahza kaphyan ra~eyt 

belli etmiyerek, Bay Kadri: 

~Iinde tuttuguna emin, mermi ~ukur -
larmdan athyarak, kur§un VIZilhlann
dan sakinarak dikenli tellerden ge~e -
rek haftalarca ~ah~tt, 

( Arlta•r var) 

-Tabii. 
Y any ana yiiriimege ba§ladJlar. Aheste 

ad1mlarla Sirkeciye dogru gelivorlardt. 
lstasyona <;tkan yola saphlar .. Biraz p;it· 
tiler, sol taraftaki kazinonun bah~e•ine 
girdiler. Burada, Bay Kadri sordu: 

- Surada biraz otursak olmaz mi? 
Ben <abahtanheri ~ok yiiriidiim .. 

Ane bir bas isaretile, muvafakatim 
bildirdi. Oturdular. Bir arada yasJyan 
fakat pek hahtiyar olm1yan kaTI kocala
ra benziyorlard1. Burada Bay Kadri, gi
rerken yanda bJTaktlgi ciimleyi lamamla
mak istedi. 

- Cok ta dli~iindiim .. Uziintiilii idim .. 
dedi. 

Ve kadmm, elile yaphgi bir hareketi 
ba•ka tiirlii tefsir ederek, ilave etti: 

- Korkmaymll .. 0 bahse a,·det ede
cek deii:ilim. 

Biraz durdu. Kendini dinliyor gibi idi. 

N ereye gitti~ini bilmeden Kopriiye :log
ru yiiriiyordu. Eminoniine geldigi zaman 
bunul\ farlona vard1 ve gerisio geri)·e don
mege haz1rlandt. - T abii! Almi~ olsaydmJZ, bana da 

ilerle • bildirirdiniz .. Mukabelesinde bulundu. Birdenbire, kendisine dogrn 

Ondan ayr~lahdanberidir, zihninde kar· 
makari!Ik fikirler, kararlar dola~m,,h. Sim· 
di bunlardan hi~birini hatJThmiyordu. 
Cozlerini a~tt: basmi kald,rdt ve: 

- Y alntz bir I•Y ... Bir tek ltY sor • 

mezse 
lzmir (Hu!usi) - Bu sene Ege bol· 

gesi iiziimlerinin iyi verimli olaeagt anla
§ilmaktadu. Verimin artmaM herkesi 
memnun et~esi lazim gelirken her yerde 
bagcilann gizli bir iiziintii ve korkusu 
se7.ilmektedir. Fiat .. 

Diinya pazarlarmda arpa, bugday, 
pamuk iiriinii gibi diinya rekabetine a~1k 
bulunm1yan giizel iiziimlerimizin verimli 
seneleri bagel i~in bir iiziintii yth olur. 
Y!llardu bu derdin altmda e1ilir. Bu -
giinkii jartlar i~inde sevinci olmiyan ve 
olmas1 bil.e dii!iiniilemiyeeek bir insan kii
me!il. 

Bagel senenin verimli olma<mt sakla • 
maga ve hatta aksini iddia etmege ah§mlt
tu. Ni~in? 

T e~kilihtzltlc. yiiziinden iiriiniimiiziin 
ueuz alac•/mi bilen ihracat~m1n evvela 
d11 pazarlarda fiat dii!iirmesi, sonra da 
malmm yok pahasma !zmirde elinden a· 
lmmasi korkusundan. Bu hal te)kilatstz· 
~ift~inin ac1kh halini gosteren ne karak· 
teristik bir niimunedir! Verimli bir senede 
fiat diiskiinliigii iiziinliisiinii ~eker, kim 
bir y1lda mauafmt alamamak korkusu i
<;inde <;npmu. Biitiin ya,ayt§I iiziintii ve 

korkul.. 
Burada ihracal<;l ge~inen evlerin hali 

ineelendigi takdirde goriiliir ki bu halin 
devaml onlu i~in de faydah degildir. 
Bazilan yiktlml~. kalanlan da yiktlmaga 
mahkum .. Ne kendilerine faydalan var, 
ne de ulusal gelire. Bu kordogii~ii neka
dar siirecek? T e~rinievvelde (ikaeak ko
operatif kanunlanmn bu ijlrre bir nizam 
vereceginde 1iiphe yoktur. 1~ ve di! pa· 
zan kuvvetle konlrol edeeek bir te<kilatm 
yalmz ~ift~iye degil, iiriiniin tejkilatlan • 
mami! lmmim ihrae edecek ba§ibol te • 
cimenkre de biiyiik bir iyiligi olacaktn. 

1936 sene•i toprak iiriinlerimiz i~in bir 
te1kilat yilt ve ~ift~i yajayijmda bir do • 
niim noktast olaeaktn. 

Kutu derdi gen~ bafladt 
Giiniin <orumu olarak lzmirin ikinei 

derdi de iiziim ve incirlerin ambalaji i1i· 
dir. 

Evvelce yaln1z Romanyadan gelen ke
reste ile yapilmakta olan iiziim ve incir 
kutulan ii<; senedir yerli kerestemizle ya
ptlmaktadn. 1htiyact kamltyacak kadar 

erli kerestenin buJunmad1~1 zamanlarda 
ambalaj masrahni arhrmak i~in ambalaj 
kerestesi muvakkat kabul usulile giimriik
•iiz olarak ithal olunurdu. Bu muamele • 
nin dogurdugu yolsuzluklarm izi hmir 
giimriigiinden hala silinmemi~tir. Kutu 
ambaliiji olarak getirilip te i~ ihtiyac i<;in 
satlian kerestelerin giimriik resmi davalan 
hala mahk.meleri ve icra dairelerini ui!· 
rashrmaktadn. 

Bu isin tadmi unutam1yanlar yerli ke • 
re<tenin ihtiyaci tamamen kar~1lama<Jna 

E6enin birtllr lb:(Jmlcrlndcn tteli• 
bir •all<rm 

ra~men muvakkat kabul usuliinii her ytl 
oldugu gibi bu sene dahi tekrar ortaya siir
mektedirler. Guya Yunanistanda iizlim 
kutusu daha ucuzmu1 ve bizim ambalaj 
ma•arifimizin yiiksekligi rakib memlekete 
bi1im mah<uliimiil aleyhine avantai ver· 
mekte imi1. Halbuki yakmdan alakadarlar 
iJe gorii1erek ve Sikt tahJcik ederek ogren· 
dim ki hakikat bu iddialarm tamamen ak
sindedir. Meger Yunanistanda iiziim ku
lu•u fiati 11-12 drahmi imij, bu da bu
gunkii lzmir fiatinin muadili imi1 1.. 

Aylardu lzmir bu mesele i~inde ug • 
rasmaktadu. Yunanistan bu kadar uzun 
bir memlekel midir ki hakikati ortaya koy
makta zorlugumuz olsun} Bir hafta i~in
de halledilebilectk bir mesele aylardu 
agizdan agza dola1maktadtr. Mesele yal
DJZ s6zde kalm11 olsaydt zaran yoktu. Fa· 
kat ihracal~l fiat tereddiidii i~inde ihti • 
yaet olan kutu stokunu yapm1yor. Kutu 
fwrikael!t istilcramzhk yiiziinden kutu 
yapmiyor. 

cBizde yaztcdar neden daima kencB~ 
lerinden bahsediyorlar} Memleketin i~e
ri•inde i!lenmemi1 binlerce mevzu, halli 
denilen bu kan11k kiitlelerin binbir der
di var. Gazeteler bunlara kalemlerinin 
ueile dokunurlar. F akat §airier, edibler, 
romanetlar daima kendilerile me!gul.,. 
Y aztctlann ashnt, onlarm ktl gibi ince 
hislerini, tairane hulyalannt, <;ocukluk 
hayatlannt okumaktan btkllk ... Niye bi
zimle me§gul degiller ?» 

*** 
Bana hlma bu okuyueumuz gorii!iin

de ve sorgusunda hakhdtr. Bizim edebi· 
yahmtz Saz §airleri devri miistesna, Di· 
van edebiyatmdan bugiine kadar Ben 
edebiyairdtr. 

Nedimin !ale bah~elerinde §ahlanan 
~evgisi, Kagtdhane deresinde gezen bii· 
riimciik hotozlu kadmlann ziiliiflerini, 

' badem gozlerini. miijganlannt say1klar ... 
F pzuli, Baki, biitiin Divan edibleri me
ye, huriye, ilahi bir a•ka tutulmu,lar • 
d1r ... Mev levi dergahlannda gogiisleri· 
ni parc;ahyan dervi!ler gibi hep kendi 
•1klanndan, kendi meyillerinden, zevk • 
lerinden bahsederler... Bize de gil, ken• 
di i~lerine bakarlar. 

*** 
T anzimat devrinde biraz tikir hare • 

ketleri vard1r. F akat bunlar da ya1adtk• 
Ian muhitin list tabakasmdaki zevkio, 
p;iizelligin heyeeanile sarhojturlar. Kulii· 
beden c;ibalar dahi gozleri, Lahur do,eli 
•alonlannda, dortduvar ar.,ma stklllTilf 
huri bak11h cariyelerin endamindadtr .. ~ 
A,k, mey, saki, hep kendi hmlannm, 
kendi heyeeanlanmn yaratbgt mevzular• 
dn. 

*** 
Edebiyall Cedide, bu devrin arllk!a 1 

ndir... Bunlar belki edebiyatta bir dO. 
niim nokta<J oldular... Carbin zevki. 
duygusu, gorii!ii bunlarla beraber gel • 
di ... F akat bunlann da hisli romanian. 
!iirleri, ne•irleri hep kendi ic;lerine sak 1 

lanm11 enliisi duygulann ifadesidir. 

*** 1hracat mevsimine eli bo1 girdigimiz 
takdirde agu<to•. eylul, birincite1rin ayla- !"falk edebiyatl, Bi= e~ebiyall daha 
n gibi ihraeatm en dol gun oldugu zaman· dogmamijllr .. · Ben edebiyahnm salta • 
lard a kutu fabrikalarmm kapuitesi; laztm ~~linl Ylkmak, Biz edebiyatmt yarabnak 
p\an kutulan hazulamaga yetisemez. 0 l t(ID, yazlct ile kiitle ara•mdaki u~urum• 
znman da fabrikacJiann ihtikan ba<hya- I an doldurmak, sedleri, dm arlan y1k • 
·•k bugunkii 14-14.5 luru1!uk fiat 'yir • mak laZJm. Bugiiniin !atr.t halk~tytm, 
:niye ve belki de daha yiihek fiat! ere <;I· d~r ... : F~kat bu sadece !•uane, ed1bane 
kacakhr. Bundan zarar gorecek gene bu. •~zdur • ... Y az1e1 halka Beyaztd ku • 
•nii•tahsildir, masraf onun mtmdan ~tka- le,nm tepesmden bakar ve •adece actr, 
caktu. o kadar. Halk, yazlciya Anadolu koyii• 

niin tezekli kuliibesinden bakmaz bile .. , 
0 yaz1cmm varhgmdan bile habersiz • 
dir ... 

Bu islerin ineelenmesi ve bir sonunca 
vardmlmaM o kadar zor mudur} T ered
diid i~inde 11e~en her giin bir zarardn ve 
telafisi miiskiildiir. Ekonomi Bakanbih • 
mn bu tereddude nihayet vermesi zamam 
!!elmishr. T a ki bu ijlerle ilgili herkes ne 
vapacaibm bihin! 

Bugiinkii ~airlerin, ediblerin kendile • 
rinden bahsetmeleri, Ben edebiyahn!D 
hakim, Biz edebiyatmm daha dogmam11 
olmasmdandtr. 

SABIHA ZEKERIYYA 

Diin ~1kan bir ~ayia 
Yumurta fiatleri di.i~i.ik (Ba,tarala 1 inci •ahifede) 

danlarmm sozlerine ikinei defo. kapilmak 
istemediklerinden, General Kamenos Bul
gari~tP~na cli-inmii~tiir. 

M. Yorgiyadis ne Jiyor? 
Bu mesele hakktnda tahkikatta bulu • 

nan bir arkadaslmiz diin T aksimde Ka
zanCJiarda I 03 numaralt evde kirae1 bu
lunan miilazim M. Y orgiyadisle gorii! • 
miistiir. 

Miilazim Yorgiyadis arkadaslmizm su
allerine cenben sunlan soylemijtir: 

«- General Kamenos l.tanbulda ~ok 
az kaldi~i i~in ben kendisile giiriiseme • 
dim. Baskalarile ne gorii~tiigiinii de bil
miyorum. y almz su kadanm soyliyebili
rim ki biz Hahesistana !llitmeih akhm1z • 
dan bile ge~irmeyiz. Bilakis yakmda af
fedilecegimizi ve memleketimize d6nebi • 
lecegimizi umuyoruz. Buradan o kadar 
memnunu7. ki yerimizden ktmildamak ni
vetinde bile deRihz. 

mak, ogrenmek i<tiyorum .. dedi. Siz, ger· 
-;ek. onu sevivor mu~unuz? 

Anenin yiiziinde peyda olan bir i1 • 
miza7t p;OrUnce, gene teminat vrrme~e gi
ri,ti: 

- Tekrar ediyorum, korkmaym. Bu
nu anlamak isteyi,im, her ikinizle me,p;nl 
olmam icab ettiii:i takdirde, vaziyeti iyice 
bilmekliRim i<;indir. 

Muhatabmm yiizii, bu defa. heyecan 
gostermi1ti. Ay,e, elinde tuttugu uf•c1k 
mendili go1lerine gotiirdii. Galiba, ken
di ihtiyannda olmadan, bir iki damla ya~ 
f,.ktrtnl!li. 

Bay Kadri: 
- N eden cevab vermiyorsunuz} diye 

sordu. 
- Biliyorsunuz ki, dostum, duygula

rtni bugiinden yarma degijlirir bir ka • 
dm dei(ilim. 

Bay Kadri ba,tru tekrar yere igdi. 
- Bihyorum. Y alntz bunu bJT daha 

agzmi•dan i~itmek i•tedim 
- Ni~in? 
- Ben de bilmiyorum. 
Biraz daha durduktan sonra, laktrdi-

-F akat General Kamenos ile arka • 
daslanmn Habe,istana gittikleri soyleni- Son !iiiinlerde yumurta fiatleri gene ~all 
yor. diismiisliir. Almanyamn ald1gi ayda SOC 

- Bundan malfuna!Jm yoktur. Gitmi~ kentallik yumurla genis mikrasla yumurte 
olsalard1 her halde malumahmtz olurd11. ihracah yapmak mecburivetinde olat 
C'iinkii onlarla daima muhaberrdeyiz. memleketimizi doyurmamaktadir. Eget 
Bulgaristandan aynld1klanna dair bu da- !spanya ile bir anlasma yaptlsa o vakil 
kikaya kadar bir haber almad1k.» ~tend durum biraz daha diizdmis ola • 

Miilazim Y orgiyadis bu miina<ehetle cakhr. $imdilik tecimenler ellerindeki yu. 
Tiirkiyede gordiikleri misafirperverlikten • murtalan sol(uk hava depolanna koy • 
tesekkiirle bahselmi! ve sahsan aneak • mu•lard_ir: ~on giinlerde fiatlerin sandt~ 
memleketine donmek i~in Tiirkiyeden ay- h~<ma ikt b~a yi.ibelmis olmast k.ifi gO. 

I • .. 1 · · rulmemektedn n acag1m ttoy emJ~tlr. • 

Beyoglu mehafilinden ~ikan 1ayiamn 
dogru olup olmadigmi arasttrd1k. 
Atinadan telefonla verilen malumata go· 

re Atina gazetelerinden Neo Kmmosun 
Bulp;aristandaki muhabirinin ka~aklann 

bulundul(u Karlovadan gonderdiii:i bir 
mektubda firari zabitlerin hepsinin orada 
bulunduklan bildirilmi,tir. 

ya ba1ka laraftan ba~ladJ. 
- Son defa l(oriistiiij:iimiizden ~onra, 

Ak<araya, memleketime donmevi dii -
~iindiim.. . 

- Orad a goriileeek i~leriniz mi var ~ 
- Hayu ... Mazimi hahrlam•k. mazi-

mi tekrar yasamak arzusu. 
Aysenin simaSJ tatb bir hal aldi. 
- Ne iyi ettiniz de gibnediniz! 
Bay Kadri giiliimsedi. 
- Evetl dedi. Biz, insanlar, hem ml\· 

ziye loymet verir, hem de her giin ondan 
hirer par~a dii~iirdiigiimiiz haldr doniip 
bakmayJz bile. 

- Amma, belki ba1kast baktyordur 
da. farkmda degiliz. 

Bay Kadri, Aysenin y\iziine hayretle 
bakti. Onun da go7leri kendisine bah · 
yordu. Kadm, hafif bir se.le: 

-Zavalh dostum! dedi. )iii te<elli 
edecek ben miyim? Mazi dedi~ini7. •e • 
yin daima kendi i<;imizde yasadJRIDI zan · 
nederdim. Onu ebiltip azaltmlnm, onu 
degistirip baska sekle koymanin da ken
di elimizde olmadJgma kaniim. Bir 0un 
geleeek ki, benimle 1u bah~ede oturdu • 

----
Bir htrsiz yakalandt 

Pa,abah~ede Ayazma sokakta I( 
sayih evde oturan terzi Enverin diikki. • 
nma htrstz llirmij ve diki1 makine•ini ~a· 
larak ka~mi~llr. 

Yak'ayt duyan polis, Mkt bir aram 
•onunda hmlZln bahk<;i Rtza oldugum 
anlaml', vakalamJ~ttr. 

il;unuzu ve ii~ kelime ile ruhumun drrin• 
liklerine kadar nlifuz ettill;inizi hat!Thya 
cahm12. Her halde, 1unu biliniz ki, ben 
arada SJTada ziyaret ebnemzden batk• 
sizden hi~bir ,ey istemiyor, hi~bir ~e\" bek· 
lemiyorum. 

Akh, fikri peri~an olan Bay Kadri sa• 
de dinliyordu .. Kadm soziinii bitirince: 

- Benim hakk1mda, laytk oldugum • 
dan fazla hiimii nn besliyorsunuz .. di • 
yebildi. 

- Susunuz! !lave edeceii;iniz tek bu 
kelime, bugiinkii miilakattmllln husu•i • 
yetini ihlal edebilir. 

Ayajla kalktt: 

- $imdi arhk bana geleeeginizden, 
beni ihmal tlo'miyecegini,den eminim. AI· 
I aha ismarladJk! 

Bay Kadri, onu alakoymak, hi~ de • 
ililse, onunla beraber yiiriimek istedi. La· 
kin Ay,e: 

- Zahmet etmeyin! dedi. Suradu 
tram\ aya biner, giderim. Ge<; kald1m za· 
ten. 

( Arl<aor var) 
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Bir bile ll-!l .a~ n 1!<1: • n ~ fi lk ~rw e 'll: o ~ II" v 

Bu nasd Niifus dairesi? V enize]osun Y apttklari 
ihtiyar doktorla gene basta kadm, 

§i:iminenin yanmda oturmu§lar, geve -
zelik ediyorlardt. Kadm, her gene ve 

1 
giizel kadm gibi biraz sinirden ve her 

•yeni evli gibi biraz yorgunluktan ~i • 
•kayet ediyordu. $ezlonga uzanmi§, ko

ri nu§uyor, evlilik hayah hakkmdaki fi-
1 kirlerini soyliiyordu. 
• - Hayrr doktor, bir kadmm kocasl· 

a 01 aldatmasmt kat'iyyen anlamam. Ko-
1 casm1 sevmiyebilir, onun vaidlerine, 
•c yeminlerine de ehemmiyet vermlye 
u bilir, fakat kendini ba§ka bir erke • 
y ~in kollarma brrakmasma akhm er • 
• mez. Hem bunu illemin gozilnden nast! 
n ;akltyabilir? 
·c Doktor giililmsilyordu. 
tl - Bir kadm kocasma ibanet etmege 
•: <arar verince bu ufaktefek §ey ler akh
p la bile gelmez. Kadmlarm, ibanetleri
lt ti ba§kalarma hissettirmemek i<;in mii· 

:acaat ettikleri hilelerden size bir mi· 
' ;al anlataytm. Bu, kendi ba§Imdan ge9· 
el ni§ bir vak'adtr. Vilayetlerden birinde 
, ioktordum. 

t Bir ak§am erkenden yatml§, de • 
':in bir uykuya dalmt§tun. Birdenbi -

lJ ·e stc;nyarak uyandrm. Kapmm zili 
,1IZll h1zll ~almtyordu. Hizmet<;i de uy-

ruya dalmt§ olacak ki bir milddet ka-
f. ~'Y' a~mad1. Ba§ucumdaki kordonu <;e
l <erek hizmet<;iyi uyandrrdtm. Biraz 

et;onra dt§artda sesler oldu, kapt a<;1l • 
is it ve hizmet<;i elinde bir mektubla i -
•t ;eri girdi. Mektubda §U k1sactk cilm -

1 
leden ba§ka bir§ey yoktu: ·Madam 

'Lo!ievr, doktor Simeonun derhal gel -
e :nesini rica eder .• 
•l Birka~ dakika dii§iindiim. Madamm 
k ou daveti sinir buhran1 filan gibi rna· 
!I" nasiZ bir sebebden olacakh. Fena hal-

ie yorgundum. •Lutfen doktor Boneyi 
'e :;agrrtmamz1 rica ederim> diye bir ce-

vab yazdtm, zarfa koydum, gonderdim. 
<; Tekrar yat!tgtm uykudan yarrm saat 
a sonra gene kapmm zili ile uyandlm. Bu 
n sefer, hizmet<;im: 

- Birisi gelmi§, sizi gi:irmek istiyor. 
!I Kadm m1, erkek mi anhyamadun, her 
r taraft iyice ortiilii. iki ki§inin hayall 

tehlikededir, diyor. Muhakkak sizinle 
Ill gorii§mek istiyor, dedi. 
Ie Gelenin derhal i<;eri almmastru siiy

ledim ve yatagtmda dogrularak bek -
ledim. 

u Odama, siyahlar giymi§ bir heyula 
!< girdi ve hizmet<;i dt§art ~tkmca yiizii • 

1 
nii a~h. Kar~tmda Madam Bert Liilievri 

e gordilm. Gene ve <;ok gilzel bir kadmd1. 

1 
tl" <; sene evvel :rengin bir tiiccar Ia ev
lenmi§ti. Yiizii korkunc bir sart!tkta 

u idi. Gozleri deh§etten biiyiimil§, elleri 
a titriyor, si:iz soylemege <;al~hgt halde 

11 
agzmdan bir kelime <;Ikm1yordu. Ni -

11 
hayet ~unlan si:iyliyebildi: 

- <;abuk, doktor, c;abuk... Hemen 
a geliniz ... A§tklm yatagrmda oldu ... 

Nefesi hkamr gibi biraz durdu, son· 
l• 
a ra §Unlan ilave etti: 
li . - Kocam. .. Kocam, kulilbden nere

deyse donecek ... 
a Hemen ftrladim. Srrhmda entari bu
a 
. lundugunu unutmu§tum bile. Birkac; 
~ saniye i<;inde giyindim. 
u - Demin gelen siz miydiniz? diye 
. sordum. 
~ . . 
3 

Kadm, tshrabdan ta§ kestlmi§ bir 
heykel gibi dimdik, mirtldandi: 

12 
- Haytr.. Hizmet9imi gondermi§ • 

r tim... Ben onun yanmda kald1mdt.. 
,e Bu sozil soyler soylemez, hi<;kirarak 

aglamaga ba~!ad1. Bu gozya§lan bir 
iki dakika siirdii, sonra birdenbire, so

Il gukkanhhgmt tekrar tophyarak: 
.a - <;abuk, gidellm! dedi. 
1 <;tkttk. Onun arabas1 kaptda bekli • 
r yordu. Arabanm i~inde, karanltkta 
lll yalmz kald1gim1z vakit ellerime ~ani· 

d1, ve parmaklarun1, kendi ince par -
u 
~. maklan arasmda ezercesine s1karak, 

r 
hi~kmklarla bogula bogula: 

- Ah bilmezsiniz, dedi, nekadar IS· f trrab <;ektigimi anhyamazsmiZ. Onu al
II aydanberi deli gibi seviyordum ... 

Kendisine: 
h - Evde uyamk kimse var m1? diye 
)I aordum. 

f. - Haytr, dedi, herkes uykuda. Yal-
ruz hizmet<;im Roz uyantk, o da me • 

lJ aeleyi biliyor. 
V Arabadan indik. Evde hakikaten her
, kes uykuda idi. Sokak kapiSini, giirill· 
11 til etmeden a9t1k ve ayaklartmtzm u -
11 euna basarak yukan kala ~1kttk. Hiz· 
1' met<;i kadm, Oliiniln yanmda bekleme
~ ~e cesare! edemedigi i<;in, merdivenin 
l iistba§ma oturmu~. yere bir §amdan 

e koymu§, bekliyordu. 
:N Odaya girdim. i~erisi bir dogii§ ol • 

!!!! 
mu§ gibi karmakan§lkll. ~ar§aft bo • 
zulmU§ ve burU§ffiU§, yorgaru bir tara-
fa f1rlalllm~ yatak, birini bekliyor gi
biydi. Yataktan sarkan bir ortil yerleri 
rrupilri.iyor, adaml aytltmak i~in §akak
ilarma konulan tslak havlular su dolu 
bir tasm yanmda ablml§ duruyordu. 
Oday1 bir sirke kokusu kaplami§h. Q. 

aamn tam ortasmda, Sirlilstli bir cesed 
yattyordu. Yakla§hm, oliiyii muayene 

I!; ettim, vilcl!di.in!.l yokladtm, gozlerini 

a~tun, nabzma baktun ve sonra, zan - 1 g·z· d t ·· k · . n t tzce en ur <;eye <;eVt· 
g1r zang>r btrfyen kadmlara donerek· ren.· s b"h z k · . · a _t a e enyya 

- Yardun edin, yataga yabrahm, -
dedim. Ge~en y1l (Kautskyye Gore Sosya -

Sarsmadan yataga kadar gotilrdiik, lizm) adh bir eser bastlran sayg1 deger 
yatrrd1k. Kalbini dinledim, agzma bir yazlCI Sabiha Zekeriyya bu y1l orta -
ayna tuttum. smda da •Kadm ve Sosyalizm> ad1m 

- Olmil~. dedim. <;abuk giydirelim. ta§Jyan bir kitab1 dilimize ~evirdi. 
Halimiz gorillecek bir§eydi. Koca . Sosyalizm bizde henilz anla§IImiyan 

man bir ta§ bebege benziyen olilniln mefhumlardandJr. i<;imizde oyleleri 
kollanm, bacaklarm1 tutuyor, kadm • var ki onu sermaye ile sayin <;arpl§ma
larm ta§Idlg1 esvablan hirer hirer giy- smdan ibaret sayarlar, list taraflm a • 
diriyordum. <;orablanm, pantalonunu, ra&brmtya liizum gormezler. Biraz me
caketini giydirdik. Hele caketi giydi • rakh olanlar sosyalizmin Ploutocratie
rirken ~ok zahmet <;ektik. Kollan bir ye kar§I almml§ bir cephe oldugunu 
tilrlil girmiyordu. kabul ederler. Tarihle ugra§anlar Sa-

Kunduralarmi, kadmlar giydirdiler int-Simonla Fourrieri, Ovveniyi bilir . 
ve dilgmelerini firkete ile ge~irdiler. ler. Louis Blanc, Proudhon ve Karl 

Bu i§ te bittikten sonra sa<;lanru ta- Marx! da tamr!Ar. Fakat onlarm i<;in
rad!k. Bu i§i evvela hizmet<;i yapmak de de Simonun Paraboleni, Systime 
istedi. Fakat korkudan, zavallmm el • industrielini, Nouveau christianismeini, 
Jeri oyle titriyordu ki, oliiniin birka<; Fourriernin Theorie des quatre mou -
tel sa<;mt kopard1. Madam Lolievr bu- vementsni, Association domestique ag
nu gorilnce, hizmet<;inin elinden taragi ricoleunu okuyanlar pek azd1r. Karl 
ofke ile <;ekti ald1 ve ok§ar gibi, yava§ Marx adm1 herkes bilir. Lakin onun 
yava§ taramaga ba§lad1. Sonra biyJk· •sermaye> sini okuyanlar bizim ara . 
larm1 biiktii. A§Ikm1 bu §ekilde ok~a • m1zda parmakla gosterilir. 
maga IUI§Ik oldugu anla§Illyordu. Bundan dolay1 sosyalizme taalluk e· 

Bursamn E§refiler mahallesinde 
' Fezviyepark1 caddesinde 23 numa -

rada Tahir oglu Salih imzasile aldt-
. g1m1z mektubda deniliyor ki: j 
I .Evvelce Adanada oturuyordum. 1 

1ki <;ocugumu orada kaybedince 
Bursaya go<; ettim. Niifus kayidle -
rimi de buraya <;evirmek istedim. i 

Adana Niifus memurlugu evladla -
nmdan birinin oliimiinii kayidleri
ne i§lememi~, sagdlr diye cevab 
geldi. Yanli§hgi tashih etmek i~in 
iki ay tekid iizerine tekid yagdrr • 
dtk, kayidler bulunamadl, diye ce· 
vab verildi. Bursa Nilfus miidilril 
§ikayete mahal b1rakmamak iizere 
tekrar bir nakil ilmilhaberi dol • 
durmakhgtmi soyledi. Bu i§i de 
yaphm. Oglum Hulusinin vefat et
tigine dair §ahidlerin ve Adana 
Ta§91kan Belediye doktoru defte • 
rinde kayid olduguna dair evrak 
tanzim ettirdim. Bu sefer ilc; ay te
kid yagdtrdik, nihayet cevab geldi. 
Bu cevabda cbu arada bir<;ok me • 
murlar degi§tiginden mevzuubahs 
evraklar bulunamadi> dediler. 

Bir nakli mekan i§i i~in bir yurd
da§m ii<; sene ugra§masma sebeb 
clan mes'ul memurlarm cezalandl-

Yazan: Sabtk lntellicens Servis ;;;efi Sir Bazil Tomson 
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Venizelosla Politis gibi hempalarmm ihtiraslari, 
Anadoluda kan i~inde bogulup gitmi,ti! 

Politi• 

Birdenbire elindeki taragt firlatb at- den herhangi bir eser, bizim diyanm1z· 
tt, O.§tkmm cans1z ba§ml elleri i<;ine a- da kolay anla§Ilmaz bir musiki notast rtlmasmt istiyorum.• 
larak yiiz:ine uzun uzun baktt, ar!tk gibi telakki olunur, gii~lilkle okunur. ~~=o~""'"""""'"""""'"""""'""""""""'""'""'""'""""""i! 

«Komitanm bu telakkisi gayet dogru I 
idi. lhtilal komitaSJ, arllk duruma ege· 
men ( vaziyete hakim) degildir. Komi Ia· 
mn arkasmda toplanmi§ olan ki.itleler, o· 
yalanmayt asia kabul el:miyeceklerrur; 
heJe bu naJ ecnebi mi.idahaJesiJe vaki O· 

!ursa... Halk, maznunlan oldiirmek su· 
retile intikam alacakllr. Bu takdirde ~ol 
vahim !a§kmhklardan korkulur. M usir 
bir ecnebi mi.idahalesinin memlekette a· 
nar~i c;JkmaSJna sebeb olacagm1 ilave e- ' 
derim. M. Zaimis, iktidar mevkiinde kal
makta devam edemez, ben vazifemden · 
<;ekilmek mecburiyetinde kalmm. F ik
ri~_ce.' . lngiliz hiikumeti, kendi ekisinin . 
biZ! 1c;me soktugu durumun vahametini 
takdir etmiyor. Elc;iyi bu suretle harekete 
sevkeden, §iiphe yok ki pek asil baz1 se· 
beblerdir ve biiyle yapmakla memleketm 
iyiligine <;ah§hi!tna kaildir. F akat, hakh 
veya hakSJz, herkese, kendi samimi dost
lan Kral taraftarlan ve onlarla c;ok Sib 
f1kt clan !ngiliz deniz tslah heyeti ile 
§Uursuz bir surette beraber oldugu hissini 
vermektedir. Elc;inin man, lngiliz hii· 
kumetinin, bir taktm vicdani di.i~iincele· 
rin sevkile Kral taraftarlarile alakadar 
oldugunu ve ~nl~n - ca-;;-iy~ne -politikala· 
rmda devama te§vik etmi§ olmaktan ken
dt kendini mes'ul tuttugunu habra getir
mektedir. Binaenaleyh ben, mes'uliyetle
rini tamamen bilerek ve anhyarak deruh
de etmesi ic;in lngiliz hi.ikumetini tenvir 
etmegi en biiyi.ik vazifem addederim. 0-
nun ic;in hemen Lord Ki.irzonu gormeni
zi ve yukartda kaydettigim vak ·alan ve 
noktalari, hususi bir nota ile kendisine 
bildirmenizi rica ederim. Eger Lord Kiir
zon 1imdi, Lozanda degilse, derakab o· 
nun bulundugu yere gitmenizi ve te§eb· 
b'tisiini.iziin sonucunu (neticesini) miis· 
tacelen bana bildirmenizi rica ederim. 
Mahkeme yann toplamyor. Muhakeme 

olastca ibtirast idi ki o kadar !acialara 
sebebiyet vermi§ ve nihayet bu ibtiras 
Anadoluda kan i<;inde bogulup gitmi§
ti. Venizeloslar, Politisler, boyle hem 
kiistah, hem sersem bir siyasa pe§inden 
ko§tuklarmi unutup ta ya§amak ve is· 
1iklal i<;in milcadele eden Tilrkiyeye 
ihtiraslar atfetmekle kendi berbad i§· 
lerini dilze!teceklerini saruyorlard1. Fa
kat adamakt!h aldandilar. - Cumhu • 
riyet). 

kendisine gillmiyen bu <;ehrenin her Yalmz Bayan Sabiha Zekeriyya bu Bir apartJman, 
taraftm deli gibi i:ipmege ba§ladi ve mevzu iizerine yazd1g1 veya terc.iime 
sonra, insanm i<;ini s1zlatan bir sesle ettigi kitablan lath lath okutm1ya mu-

bir 

belki iistiiste on defa •Adiyo sevgilim!• vaffak oluyor. Bunun sebebi saym ya- eve k1ydJ! 
diye bagtrdi. ztctmiZm en ilmi bir bahsi en sade bir 

Tam bu strada saat on ikiyi ~aldi. bi<;imde anlatmaktaki meharetidir. 0, 
Kulilbiin kapanma saati gelmi§ti. Va- bir<;ok terciimecilerirniz gibi okuducu
ziyet tehlikeye giriyordu. Kad1n1 yer- gunu geli§igiizel kagtd iizerine ge~l; • 
den kaldrrd1m: mez, ilslubuna dikkat eder, kelimeleri 

- Biraz cesaret madam, dedim. Ce- tartarak kullamr ve anladlklartru o sa-
sedi salona kadar gi:itiirelirn. yede piiriizsiiz anlattr. 

Oliiyii omuzlarmdan ve bacaklarm- Sabiha Zekeriyya terciirne i<;in eser 
dan tutarak salona gotiirdilk, kanape- se~mekte de ayn bir yo! tutmu§tur. 
nin ilzerine yatrrd1k. Kendisi i~timaiyatctdrr, meslegine uy-

Tam bu esnada da sokak kaptsmm gun eserler yazar ve tercilme eder. La
gilrilltii ile a~11Ip kapand1g1ru i§ittim. kin herhsngi bir mevzuun nazariye 
Merdivenden ayak sesleri geldi. Hiz • ktsmmt ilmi tstJ.lahlarla agdahyarak ·0 • 

met~iye seslendim: kuyucularma sunmaktan ~ekinir. Na • 
- Roz, <;abuk bana bavlu, tas getir. zariyeleri de hadiseleri veya a9tk dii • 

i<;eriki odayt da topla. <;abuk ol, ne du- §ilnceleri anlallrken, sezdirmeksizin, 
ruyorsun mosyii geliyor. tahlil etmegi becerir. 

Merdivendeki ayak sesleri kaptya i§te kadm ve sosyalizm eserini de 
yakla§tl ve karanhkta, bir elin, duvar· boyle tercilme etmi§tir. ifade gayet 
lara silrtilnerek tokmag1 aradlgrm his- diizgiindiir, mevzuun ~ok ilmi olmas1• 
settim: na ragmen okuyucunun herbangi bir sa-

- BuradaylZ azizi~. diye seslendim·, hr iizerind~ sendelemesine imkan. yok-
ba§Jffi!Za bir kaza geldi. lur. Kitabm listiinde sosyalizm kelime· 

Mosyii Lolievr kapmm e§igi.nde, ag- si goriindiigil ve eser ba§tanba§a o i~
zmda bir yaprak sigarasi oldugu hal- timai meslegin akidelerine, diisturlart• 
de §a§ktn §a§km bak1yordu. na gore kadmm mevkiini tayin gaye • 

- Ne var? Ne oldu? Bu nedir? di- sine bagh bulundugu halde hemen hi<;· 
ye sordu. bir bahiste etatiste, anti-itatiste; Pha _ 

-Sormaym azizim, dedim, pek mii§· lange, Phalanstere ve trade-union gibi 
kiil bir vaziyetteyim. Arkada§tmla be- sosyalizm tabirleri, yahud •umumi cazi
raber, madamt ziyarete gelmi§tirn. Ak- benin arzi §ekli, insamn insan tarafm
§amdanberi gevezelik ediyoruz. Bir • dan i§letilmesi, <;ah§manm hakimiyeti. 
denbire arkada§tma bir fenahk geldi. herkese iktidarma gore ve her iktidara 
iki saattir ayt!tmaga ugra§Iyoruz. D1 • eserlerine gore> gibi sosyalizm vecize
§andan yabanc1 kimseleri <;agrrmak ta Jeri yoktur. Sabiha Zekeriyya sanki sos
istemedim. Lutfen yardtm edin de, a- yalizmle ilgili bir mevzudan degil de 
rabasma kadar gotilrelim. Artlk evinde kadmm tarihinden bahsediyormu§ gi • 
iyi etmege <;alJ§ayJm. b1 davranara]( eserini tath tath okuna-

AdamcagJz hi<; §iiphelenmedi. ~ap • cak bir bi<;ime sokmu§tur. 
kasm1 91kard1, artik kendisi i<;in tehli • Bu sa!trlan uluorta yazmtyorum 
kesi kalmamt§ olan rakibinin koltuk - sosyalizmde kadm ne demek oldugu ~ 
larmdan yakaladJ, ben ayaklarmdan nu sosyalizmle uzaktan ve yakmdan 8 • 

tuttum, olilyii a§agt indirdik, arabaya lakast olmtyanlara da bu eserin n~si] 
yerle§tirdik. muvaffakiyetle ogretebilecegini soyle _ 

Mosyo Lolievr merakla soruyordu: mi§ olmak i<;in §oyle bir <;tgir a<;m1ya 
- Acaba tehlikeli bir baygmltk mi- liizum gordlim. Bence bu kitabda sus-

dir ne dersiniz? yalizmin kadm1 degil, dupediiz kadm 
Gilliirnsiyerek: var. Tiirk<;e yaz1lmi§ hi<;bir kitab tam-
- Hay1r diye cevab verdim. m1yorum ki Sabiha Zekeriyyanm ingi-
Kadm, bu strada, kolunu kocasmm lizceden terciime ettigi §U eser kadar 

koluna ge~irmi§, sabit bak~larrm ara- bize •kadm> 1 ogretsin. !Jk insan h•ya
banm i<;ine dikmi§, baktyordu. Cena • tmda kadm neydi? Aile kurulduktan 
zeyi evine getirdigim zaman, ailesinin sonra kadm ne oldu ?.. Ocak kadma 
yanmda ikinci bir komedi daha oyna • bagh ve ba§kanlik kadmm hakki iken 
maga mecbur oldum. Raporumu yaz1p h~ng~ sebebler bu hakki erkeklere ~e
verdikten sonra, i<;imden, biltiln ii.§tk • 9Ird1 · Htristiyanhkta kadmm mevkii 
lara ki.ifilr ederek evime dondiim. n~ydi? _Luthe~ tabiat kanunlarmt ~ig-

Doktor hikayesini bitirmi§, giililm - myen k1hse hukumlerini ne suretle htr· 
siyerek hastasmm yiizilne bak1yordu. palad1 ve kadm1 htristiyanltkta nas!l 

Kadm sordu: degi§lirdi? Bugilniin kadm1 nas1! doD- . 
- Bu korkunc hikayeyi bana ne di- du? Asri izdiva<; nedir? Aile mefhu;;,u 

ye anlathmz sanki? ne §ekilde ve ne sebeblerle eriyor? 
Doktor, zarif bir reveransla igilerek: Burjuva hayatmda fuh§un oynadtg1 ya
- Lilzumu halinde emirlerinize a • man rol nedir? Sanayide kadm nas1J 

T em~lleri a~dan evin 
bir losm1 y:a.kddi 

Y ,]ulan evin hali 

Evvelki giin ~ehrimizde gene 'bir ev 
(okmi.ij, biiyi.ik bir tesadiif esen olarak 
insanca ek•iklik olmami~tu. 

Ni~anla~mda Kag1dhane caddesinde 
43 sav1h evin yanmda arsa vardu. Bu ar· 
saya bir adam aparbman yapbrmaga ka
rar vermi~ ve Senofyan isminde bir mi • 
mar da injaata ba,lami§br. 

pek k1sa si.irecektir. 
POLITIS 

Bir iki ytl evvel iktidar mevkiine ecnebi 
siingi.ilerile ~Ikmt§ olanlardan birinin §im· 
dt ecnebi mi.idahalesini tenkid etmesi c;o~ 
ho§tur. Palitisin yukariki telgrah Kok
lamanosa c;ekilmi1ti. 0 da, Ve~izelo>un 
irtibat m~>muru irl1 PnJitic ~ .... ..J; t __ t:J
tmi Venizelosa bildirmekle miikellefti. 
T elgraf, harb divanmm karan verilmeden 
bir giin evver c;ekilmi~ti; eger, evvelce
den verilmi§ bir mahkumiyet hiikrri.i.nii res· 
men tasdik etmekten ibaret bulunan bu 
adll komediye karar demek mumkiinse ... 

Politisin ileri si.irdi.igi.i deliller neye 
benziyordu biliyor musunuz? Ev sahibi
ni zab1taya telefon eder korkusile iildi.i
ren bir hmlZln mazeretine ... 

Korku: T arihte nice nice cinayetlerin 
miisebbibidir. 

24 ikincite§rin 1922 de Paris ve Lon· 
dradaki Yunan orta el~ilikleri a§agidaki 
telgrafnameyi aldilar: 

<<Bu i§te, lngilterenin, beyan ettigi 
gibi, sade Yunanistamn menfaati 1<;10. 
boyle hareket ettigine kimse inanamaz. 
lngilterenin Yunanistana kar§t olan dost· 
lugu, verdigi nasihatleri dinleyip dinle -
memekte bizi ozgi.ir (serbest) buakma • 
sini icab ettirirdi. Nihayet, lngilterenin. 
gene! menfaatin icablanna uygun bir yo! 
tutmaSI gerektir: Fran sa, hic;bir zaman 
kendisine iltihak etmemi§tir ve lngiliz no· 
tasmda, Londra kabinesinin, 
tedbirler hususunda F ransa ile anla§mak 
hak ve salahiyetini muhafaza ettigi kay
di ok..- dugu zaman, F ransamn bu · 
kaf1 bi.itiin manasm1 almaktadu. Bu an· 
la§ma, §imdiye kadar tezahiir etmemi§ 
tir. 

lngiltere, kendi §ahsi gori.i§lerini 
~·· kul-ul •• .:_.!,. "-fZUsilt har: .l--' -•1 
vaziyetini ahyor; fakat. huKuk 
dan boyle bir salahiyeti olmadJgmJ 
tuyor. lngiltere, "boyle bir vaziyetin 
digi mecburiyetleri de samimiyetle ka 
bul etmek mecburiyetinde idi. 

Benim istegim iizerine M. 
idama mahkum olanlarm cezalan miiet•-1 
bed si.irgilne tahvil edildigi takdirde, 
gilterenin, bu mahkumlann 

umumi hayatma bir daha asia ••mm•'"' 
malannt tekeffiii edip etmiyecegini, 

dradan sormu§lu. lngiliz hi.ikumeti, 

kabul etmedi. Su halde, lngiliz nuKurne"j 

linin faaliyeti yalmz hakSiz degil; 

mukabil taahhiidi.i olmadtgi ic;in, 
Mimar, topragi sokak seviyesinden a· 

~ag1ya kadar kazd~rarak temelleri at!Ir -
m1~hr. Fa kat bu arada, yanda bulunan ve 
Saffet adh bir kadma aid olan kagir evin 
de temelleri meydana ~tkmi§ ve ev tehli- · 
keye girmi,tir. 

Biltiin telgraflardan once <;ekllecektir. 

Paristeki Yunan orta el~iliginde 
M. Diomede 

de layikh. 
M. Lindleye dedim ki tarih, 

bi.iti.in diinyamn !ngiltereyi mahkum 
Londrq.daki Yunan elci!igine tigi, me§hur Patsifico meselesinde, 

Atina 11 • 24 ikincite§rin 1922 Palmerston taVIr ve hareketini 
lngiliz orta el~isi, pazarlesi sabaht so· cakhr. na<miya<•J 

Evvelki gi.in saat 4 te ameleler 9ah!Ir• 
ken adeta toprakla ili§ii!i kalm1yan Saf
fetin evi bi.iyiik bir paln!I ile yikilmaga 
ba~lamJjllr. Ameleler hemen ka(I!!Jkla • 
nndan ve evin de yikilan tarafmda kimse 
olmadtgmdan insanca hi~bir eksiklik ol • 
mami~!Jr. Evin arka tarafmdaki odalar 
ile ta,hk tamamen (okmii~tiir. <.;:okme 
hakkmda tahkikata ba,lamlmt§br. 

Valiler arasmda 
(Ba, taraf: 1 inci oahifede) 

sevkedilmi§lerdir. Anteb Valisi Akif 
Stvasa, istanbul Liman Mildilril Ali 
Rtza ~evik Antebe, <;anakkale Valisi 
Silreyya Sinoba, Denizli Valisi F'uad 
<;anakkaleye, ikinci umumi milfetti~ • 
lik mil§aviri Osman Edirneye, Smob 

Valisi Abdillhak Burdura, Burdur Va
lisi Saib Vana, Mardin Valisi Talat Es-

rulan suale hi.ikumetinin verdigi cevabi 1htilal komita81 , lngiliz basmmm 
bana bildirdi. Y aztk ki bu cevab men • buatmm) tahrikatma mukabele 
fidir. lngiliz hi.ikumeti, taVIr ve hareke· i~in, ingiliz notalanmn metinlerini 
ti~i deiii_lti~mek it;in ··hi<;bir· tn3:kbuhebeb- btinlara verdigi cevabi ne§irde 
gormed1gmi ve maznun Bakanlar, 1dam etmiyecektir ve bu cevabda 
edildigi takdirde, ge«en hafta M. Kak • n1n ulusal dil§i.incelerinin lngiliz hi.ikurne-l 
lamanosa bildirdigi gibi, Y unanistanla tin in fikirlerine uymad1g1 
diplomasi mi.inasebetlerini kesmek husu· 0 zaman di.inya efkan umumiyesi, 
sundaki karannda JSTar edecegini, soy • seleyi muhakeme ederek karanm 
\emektedir. lngiliz orta elc;isi Lindleye cek ve hi~ tiiphe etmiyorum ki bu 
lngiltere hi.ikumetinin var'm surette mes- lngilterenin aleyhinde olacaktJr. 
uliyetini mucib bir karar verilmi§ olma· Sozlerimi bitirirken M. Lindleye, ken· 
sma teessiif etmekten ba§ka bir§ey Ya • disinin bir <;Ikmaza girdiginden dolayl 
prumyacag1m1 bildirdim ve lngilterenin fah"'n miiteessif oldugumu, memleketi
ISran, onceden tahmin ettigim gibi, Yu- min istikbali ic;in endi,elere dii§iiyorsam 
nan kabinesini istifaya mecbur bnaka • da vicdammm rahat oldugunu, c;i.inkii e· 
cagm1, boylece ihtilalin 1efsiz kalacagmi lim sonu,.Iara (neticelere) mani olmak 
ve bazi _fenahklarm online gec;mek isti " i(in elimden geleni yaphglml soyledim. 
yen lng1lteremn, tuttugu yol yiizi.inden, M L" dl h" b" b d" 
d h h

. f 1 kl d · m ey, 1<; 1r ceva vereme 1 ve 
a a va tm ena 1 ara mey an verece-

made oldugumu soylemek i<;in madam! yer ald1? Kadmm kani.mi vaziyeti ve k(§ehre, Edirne Valisi Ozdemir Salim 

gini il;ve ettim. M. Lindleye evvelce ihtilal komitasmm siyasal basiretinden 
siiylediklerimi de tekrar ettim. lngiliz daima i.imidvar oldugunu soylemekle ik-

k 
· b 1 tifa etti. dedi. bu durumun viicude gelebilmesi i~in 

thtilas davas1 
Zimmetine dokuz yi.iz altmi§ be1 lira 

ge9irmekle sudu Ti.itiin lnhisan Umumi 
Mi.idi.irliigi.i Kalemimahsus 1efi Ziyanm 
muhakemesine di.in birinci ceza mahke
mesinde devam edilerek su~lu mi.idafaa· 
Slni yapmtjbr. Karar verilmek i.izere da
va l--'Hlc~ c:riinp b1r~k,lm1~hr. 

TiirkHige hakaret davas1 
Ti.irkli.igii tahkir etmekle suc;lu Kibrit 

1irketi miidi.iri.i Homans aleyhindeki da
vaya iic;iinci.i ceza mahkeme5inde devam 
ediler•.!- su(lu vekili Sadi Rtza mi.idafao 
yapm1~; beraet i•temi§tir. Ge<;en celsede 
ise iddia makam1 ceza istemi1ti. Karar 
verilmek iizere dava temmuzun yedi>ine 
kalmr§tlr, 

yaptlan milcadelelerin mahiyeti neden 
ibarettir? 

Ben, kitabm ancak bir ktsmml §oyle 
gosterdim. Halbuki orada daha bir~ok 
bahisler var ki benim kaydettiklerim -
den <;ok derin ve <;ok en gin. On Jan o . 
kuyanlarm alakasm1 heyecanla&hrmak 
i<;in yazmtyorum. Zaten §U srralad1gun 
bahisler de eserin •kadm> 1 ta be§igin
den tutup Yirminci asra kadar getirdi
gini gostermege kifayet eder. 

Kadm, tabiatin hayat t~m gerekli 
giiriip yarattlgt bir varhktlr. Cemiyet, 
bu varl!gt bir<;ok as1rlar inkar etti, fa
kat ondan milstagni kalmadt, kalama
dt. $imdi o varhk bir sUs, bir zevk a -
leti, bir gocuk makinesi olmaktan ~ok 
yiiksek bir&eY oldugunu anlaml§ ve 
hakkmt almak yo luna girmi§tir. Sos • 

~oruma tayin edilmi§lerdir. 

Kaymakamlar arasmda da tayinler 
vard1r. Bu arada Matbuat Gene! Di -

rektiirlilgii rnemurlarmdan Haydar 

Akseki kaymakamhgma tayin edilmi§
tir. 

Eski§ehir Valisi ismail Hakk1 Vekii.
Jet emrine almmi§tlr. 

yalizm, biltiin i<;timai mesleklerden 
daha kurnaz ve daha hassas davrana • 
rak cemiyet i<;inde kendi yerini almt • 
ya sava~an kadma kllavuzluk ediyor. 

Biz bu hakikati Sabiha Zekeriyyanm 
terciime ettigi ~u kitabda apa<;Ik goril
yoruz. Okuyucular ayni eserde daha 
bir<;ok incclikler ve dil§ilndilrilcii ha 
kikatler bulacaklardJr. 

M. TURHAN TAN 

hi.i funetinm, u mese ede tuttugu siya • Bugiln ogleden sonra, Bakanlar He· 
sanm, gene! bir takbihe ugnyacagt hak- yeti top! anarak durumu ( vaziyeti) tetkik 
kmdaki kan;jatimi ona kabul ettirmege 
(aheyhm. edecek ve aglebi ihtimal iktidar mevki· 

Yunan efkii.n umumiyesinin felaket • 
ten mes'ul ve kabahatli tuttugu adamlari 
kurtarmak i9in, lngilterenin, arsiU!usal 
ihtilatlar ~1karmak tehlikesini goze ald1r· 
maSI, Ti.irkiyenin ihtiraslanm te§ci etme· 
si ve Y akm§arkta bart§m avdetini im • 

kanSiz bir hale getirmesindeki mana ve 
hikmeti kimse anhyamtyacaktJr.» 

(Politisin hie; st!nlmadan TUrk ihti -
raslarmdan bahsedi§i garibdir. 0 za -
man Tilrkiye •Misakt Milli> denilen 
vesika ile i:iz yurdunun hududlarm1 
9izmi§, bu hududlarla tam istiklalin • 
den ba~ka bir~ey istemiyordu. Asll Ve
nizelosla Politis gibi hempalarmm kor 

inden ~ekilmek hakkmdaki niyetini te) id 

edecektir. K arar hakkmda size malumat 
verecegim. 

Politis 
( A rkao1 va•) 

Kansmt yaralad1 
Mustafa isminde birisi, bir mi.iddetten· 

beri dargm bulunan kam1 N azireyi a [ill 
surette yaralami§hr. N azire, Cibalide ti.i· 
tiin fabrikasmdan <;Ikml§, evine giderke~ 
kocaSI yanma sokularak kadmcagiZI ba· 

cagmdan yaralami§hr. M ustafa yakalan· 

mJ§hr. 



:!2 Razlran 1935 

Almanya lntabalan • • • (_ D II U z e r 1 n d e ) 

D oy~e M uzeomda hi r Ktlavuz ic;i~c;ah~malar 
Londra anla~maszndan sonra Dart 

harb 
muhim 
silahJ 

Her ana ~ocuklan i~in •evgen olur. 
Y ohullara •evgenlik gaster. giinde insan neler ogrenir 
Bir 1ehri muhendi• degil, urbanist ya-

Almanyan1n Cenevreye 
donmesine yol a~111yor! Tayyare hiic411llanna 

kar~I miiessir bir ta
haffuz c;aresi bulundu 

Sun'i renkler ve kokular da, ic;inden binden fazla 
madde ~1kardan ta~komiiriinden yap1byormu' 

-2- [1] 

ft•iinihteki Alman miizesinde bir jeoloiik hadiaeyi goaterir miicessem 
reaim: Sulartn hiicumu neticesi topragtn altmdaki ~okiintiiyii goateriyor 

par. 
Urbanism bashba~ma bir u1ugdur. 
Urbanik i~lerde san' at biiyiil: rol oy 

nar. 
Eski divan metinlerini genitmek kin 

biiyiik bilgi ister. 
Genit ve yora (tefsir) ara<tnda ne ay

i nm oldugunu si:iyler misiniz} 
Kotugenlerin yolu zindandir. 
Utan~ gene km giizelle~tirir. 
Her 1eyde en biiyiik uyaS!miZ A•atiirk

tur. 
lsmet lnoniiniin hava ~venligi kin soy

lediklerinin her biri, ba§hba§ma bir uyak
br. 

Bayla gihele yara11r. 
Bu eski uramlarda koksadan ~e~ilmez. 
Olii kokusmadan gomuliir. 
KamugaSI i1lerinde ka~m•amak iyi bir 

yurddasa yak1~maz. 
Kavgada her vakit <iir<alan kuanmaz. 
Sursal gutgesi ile yap1lan and!d,malar, 

U!uslar Sosyetesinin yaMsma ay~.nd1r. 
Bu misallerde ge~en kelimeler ve kar

,,],klari: 

Sevgen = Sefik 
Sevgenlik = Sefkat 
Urbanist = Sehirci 

Miinihtekl Doy~e Mlizeomun ge- niyet tertibah, metallirji yani maden Urbanism = Sehircilik 
zip dola§makla tlikenmiyen salon - endlistrisl, madenl e§ya fabrikalar1. Urbanik = Sehircilik i§leri~c-miite-
larmdan biri de musiki aletleri - Mesela Kruppun 1861 deki 50 bin kilo - allik " 
ne tahsis edilmi§tir. Biz burada, luk ve ~imdiki 3 milyon kiloluk idrolik Genitmek = Serhetmek 
1440 tanberi piyanonun gc~irdigi te - ~ahmerdanlan; su, buhar, gaz, petrol ve Genit = Serb 
kamlilii, be~ dakikada gordlik. Davulla elektrikle i~liycn kudret makineleri: Kotiigen = Serir 
mii~terek, harpla mii~terek piyanolar kara nakil vas1talan; yol ve cadde in- Utan~ = Serm, hicab 
bile yapm1~lar. Orada ihtiyar bir artist ~aa\1; tlineller; kopriiler; idrolik maki- Uya!l = Niimunei imtisal 
memur, bize bu eski piyanolarda bir neleri; su yollan, su bendleri; limanlar; Uyak = Siar 
Tiirk mar~• ~ald1. Ben, once istiklal gemi in~aatl ve denizci!ik... Bayla = Sive, cilve 
mar§ml ~alacak sanarak hemen selam Burada miisaadenizle biraz durahm. Uram = Mahalle 
vaziyetini ald1m ama, bu da, o eski pi- En iptidai kay1klardan en son sistem Kok~a = T aaffiin 
yanolar gibi antika bir mar~ nm~ . transatlimtiklere varmc1ya kadar bii - Koku~mak = T aaffiin etmek 
1\!ozart m1, Bethoven mi bunlardan bi- tiin deniz nakliye vas!talar!, en kii~lik Ka~msamak = T aalliil etmek 
ri tarafmdan bestelenmi~ bir eser... kadirgadan en kudretli dretnotlara va- Sursalmak = T aarruz etmek 

Burada bilmedigim bir§eyi daha iii!- rmc1ya kadar biitlin barb gemileri ko - Siiroal = T aarruz 
rendim. Tabiatteki nebati, madeni ve cam an modellerile dizilmi~ duruyor. * * * 
hayvan! biitiin renklcri kimyagcrler Skagerak deniz muharcbcsinin miiccs-

CeGenlerde resmig terimler l,akkmda 
ta~ komiiriinden 9•karm1~lar. Bu su - sem bir pJ,\m var. Cemilcri vc filolarilc 

bir li•te ~1ktJ. Bu lisle kdavuzun ~ehir oretle sun'l bovalar \'e rcnklcr gene ta biitiin muharebeyi saati saatine canlan-
o ' - runlan hakkmdaki kelimelerini diizelt -bit bir madde olan mad en komliriin - dmyor. Bu plamn oniinden aynlama -

mektedir. Biz «belediye» kar11hgJ «~ar -den ahmvormu• Demek k1' gu··nec,·n ,-a d1a1mt ve k1hivuzumuzu cevabdan aciz 
.. ,. ' 

0 
- " bayhk» diyorduk. Halbuki «1arbay = 

rath!!J, blitiin renkler, vaktile yeryiiziin- btrakacak kadar, sualler sordu!!umu belediye reisi», olduguna gore «•arbay -
de yaem'§• sonra tabii bir iifct netice- tahmin edersiniz. hk = belediye riyaseti »olmak laz1md~r. 
•inde )"erin altma gomiilmii§ vc komiir- Muhtelif gernilerin makine, kazan Bu listeye gore astl lerimler sunlardu: 
lesml~ alan agaclar ve ormanlarda dairelerinin ve kumanda koprlilerlnin Sarbay ~ Belediye reisi 
mevcud ... Ta§ komliriinden 1000 den S 

biiyiik kii~iik modelleri; tayyareler, ba- arbaylok = Belediye riyaseti 
fazla madde ,,k,yormu§ ve bunun en U B 

,.._. 1 · 1 lonlar, zeplinler, para§litler, motiirler, ray = elediye 
mwolm en o an 560 tanesi, miizenin Sar Kurulu = Belediye Meclisi 
camekanlarmda goziimiizlin oniindc bombalar ve tayyarelere kar§I mlidafaa ~ .... ,.,. ...... ..,...,..,..,....,..., ........... 
serili duruyordu. Bir tarafta rengarcnk tertibatile biitiin havac1hk, me§hur a

papaganlar, tavuslar, cennet ku~lan, ke- damlar, matematik ve fiziki ilimler; 
lebekler, bocekler, k1ymetli ta~lar di - mihaniki bilgiler; hararet ve enerji ka
zilmi~, oteki tarafta bunlarm renk iti
barile aynen taklidi olan ipekli kuma§
lar stralanml§. Bu ipekli kuma~lann 

boyalan kamilen sun'idir. Fakat Zon -
guldaktaki kara elmastan yalmz sun'i 
renk mi ~1k1yor? 

Hay1r, tabiatin en giizel, en parlak, 
en cazib renklerini komlirden bu -
!up ~1karan fen, ycryuziindeki ~i9ck -
lerin yalmz renklerini degil kokulan
m da kilmiirden ~1karm1§. iki s1ra di
zili kavanozlarm iistiindekilcrden ta -
bil, altmdakilerden sun'i kokulan kok
l.lyabilirsiniz. Evet, giil, menck§e, ya -
semin, leyhik, muge gibi ~i~eklerin ko
kularmi, sun 'i olarak kara kOmlirden 
~Jkarm1~lar. Bunlan tcr \'C laze ~i~ek
ler koklar gibi zevkle koklad1m ve hay
retler i~inde kald1m. En dibdeki kava
nozda nane vard1: Bu fen adamlarmm 
yemedikleri nane yok, dedim. 

Acaba fen, gliniin birinde ta§ komii
riinden insan da ~1karmaga muvaffak 
olacak m1? Kendiniz i9in 1 mark, ~o -
cugunuz i~in yarrm mark, cumartesi 
giinii giderseniz yar~yanya ucuz gire -
bileceginiz bu miizede, bir iki giin gc -
zerseniz, vallahi miikcmmcl lllim olur
sunuz. Burada muhtclif g1dalan goste
l'en bir daire ,·ar. Almanlarm terbiyevi 
resim, grafik ve tertib i~lerindeki ha -
rikah kudretini de beraber gosteriyor. 
l;ieker, peynir, et gibi yiyecek rnadrle
leri, s1ras1ra tabaklann i~inde duru -
yor. Bir tarafmda bunlarm kalorisinin, 
i~indeki yag, ~eker ve sairenin miktari, 
diger tarafmda fiati, hem resimle, hem 
rakamla gosterilmi§ ... Lokantaya, bak
kala, kasaba gitmeden evvel miizeye 
ugra, kalorilcrine, fiatlerine bak ona 
gore al. 

Bu miizedc daha nder var? Bunlarm 
size k1sa bir hulasasm1 ~1karmadan ev
vel §UnU soyJiyeyim ki her !e§hir edi -
len §eyin modeli, maddenin kendisi, ta
rih~esi, yaphg1 ve yarad1g1 i~, buna da
ir her tlirlii istatistikler, grafiklcr ve 
sair malfunat. Hul•isn cski bir tabirle 

nunlan; elektrik ve m1knat1s daireleri; 

telli telgraf, telsiz telgraf, telefon, rad

yo, diirbin, teleskop, fotograf, telefotog-

rafi, televizyon; fonograf ve scs ~1karan 
her tiirlli nesne, musiki aletleri; simya 
ve kimya, Jaboratuarlar, kimya endiis -
trisi, zehirli gazler; her tiirlii in§aat mal
zcmcsi, magara ve ilk Cermen kuliibe -
lerindcn en muhtc~em saraylara kadar 
ikametgahlar; ziya, tenvir ve teshin 
va~ntalan; su tevziah; hamarnlar; ha -
vagazi; elektrik makineleri ve her tiirlli 
elektrik tatbikah; hey'et ilmi; termo -
metro, barometro gibi her tlirlii mii§'ir
lcr; dokumac1hk endlistrisi; kag1d en -
di.lstrisi; yaz1, bastn, fotografc;thk, re -
sirnli basm; ziraat; bira fabrikalan ve 
tasfiyehanelcr... I 

Biitiin bunlar mlizenin i~inde 341 da
ireye aynlmi§hr. Aynca bah~ede, de -
miryollanna, otomobillere, madenl ag1r 
e~yaya aid bliylik ~aph niimuneler, sey
yah Amundsenin 1925 te §imal Kutbuna 
giderken kulland1gt Dornier ile 1930 da 
Almanvadan kalk1p N evyorka giderek 
Atlas Okyanusunu §arktan garbe dog
ru ge.;en ilk tayyare de or ada ... 

Basm §Ubesini gezerken linotip d~ -
nilcn ve §U okudugunuz $ahrlan ko -
layca dizen makinenin de Viirtembergli 
bir Alman iken Amerikaya hicret ed~n 
Merkantal tarafmdan icad edildigini 
soylediler ve ilk linotiplerden birini 
gosterdiler. Bize kllavuzluk eden zata, 
•monotip• denilen tek ha•f dizen ter -
tib makineleri olup olmadl!(tnl sordum: 

- Yok, dedi, heniiz, bir fabrika bize 
bundan hediye etmedi. 

- Ben size bir lane tedarik ederim. 
- Nastl? 
-Bu noksanm Doy~e Mlizeoma yara§

madJguu gazeteme yazanm. Bundan 
size birka~ niisha gonderirim. S1z de 
monotip yapan fabrikalara bu gazete
yi gonderirsinlz. Umanm ki onlar size 
bir monotip makincsi hediye ederler. 
BOv1ece, eksiginiz tamamlan1r. 

DirekWr muaYini te~ekklir etli. t~te cagyartnl mani, efradlnl cami· §ekilde 
gosterilmi:;tlr. ona verdigim sozil tutuvorum. 

i~te miizede A smdan Z sine kadar ABIDIN DAVER 
giiriip iijireneceginiz §eyler: 

Jeoloji, madenler, altm madenleri, Sisli havalar ge~ti 
tuz madcnleri, kiimiir madenleri, rna - s· k .. d'' )' b . teh),·-
• • 1r a<; gun ur 1mam asan SIS 
clencilik makin~leri, madcnlcrdck1 em-~ k . t. t d k lk 1 o·· sabofo 

~s1 art!~ or a an a mJ§ 1r. un 
!11 Doy~ Milzeom hakkmdakt blrlncl hava sissiz ve a~1kh. Bunun i~in vapur 

l)lakale 18 hazlran tarlhll sayuruzdadlr. aeferleri aksamadan yaptlmi§IIr. 

Hergiin 5 kelime 

1 - Azm = Dolen. 

Azmetmek = Dolenmek. 
Ornekler: 1 - Turk hava -
smm giivenligini sa!!lamaga 
dolendik. 
2 - Dolen ve dura ba§hca 
kuvvetJerdendir. (Sebat = 
Dura). 

2 - :Mania = Engel. 

Mani = Onge. 
' Ornekler: 1 - Yurd savgas1 
i~lerinde oniimiize ~lkan bii
tiin engelleri y1kar1z. 
2 - Eger bir ongeniz olmaz
sa yar1n bana gelmenizi rica 
ederim. 
3 - Yurd savgasmda. ne en
gel, ne onge dinleriz. 

3 - 1\fahre~ = 1 - <;1k1t. 

2 - Sliriit. 
Ornekler: 1 - Bu maim ~~
kill neresidir? 

2 - Alman piyasas1 mal!arl
mlz i~in en iyi siiriitlerden 
biri olmu§tur. 

4 - Nailiyt>t, 1\fazhariyet=Ergi. 

Ornek: Sizinle konu~mak 

ben im i~in en §erefli ergi -
lerdendir. 

5 - Merca = 1 - Yatak 

2- Akal!J. 
Ornekler: 1 - Nehir yata 
gm1 temizlemek. 
2 - Yagmur sular1 i~in aka
gi yapmak. 

Not: Gazetemize gonderilecek 
yaz1larda bu kelimelerin osmanh
calari kullamlmamas1m rica ede
riz. 

Kibritler bozuk ~1k1yor 
Son gi.inlerde piyasada satJlmakta o

olan kibritlerin ~ogunun iyi ~~kmadJgl 
ve yanmadan sonuverdigi goriilmektedir. 
Alakadarlann dikkat l'liiziinii rekeriz. 

Genet Direktor geldi 
ldareye ili1igi olan i~ler hakkmda hii

kumetle temaslarda bulunmak iizere An
karaya gitmil olan fnhisarlar Gene! Di
relctiirii Mithat Y enel 1ehriimze don

mii§tiir. 

Diin Parise giden ingiliz Nazm Eden, deniz 
anla,mast hakkmda Fransaya teminat veriyor !ngilterede dort miihim harb si!Bht 

ke~fedilmi§tir. !ngiliz gazetelerinin ver
digi malumata gore bu silahlardan bi • 
risi ~·~·am dikkat bir toptur. Bu to • 
pun ismi Mak Pompondur. ingiliz kru
vaziirlerinde tecriibc edilcn bu top mu· 
vaffakiyctli sonun~lar vermi§tir. Top, 
dakikada 100 mermi atmakta ve miite • 

(Ba, tarafr hirinci •ahilede) Eden fngiliz - Alman deniz anla,masl 
stzlarla da deniz meselelerini gi:irii - hakkmda Musoliniye de izahat verecek
~ecegine clair verilen haberler Lon - tir. 
drada son derece miisaid tesirler bJ Laval ne diyor? 
rakm,~!Jr. 

Alman murahhaslar1 bugiin de 
lngiliz murahhaolarile gorii§mii~ler 
dir. lngiliz - Alman deniz konu§ -
malar1 yarm bitecektir. 

Taymiae gore ... 
Londra 21 (A.A.) - !ngiliz - Al

man deniz andla,maSJm inceliyen Times 
gazetesi diyor ki: 

«fngiliz hiikumeti, yalmz fngiliz -
Alman deniz ilgilerini duzeltmek t~Jn 
degil, fakat Baldvinin dedigi gibi, Av
rU!>a deniz silahlanm gene! olarak azalt
mak iGin eline dii1en fonattan istifade el

mekle pek dogru bir hareket yapmljhr. 
Eger Fransa 1934 nisamnda Hitlerin 
onergesini ( teklifini) kabul etmi1 olsayd1 
bugunku durum ~ok daha iyi olacakt1.» 

lngiliz Bahriye Bakammn diyevi 
Londra 21 (T elsizle} - Bahriye Ba

kanJ bugiin Avam Kamara•mda soz ala
role lngiliz - Alman deniz anla1mast hak
kmda miihim beyanatta bulunmustur. An
]ajmanm na"l yapJid1gmJ anlattlktan son
ra Bahriye Bakam bu anlajmamn baska 
ulu.lar i~in mukemmel bir ornek olabilece
i>;ini soylemi1, bundan sonra alakadar ulm

lann i1tirakile umumi bir deniz toplant"' 
yapmak kabil olacagm1 bildirmistir. Nazu 

bundan sonra Alman donanma•mm fn -

giliz donanma•mm yiizde 35 ini hi~bir 

zaman g~miyecegine clair Almanya ta

rafmdan rrsmen teminat verildigini bildi
rerek Londra anla,maSJna imzaSJm at -
makla lngilterenin gene! ban1 i~in biiviik 
bir hizmette bulunduguna kani oldu~unu 

ve konu,malar hakkmda deniz islerile ala

kadar uluslara gunu giiniine malumat ve
rildi~ini soylemi,tir. 

Miater Edenin Pariate Lavalle 
goriipmeleri 

Paris 21 (Telsizle) - Mister Eden 
dun gece saat 23,30 da Parise varmts, is
tasyonda lngiliz ekisi ile F ranSJz hiiku
meti mume,.illeri tarafmdan karstlanmJ~
tor. Mister Eden bu sabah o~leden evvel 
ve ogleden sonra M. Lavalle ~ok uzun 
•iiren konusmalarda bulunmus. ogle ye
mei(ini M. Lavalle beraber yemistir. 

Ogleden evvelki konu1malarda ltalya
mn Pari• ekisi de bulunmujtur. Bugunkii 
konusmalar Gok uzun siirdiigunden go -
rusmelere yann da devam olunacaktlr. 

F ransll gazeleleri M. Edenin ziyare
tinden ehemmiyelle bahsetmektedirler. 
fngiliz Bakanmon F ransll meslekdasla
rile Londrada fngiltere ile Almanya ara
"nda imzalanan deniz anlajmaSJ hak
konda mali.imat vererek F ramanm jiiphe
lerini ortadan kaldormaga ~ah,acagi bil
dirilmektedir. 

Pazarte•i giinii Romaya gidecek olan 

Paris 21 (Telsizle) - Ba§bakan 
M. Laval Lord Edenle yap!Jg1 ko -
nu~malar hakkmda gazetecilere §Un- addid namlusu bulunmaktad1r. Bu to • 
Jar1 ooylemi~tir; pun atc~indcn kurtulmanm imklinSlZ 

I I oldugu iddia edilmektcdir. 
« ngiliz meslekta~Jm ngiliz - AI - B k ·rl d 'k' · · b' d · 1 I I u e~1 cr en 1 mctst tr saray a man dentz an a~masomn nas1 yap1 - · . . _ .. · 

d - b'' .. f ')• ') I c·· InglhZ asker! ve tayyare mutehassJs!an 
tgtnl UtUn ta 81 afl e an attl. 0 ~ I f .. . 
.. . . .. . tara mdan tecrubes1 yap1lan bu serap, 

ru§melerimlz son_~ ermedJgmden I dli~man tayyarclcrinin hedeflerini bu • 
yarm ?evam ede~egJz.» lamamalarma yaramaktad1r. 
. Pans 21 (Tels1zle) - L?rd Eden Londra ile sahil arasmda aynlan bir 
1le M. Laval arasmda bugun cer~ - sahada tecriibeler yapilmi~, 20 tayvare 
yan eden konu~malardan bah•.-den F h'l' k d- •t · d'' • .. t 1 L d Ed . 1 T F ransa sa 1 me a ar g1 m1~, onu~ e 
gazetel e

1
r or 'k'enm ~go 12 - I ra.n- ayrtlan sahay1 bombalamalan emri ve-

SIZ - ta ya tesn 1 mesatst mese est - .1 • 
1
. 

b .h d k 3 b f1 '"" JT. ni mevzuu a se ere ~u at ta .. · 
rihli Londra tebliginde kararla~tm- Fakat, bu tayyareler bombahyacak -
Jan esaslarm lngiliz _ Alman an !a~ _ Ian saha~·a ni~an alm1~larsa da bu serap 
masmdan sonra nasd tatbik edilebi- sa~·csindc bombalan o sahadan 20 mil 

1 h uzagma dli~iirmii~lcrdir. Bu serapm Slr
ecegini iza etmi~tir. 

Jan pck gizli tululmaktadir. Maamafih 
Soylendigine gore Mister Edenin en scrap, kirmlZI, san, gri, kahverengi ve 

ziyade ehemmiyet verdigi mesele garbi siyah dumanlardan ibaret olup ufkl bir 
Avrupa hava pakl! mesele<idir. Lord vaziyette yerc ya~nlmakta ve tiirlii tiir
Eden bilha55a bu meseleyi etrafile tetkil.. Iii irtifalar peyda etmektedir. Oyle ld 
ederek, !ngiliz kabinesindeki degi1iklik- yukandan bakJldJgi vakit sokaklar, ev
lerden sonra bu meselenin ald1g1 tekli ler, fabrikalar, bacalar hatta nehirler 
anlatmJthr. bile goriilmckte, yepyeni ve uydurma 

Eden - Laval konu§malanmn yann bir §ehir manzaras1 has1l olmaktadir, 
bitece~i umuluyor. !ngiltere bu saycde birka~ saat ~arfm-

FranSiz gazeteleri bedbin da dii~man tayyarelerine kar§I §eklinl 
dcgi$1irebilecektir. 

Gazetelere gore lngiltere hukl! - Dreyk ismi yerilen bu il~iincii ke • 
meti, elbirligile daha s1k1 <;ah~mak §if le ycrden idare edilen bir nevi tay• 
hususunda yeni bir onergede ( tek - yaredir. Bunun makinelitiife!!i de ge
lifte) bulunmadJgl takdirde Alman- ne yerden !dare edilmektedir. Bu tay
ya ile ayn olarak yapllgl anla~ma - yareler, yangm ~Jkanc! kur§unlar kul
nm etkisi (tesiri) Edenin Parise gel- lanmak, pek miithi§ mevaddi infilakiye 
mesile yatJ~ml~ olmJyacaktor. ile doldurularak du~man tayyare veya 

Yeni Almcrn Jonanma11 zeplinlerine ~arplmlarak onlar1 yak -

Paris 21 (Telsizle) _ Yan res- mak i~in kullamlacaktlr. 
mi kaynaklardan alman haberlere Dordlincli ke§if te 17 k1dem uzunlu • 
gore 193 7 y1lmm ikincikanununda gunda ve 184 lngiliz libresi a!!Jrh!!m -
Almanya I ,270,000 tonluk bir do - da bir toptur. Bu top ii~ !ngiliz libresi 
nanma yapm1~ bulunacakllr. ag1rhgmda B giilleyi birden 20 bin kJ.. 

Denizalh gemilerine gelince, In - dem uzakhga atmaktad1r. 
gilterenin denizaltl gemilerinin ge -
nel tonajt 51,700 olduguna gore, Al
manlar 16,445 tonluk denizalll ge -
misi yapabiloceklerdir. Bu hesaba 
gore, Almanyanm denizalto gemile
rinin 250 §er tonluk olacag1 anla§JI
maktadn. 

lngiliz hava ordusu k~t~~vetleniyor 
Londra 21 (Telsizle) - Si.i Ba

kam bugiin Avam Kamarasmda 
beyanatta bulunarak lngiliz hava 
kuvvetlerini artnacak olan proje
nin haznlanm1~ oldugunu ve yakm
da ISO u~ak yap1lacagm1 soylemi~ -
tir. Sii Bakam ayni zamanda bir~ok 
talim u<;aklan da yap1lmakta oldu -
gunu bildirmi~tir. Y eni u<;aklar sa -
atte azami 480 kilometro yo) gide
bilecektir. 

14 saatte Afrikaya 
gidip gelmi~! 

Hava tehlikesini kar,damak ic;in ahnacak tedbirler 
(Ba,mahaleden deuam) 

ileri gitmi~ dost memleketlerde yeti1mege 
gondennekte vakit kaybetmemek laZJm
d~r. 

Memlelcette yap1lacak u~aklar:n bir 
takom par~alaro bir miiddet i~in dJ<ar:dan 
gelecektir. Ge!.in varsm. Zaten en ilcri 
memleketler dahi u~aklaron butun kere~ 
(malzeme) lerin_i mutlaka kendi ulkele
rinde elde ediyor degillerdir. hte ihtJsas 
ilerledik~e ve memlekette eksik olan en
dustri biiliikleri tamamland1k~a dJ!andan 
getirmek ihtiyacmda oldugumuz bir~ok 
jeyleri zamanla ve yava1 yava, mernle
kette yapmaga ba~hyacag1z. Soz straSJ 
gelmi,ken daha gene! bir balomdan mem
leketin jeolojik tetkiklerinin bir harlaya 
baglanmasile maden zenginligimizin hak
kile belirtilme•i luzumuna da burada hir 
daha i1aret etmij olahm. T ayyare orrlu
su lam1 cimi olm1yan bir fen ordmudur, 
ve biz bunu yapmaktan eksin (aciz) ka
lacak degiliz. 
U~ak okulumuz i1liyor mu? Ka~ okur 

var? Eger bu okul i1liyo"a mutlaka o
kurlan saytsl oniimuzdeki ihtiyaca ni•
betle azd~r. flk i1 olarak bu okulun kad
rosunu ihtiyac1n ilk basamaklarona yeter 
bir dereceye ~1karmak tedbirlerini almah 
ve oraya alacag1mtz mekteb ~oculdannt 
ozenle se~meliyiz. 11k y1h i(in bu okula 
en ajag• 300 yeni okur alabiliri7 diye du
!iiniiriiz. Bunlann okumalan ttorik ve 
pratilc olacaktJr. Tayyarrci eline verile
cek aracm (a let} butiin esranm bilecek
tir. En buyuk ve en degerli ce•aret bil
giye dayanandJT. En yuksek derecelerin
de bir frn isi olan tayyarecilik bilgo<iz
likle yiiriiyemez. Tlirk gencinin bu bil
gileri elde etmekte hi~ zorluk ~ekmiyece-

gini hepimiz pek iyi biliriz. 
Hava tehlikesi devletin resmi biit~e;in- /ngiliz; tayyareci•inin ayni 11iinde ,;. 

den ayn ve daha dogrusu ondan arllk o- dip geldiii yolu 11o•terir harta 

larak ~r (millet blit~esi) ile karjJlana.:ak Tayyarecilik kiirei arzm k1t'alar101 
demek olur. Hi~ olmazsa 1imdilik tuttu- bile kap1korn~u yapll. Yiizba~! Percival 
gumuz yol budur. Mesele millete en a~1k isminde bir tngiliz tayyarecisi 17 hazi
sozlerile sunulmu~tur, ve millet te onu ran giinli hususi tayyaresile Londramn 
yiiksek yurdseverligile kar~damJjtlr, ve haYa !imam Kroydondan saat bir bu
daha da karjJ]aytp gidecektir. Bizce i~in ~ukta hareket etmi§ ve ycdi saatte §i -
daha onemli yam bu but~enin tatbikata mali Afrikada Cczayir miistemlekesi -
ge~irilmesi taraf1d1r. Bu yoldaki tedbirle- nin Oran §ehrine gclmi~tir. Burada 
ri ise ancak hiikumet alabilir ve huki1met kahvalllstm yapm1~ ve magazalardan 
yiiriitebilir. Arab i~i baz1 c~ya satm alml§ ve hususi 

Bir yandan ulus kendi ustune di•,.n tayyarclerindcn birini bir FransJZa sat
odevi yerine getirmege ba!lamlf bulu~u- ml~ ve tekrar ~·oluna ~lkrnl§!lr. 
yor. Hahrlatahm ki hukumetm oteyan- Gene ycdi saat sonra Londraya gel • 
dan lallm ledbirleri almakta kaybedece~i mi~ ve g<·ce ~ay1 vaktmc yeti§mi§tir. 
tek dakika dahi yoktur. <;:unkii i~in ole Bu sun·tlc Londra ilc Cezay1r ara • 
yam para mesele>inden daha zor bir yul smdaki 1.150 mil rnesafeyi on dort sa
gosterir. <;:upku '''" o yuzu az~ok za- atte iki dcfa katelmi~tir. Cider ve ge -
man, fakat ~ok ozenle ~ok ~ah1ma isti- lirken hi~bir yerde inmemi~tir. 
yen taraf1du. Bu seyahatte saatte 180 mil siirat 

Bunlar dJsmda i1in bir de ii~iincii bir yapm1~llr. Bir giinde Avrupanm ~;ma
yiizu vard~r ki o da tayyare i•ini milletin linden Afrikanm §imaline gidip gelen 
gozii oniine koymak i~idir. Turk ku1u yal- ingiliz tayyart·cisi. bir otomobil tenez
noz Ankarada vucude gelirilmis bir l..u- ziihii ~·apanlar kadar bile yorgunluk 
rum halinde kalamaz. Bunun boluklerini duymarnl§tlr. 
imkan elverdik~e yurduJl ba~ka yerle- Yiizba§I Percivalin bu seyahatte kul
rinde de a~aca(hz. 0 olunCJya karlar land1g1 taYyare ingilterenin en yeni 
iilkenin her yamnda millete w;ak !!O!te- si<temindeki hafif tayyaresidir. Bu u
ri>leri yaparak millete malettiliimiz bu i•i zun seyahat kendisine ancak on tngiliz 
ona yakmdan tamtmak b~rcundav;; lirahk masrafa mal olmu~lur. 
Gezici bir u~ak sergisi de bu alanda .ya- -···-
pllarak ijlerden biridir. Sat;ma ile i)ldiirulen zavallt 

K''"" biitiin millet~e baslad•gJmJZ bu koylli 
i~e dart elle •anlmak zorunda bulunuyo- J . ~ilenin Karabeyli koyunden Rifat ay• 
ruz, ve Turk milleti bu isi behemeh•l en I m kiiyden Mehmedi oa~ma ile vurarak 
mukemmel 1eklinde basaracaktu. Y .,,.

1 

oldiirmuslur. Rif at domuz vurmak iizere 
yan gorur. beklemekte iken bu kazamn vukua ~ci-

YUNUS NA.DI digini sih!emektedir. 
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Bos bir iddiaya 
• 

bir cevab 

Servet, iyi degil, fena bir 
oyun gostermi,tir 

Btr bay spor yaz,;:am iddia etti ki 
Serve! §oy1e i •i, boyle yaman bir ta -
lcmdtr. Bakahm iit•ki spor muharriri 
arkada~lar ne dtyorlar; 

19 haziran tarihli Son Postadan: 
•ilk ma~ta yo! yorgunlu((u, makul bir 
bahane ile ileri silrillen bir fikir ola
rak kabul ~dildi ise de di.in biitiin dik
katimlzle oyunlarmt takib ettigimiz 

1 Servet taktmt, ballandrra balland1ra 
• takdim edilecek bir tak1m olmaktan 
1 ~ok uzaktl. 

Diln stadyomdakl tenha!Jk ta artlk 
halkm bir tiirlii tatmin eclilemiyen 

• spor zevkinin yava§ yava§, hem de 
hak!J olarak sonmekte oldugunu mey
dana koydu. Daha iki defa boyle gi -
derse stadyomlara kim•enin ugramtya
ca~tmt hesab etmek zamam gelmi§tir, 
Dikkatli davranmak !azlffid!.r!• 

19 haziran tarihli Kurundan: c.,. is -
vi,reliler umuldugundan ,ok a§a~t bir 
ma~ yaparak alhya kar§l iki say1 ile 
yentldiler. lsvi,reliler o kadar kotii oy
nad!.lar ki bizim tak1m biraz daha ken
din! !lkarak ~ah§saydl daha biiyiik bir 
sa;t fark1 bile elde edecekti.• 

Ayni tarihli Ak~amdan: cisvi~re!iler, 
i:l.i.inkil ma~ta iimid ve tahmin hilafma 
clarak pazar gtinki.inden a§agt bir o -
yun gtisterdiler. Gilzel akmlarm1 Jez • 
zetle gordii~miiz sag a~tklarmda hi • 
1" bir tutukluk goze 'arptyordu. Diln
kii ma, Servetin ortadan a§ag,. bir ta-
lcm oldugunu giioterdi.• 

Ayni tarihli Haberden: cBize ders 
olabilecek oyunlar seyretmek istiyor
aak o zaman paraya k1y1p lngiltereden 
taktmlar, Fransada, Almanyada, Avus
turya ve Macaristanda birinci ve ikin
cl olmuo oampiyonlar getirmemiz Ia -
z~mdtr.• 

Haber gazetesinde ayni giinde 't -
kan Sadl Karzan imzah yaztdan: 
c,., 1svi~rede de bu yakm senelerde 
bir,ok defalar 1ampiyonluk kazanrnl§ 
olan talrnnm oyununa balnl~rsa dii§ • 
mli§ oldugu muhakkak gibi giirillii • 
yor.• 

cMuhtelit talom miidafaastnm tak -
dire Iaytk olmaktan ~ok uzak oyunu 
k&r§lSmda Servetin muhac!mleri ge • 
ne bocaladllar. Muhtelit forvetlerinin 
oahsl oynanmak sevdasma kaptlarak 
p<!k ~ok defa aksamalarma ve yerlerini 
iyi tutmamalarma ragmen defanslar1 
da bir il beceremedi ve yar1m di.iziine 
gol yedi. Tak1m1n heyeti umumiyesi • 
nJn oyunu da bozuktu. Hatlar arasm -
da irtibat olmadtgt gibi oyuncular iyi 
yer tutmuyorlar. Hasm1 laylkile mar -
ke etmesini bilemiyorlardl.• 

Sad! Karzan nihayet §U hiikmii ve -
riyor: 

cServet~ gelince, g6sterdikleri oyuna 
nazaran tetkik ve tahlile dejter blr ci
het bile goremiyorum. Yalmz akhm -
da iken soy Jiyeyim ki ellerinden gel -
di#i kadar hoi fa vul yaptllar ve hiz1m 
'ocuklarm pe§inde yaverlik vazifesi 
giirdiller .• 

Ayni t.rihll Haber gazetesinde Fe -
nerbah,enin eski miidafii Caferin ma
kalesinden: cServet tak1m1 6 • 2 majt
lO.b olmakla bize isvi,relilerin futbol
da adamaktlh tedenni etti~i giiste • 
riyor. Bir say1 farkla isvi9re §ampi • 
yonas1m kaybeden bu tak1m i~in diin
kil oyunda actmaktan ba§ka bir his 
edinemedim.• 

Servet tak1m1m istanbula getiren 
kuliiblerden birinm idarecilerinden o • 
Ian bir bay yazganm Servet tak1m1 
hakkmdaki indi idclialanna bundan 
lyi cevab olmaz. Fakat o baym hakk1 
vard1r. Kim yogurdum ek§i der ki!.. 

S..rvet tak1m1 lsvi~redeki maz1s1 

F ener · Be,ikta~ 

mUsabakas1 

Bu kar,tla,mtya biiyiik 
onem veriliyor 

istanbul futbol heyeti Fenerle Be • 
~ikta1 birinci tak1mlarmm bugiin l;je • 
ref stadmda kar§Ila§acaklarmt teblig 
etmi§li. Fenerbah~e kuliibil ise oyun • 
cularmdan birka,mm imtihan!art ol • 
ma"' dolay~<ile ma~m pazar gtinii oy • 
nanmastnl istemektedir. Futbol heye -
ti ba~kam Necmi: ciki kuli.ib anla§mak 
suretile heyete miiracaat ederse, rna • 
~m pazar gtinil yap1lmasmda bizce bir 
mahzur yoktur. demi§tir. Bu sozden 
•eger anla§amazlarsa ma~ ilan edildi • 
~~ gib! cumartesi giinii oynanacakttr• 
manas1 <;tkmaktadtr. 

Fener - Be§ikta§ ma~mm 'ok s1k1 
ve heyecanh olacag1 kolayca tahmin e
dilebilir. Bir tarafta Fenerbah'e gil • 
zel bir o~-unla mahud Serve! taktmt -
m 5 - 2 yenerken diger tarafta Be§ik -
!a§ Ia Ankarada en kuvvetli bir takl • 
rna kar~1 yaptlgt ma~t 8 - 0 kazandt. 

Be§ikta~hlar bu oyun i~in Ankarada 
tahsillerini yapmakta olan oyuncula • 
rmdan Hakkl ile Nuriyi getirtmi§ler • 
dir. Buna mukabil Fenerbah~e de mi.i
dafaa<tnln en iyi oyuncusu olan Ya§ar
dan mahrum olarak sahaya ~tkmast 
ihtimali vard1r. Servet ma~mm devre 
ara•mda antrenorle arast a~tlan Ya~a
rm kuliibden istifa ettigi de soylen -
mektedir. 

Miihim ma~larda di.ihuliye iicretle • 
rinin pahah!tgmdan, ve bunun netice
si olarak futbo1 aeyircilerinin gittik'e 
azald1gmdan bir,ok defalar bahset • 
mi§tik. Bunu nazar1 itibara alan Be • 
~ikta~ kuliibii bu ma,tan ltibaren dii • 
huliye ilcreti 25, tribiln i~in de 50 ku • 
ru~ fiat tesbit etmi~tir. 

Macar giire~~ileri gelmiyor 
idman Cemiyetleri lttifaktnm e9ya 

piyangosu komitesi taraftndan il9 te • 
mas yapmak iizere davet edilen Macar 
gtire~<;ileri gelemiyeceklerini bildir -
mi§lerdir. Macarlar, taktmlarmdaki 
birka> giire§~inin a<kerliklerini ileri 
siirerek oziir dilemi§lerdir. 

Piyango komite•i, buradan Pe~teye 
se ·ahat biletlerini giinderml I. Ge 
~en Balkan §ampiyonasmdanberl hi~ 
bir faaliyet gosteremiyen gtire§~ileri • 
miz bu f~rsal! da ka<;trml~ oldu!u. 

Giire~ heyetinin, oniimiizdekl t~mas
!art nazar1 itibara alarak, ona gore ha
zrrlanma"' zaman1 gelmi~tir. 

Atletizm miisabakalan 
Yarm Taksim stadyomunda Galata • 

sarav, Pera, Kurtulu~ atletlerinin !~ti

rakile biivuk bir atletizm miisabakas1 
yap1lacakt1r. 0~ kuliib arastnda yap1 • 
lacak miisabakalara her tak1m lki•er 
atlet verecek, birinciden ii,iinciiye ka
dar derece alanlara be§, ii~. bir say1 
verilerek puvan hesabile birincilik an
la~tlacakllr. Bu miisabakalara Galata • 
saraydan S..mih, Mehmed All, Hav.dar, 
&>dad, N aili, tlmer Besim, Fethi, Rum
lardan da Polyos, Papadopulos gibi ta
nmml~ atletler i§tirak edeceklerdir. 

Tesbit edilen programa gore: 100, 
220, 400, ROO, 1000, 3000 ko§uiarla uzun 
atlama, yuks"k atlama, smk atlanta, 
giille atma, cirid atma, disk atma ile 
4XIOO bayrak ko~usu vardtr. 

Miisabakalara tam saat onda ba~la -
nacakttr. 

Sparta. Forst-Viyana berabere 
kaldtlar 

Merkezl Avrupa kupast ma<;lartntn 
sekizincisi Sparta ve Forst • Viyana ku
liibleri arasmda yapt!mt~ ve neticede 
iki tak1m 1 - 1 berabere kalmt§Iardu. 

Oyun ~ok §iddetli olmu§tur. italyan 
hakem iki taraftan hirer oyuncuyu 91-
karml§br. Avusturyalt kaleci de ha • 
kern! diivmege kalkl§ffil~br. 

Tekirdagh Huseyin pehlivamn 
bir teklifi 

'1'1! hall ne olursa olsun, lstanbulda Tekirdagll Hii•eyin pehlivandan a! • 
hi~ te i)i b1r tesir buakmamt~br. Yu- d1g1m1z bir mektubda deniliyor ki: 
kanda gorilldii~ iizere, futbol mii -1 •Kara Ali ve MiilB.yim pehlivanlann 
nakkidlerl ve biitiin futboldan anh -I Romanyada yap1lacak giire~lere gire • 
yanlar bu kanaatte ve bizimle hera • ceklerini duydum. Her ikisi de ala • 
berdirler. Ve bu hiikmii, bizim ~o- frangadan anlamazlar. Orada Turk 
cuklann onlan yenmesi iizerine degil; pehlivanhg1m temsil edecek bunlarm 
bizzat Servetin kiitii bir oyun goster- burada benimle gilre~melerini tek!if e
mesi iizerine vermi§lerdir. Bizimkiler di,·orum.• 

parlak galebelerini iyi oynamalarma Bursada yaptlacak giire~ler 
borcludurlar. Ciinkil fena oynasalar, Bursa (Hususi) - Burada 22 ve 23 
bu !ena tak~ma da ya yenilirler, ya haziranda yaptlacak olan Tiirkiye yag
berabere kahrlar, yahud da nihayet h gilre~ ba~ p~hlivanhgt miisabakalar1 
1-0, 2-1 gibi neticeler ahriard1. Servetin i~in hahm heyetine se~ilen Kurt -
kiitii oynamas1 ba§ka, bizimkilerin tyi dereli Mehmed pehlivan ~ehrimize 

oynamas1 gene ba§kadtr. Spor mCmak- gelmi~tir. Gure~ecek olan pl'hlivanlar
kidlerinin hemen hepsi de bu fikri - dan bir~okU da hirer iki§er buraya gel
mizded!f, Lam1 c1m1 yok, istanbula g.-- mei(e ba§lami§Iardlr. 
len Serve! fena bir oyun oynaml§hr ve A n1ca Kera Ali i!e Mi.ilayim pehli -
yaptlan pariak reklam1 bo~a ~lkarmt§- van;n istanbulda ba~ladtklan ve bir 
tlr. Bedahet kar§tsmda u;rarm maDa>l bu~uk •aatte neticelendtremediklen 
:yoktur. Jilret te bu mll!abakalarda sona erdl • 

CUl\IHUBll:'ET 22 Hazi.ran 1935 

Dogu Afrikada durum 
kurumuna yard1m1 H b . 1· I "f d k' H 'lh k k 

Tecimenlerin Hava 1500 lira mUkllat 

t Tarihin meshur si- (\ 
11 malart miisabakasi t 

___ a ~1stan ta ya nu uzun a 1 aran 1 a a a• 
Oda bu i,Ie onemli surette rar verdi ve Romay1 yeniden protesto etti 

ugra.maktadir (Ba, taralt 1 inci •ahilede) 
fngiliz gazeteleri !ngiliz Bakamnrn fn-

Tecim ve Endi.istri Odas1 ~artmtzdaki gilterenin ltalyaya kar11 do<tluk besledi
tecimenlerin Hava tehlikesini bilen ku- 1 gini M. Muwliniye anlatacag\nt ya7lyor· 
rumuna yap•caklan yard1m1n ~ek!ini' Jar. Gazeteler Somali hinterlandrnda ve 
kararla~hrmakla me~guldi.ir. Oda hu Eritrede ftalyaya ikt1sadi bazt avantaj
i§e biiyi.ik bir onem vermekte ve en kt- lar verildigi takdirde M. Musolininin 
sa bir ~a~da listenin haZ!rlanmasma ~a- Habe!istan hakkmda daha miilayim ha
h§maktadlr. reket edecegini bildiriyorlar. Bu miina-

Dii(er yandan e•naf kurumlannm, 1<- <ebetle ltalyaya Afrikadaki mii<lemleke
tanbul esnafmm hava tehlikesini hilen lerini timendiferle dogrudan dogruya bi
kurumuna yard1m etmesi i~in listelerl ribirine baglamak imkan1 da temin edi
hamlamak ii1.ere aytrdti(l dort kol Iince ltalyanrn biisbi.itiin tatmin edilmi1 
bugiln •on li<teleri. haz1rbyarak ce~i • olacagl muhakkak addediliyor. Bununla 
yetler murakabe buro•una verecekt1r. beraber biitiin bunlar Roma konutmala-

T eberrular nnrn neticesine baghd1r. 
Tiirk Hava kurumu Yalova §Ubesinin Londra 21 (A.A.) - M. Mu<olini 

hava tehlikesini bilen iiye!eri taahhiid M. Edenin, Paris konutmalarmdan son• 
ve tebrrularda bulunmu~lardlr. ra, deniz meselelerile hava yardtm and· 

Emlitk Mhibi ismail 300, bakkal A • Ia1ma"nl gorii§mek iizere Romaya gel
ziz 20. benzine! Ahmed 100, bakkal is- me<ini kabul etmi1tir. 
mail 20, ekmek~i Hiiseyin 20, otelci I Bur ada soylendigine gore, lngiliz hii
Hact 25, Fehmi Cam 30, bakkal Maz • kumeti her§eyden evvel, ltalyan • Habel 
!urn 25, ~orbact Ferhad 24, tuglac1 is- anla1mazhgt iizerindeki fngiliz • hal • 
mail 25, benzine! Tahsin 120, berber yan anlama aynhg1n1 gidermek arzusun• 
Hii•eyin 24. keresteci Tahsin 30. yagct dad1r. M. Edenin Romaya gitmesi bu 
lsmail 48, Ahmed Bayraktar 30, Roman- anlama aynhgmt giderecek alan i~ten 
yah bakkal Mazlum 60, Halil oglu H~- (Mmimi) konu1malara kapt a~mt§ ola
<e~·in 100, arabac1lar namma Adem 4G, cakl!r. 
kazinocu Ha ·ri 40, fotograf~t Hasan50, 1 .1. · I 1 · · f'k · .. 

R d 20 b Ah ed 35 ng1 tz Slya•• ~even ermm 1 nne go-
bakkal e~a . asmact m · • 1 f · 
t biisoii Halil 60 bakkal 1brahim 100, re, ngilterenin talyaya Habe§~&landa 0 0 

' ' · ·'- 'k k I ·t terzi Sa fa 150. ah<;t Enver 24, emlak sa- gent§ e"Ko.nomt azanc ar ~ag amast 
hibi Ferhad 200, ah~1 ~evki 24, tlmer muhtemeld1r. 
Can 30, ah~t hmail 20, 1brahim Kar • Diger laraftan M. Eden, M. Musoli
tal 100. Tiirkofis istanbul §Ubesi miidiirii niye lngiliz • Alman deni1. andla1mastm 
Akif 48, Bulgar hastanesi direktorii Dr. izah edecektir. 
Mi~el Lazarof 25, Baktrkoyiinde Attf 20, Fran sa ve ltalyayt ozgur { serbest) 
Selanik Banka'l direktiirii Mui1.!evi 20. hareket etmek fikrinden vazge~irmek i -
Seianik Bankas1 ba~miifetti§i S. Karasu ~in ln11:iliz ve Alman eksperlerinin, Al-
20, Tiirkofis istanbul §Ubesi mii§aviri man <t'niz yaptlan programtnl uzun bir 
~efik 448, birinci raporti:ir Mustafa Nuri devreye aytracaklan umud edilmektedir. 
42, ikinci raportor Faruk 36, memur Bu ilgi ile yedi senelik bir devreden 
Vasfi 20,40, memur Saadet 20,40 lira te- bahsedilmektedir. 
berru ve taahhi.idlerde buiunmu§lardlr. 

Bunada 
Bursa (Husu<i) - ipek fabrikatorla

rmdan ~au! Markaz hava tehlikesi i9in 
(383) lira teberruda bulunmu§, aynca 
her sene elli lira vermeyi taahhiid ede
rek hava tehlikesini bilenler kurumuna 
iive yal!lml~tlr. tl'ye yaZ!lanlar her giln 
arbnaktad~r. 

Yeni iiyeler 

Habe,i•tamn yeni protelfoau 
Paris 2 (T elsizle) - Habe§istan hii

kumeti bugiin Uluslar Kurumuna yeni 
bir nota vermi1tir. Habe, hiikumeti bu 
notumda Uluslar Kurumu tarafmdan 
Habel • ltalyan ihtilaf1 hakbnda bun • 
dan evvel verilen kararlardan aonra son 
zamanlarda vaziyetin yeniden vahamet 
k .. bettigini bildirmittir. Habe, hiikume· 

ti bilhassa ltalyanm dogu Afrika,ina 
miihim miktarda asker ve miihimmat ~ 
gondermege devam etti(!ini bildirerek 
Habe,istan istiklalinin tehlikede oldugu- 1. 
nu ileri •iirmi.i1 ve yerinde tetkikatta bu- ~ 
lunmak i.i1ere ikinci bir komi<yon gon • 
derilme•ini Uluslar Kurumundan isle • 
mi1tir. 

Habe,i<tanrn bu yeni miiracaati Ra
mada a<abiyet uyandumt!hr. 

Habe,i•tamn ilhak edeeeii 
Sultanltk · 

Roma 21 (A.A.) - 1nforma•
1
von ~·- ~ 

zete.inin bildirdigine gore, Habet mpara
toru, eldeki andla,malar icab1ndan ola • 
rak, !talyanm etgerligi (ni.ifuzu) &ltmda 
bulunan ]enina sultanltgrnt ilhak etmege 
karar vermi,tir. 

Habe,i<tan, Harar ilinde uker ytg -
maga devam etmektedir. 

Y enid en a1ker yolland1 
Roma 21 (T elsizle} - Bugiin Am • 

bazia vapurile dogu Afrikasma cephane I 

ve miihimmat gonderilmi1tir. 
Gani vapuru da yann Afrikaya 2000 1 

a•ker got~recektir. 
Adi,ababadaki bayrak hadiscsi 

Roma 21 (A.A.) - Giornala d'lta
lianrn Adisababadan ald1g1 bir habere 
gore, i~inde ltalya el~ilik sekreteri bulu
nan otomobil bir sinemanrn oniinde du • 
rurken bir Habel u~mant (tayyareci} a· 
rabaya yakla1arak ltalyan bayragmt ko
parm1111r. Sofor hemen i1e kan1m11 ve 
gelen polioler Habel u.;man1 yakalam11 • 
lardu. 

Somalide in1aat 
Rom a 2 I (A.A.) - Simdi Somali

de yeni bir liman yap1lmakta ve Logad•n 
ile kuzey (sima!} Somaliyi birbirine bag· 
lamak ve Mogadi,u limamndaki darhi(a 
~Are olmak iizere Bender - Kas1m limant 
geni,letilmektedir. Ayni zamanda yeni li
manl i~ iilkeye bagltyacak ve yai(mur 
mevsiminde bile kullantlabilecek yeni bir 
yo! yaptlmaktadu. 

Amerikantn bitaralltil 
Londra 21 (T elsizle} - Ya,ington

dan gelen haberlere go.,, Amerika hii
kumeti bitarafhgtnt gostermek i~in !tai-
Y" ile Habe,istan arasmda harb <;1khg1 
talr.dirde Adisababadaki maolahatgiiza -
nnt lltri ce!tmege bru vermistir. 

Rey puslaiarini 15 
temmuza kadar 
kabul edecegiz 

~ . 
I 

cTarihin me~hur simalan• mtl • 
sabakam1z diin bitt! ve diinden itl· 
baren rey puslas1 kabuliine ba~la· 
dtk. Reylerin kabulii - uzak vi1l • 
yetlerdeki karilerimizin reylerinl 
yeti§tirebilmelerini temin i'in • 
temmuzun 15 ine kadar de\•am ede- « 
cektir. Mektublar cCumhuriyet · 
miisabaka memurluAu• adresine 
yollamlmahd1r, 

Rey varakalartnln nas1l dolduru- ' 
lacalt!IIl bir kere daha tari! ediyo-
ruz: 1 

12 §erden be§ grupa aynlm1' 60 
me§hur simanm hayabnl ne§rettik: 

12 - Me~hur lfumandan. 
12 - Me~hur devlet adam1. 
12 - Me§hur kadm. 
12 - Me~hur ka~if. 

12 - Me§hur i§ adamt. 
Her grupa dair yazt!ar ne§redl • 

!irken makalelere hirer de rey 
puslast iliive ettik ve puslalara 
grup s1rasile 1, 2, 3, 4 i!ah. 12 ye 
kadar numara koyduk. Bu demek
tir ki her gruptaki 12 §ahsiyete blr
den on ikiye kadar numara verile· 
cektir. Mesela kumandanlara aid 
12 rey puslas1m alacakstmz; birinci 
filan, ikinci falan, il9iincii filan ve 
nah. 

12 kum~ndana da numara vere • 
ceksiniz. Ayni ameli ·e 12 me~hur 
devlet adammda, 12 me§hur ka • 
dmda, 12 me§hur ka§ifte ve 12 me§· 
hur i§ adammda da tekrar edile • 
c~k, yani her grupa 12 ye kadar 
numara koyacak~nn1z. 

15 temmuzda rey varaka!anrun l 
kabulii bitecek ve tasnif neticesin • 
de 500 kariimize 1500 !iral1k mil -
kafat verilecektir. Milka.!atlar §OY· 
ledir: 

1 • kif1y• 300 gumuf lira 
1 • lrifiY• 200 giimiif lira 
1 - lriJi.ye 100 giimuf lira 
5 • ki,iye birer be,ibiryertle 

Cumhuriyer artrnr. 

Hiiseyin Yiicel meclisi umumt iiyesi 

20 Mustafa Yilmaz Nana ba~makinis-
' 

t1 20, Hilseyin Ata~ inhlsarlar miidilrii 

Balkan Kupaat 
Yunanistam 

ma~mda Yugosiavya 
6 - 1 maiiub ett! 

10 • lri,iye birer yanm beJibir
yerrle Cumhuriyet altmr 

15 • kifly• birer Cumlturiyet 
altrnr. 

4'10 • lrifiye multtelil lterliyeler. 

Bursa koylerinde acddt 
bir yangtn oidu 

Bursa (Hususi muhabirimizden) -
F!!ttkh koyiinde ~1kan bir yangmda bet 
ev tam amen yanm11hr. Y edi oekiz bin li• 
ra zarar tesbit olunmu1tur. Yangm, ib• 
rahim i•minde birinin evinden <;tkml§: " 
mada herkes tarla•mda bulundug!l gibi 
tiddetli bir poyraz da estiginden !:tel ko• 

l
layhkla biti1ik evlere ge~mi1 I;.; aeb~ble 
evlerden hi.;bir,ey kurtanlarr.amt§hr. Bii• 

I 
tiin koyii yakabilecek olar bu ate,in onil· 
ne ancak evlerden son•,ncusu ytktlmak 

Romanya. Yugoslavya taktmlar1 bir gol halini 
alan 1ahada ma' yaparlarken 

<uretile ge~ilmi1tir. Bu ev aahiblerinin 
b.-ledikleri ipekb<Y.ekleri de tamamen 
yanm11hr. Bet eve!~ oturan 40 niifus act• 
nacak bir halde :Calmttttr. 

Sofya 21 (Hususi muhabirimizden, oyunu 6 - 1 gibi biiyiik farkla bltirdl -
telefonla) - Balkan kupast ma,larma ler. 

Pazar gtinii Romanya - Yunanistan 
ve Bulgaristan - Yugoslavya taktmlan 
kar§tla§acak ve Balkan kupas1 ma~lan 
bitecektir. 

Bursa - Karakoy yolunda 
bir facia 

20, Atli Birinci Menemen 20, Kenan ec
zacl 20, Muhittin Akdenia uld tayya
reci 20, Hiisnii kooperatif ba~kant 20, 
Mustafa Gi.indiiz 20, Ali Uzuno~lu bak

kal 20, lbrahim Cevahir 20, Abdullah 

tlmer <;avu§o{llu 20, HaCl Ali Yetim • 

o~lu 20, Mustafa Peynirci 20, tsmall 

Hakk1 Peynirci 20, Mehmed <;:avu~ §<>

for 20, Hasan Fehm! berber 20, Hiise

yin Tanyeri Kocakahveci 20, Mehmed 

Divrikli kahveci 4, Balct Mehmed Hel

vact koyii muhtar1 20, Bekir K~r~mh 

manifaturact 20, Salih kahya Kavalah 
20, Esad fabrikator 20, Miimin zahire- . 
ci 20, Yusuf <;:avu§ Usturumcah ~5, Pa
§amn Ahmed bakkal 20, Ha!il Kam • 
buroglu 20, Aziz Vezmeli 20, Hi.iseyin 
Karaburun 50, Tevfik Mustafaoglu ber
ber 20, Muharrem Safranbolulu hrm • 
ct 20, ibrahim <;:elebi kasab 20, Cerna] 
§ekerci 20, Hiiseyin Giridli bakkal Ka
zlmpa§a maha!lesinde 20, Halil Gele -
mpr\·eh bakkal 20, Yusuf Kayah nal • 
bant 20, Halil Sofuoglu 20, Refaol ter
zi 20, Mustafa Hasan oglu kunduract 
20, Mustafa Abah t. ha. k. ba,kant 20, 
Zekir Hasan kithya 20, Mehmed He! • 
vac1 koylil bakkal 40, Mustafa KeMal 
avukat 20, Halil Uyar t. ha. k. muha • 
<ibi 20, Ha<an <;am kasab 20, Bckir 
Yaslan <;1tak!t bakkal 20, Salih ~elik 

Cttakh 20, Hac1 Ali Ktrath kerestoci 
20, Receb fabrikator 30, Mehmed Kii
~iik Hac10glu 25, Kamil manifaturact 
25 Haydar benzinci 20, Mehmed Ca -
vU§ Konyah bardakct 40, Rama1.an us
ta demirci 20, israel manifaturact 30, 
Sa!ahaddin yogurt'u 20, Abdi.ilbaki 
mi.iskirat bayii 20, Yosef manifaturact 
20, Osman Ca\"U§ Mutaf 20, MehJ;Tled 
Zeybek 20, Mustafa Onaran dava vekili 
20. 

bugiin gene yagmur alttnda ve ~amur
lu bir sahada devam edildi; Yugoslav
ya ve Yunan milli tak~mlan kar~tla~
blar. Camurlu sahada Yugoslavlar da
ha giizel ve canh oynuyorlard1. Yu -
goslavlar 25 ve 26 nc1 dakikalarda ar-

Romanya - Yugoslavya ma~1 on da -
kika eksik oynanm1~tl ve bu eksiklik 

kaarkaya iki go! yapttlar. Yunanhlar tamamlanacaktt. Rumenler, bu hakla -

Bur<a ( t-lususi} - Karakiiyden An• 
kara po<taSinl alarak 1ehrimize gelen 
po<la otJbii•ii; Pazarc1k civannda bir 
ki•iyi <;ii!niyerek oldiirmii,tiir. Otobiisiin 
1oforii Pazarc1kta tevkif edildiginden 
Ankara posta" buradan yollanan diger 
otobii,Je 1ehrimize sekiz saat gecikerek 
getiJ:ilmi,tir. , " 

rilecektir. Bulgaristandan baz1 Turk 
pehlivanlan da musabakalar i~in §eh
rimize J!elmislerdir. 

Hilal kuliibiiniin kongresi 
Hila! Spor Kuliibil Gene! Sekreter • 

!iginden: 
Kulilbi.in yasas1na uygun olarak y1l

da bir kez yapt!an toplanma i§i bu ytl 
da 7 temmuz 1935 pazar giinii yaptla -
cakbr. 

Kuliib kiitiigiinde adlar1 ya1.1h saym 
ilyelerin belli edilen giinde saat tam 
10 da C. H. P. Erenkoy Kamunu Sah -
rayicedid ocagt ~at1s1 altmda bulun • 
malart rica olunur. 

da devre sonuna dogru bir go! atblar. 

ilk devre boylece bitti. 

rrndan vazge~mi§ler ve maglubiyeti 
kabul etmi§lerdir. 

Pazar gi.inii oynanacak Bulgaristan -
lkinci devre tamamen Yugoslavla • Yugoslavya ma<;ma <;ok iinem veri! - M. Y evti~in istifasl rm hakimiyeti alttnda ge~ti. Yugoslav- mektedir. Bu ma~l kazanan tak~m §am-

Jar, bu devrede diirt go! daha atarak pi yon olacakhr. ( Btq taralr 1 inci •ahilerle) 
n••••••••••••••••••···········••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••········•••••••••••••••••••••••• gelen !On haberlt!re nazaran yeni kabi • 

II d I '}A neyi kuracak namzedler ara'lnda M. 
Demir yo arm a yapl an tevzt at y evti~in, M. Vi~ovi~in ve e<ki Ekonorni 

(Ba,taralr 1 inei •ohifede) yoldan yapttktan ve biletlerini fzmire Bakam M. Stoyadinovi~in isimleri ileri 
cak at!tkarmca, donmedolab, sahncak, vanrvarmaz istasyonda vize ettirdikten <iiriilmektedir. 
eglence aletleri ve e~ya te,hirine mahsus sonra, biletlerinin muteber oldugu tarihe Belgrad 21 (Tel<izle) - Krahn na• 
camekan, baraka, ~adtr gibi e1ya da a- kadar Devlet Demiryollannm her tara • ibi Prens Pol bugiin Huval parti<i li• 
g1rhk ve aded kaydi olmaks1zm bu ten- fmt gezip gormekte serbesttirler. Bu ne- deri ve muhalif partiler birligi 1efi M. 
zilattan istifade edecektir. vi biletlerin tenzilath iicretleri de 1oyle- Ma~eki kabul etmi1tir. 

Y olculara verilecek gidi1, donii1 bi - dir: Birinci mevki I 750, ikinci 1250, Kii,iik andlafma toplant111 
letlerinin donii1 k~<mile 27 agmtostan I 6 u9uncii 875 kuru§. geri lrald1 
eyli.tl sonuna kadar herhangi bir giinde hmir panaymm ve 9 eyli.tl mera<imi- Biikre1 21 (A.A.) _ M. Titiilesk<> 
donii§ yolculuguna ba,lanabilir. Pana • ni gormek istiyenler i~in aynca umumi di.in ak§am Nikola ista•yonuna hareket 
y1rda sahlmay1p geri ~evrilecek e1ya da tarifeye nazaran yiizde 86 ya kadar ten- edece~i mada Belgradda M. Y evti~ ktn• 
I 6 eylul sonuna hdar yi.izde 70 Ienzi • zi!.ith ve pek ucuz gidip gelme biletleri disini telefona (ag1rm11 ve yanm saal o~· 
latla la!macakttr. Bundan ba1ka: de sahlacaktu. 1stasyonlardan muayyen ce ~ekildigini bildirerek kendisinden, ku• 

I 6 agu<lo<la 6 eylul arasmda birle • tarihlerde kalkacak olan yolcu ve muh - ~i.ik andla.manm ba1kam 51 fa tile, 22 ~a~ 
1ik 1ebekenin hmir • Manisa k!Smt ha- telif trenlerle hmire gelecek olan bu yol- ziranda Belgradda yap1lacak olan kii~uk 
ricindeki biitiin ista.yonlanndan lzmire culardan iJI; seyahate istirak edenler andlasma toplantlsmm geri buak1lrna'101 

11idecek olanlar halk ticaret biletlerinin 22' den 26 agustosa kadar (26 dahil}, ve bundan M. Benesin de haberdar edli• 
15 giinliiklerini yiizde 50 tenzilath ala- ikinci 'Oyahate i1tirak edenl.rdcn 9 dan l mesini rica etmi!lir. Bunun iizerine ~: 
rak tedarik edcbileceklerdir. Boyle bir 14 eylule kadar istedikleri giiniin lrenile Titiile!ko telefonla M. Bene<le de. g~ 
bilet alan yolcular, ilk seyahati en lma yerlerine diinebileceklerdir.~ rii§rniit ve diin aktam hareket etmentll01' 

• 
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Giiniin bulmacas1 
~i~:ek bayram1 tertib ve bah~:e· 1 __ I 1_1•1 I I I_ I I 

Ieri tefti~ edecek heycte ~ -'~'-' 1•1 I I I r NUKUD • 

Darii,~faka I Istanbul Giimriikleri 1 Strrlln a<;•k mcktub ~ 1_1 _1.=-IJ-1 -~~~n-
Dii§iindugunuz ve yapncagm•z i§ had· ' •I 1•1 I 1-1-1•1_1_ 

di zatinde §Phrimizin gi.izelle~tirilmesi 1 ~J•[ 1-lil-lllil ~ .,-
ve halk arasmda <;ic;~klere ve dolayJsile ~ -'~ 1•1- I Jill-~--,-,. 

I lhdar 
'.!U Jrans1z 
20 Uret Fr, 
~o Bel>•>• h. 
'!0 llrahmi 

.:\II~ 
61' 
:23 73 
163. 
~0.<!, 

~u. 
~3. 

612. 

:">Oitl$ 
fi20. 
1<5 
168.50 
204. 
~I 
t4 . 

~lti, 

Direktorliigunden: Sati, Miidiirliigiinden: 
~i~ek 10 ilice mcrak ve hevcs uyand•rmas• ~ _j_l•l r 1 111r r r 
baklmmdan o~(ince deger bir istir. Fa- _I_ I 1•1-,-,- -,--,.,-
kat. ho~ giiriiliirse, ben de bu degerli i- I l•l J-IDI-J-.I---,- -

1 t•n ban noktalanm bilgilerim <;er<;e,•e -
Iinde istizah <'lmek dileyorum. 111 •1•1 ,- J•l I I I T 

1 - H<'rkesin bildigi gibi bah<;elerin Soldan saga: 
en giize! zamam mayts \:I:! ey!Ul aylart-
dlr. Bu aylardan (mayts) grlip gc<;mi§ 1 - Onun iizcrindc ,qczer yi.iri.iriiz, 
ve bah~elerde g(illerdrn \'C beraber a • <;~k yolru alan otomobil. 2 - bz tiirk<;e 
~:an bahann diger miistesna <;i<;eklerin- dunya, kann giin~§ alhndaki W~ziycU. 
den eser kalmamt§ iken bu i§in steak _ 3 - Tekdir, oz tiirkcr vilayet. 4 - tlstnn. 
!ann ba§lad1g1 hazirana bJralulmasm _ rus<;a crvct •. 5 - Bir baglama edah. 6 • 
daki sebeb ve hikmeti anhvamadtm. Nota, bir Rtfat edatt, yere inen bulut. 
2- Haziranda yeti~en <;i~eklerden yc- 7 - <;okun aksi, bir§eyi bi.rine tenbih c

ni a<;maga ba§ltyan karanfiller islisna derken bazan en sonra 1lave cdtlcn ke
edilirse, digerleri, say•lan <;ok olmasma lime, Romanya paras1. 8 - Gogiisle kal
ragmen go! do Ju. zinya, gayyart, ibcris, ~anm aras1, serbe't btrakma. 9 - Koyu 
lantera, oyye dii poet ve bcnzcrlcri· kirmlZl rcnk, oz tiirk~e rey, oz tiirk~e 
giillerle ktyas kabul ctmez u~iincii v~ giizel san'at. 10 • Aymm lu§ln sakland1gt 
diirduncil derrce <;i~eklerdir. Hatta siis- yer, biiyiik denk. 
ten say!lan tiirlii c;imenler bile bahar _ Yukar~dan a~a~: 
dakl taravetlerini kaybelmi~lerdir degil 1 - t~inde bulundu~tumuz mevsim. 
ml? ath ve tekerlekli nak!iye vas1tas1. 2 -

.!O lni~·re fL 
Jd l.t 'a 
1 llor.n 

1 :! I l.l'lo; Ponu 
I "'' U5t1Jt) .t Sl. 
I Pe~t'lO 
I ~hrk 
I Zlotl 

.!0 l.ty 
211 DIDCtf 
20 H.ub!e 

1 Yen 
0 Jn i't re li.ronu 
I I urt a! una 
1 Mecidiye 
I Ranli.11nt 05 . B. 

n. 
bl, 
£8. 
4!1,!0 
1~. 
41 
22MI 
23. 
,!I, 
52, 
31, 
30 

~aoe. 
ll!i, 

'1 27. 

~·-13 
f9. 
:13 
16. 
43 
:!4 . 
25. 
15. ... 
33. 
.II 

e40. 
50, 

22~, 

\;EKLER 
-------~~~~~~~-n 

Londra 
Ne,· York 
P~1Js 
Milano 
Bruk ... cl 
Atula 
Ctnt\ re 
Sofya 
Am5terdam 
Pra, 
\"I\· ana 
:\lad rid 
lierliu 
\'ar~oya 
HUrl<~pt~te 
liu~ rt~ 
llel;:rad 
\ ''~obama 
Mn~ L.,na. 
~tol..hnhn 

.. '\~111$ h.apan1~ 
611,73 019.25 
0.7Y81 r,79H5 

12.o6 12.03 
9.6!'197 9.63~5 
4,7lb5 4.10 

83.7415 83-'·'·'5 
.,,3Y:t. ;t,4:tl0 

fi8.S.l\7u 63.ti9>o3 
J,li3ti 1,17 

)9.065 19.0175 
4,2H4 4.2113 
5,,.,220 b.~o:~5 
),9793 1.97titi 
4.2-34 4,21:!5 
4.4fti0 4.47..0 

78.6490 78 45a8 
35.08M 34,9931 
t,74i0 ,,j4 

10116. UNi6.75 
d.l3!12 3.1!90 

!;iu halde, bu saydtgtm ~i~e!.ler bay • ic;inde ate§ yanan yer, eskidenberi mev
ranu kutlulamaga yak1~1rlar rm? Tah· cud olan. 3 - Peretvsiiz. 4 • Bo§ ycre, 
minime gore, her hangi bir bahc;eye gi- iki kere be§. 5 • Ortada giiriinmiyen tck 
rildigi zaman, evvela bah~enin surcti adam, cski MISirhlann en biiyiik rna • II------E-rS_H--..:::A~M---=.....,=""--
tertib ve tanzimine, tarhlarm, rcsim - budu, oz liirk9e ima. 6 • <;ekilince siliilu I A>tll! "•P1011 
lerin, yollarm gereg"ine uv. gun yap1hp v. a 

1
1 Bankl<l mtimls patlatan yer, bir§cyin ba:;;ka bir::Jcyin il- ,. ,. hamihne 

ptlmadigma, fidanlara, ~i~eklere bah~ele .. • name 
rin durumlarma giire yer verilip verilme zerinden ge~erkrn btrakllg• yer. 7 - E- .\nadoto D.M.•2I~ 
diiine baktlacak; fidan ve c;ic;eklerin kin bi~en alct, bizi doguran. 8 - ingiliz Tr~mva; 

Bomont1 -:\ektar 
balomlarl, cinslerinin iyiligi ay1rdcdi - alfabesindc ikinci harfin okunU§U, ten. Heji 

lecek bir cinsten olan ~i~eklerde iis - 9- Umud, iran dilinde ciic;•, senenin on- A<lan >lmento 
~ler~ez Banl.:a~s 

tilnliik noktasmdan bir fark aramak ta da biri. 10 • Tamd1k biri goriiliince \'e

2~,75 

2.60 
10,15 

25,80 

2,60 
10,20 

icab cdeceginden bir semttc ve birbiri
ne ~·akm olan bah~elerde gor(i]ccck ay
ni c;ic;eklerden mukayeseye medar ol -
mak ic;in belki birkac; tanesi kopartlarak 
her gidilen bah<;cye beraber gotiiriil -

rilen §"Y· bt,ak veya kur§unun viicud- ll--~---..1..---....1..---
de h~taktJgt yer. I 5 T I K R A Z L A R 

mek !hun gelecek. 
Bunlardan ba~ka, goriilecek c;i<;ekler 

o bahc;enin mahsulii mudiir, yoksa, pa
zardan ahnmt§ veya turadan, buradan 
ele gec;irilm" §eyler midir? Bittabi bu 
c:ihet te ara~tmlacak... Nihayet, bir 
bahc;enin ustiinliigii ortaya konacak ... 
han edilecek. 

DUnlriJ bulmaeanm 
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1 2 3 
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lt. De~irmenc•llk 
~ark Ue~irmenzilil 
l"mum ~il,'nrta 
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A>•"s 
2!1,35 
~e "c7!i 
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TAHVILAT 

7 0 D AI• R ElY tTATM ;l·~·.~r'k 

Kapan~ 

Daru .. afaka ic;:in bir sene zar-

fmda ahnacak otuz iki c:ina aeb-

zenin 8 temmuz 935 pazarteai 
giinu aaa! 14 te ekailtmeai yap1 • 

i lacakhr. !;)artnameyi cormek is-

'

. tiyenlerin her giin Nuruoamani
yedeki Turk Okutma kurumuna I muracaatleri. ( 3494) 

lyi ~artlarla acele 

SatJhk Eczane 
Demir)Oiu (izetinde Anadolud• iyi 

sutlarla bir er.cane sanltknr. lstiyen 
lcrin ~ark ~lerkez f.cza deposunda 
Bay llasan'a mGracaat etmeleri raca 
olunur. 

NAITA VAPUR 
ACENTALIGI 
Hellenic Linea Limited 

lzmir, Istanbul ve Karadeniz 
iakelelerine cidit. celi, ic;:in Ham
burg, Roterdam ve Anvers ara
smda mun!azam aeferler: 
Hamburg, Roterdam ve Anversten 

yakmdn 1stanbulda bcklcnen vapurlar: 
HEI.I.AS vapuru 10 temmuza dogru. 
Hamburg, Rotcrdam ve Am•ers i<;in 

yakmda !stanbuldan gidecek vapurlar: 
T'()RKIA 23-24 baziranda tahmilde. 
GRtGORIOS C U 29-30 haziranda 

tahmilde. 
HELLAS 12-13 temmuzda tahmilde. 
Fazla tafsilat !~in NATI'A V APUR 

umuml acentahgma miiracaat. Tel: 
44914-3. 

,... Satallk k6'k -
Rami, Cum• mahallesinde, De~lfmen 

~okak g ~n. da NRci~·e miiracn~t. 

Dr. A. KUTiEL 
Karakoy Top!;ular caddesi No.33 

Fakat, bilmiyor nnYJZ ki,bah<;eler tllr
lii IUI'etle meydana getirilmektedir. 

ZenginlPrimizin bah,ivan ku11ana -
rak yapbrd•klar1 bahc;:eler, paraSJ ol • 
sun, olmasm merak oaikasile bilfiil ~;a

h§arak mcydana getirilen amatiirlerin 
bahc;eleri, ihltsas sahibi bir kimsenin 
her hangi b\r ahbabma yapm1~ oldugu 
bah~eler, amatorlerden bah<;ivan kul -
lananlarm bah~:eleri, ticaret erbabmm 

t- C IE D I. A Ml 1 I R 1•1 D - Rohttm latanbul Kumkap1 Niifua memur • 
I A BfA •JB •IVJ.IYIA - lna~olu D . •• 1J r --...~ luiundan: 

Atlf bahc;eleri. 
t§(e bu mretle viicude getirilmi~ bah

~:eleri tefti§ edecek heyet acaba kimi 
takdir eyliyecek? iyi bah'e yapbrdli!Jn
dan dolay1 zenginlerimizi mi, yoksa o
nun bahc;:ivanml m1! Bilfiil <;ah§arak 
meydana getirdigi gilzel bah<;enin sahib 
ve Amili amatorii mii? Yoksa ahbabt ta· 
rafmdan tanzim edilmi~ bah,enin sa -
hi bini mi? Bahc;emde haz~rhkta bulun -
mak !~in bu cihetlerin lillfen izahm1 ri
ca ederim. 

ASAF AKANT 

-

_•:.:_•K:::•:::N::A::A:::T:I:•::I s::::E::Q:__~=:::~:~':m:ess::·~":::::5:2·:""::::::•::85::...11r AJ.aara,. Utiltk•••• _.,.n .. mie - • Arabmehmecl aokak 10 aa:rth eYde o-
- turan ve a1len Iran tebaaatndan ve 1 

istanbul Tahsil Miidiirliigiinden: 
Mukellefin ism! Mahallesl Sokajt1 No. Cinsl 

Eczac1 Hasan Bezaz1cedid Merdivenli 9 Ana 

$evket eami 

Kt\'me· Hl«e 
i; \likdon 

1346 Nmf 

Yukanda ein1i n k1ymeti yaz•h emli.k vergi borcundan oturii sa• 

bhia ~·kanlmatttr. 27/6/935 lfinlinde mUYakkat ve onu takiben on 

giin aonra da kat'i ihale yapalac:almr. lateklilerin % 7,5 pey akc;:e • 

aile a&tlf cUnli Emin&nu kazaa1 idare heyetine mliraeaatleri ilan 

olunur. (3459) 

lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

Ermeni milletinden Vahram kl:&l 331[ 

Istanbul doiumlu Armenin katdi ar
""aile ihtida ederek lami Melihet te1o 
miye edildiii latanbul Miiftiliiinin 
20/6/935 tarih ve 567 No. h veaika -
••adan anlattld•i• ilin olunur. (582) 

Ressam Foto MUmtaz lhsan 
latiklil caddeai tekerci I.Obon 

kal'fUIHa 
En moclen portreler, ~uk ve ka

dm po:dar1 bilhaua renkli n paatel , 
iizerine en aan'atkirane agrandia • 
man itleri rekabet kaltul etmez dere
cede eh•en fiatle ,-apthr. 

Sultanahmed 5 inci aulh hukuk 

Kll~ Gr. Mark a 1'\o. 1\ap 1\ivmeti Esvanm cin~i 
I ira 1\. 

250 PN 221/22 4 S '179 50 Selloitle muretteb pi • 
224/25 rinc;: kundura kapaulii. 

362 500 0 0 7 T. 48 94 Demir nalc;:a c;:iviai. 
110 500 E C 664 3 I. 34 tO Oem;r nl'l 

8 L L 3395/9 0 3 16 Zuruf c;:inko aand1k. 
865 TV 101/27 27 S. 561 50 Tuzlu barsak 

Yukar1da yaz1h e•ya 12/7/935 tarihinde aaat 14 !e Istanbul lh • 
racftt G. dahilindeki aaht aalonunda a~;=1k artbrma auretile aat1la • 
cakhr. ls!eklilerin muayyen zamanda muracaa!leri. (3486) 

DiKKA T! 
Bahar 8eldl!.. 
Bu aylar, mevaimin ea lalllibli 
cunleridir .. 
~Ill 
Tath bir gii~ yalane1 harare • 
tile aizi aldahr ... 
Hie; farktna Yarmadan aoiuk 
ahratn1z! 

'( SO ALG INliGI 
Y ~c;R1Pt 

Bu tehlikeye karft, bir tedbir 
vardtrl 
E. NE$ET kininleri giren ewe, 
Nezle, Grip, Sttma giremeal 
Doposu: t.tanbul, Ankara eaddul. No. 88 ' ""''v~EDI:Il 

istanbul Giimriikleri 
Ba~miidiirliigiinden: 

Batmiidiirlugumuze baih giimriiklere 12 lira aali ayhkh ikind 
a1n1f k&libler ayni miktar ayhkh daktilo bilen katibler ahnmaat 
i~:in 27/6/935 per,embe giinu saat 12,30 da bir muaabaka imtihana 
ac;:JiacaktJr. Muaabakaya girmek iatiyenlerin memurlar yaaaaJntn 
diirduncu maddeaindeki tartlarl haiz olmalan ve en a'ag1 orta okulu 
bitirmit bulunmalarJ lazJmdlr. lmtihana cireeeklerin nufua huviyet 
cuzdan1, mekteb ,ehadetnamesi, aakerlik veaikaat, a•• kagJdJ, 11h • 
h11t raporu, husnuhal kai1d1 ve evvelce bir vazifede c;:ahtm•tlar • 
sa oradan ald•klan bonaenialerle yukartda yaz•h pertembe giinun
den evvel Istanbul Gumriikleri Ba,mudurlu~une dilekc;:elerile mii • 
racaat ~tmeleri ieab eder. latenilen veaikalan getirmiyenler im • 
tihana kabul edilmiyeeeklerdir. (3497) 

KIZILA Y 
GENEL MERKEZiNDEN: 

Kinin ile butun milhleri ve kinin ve c1va ve bizmut ile yapthp llt· 
ma ve frencide kullan•lan bu!un mustahzarlarm memlekete 10 • 
kulmaa1 ve memleket ic;inde yapJimaaJ monopolu bir kanunla 
KlzJiay Cemiyetine verilmittir. 

S1hhat Bakanhgmdan izin ahnarak veya inze ti.bi olm•yarak 
bu mustahzarlarl memleket i~;=inde yapanlartn a,agtda coaterilen 
tafaili.th bir beyanname ile haziran nihayetine kadar Ankarada 
K1z1lay Gene) merkezine muracaatleri lii.ztmdJr. 
1 - Muatahzarm iami ve tekli ve varaa ruhaatname tarih ve 

numaraaJ. 
2 - Miiatahzar aahibinin iami ve yapJid•i• li.borat~ 

3-
4-
; --

ve adreai. 
Muatahzarm havi olduiu mueaair maddelerin nev'i 
Bunlarm aenelik vaaati aaht miktar1, 
Muatahzarm toptan, perakende aah• fia!leri. 

-:: 

iami 

Haydud Spada idam edildi 
Ajaksio 21 (A.A.)- Alb kere adam 

oldiirmekten SU<;IU Rodag haydudlarmm 
sonuncW!u olan Koroikah haydud Spada 
bu aabah giyotinle idam edilmittir. 

$artnameai mucibince 4 aded 1000 ldloluk baskul pazarhkla aa

hn ahnacakhr. Vermek iatiyenlerin 18 temmuz 935 tarihine musa• 

dif pertembe (iinu aaat 14 te % 7,5 cuvenme paralarile birlikte Ka

batqta Levaz1111 ve Mubayaat !;)ubeaindeki Ahm Komisyonuna mu

raeaatleri. (3080) 

mahkemeainden: 2000 t 
Avukat oli.i Salih ~ahabettine .HI on mazut 

-···-Hopada elektrik iji ve yol 
faaliyeti 

Hopa (Hususi) - Rize Valisi ge<;en -
lerde bura a geldi. Miinevver!Pri davet 
ederek ihtiyaclm dinledi. Bilhassa e
lektrik ihtivac1 i.izerinde durdu. Hopa 
Pazar yolu .her giin biraz daha ilerili • 
yor. Kl§ln KaradPni1. ,ok f~rtJnah oldu
#undan sahilin dar hattl iizerine serpil
ln~ ka•aba ve kiiylerin i!i~igi kesilmek
te idi. Bu yo! yapthnca bu mahzur orta
dan kalkacakbr. i§in en iyi taraft da 
bu yolun devlet biit,esine yiik olm11dan 
)'ap~!maSJdir. ---Tirede bir ~:ocuk yurdu a~tld.! 

200,000 kiloyu miiteeaviz kaitd 
ve karton ktrpmtdarJ 

-Cibalide Tutun ve Kutu fabrika· 
larmda bir sene zarfmda topla
n•p tartnal!le•i mueibinee pey • 

·"'··· !eslim edilecek. 

Tahminen 6000 kilo eaki z1nna I Cibalide Kutu fabrikasmda olup 
ki.i•d• bobinleri numuneai KomiayondadJr. 

Yukar1da eina ve miktarlan yazd1 eaki malzeme pazarhkla aah

lacakttr. Almak iatiyenlerin 29/6/935 tarihine rashyan cumarteai 

giinu nat 10 da % 15 guvenmelerile Cibalide Levaz•m ve Muba • 

yaat tubeainde Saht Komiayonuna muracaatleri. (3458) 

BEBEK BAH~ESiNDE--. 

Galatada Omer Abid hanutda lic;ilncli 

kat 21 No. II yazthanede mevcud ., - 60 ton devridaim yag"' 1 
,-a ve muhtelif kitablar 25 haziran 

935 •a" riinii ·•at 9,30 da a~;•k arttn··, Askeri Fabn"kalar U. Mu·· dur·· Ju·· gun"' •• den.· 
ma ile aattlaeakbr. lati,-enlerin me:o • 
kur •lin Ye aaatte mahallinde baztr 
balunmalan ilia olunur. ( 12580) 

1 .. .--- lopha- --... 
( ESKI SALI PAZAR ) 

PAI'IIORAMA Gazino8unda 
~ehrimitin maruf oku~uculanm dln

liyeceksoniz , .• aynca me$hUr Azerbay· 
can mill! o)anlon goreceks•niz. ~1<$ 
n•bst ve mekQIAt Uatleri gayet Ul'tt1. 
dur. 

latanbul 2 nci icra memurluiun • 

~artnameainde tadilat yapdan ve tahmin edilen bedeli «150,000• 
lira olan yukanda miktan ve einsi yaz1h malzeme Askeri Fabrikal!U' 
umum MudurluiU Sabnalma Komiaycmunea 8 temmuz 935 tarihin· 
de pazarteai cunu saat 16 da kapah zarfla ihale edilecektir. 

~artname «7» lira c50» kuru' mukabilinde Komiayondan verilir. 
Taliblerin muvakkat teminat olan «8750» liray1 havi teklif mektub
larlnl mezkur gunde aaat 15 e kadar Komiayona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 uncu madelerindeki .,.. 
aaikle mezkur gun ve aaatte Komiayona milraeaatleri. (3459) 

I Istanbul Belediyesi i/anlarz I 
Ktymeti Adedi Cinai Kayid tarihi Kayid numaru1 Tire (Hususi) - Villyetin her yerin· 

de oldugu gibl, Tirede de Kaplan yay
lamnda bir <;ocuk yurdu a~:•lmttbr. 
"furddaki c;:oc:uklann nezaretine, iki mu
allim verilm~tir. 

Her alr.~&m c;;ok yfikeek i N C E S A Z da~~ra,-a ~ewilmeaine karar verilmit 

we ucua aerwis. Yaln•z bah~emize mahaua olan Kumkaptda Komiirci.i aokaim • 
20 3 Orgiib perdesi 16/5/935 9267 · 

Eskiden Kaplan yaylasma tekerlekli 
\'amta iflemiyordu. Kaymakam Gaffu
l'Un ~:ah~mast ve koy!UnUn elbirligile iyi 
bu yo! a,llml~ ve otobiisler ltlemejte 
~lam11llr. Yurda gerekli olan her 
leyi, koyliimiiz vermektedir. ..................................... 

Yeni ~1kt1 
BplkUr'Un 
Abllkiyata 
Ha~.a. RUat 

P'HIIi 30 kuru, 

...... A k s· 50 k da 8 No. h diikkinda 3 ton manral 
D ara ll8Sl uru~tur. komuril 1/7/93s pazarteai 1uqu aaat 

10 da mahallinde bulunacak me111111ru 

Lave marin maden komiirii miinakaaaa1 

Mudanya ~arbaybgtndan: 
Mudanya elektrik aantrahnm ihtiyac1 irin beher tonu 15lin hedeli 

muhammenle 50 ton lave marin maden komurii 1 temmuz 935 pa • 

zartesi giinune kadar artbrma, ekailtme kanunu ahkamma tevfikan 

kapab zarf uaulile indirmeye konmuttur. lsteklilerin <-;. 7,5 teminat

larile beraber tekliflerini ihale cilnu olu 1 temmuz 935 pazartesi 

giinu $arbayhk Eneiimenine ve tartnameaini aormek i•tiyenlerin de 

herciin ~arbayhia batvurmalarJ ili.n olunur. (3488) 

taraf1ndan aatolacai• ilin olunur. 
(12572) 

r Ti.irkiyede de teaeil eclilmit • 
Bi.itiin diinyada tantnm,. ve fev· 

kalide muvaffakiyet kazanmlf 
ve aiiriimii 90k olan beratlt bir 
malzemenin itletilmeai i<;in cid • 
dive 

SERMA YEDAR BIR ~ERIK 
aran1yor. Tekliflerin .. hoi refe • 
ranalarla cL. H. 22• rumuzile J ... 
-• Doryan • aonde • I 

rilmeai.. ~ 

!;lemsi tarafmdan aahlmak uzere 16/5/935 tarihinde Hah tube

sine cetirilen eins ve k1ymeti yukar1da yaz1h perdeler muhammen 

ktymetini bulamad•imdan aahlmamtthr. 
Tarihi ili.ndan itibaren on bet cun zarfmda sahibi muracaat ede

rek perdeler kaldmlmadJit takdirde uaulen Ye a~1k miizayede i'.l! 
aahlaeai• ilaa olunur. cB.» (3499) -7240 tane muhtelif araba, motoaiklet ve biaiklet pli.klan a~tk ek
siltme ile yaptmlacakttr. Bunlann tahmin bedeli 2494 lirad1r. l1 • 
tekli olanlar teraiti anlamak iizere Levaz•m MudurluiQne miiraeaat ~·· 
etmelidirler. Ektiltmeye girmek i~:in de 2490 numarah arthrma Ye 

ekailtme kanununda yazth veaika ve 187,5 lirahk muvakkat temi• 
nat makbuz veya mektubile beraber ihale 1~\\U olan 8/7/935 pa • 
zarte1i cunli nat 15 te Daimi Encumende bulunmahdtrlar. 

.. 

(3500)' .~ cB.» 
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R E V U E Sutleri 

en dakik, en hauu, en eon modeller 

dEYO~LU'nd& MISIRLI l~ttlkiAI Caddael S9G 

0 A LATA d11 SAATCI MEYER TUnel Caddeal 20 

ISTAN8UL'da 4. KE~I~VAN, Sultan Ham.m, 
Yenl Caml Caddee\ 4 

ANKARA' da · RIZA TEVF'IK, Bankatar CaddHI8 

Umumi Deoo•o ! Istanbul. Bahce 1<ao1, T•t Han 10 Tetefon : 21864 
I 

istanbul S1hhi Miiesseseler Arttlrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Haydarpafa Niimune hastanesinde yap1lacak ambar, aer, polikin· 

lik ve had.,me kogu,u tadilat ve intaab a<;1k ekailtmeye konmuttur. 
1 - lhalesi 1 temmuz 935 pazartesi giinii saat 16 da Cagaloilun· 

da S1hhat Miidiirliigii binasmdaki Komisyonda yap1lacakttr. 
2 - Ke,if bedeli 9,768 lira 20 kuru,tur. 
3 - Muvakkat teminat 733 liradtr. 
4 - Bu i•e aid proje, ke,if ve fartnameler 49 kuruf bedel muka • 

bilinde Haydarpafa Niimune hastanesinden ahnabilir. 
5 - ~teklilerin cari aeneye aid Ticaret Odas1 veaikasmi ve Naf1a 

Ba,miihendisliginden tasdik ettirilmit ehliyet vesikasini goaterme
leri ve belli giin ve saatten evvel teminat makbuz veya banka mek • 
tublarile Komisvona miiracaatleri. (3308) 

MUHENDiS, MiMAR--. 
ve ln$aat Sirketlerinin nazart 

dikkatine 
(:imcnto ile kumdan istenilen ~ekilde " Al!glomere , kahb 

ta~lar imalinc mahsus " Allur ,, markah Frans1z tazyik maki· 
neleri acele ve ~ok ucuz satilacaktu. lstiyenlerin Galata Mum· 
hane caddesinde !\o. 59 TiRIKO.l\A 

isanbul Milli Emlak Miidiirliigiinden: 
Muhammen 

degeri 
Lira 

BEY AZID : Sekbanbatl Y akubaga mahalleai Simit~l 
aokagt eaki yeni 9 aayth diikkamn 36/ 
360 payt. 80 

OSKODAR lcadiye mahallesi Taf~l sokak eski 5 
yeni 9 aay1h evin 2/3 payt. 834 

KUZGUNCUK 1 lcadiye mahallesi Aranik aokak yeni 20 

OSKODAR 

KADIKtiY 

I 

. . 
HAYDARPA~A 

KAMERHATUN: 

ORTAKtiY 1 

arsanm tamam1. 
lcadiye mahallesi Saatc;isehpua sokak 
eski 27 yeni 33 aayth evin tamam1. 
Caferaga mahalleai Karakolhane aokak 
eski 5 yeni 20 aay1h arsanm tamam1. 
Raaimpafa mahalleai Mmrhoglu aokak 
eski 18M. yeni 45 aayth evin 1/3 pay1. 
Y enitehir mahallesi Salhane aokak eaki 
21 yeni 19 say1h araanm tamam1. 
Pitmitoilu aokak eski 55 yeni 101 evin 
tamamt. 

KAMERHA TUN: Mahalleai Mangaaar aokak eaki 55 • 55 
M. yeni 61 • 63 aay1h ev ve diikkamn 
1/4 payr. 

KAMERHA TUN: Yenitehir mahalleai Kaya sokak eski 
105 yeni 123 sayth arsamn 1/2 payt. 

MAHMUDPA~A: ~uhac1 han iist kat eski yeni 22 odanm 
2/4 payt. 

OSKODAR Selamialiefendi Selams•z caddeai eski 

50 

423 

555 

625 

90 

844 

177 

123 

300 

308 yeni 272/1 aaytlt diikkamn tamam1. 1200 
BOYOKDERE : Biiyiikdere caddeai eski 28 yeni 41, 41/1 

BOYOKDERE 
BOYOKDERE 

BEYOGLU 

KADIKtiY 

KADIKtiY 

BOYOKADA 

bostamn 36/64 pay1. 
Hopsii aokak eski yeni 3 evin 36/64 pay1. 
Piyasa caddesi eski 56 yeni 51 evin 
51/80 payr. 

1 Kiic;iikpangaltt Hac1mihak yeni ~efak 
sokagt eski 5 defa miikerrer 13 yeni 69 
say1h evin 1/8 pay1. 
Caferaga mahallesi Ruten aokak yeni 10 
evin 3/8 payt. 

: Caferaga mahallesi Ruten aokak yeni 

1266 
1953 

1357 

525 

863 

12 evin 3/8 pay1. 112!; 
Cami mahallesi Tepekoyii, 10 sayth evde 
kullamlmJf bir konaol, bir biife, dort 
koltuk, bir kanape, iki maaa, bir karyola, 
bir komedin ve eaki bir yatak, bir yorgan 
iki yashk bet perde. 29 20 

Yukar1da yazth mallar 5/7/935 cuma giinii aaat 14 te petin para 
ve ac;1k arthrma ile aahlacakttr. lsteklilerin yiizde yeai buc;uk pey 
ako;elerini on ikiden evvel yahrmalan. «M.» (3476). 

Sultanahmed 5 inci aulh hukuk mahkemeainden: 
Oliiniin ad1 ve 1an1 O!iim giinii Oliim yeri 
Binb~t miitekaid Rifat 1 incite~rin 933 Alemdar Slhhat Yurdu 
Abdullah o~lu l\lehmed 1 incite rin 932 ..................... 
lllu•tafa o&'lu A11med 21/11/933 Istanbul limant 

Doaya No. 
33-50 

33-14 
33·53 

Muhtelif tarihlerde olen ve terekelerine mahkememizce el konulan et· 
ha11n mira~dan olup olmadtft bilinemedifinden mira~tlan oldufu tak
dirde atfatlannt bildirmek iizere ilin giiniinden itibaren ii~ ay zarf1nda 
mahkememize gelmeleri liizumu kanunu medeninin 534 iincii maddeai mu· 
cibi'nce ilin olunur. (12579) 

Vize Belediyesinden: 
Vize kasabasma celen aularm iki kilometro uzaktaki membamda 

bir depo _yapmak ve icabmda civarmdaki aular1 da bu dep10ya ila ve 
edere~ halen mevcud su yollarmdan istifade etmek tartile kasabaya 
au gehrmek ve kasaba civarmda 60 ila 80 metroluk bir fUt yapacak 
olan bu sudan turbin vas1tasile elektrik istihsal eylemek iizere bir 
plan yaphrmak istiyoruz. Bu ifin ketfini yapmak iizere geleceklerin 
zar~ri m~sraflart ;er~lecektir. Yaptlacak ketifnameleri Bakanhkc;a 
taadtk ethrenlere tlende yap1lacak eksiltmede ayni fiat dermeyan 
ettikleri takdirde rllchan hakk1 verilecektir. Arzu edenlerin temmu· 
zun yedinci aiiDii aktamma kadar Vize Belediyeaine miiracaatleri 
lTan olunur, (3493) 

~~~eVmt 
Otomobil ve makinist mektebi 
Taksim Stadyom kaprsrna 

nakledilmi,tir. 
Y eni ders devresiue 10 tern· 
mu~da ba~lanacakur. Ka\id 
muamelesi a~tldt. Tafsilat 
u;on program1 istcyiniz. 

Telefon : .. 2508 

SeJimiye Askeri Satin 
Altna Komisyonundan: 

1 - Selimi.,:.edeki askeri hayvanlartmn ihtiyact i~in 490,000 kilo 
kuru otun kapah zarfla eksiltmesi 3 temmuz 935 ~ar.amba ciinii sa
at 15 te Selimiye Askeri Sahnalma Komisyonunda yaptlacakhr. 

2 - Otun tahmin bedeli «19,600» lira muvakkat teminah 1,470 
liradtr. 

3 - Tem;natlar ihaleden iki saat evvel Muhasebecilik veznesine 
yatmlmt' olacakhr. 

4 - Ba~ka Malsandiklarma yatmlmif olan teminat makbuzlan 
veya banka teminatlarile diger belgelerin teklif mektublan i~eri • 
sine konulmas1 lazimdir. 
5- Sartname hergiin Komisyonda goriilebilir. (3396) 

KARON lstanbul, ~~~~~ .~J!~~!~~!mda 523 

Deniz Lisesi Miidiirliigiinden: 
1 - Bu sene Der.i.: Lisesinin dokuzuncu atmfma atai1daki 'artla· 

rt tafiyan talebe ahnacakbr. 
A - Anast, babas1 Tiirk olan ve ve Tiirk tabiiyetinde bulunan res· 

mi veya muade!etleri Maarif Vekaletince taadik edilmit ortamekteb 
mezunlar1 imtihanstz. 

B - Hususi ortamekteblerle hususi veya resmi mealek mekteb 
mezunlar1 imtih;,_nla. 

2 - lsteklilerin s1hhatleri denizin her hizmetine elveritli olduiu 
tam t"tekkiillii askeri hastanelerce raporla aabit olma11 ve yatlartmn 
15, 17 bulunmas1 laztmdtr. 

3 - lsteklilerden latanbulda bulunanlar dogrudan dogruya Hey· 
beliadada Deniz I..isesi Miidiirliigiine, tatrada olanlar bulunduklar1 
yerio en yakm askerlik tubesi reialigine iatida ile miiracaat etmeli· 
dirler. 

Her iftekli istidasma giiverte, makine ve hava amtflarmdan han· 
gisini istedigini yazmahd1r. 

lstidalara a~ag1daki vesikalar baglamah. 
l - F otografh niifus ciizdam, at• ve hiianiihal ki.g1d1. 
2 ~ehadetname veya tasdikname. · 
3 - Askerlik ogretmeninin mahrem aicilli. 
4 - Mektebe kaydolundugu takdirde mektebin tabi olacag1 ka· 

nun, talirnat, emir ve eaaalart kayid ve .-rted. olarak t.una.m.en •• •7· 
nen kabul edecegine dair taahhiid aenedi «bu taahhiid aenedinin au· 
reti mekteb miidiirliigiinden veya askedik tubeai reialiklerinden te
darik edilmelidir.» 

4 - Miiracaat miiddetleri temmuzun birinci giiniinden 31 inci gii
nii aktamma kadardtr. 

5 - Bu sene lise on ve on birinci amtflarla Deniz Harb mektebine 
talebe ahnmiyacaktrr. 

.76Jid JUem/i 

Ira~ sa/Junu 
diinlJada 
!Jirdir 

istanbul Komutanhgt 
Satmalma Komisyonu llanlari 

22 Haziran 1935 ' 

Ankara Y iiksek Ziraat 
Enstitiisii Rektorliigiinden: 

Yiik•ek Ziraat Enstitiisii kaloriferli binalannm kaloriferle ve ka • 
lorif.,r tesisab olmryan diger binalarmm kok k \ niirii sobasile bir tet· 
rlnisani 935 ten 15 nisan 936 tarihine kadar 165 giin i<;in teshini ka· 
pah zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. ~artnamesini gormek isti· 
yenlerin Yiiksek Ziraat Enstitiisii ldare Miidiirliigiine ve 8/7/935 gii· 
niine rashyan pazartesi giinii saat 15 te ihalesi yaptlmak iizere 2025 
lirahk temmatlarile birlikte teklif mektublarile Yiiksek Enstitii !dare 
ve lhale Komisyonuna miiracaatleri. (3432} 

Sar1yer Hiinkar Suyu Mesiresinde 
Yeni bir ~ok tertibat ve yenilikl er ilftvesile dans ,·eri yaptlm1stu. Bes 

ki;ilik saz ile cazband taktmlan miinavebe ile icrap ahenk edeceklerdlr. Tesrif 
edecek muhtPrem mii;teriler her halde merr.nun kalacaklard~r. 

Bursa Belediye Reisliginden: 
Cinsi Eb'ad1 Muhammenl 

Sokak levhalan 20 X 30 2227 5 lira 
Bursa tehrine gereken yukarrda yaz1h miktarda emay~ numara 

levhalarmt yap1p vermek iti, tartnamesi dairesinde ve niimunesine 
gore a~tk eksiltmeye konulmuttur. 4 temmuz 935 pertembe giinii saat 
15 te eksitlme ve ihalesi yaptlacakhr. lstekliler sartlar1 anlamak ve· 
ya tartname sureti almak ic;in her it giinii ve 1a~tinde Belediye Mu
h&.sebesine ve ihale saatinden once de 168 liraltk muvakkat temina· 
bm 2490 sayth kanuna gore yahrarak Belediye Komisyonuna gel • 
sinler. (3489) 

Devlet Demiryollarr ve limanlar1 i~letme Umum ldaresi ilanlart 

Muhammen bedellerile miktar ve vastflart afag1da yazl11 «2» grup 
~alzeme ve etya ic;in 15/6/935 tarihinde yaptlan ac;1k eksiltmeye it· 
t1rak eden olmamtf ve bir k1sm1 itin alman bedellerde haddi li.yi· 
kmda bulunmadigmdan tekrar a~1k eksiltme 26/6/935 ~artamba 
giinii saat 10 da Haydarpatada gar binas1 dahilindeki Komisyonda 
yap1lmak iizere 10 giin uzahlmrthr. 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarmda yazrh muvakkat teminah 
vermeleri ve kanunun tayin ettigi vesikalarla kanunun dordiincii 
maddesi mucibince bu ite girmege mi.nii kanuni bulunmadtgma dair 
beyanname ile eksiltme giinii saatine kadar Komisyona miiracaat , 
Jeri Hizimdir. 

Bu ite aid tartnameler Haydarpafada gar binas1 dahilindeki Ko
misyondan paras1z olarak dagthlmaktadir. 
1 4100 aded Komiir kiifesi, muhammen bedeli 1066 lira ve mu· 

vakkat teminah 79 lira 90 kuru,. 
2 1200 kilo Tutkal, muhammen bedeli 312 lira ve muvakkat 

teminah 23 lira 45 kuruttur. (3430) 

K1rsehir 
' 

Vila yeti 
Enciimen · den: 

Ktrtehirde yap1lacak ve 9825 lira ketif bedeli olan Vilayetevi in• 
taah 18 haziran 935 ten itibaren on bet giin miiddetle a<;tk ekailt• 
meye konulmuttur. !hale 2 temmuz 935 sah giinii Vilayet Daimi En· 
ciimeninde saat on alhda yap1lacakttr. Ekaitlmeye girmek iatiyen • 
lerin 737 lira muvakkat teminatlarile Vilayet Daimi Enciimenine ve• 
ya Muhasebei Hususiye Miidiirliigiine miiracaatleri ili.n olunur. (3502) 

~atalcadaki birliklerin sene • 
lik ihtiyacr olan 771 ton odun ka· 

pah zarfla eksiltmeye konulmut· 
tur. Tahmin bedeli 11,565liradlr. 
lhalesi 24 haziran 935 pazarteai 
giinii saat 15,30 dad1r. ~artna • 
mesi Fmd1khda Satmalma Ko • 
misyonunda goriilebilir. Eksilt • 
meye gireceklerin 868 lirahk ilk 
teminat mektub ve makbuz ve 
2940 say1h kanunun 2, 3 iincii 
maddelerindeki vesikalarla bir • 
likte teklif mektublarmt ihale 
saatinden en az bir saat evve • 
line kadar Komisyona vermeleri. 

(3200) KAaNc 
SATILIK HANE 

Beyo~hmda Tarlaha~1 caddr>inde kii
se ba~tndl, kapl!'l c~ki :\l:~.rguit veni 
kiiflu ~1k1 sokok 19 numarah k~j!ir 
hane s:111hkt.r. 8 o<hh, 3 sofa. 2 ra 
mea ve t•alkonlu, 2 l'luthok rerkos ve 
elel.:trik tesi~atl ve kunl!'U \'ardlr. 

Odalan aydu1ltk, j:iin~;li ve ha~adar· 
dtr. Talipl:r her 7.aman evi ~e?.ebilirler 
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Urn urn yaralarda, yan1klarda, ba~ ve viicud ~tbanlar1na kar§l SiKA TRiN II Kullanmu:. 1\liiz'ic Jsmab•n•za muvaffakiyetll bir teda¥i 
tatb!k etmi~ olursunuz DeJosu 1$ Bankut arku1nda 
12 i\o. lu ~1AZO:'II \'e BUTTON' ecza depo•u. 

Deniz Levaz1m Sabnalma 
Komisyonundan: 

9168 kilo lioyun 4583 kilo kuzu eti 4 temmuz 1935 pertembe gii • 
nii aaat 16 da Kallmpatada Komiayon binaatnda kapalt zarf uaulile 
altnacakhr. Koyun etinin beher kiloau 41 kuru,, kuzu etinin beher 
kiloau 43 kurut tahmin edilmittir. $artnameai hergiin Komiayonda 
goriilebilir ve altnabilir. lateklilerin 429 lira 72 kuruttan ibaret mu • 
vakkat teminat makbuz veya mektubunu ve kanuni belgeleri havi 
teklif mektnblarmt ekailtme aaatinden bir aaat evveline kadar Ko • 
miayon Reialigine vermeleri. (3363) 

10·600 aEYtsfP NUIIliiNDt 
SIJ 'T'URBINLBRI 

t$t J.liRLIIfiiV TINVI/(ATJN~ 
1./N FA3Rii<ALARA 

vo 
D8diRMBH~BR8 #fiAN"UI 

19.35- mocl~lt 
l,•rA,.IIJI, t'O~NANI ,.,.~UUA 

Nt <lie.$ 

ZA CL!.J::S.. Y AN 

Yerli dokuma hezleri parlatmak ic;in @iJindir makineleri 

120,000 metro Torbahk Bez 

Askeri Fabrikalar U. Miidiirliigiinden: 
Tahmin edilen bedeli «40,800» lira olan yukartda miktart ve dn· 

ai yazth malzeme Aakeri Fabrikalar Umum Miidiirliigii Sattnalma 
Komiayonunca 3 temmuz 935 tarihinde !<artamba riinii aaat 15 te 
kapah zarf ile ihale edilecektir. $artname paraatz olarak Komia • 

yondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan «3060» lirayt ha· 

vi teklif mektublarmt mezlrur riinde aaat on dorde kadar Komia • 

yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 
iincii maddelerindeki veaaikle mezlrur ,Un ve aaatte Komiayona mii· 

racaatleri. (3372) 

SUMER Bi\NK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

1 - fzmitte Kagtd ve Karton fabrikaat i!;:in umum muham· 
men ketif bedeli 24244 lira 52 kurut olan: 

Fabrikayt toaeye J:,aglamak ii:~;ere iltiaak olu intall1 

Fabrika ihata duvarlar• ve tel or&ii teaiai, 
Kerez dereainden fabrikaya au iaale boruaunun hen~ek haf· 

riyatt itleri vahid fiat eaaaile ekailtmeye !;tkanlmttttr. 

2- Bu ite aid ekailtme evrak1 tunlardu: 

a) Ekailtme tartnameai, 

b) Mukavele projeai, 

c) Fenni f&rlnameler, 

d) Vahid fiat ve ketif cedvelleri, 

e) Projeler. 

latiyenler bu evrakt Siimer Bank lntaat Serviainde gorebilir· 

ler ve 120 kurut mukabilinde Ankara $ubeainden alabilirler. 

3 - Ekailtme 27/6/1935 per,embe riinii aaat 17 de Anka • 

rada Ziraat Bankaat bina11 dahilinde Siimer Bank Umumi Mii· 

diirliigiindeki Komiayonda yaptlaca!dtr. 

4 - Ekailtme «kapah zarh uaulile yaptlacakttr. 

5 - Ekailtmeye ~rirebilmek i!;:in iateklilerin 1,818,34.- lira 

muvakkat teminat vermeai ve bu itlerle if,ligal ettigini bildi • 

ren veaaikt bankaya goaterip ehliyeti fenniye veaikaat almaat 

laztmdtr. 

6- Teklif mektublartntn yukartda yazth aaatten bir aaat ev· 

veline kadar Ankarada Bankalar caddeainde Siimer Bank U

mumi Miidiirliigiine verilmeai, poata ile ~ronderilen mektub • 

lartn da nihayet muayyen aaate kadar relmit olmaat ve 

zarftn kanuni tekilde kapahlmaat lbtmdtr. 

Istanbul S1hhi Miiesseseler Arttlrma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Haydarp&f& Niimune haataneainde yeniden yaptlacak alh aded 

aaanaor kapah zarf uaulile ekailtmeye konmuttur. 

1 - lhaleai 1 temmuz 935 pazarteai giinii aaat 15 te Cagaloilun· 
Cia Sthhat Miidiirliigii binaatndaki Komiayonda yaptlacakttr. 

2 - Tahmin edilen bedeli 11,000 lira.dtr. 

3 - Muvakkal teminat 825 liradtr. 

4 - latiyenler bu ite aid proje, tartname ye evrakt S5 kurut be • 
i:lel mukabilinde Haydarp&f& Niimune Haataneai Bathekimliginden 

alabnirler. 
5 - lateklilerin cari aeneye aid Ticaret Odaat veaikaamt ve bu 

gibi teaiaat itlerini iyt ve miikemmel bir aurette yapmtt ve bitir • 
mit olduklartna dairelerinrlen verilen veaikalara nazaran Nafta 
Batmiihendialigi taraftnda., verilecek ehliyet veaikaatnt belli giin 
ve aaatten evvel teminat makbuz veya banka mektublarile birlikte 
Komiayona vermeleri. (3309) 

BELSOGUKLUGU ve FRENGi'ye 
vakalanmam•k i~in en iyi ~are. 91 senedenberl bu hastahklann tedavisile uj!;IA• 

!an llr. \ 1\'UTIEL' in tert'b ettijti (.\EOPROTEI\'Tl\1 il~c,d~r. Yakmda 

piyauya ~Jkanlaca~tlr 

-- Dr. IHSAN SAMt 

BAKTERiYOLOJi 
LA BORA TUARl 

Umumt tan tah!Uit~ !rengl noktal 
nnzarmrtan (\\'1\"'!'lt"fman ve Kahn tf"a 

muller!) kan ktireyvatl saytlmaSJ. Tl· 
!o ve tsltma hastahklan te~hlsl, 
ldrar, balgam. cerahat. k•>:llrat 
ve su tahllH!.tt, tl'Itra mlkroskopl. 

hu.sus! a~llar !stlhzan. Kanda iire.

1 ~eker. KlorUr. Kollesterln mlktarlart 
nm taylnl. Dlvanyolu No. 189 Tel: 20981 

latanbul 6 net hukuk mahkeme • 
a in den: 

Fatma tarafmdan Eyiib Akarca 
Sirkeci aokakta Naciyenin evinde ve 
halen ikametgah1 bilinmiyen Ali aley
hine 934/3091 No. h doaya ile a~1lan 
bofanma davaaanm muhakemesi ao • 
nunda 10/6/935 tarihinde botanma
ya karar verilmif ve olbahda aad1r o~ 
Ian ili.m aure-ti mahkeme divanhanesi
ne aa1lm1f oldutundan on bet giin zar
lmda lemyizi dava edilmedigi tak • 
dirde muamelei kanuniyenin icra e -
dileceii malum olmak ve teblig ma • 
kam1na kaim olmak iiz...-e ilan olu • 
nur. (583) 

Yaz 
Mevsimi 

l9in 

Terzi J. ITKiN 

En aengin 
we miitenem 
bir kollo ... iyonda 
en aan moda 
kuma,lanno 
takdim eder. 

Beyotlu lstiklll caddesl 
No. 405, TeL 40450 

Kapalt Zarf Usulile Eksiltme ilam 

Naf1a Bakaniigindan: 
1 - EkailtmeJre konulan it: K1rklareli Vili.yetinde Ktrklareli • £. 

dirne yolunda betonarme inece kopriiaii intaahdtr. lntaattn ketif be
deli 48,0000 liradtr. 

2 - Bu i,e aid f&rtnameler ve evrak tunlardJr: 
A- Eksiltme tartnameai, · 
B- Mukavele projeai, 
C - Nafta itleri teraiti umumiyeai, 
D - Teaviyei tiirabiye, fOie ve ki.rgir intaata dair fennt f&rhlame, 
E - Betonarme biiyiik kopriiler hakktnda fennt tartname, 
F- Ketif hulaaaat cetveli, 
G- Proje 
latiy•mler bu fllrtnameleri ve evrakt 240 kuruf bedel mukabilinde 

Nafta Vekaleti ~oseler Reialiginden alabilirler. 
3 - Ekailtme 5/7/935 tarihinde cuma riinii aaat 16 da Ankarada 

Naf1a Vekaletinde ~oseler Reialigi daireainde yaptlacakttr. 
4- Ekailtme kapah zarf uaulile yap1lacakttr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek i!;:in iateklinin 3,600 lira muvakkat te • 

minat vermeai, bundan batka AfagJdaki veaikalart haiz oJup II'Oifer • 
meai li.ztmdtr: 

1 - Ticaret Odaatna kayidli bulunduguna dair veaika, , 
2 - latekliler yapmtt olduklar1 itlere aid veaikalart goatererek ek· 

ailtmeye girmek io;in Naf1a Vekaletinden ehliyet veaikaat alacaklardtr. 
6 - Teklif mektublart yukar1da ii!;:iincii maddede !;llZlh aaatten 

bir aaat evveline kadar $oaeler Reialigi dairesine getirilerek Ekailtme 
Komiayonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gonderilecek mektublartn nihayet iio;iincii maddede yazth aaate ka • 
dar gelmit olmaat ve dJt zarfm miihiir mumile iyice kapattlmtt ol • 
man li.z1mdtr. Poatada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3433) 

60 YATAKLI 
Hastane Binast • tn,aat• 

Zonguldak Ki:imUr havzas1 Amele Birligi Reisliginden: 
1 - Zonruldakta inta" mukarrer au ve elektrik tesioahn1 havi (60) 

yabkh ve ketif bedeli (86,600) lira olaa butane bin1111, 10 haziran 
935 larihinden itibaren 21 giin miid_detle yeniden .,ksiltmiye konul • 
muttur. Mukavele projeainin Ye mUnakaaa .-.-tnameainin kat'i temi • 
nat ve oitiiationlar iizerine yap1lacak tediyat kayidleri atai•daki 8 "• 
9 uncu maddelerde yaz1h oldugu fekilde deiittirilmi,tir. 
2- Ekoiltme, 1 temmuz 935 pazarteoi giinii aaat 15 te Zonruldakta 

Amele Birligi binannda yap1lacakhr. 
Antalya aaliye hukuk hakimlitin- 3 - Bu ite aid evra.k tunlard1r1 

den: A) Ekailtme farlnamesi, 
Miiddei Antalyada tiiccardan Hac1 B) Mukavele projesi, 

Kadir vekili avukat lomail Hakk1 im- C) lntaat tarifnameai, intaal itlerl fArlftames!, llcllk ve ooiuk ou "" 
zuile Antalya aoliye hukuk hakiJn. kirli au borular1 f&rlnameai, elektrik, dahili telefon, elektrik ainyal te-
ligine verilen 4/10/934 tarihli dava oioatr ~artnamesi. 
arzuhalind'e miivekkili Hact Kadirin D) Mesaha cetveli niitnUnesi ( miktarlar, vahidi ktya1i fiat ve umum 
miiddeaaleyh lata.nbul Sirkeci Hami • fiatler haneleri miiteahhid tarafnHian doldurulaeakhr.) 
diyetii .. M cadd-i 27 numarah maia- E) Proieler ·ve planlar, 
zada biraderi Miinir Remzi nezdinde 4 - Talibl.,.. bu evrak1 (25) lira beclel mukabilinde Zonruldak A· 

mele Birliiinden, lotanbulda Tiirkiye t, Banka11 latanbul tubeoinden 
..e ~art•kapt Kiirkcriiler ookai1 19 nu- alabilirler. 
marah hanede Antal yah y eltenli 5 - Ekailtme kapah zarflad1r. Teklifler ihale aaatind- bir aaat 
~evketin Antalya Osmanh Bankallna nvel makbuz mukabilinde Amele Birliiine tevdi edilmit olacakt1r. 
buened medyun bulunduiu 500 li • 6- Haotane ihale heyeti, an makul "" muvaf1k fiat Yeren taliM in· 
raya kart• miivekkili Hac1 Kadir ke- taah ihale edecektir. 
fil olup hululii vadede medyun miid • 7 - Eksiltmiye girebilmek icrin ioteklinin teklif edeceii infaal be • 
daaleyh ~evket tediyei deyin elmedi • delinin yiizde yedi bu~uiu niobetinde nakid, muteber banka mektubu 
tinden kefaleti itibarile miivekkili veya Ergani ve S1vas • Erzurum iatikraz tahvili.h olarak muvakkat Ia· 
Hac1 Kadir rnezkur 500 liray1 medyun minat vermeai ve bundan ba,ka a1ai•daki veoikalan haiz olup JOII.,.... 
namtna Osma'fth Bankaatna tediye e· meai liZ1md1r. 
derek medyunun oenedini ahzeylemit A) Bu ribi itleri yaphgma veya bu ribi intaatta orahtllilna dair 
ve medyuna icra daireai marifetile evrak. 
mebli.g1 mezkurun tediyeai icrin Ode- B) Ticaret Oda11n11 kayidli olduguna dair veoika. 

C) Kanuni ikametrah roaterilmesi. me emri teblig edilmi1ae de borcunu 
8- Kat'i teminat: I hale keabi kat'iyet ettigi zaman sitiiationlar lize· inkar eylemi1 oldugundan mebli.j• rinden yiizde on tevkif edilerek muvakkat teminat yiizde oa bete iD-

mezkurun tarihi tediyeden itibaren lag edllmek ouretile ahnacaktlr. 
yiizde dokuz faiz ve inkanndan do • 9 - Sitiiationlarm verilmeoi, mukavele projeon..le yaZ1ld1jt ribi ay-
layt kanunen muktezi tazminat ve da bir olmay1p on bes gUnde bir yaptlacakhr. 

bilcUmle maaarifi muhakeme ve yi.iz- ·-----~~~~~~--------... ------------· 
de on iicreti vek.iilet tahailini iatemi, Uludag"' Otel

1
• 

ve miiddeaaleyh ~evkete teblig olun-
mak iizere latanbul tebligah Adliye 
mUdiriyetine cOnderilen teblii ilmii· M h I d 
haberi arkaama mumaileyhin Akcra•e· Bursa Vilayeti Hususi u asebe Miidiir iigiin en: 
hirde oldutu beyanile bilateblii iade 1 - Bursa Huauai idareaine aid 14 odayt ve bir biiyiik salon ile bir 
k•hnmlf ve olauretle dava arzuhali kazinoyu ve iki banyo daireaini ve elektrik ve au ve telefon teaiaatlnt 
Ak~a,ehire gonderilditi halde Akcra-
tehirde rooterilen adreate bulunama- ve biitiin mefrutat ve mobilyayt havi Uludag oteli a~tk arthrma ile 
d1g1 ve fU auretle mumalieyhin mii · ve ii!;: sene miiddetle kiraya verilecektir. 
kerreren yap1lan aramalar netice • 2- Otelin tahmin edilen kiraat aenevi 300 liradtr. Arthrmaya rire
oinde Antalyada ve latanbulda ve Ak· 

cekler muhammen bedeli ii!;: aeneligi i!;:in ', 7,5 heaabile 67,50 lira 
~a,ehirde ikametgahl mecrhul kalm•t 
ve miiddei vekili de gerek dava arzu- muvakkat teminat paraamt Bursa It Bankaama yattracaklardtr. Mu • 
halinin ve cerekae da vetiye varaka11· vakkat teminat olarak Banka mektubu, iatikrazt dahili, Er~rani De • 
n1n birlilrie olarak ilanen tebliiini miryolu Hazine tahvil veya bonolart dahi kabul olunur. 
taleb eylemit ve mahkemece de hu -
kuk uaulii muhakemeleri kanununun 3 - Otelin demirbat efy& ve mobilyaa1 arthrma kaime ve f&rtna• 
141 ve 142 nci maddel...-i mucibince meaiue ili,ik cetvelde goaterilmi,tir. Umumi ve huauai f&rlname Da

dava arzuhalinin n davetiye varaka- imi Enciimen kaleminde olup artttrmaya ittirak edecekler mezkur 
11n1n bir niishallnm mahkeme divan- tartnameyi tetkik ve miitalea ederler. 
haneaine ta1ikine ve 1atanbulda miin· 
tefir Cumhuriyel gazetesile ili.n•n• 4- Otelin ihalesi 13/7/935 &iinlemecine raagelen cuma &'iinii aa· 
ve tahkikahn 16/7/935 tarihine ta • et 15 te Buruda Hiiki'imet daireainde Vila yet Daimi Enciimeni tara· 
likine karar verilmif oldu(undar. ftndan yaptlacakhr. 
miiddeaaleyhin esaa dava hakkmda 5- Talib olanlarm Enciimen kalemine miiracaat etmeleri ve tart· 
bir itirazt olduiu takdirde tahkikalln 
muallak bulunduiu tarihe kadar An- nameyi ~rormeleri ilan olunur. (3461) 
talya aoliye hukuk hi.kimligine bil • 
dirmeoi ve tahkikahn muallak oldu • 
;u 16/7/935 aah ,Unii Antalya aaliye 
hukuk mahkemeainde haz1r bulun • 
maa1 veya bir vekil gOndermeai ve aksi 
takdirde tahkikat ve muhakemata g•
yaben devam edileceii il&n olunur. 

Sahib ve Ba~multarnn Yunaa H adi 
Umuml ntfrll/atl ldara eden YllZI /f/.erl 

Mtldilril: Hikmet Miinil 

lfatbaacJllk v• Ne~r111at Tiirk Anontm 

61rlutl • /atanblll 

Van Golii Gemi i,Ietme 
idaresi Miidiirliigunden: 

Doktor 150 lira ayhk iicret 
T orna ve fereze uatast 100 • • • 
T eaviye ve motorcii 120 • • • elektrik itlerinden 

•nlar. 
lntaiye ve demirci ve 
marka uataa1 120 • • • 
Modelei ve marantoz uatu1 100 :t :t :t 

11 

Hayatm ne~esi 
dine olmaktJr. 

HORMOBiN 
tabletleri 

Yorgun viicudlan 
din~l~,tirir. 

iKTiDARSIZLIGI 
_ Ye 

BEL GEVSEKLiGiNi 
~derir, ya~amak ne~tSini iade eder. 

l::czanelerde bulunur. l<tanbulda fiatl 
ISO Kuru$ Taf<iiAt i~in Galata poata 

kutu5u l!?~!=i 

latanbul Saghk ve Soayal Yar

dtm Direktorliigiinden: 

Aakeri Ttbbiye mektebinden 

1321 y1lmda izinli !;:tkarak al • 

mtt oldugu 2281 numarah taba • 

bet diplomaamt kaybettigi anla• 

t•lan Dr. Danyala Saghk ve Soa• 

yal Y ardtm Bakanhgmca yeni 

diploma verileceginden onemi 

kalmtyan eaki diplomas! her ki· 

min elinde goriiliirse ahnarak 

ad1 yazth bakanhga gonderilme

ai veya bulundugu yerin Saghk 

Direktorliigiine, yahud hiikumet 

tababetine verilmeai ve elinde 

tutulacak kimsenin de aaglam 

kefillige baglanarak admtn bil • 

dirilmeai ilgililerce bilinmek ii • 

zere bilit olunur. (3409)" 

Dermatolog, Venerolog 

Dr. HAZIM 
Bevo~lu, f•t. rad. Bt>kar ~. No.9 

Osmanh Bankas1 ilam 
Oomanh Banka., hisae oahibleri , .. 

nel kurultay1 1935 haziran1n1n 18 incl 
oah riinii Londrada toplanm•thr. 

ldare mecliai tarafmdan biaae a.a • 
.hiblt!rinin tasdik111a aunulan kararlaP 
birlikle kabul olunmuflur. 

24 haziran 1935 ten bathyarak, 66 
aayth kuponun gosterilmeoine karp 
hiue batma temettii olarak 3 tilin ve
rilecektir. 
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Kanzuk eczanesi miistahzarahndan: 

K.REM BALSAMiN 
Ciddi ve §ayam itimad elli senelilt 

bir giizellik kremidir. Bir defa (KREM 
BALSAMI:s") kullanan ba§ka krem 
kullanmaz. 

,--TIFOBIL 
Dr. lhaan Sami 

Tifo ve paratilo hasuhklanna total· 
mamak i~in aj!;lzdan ahnan tifo hap· 
l•n·i'r hi~ rahat.,zhk vermez. Herke• 

slabilir. Kutusu 55 Kr. ••• 

Ayvactk aaliye hukuk hakimlitin • 
den: 

Ayvac•tm Kosedere koyiinden Yell 
oilu Mehmed'in kan11 Ahmed Ina 
Rukiye aleyhine a<;hjt botanma da• 
vasmda muayyen gi.inde muhakemeye 
relmiyen Rukiye hakkmda gtyab ka• 
ran vt!rilmit ve Rukiye ikametrih1nt 
degiflirdiginden ve nerede bulunduiu 
bilinemediginden gtyab karanntn iii.• 
nen tebliiine Vt! muhakemenin 27 ha• 
ziran 935 pec,embe riinii aaat on ii<;e 
talikine karar verilmit oldutu uauliin 
141 inci maddeaine tevfikan ilan oo 
lunur. 

Zayi - Niifua tezkeremle liman 
hllviyet ci..izdanunt, namtma ~tkanl • 
mtt aeyriiaefer veaikaarn1 zayi ettim. 
Y enilerini c;Jkaracaj"•mdan e1kile,.i .. 
nin hi..ikmii kalmadtitnt il&n ederim. 

Mehmed oglu Mahmud 1330 In• 
bolulu, Yaakapaftl 510 No. It mavnac:a 



Acele tmeyin 
Bu y1l odun, kiimiir almak it;in ace~e etmeyin ..• 

Y AKINDA PiY ASA Y A YENi 
• •• •• 

BIR · KOMUR IKIYOR ••• 
• 

• • • 

Acele Etmeyin 
Bu qzl odun, komiir almak i~in acele elmegin . .... . 

' .. ... 
YE i ,.. i, 
EN iDARELi EN TEMiZ 
K0M0R OLACAKTIR ... 

• • • 

Bu gzl odun, komiir almak i~in acele elmegin •..... 

PiYASAYA c;IKACAK OLAN 
Y E N i K 0 M 0 R (j B E K L E Y iN i Z. 

• • • 


