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Hükiimet asilerin suçla- Kamutay, Birinciteşrinin birinde 
rını bağışlıyacak mı? toplanmak ~zere kapandı 

15 birinciteşrinde Y~nanistanda rejim Saylavlar F .. fansa korkuyor! 
için genel oya baş vuruluyor rurddaşları hava ·---

Lozan zaferini ha· R~k~~ı:· ı:!ı~~7:1a,--;.~ü:~· tehlik_esini. bilen üye Almanya için lngiliz deniz kuvvetle· 

ı b
• b la::arın cüm~uriyet rejimine ~~- olmaga çagıracaklar ''rinin yüzde 35 i nisbetinde bir 

tır atan ır aşarım nun,ve~n:ıel~rı v~ genloyun (reyıa · Sayın başkanlığa, . . • •• 
:1un1 Bırıncıteşrınde yapılması ka Sayın Kamut&y üyelerının ana- fıJo kabu} edıJırse ... 

Bay Şükrü Saracoğlu 

Tilze Bakanı Bay Saracoğh.: 
Şükrünün (Ülkü) de güzel bir ya

zısını okudum. Bu, İstanbul rıhtım 
şirketinin devletçe satın alınması 
dolayısiyle eski rıhtım §İrketinin 

·çyüzünü göstermek ve satın alma 
~artlarını anlatmak için yazı~mı~ 
bir yazıdır. Satın alma işinin bü
tün resmi konuşmalarını yapan 
devlet a""rlamınıu d~a.r.uda.n. :a9hu-.
Y" ~aracoğlu oıdugu dü§üiiülürae 
bu yazıların değeri hemencecik 
anJaşılır. 

Biz bu sütunlarda yıllarc~ Is-
ı 

~anbul rıhtım şirketinin bu ülküye 
' '(•rdiği zararları yüksek sesle hay
lmmış bir gazeteciyiz; fakat açık
ça söyliyelim ki Saracoğlunun ya
zısını okuduktan sonradır ki P!kİ 
nhhm şirketinin Türk ulusu ıçin 
tehlikesini bütün ağırlığı ile ~.nh· 
yabildik. Çünkü bu tehlikeler im· 
paratorluk devrinin yıkıntıları i· 
çinde gizli dosyalar arasında bü· 
yük bir dikkat ile Türk kamo]Un
daı: ( elkôrı umumiye) saklanmış 
bulunuyordu. Saracoğlu yelgeli 

ASIM US 

(Sonu Sa. 10. Sii.. 3) · 

ı·arlaştırılmıştır. temel kanunumuzun 14 üncü. mad-
Içişl(>ri Bakanı geneloyun 15 desindeki ödevlerini yerine getir

Birinciteşrinde yapılması hakkın ıneleri ve dinlenmeleri için önü . 
da bir kanun projesi hazırlamak · müzdeki birincitesrinin birinci gü
;ın başbakandan emir almıştır. nü toplanmak üze~·e bugün Kamu-

Venızelist partisi başkan vek:- tayın çalışmasına son verilmisini 
~i, cıiğer ayırtık (muhalif) parti önergeriz. 
le-r liderleriyle anlaştıktan sonr1 Takrir reye konularak kabu! e· 
uki cümhuriyetçilerin gene!oya dilmiş ve başkan Abdülhalik Ren· 
i;tirak etmeleri için başbakau.fa n da toplnatıya son verirken şu ıöy· 
umumi af ilan etmesini ve son İ5 levi vermiştir: 
yan mahkumlarına, zapt ve müsa Sayın arkadaşlarım, 
dere edilen mülklerinin geri verit Hepinizin sağlıkla gidip gel -
rnesini istiyecektir. menizi, yurt içinde dolaşırken ha-

(Sonu Sa. 12. Sü. 5) va tehlikesi hakkında tanıdığınız, 

Macar Başbakanı 

Kral 
istiqor ! 

Krallığı tehlikeye giren Otto 
(Yazısı 12 inci asyf amızda) 

rastgeldiğiniz yurttaşlara bildik • 
lerinizi söylemenizi ve buna üye 
olmaları söylemekten geri kalma
mamzı diler, her birinizi ayn ayrı 
candıari ve saygı ile selamlar ve 
meclisi 1 teşrinievvelde toplamak 
üzere bugünkü içtimaa nihayet ve
riyorum. (Alkışlar). 

Sırrı lçöz (Yozgat) Atr.türk'e 
saygılar. 

Birinciler 
Okullarını en iyi derece · 
ferle bitiren çocuklarımız 

Sulhi Fethi 

Papa Eftim sakalını da kestirdi 
imam ve papas-

larm sokaklarda 
ruhani kılıkla ge -
zememesi ve her 
kes gibi sivil elbi· 
selerle dol~ma. 
aı başlı başına bir 
yenilik olması ba. 
lummdan halkın 
da merakını uyan 
dırmaktan ve bir 
çok kimse papaa · 
ları yeni kılıklari
le görmek iste • 
rnektedir. 

Bu arada mu· 
hafazakar· 
lıkta çok ileri git· 
nıiş olan katolik 
Papaslarının, ka · 

nunun sarahati karşısında papas kı 
hklarmı çıkarmaları lstanbuldald 
katolikler arasında bir devrim (in 
ktlap) sayılmış ve büyük •bir mem 
lluniY.etle karşılanmı§tır. 

Diğer taraftan dün P~pa Eftim, 
fazla geldiğini ve sivil elbiseye 
uymadığını söyliyerek gidip bir 
berbere sakalını kestiımiştir. Re· 
simde görüyorsunuz. 

Sıddık Münir 

Bu yıl Hıelerimizi ve orta o • 
kullanmızı en iyi derecelerle bi · 
tirmeye muvaffak olan çocukları· 
mızı arkadaşlarına ve yurttıışlara 
tanıtıyoruz. 

Dün Vefa lisesinden birinci çı· 
kanların resimlerini basmıştık. Bu· 
gün de İstanbul lisesinin fen ve 
edebiyat kollarını eşit derecelf!rle 
bitiren dört gencin resmini bası • 
yoruz. 

Sulhi ile Fethi edebiyat kolu • 
nu, Sıddık ile Münir fen kolunu en 
iyi derecelerle bitiı·mi§lerdir. Kcn 
dilerini kutlularız. 

Almanların yen~ 

Londra, 14 (A.A.) - Yon Ri. 
bentrop, dün akşam Kroydon' a 
gelmiştir. Bu sabah deniz kona~
malarma yeniden başlayacaktır. 
Diğer ilgili devletler itiraz Ptme -

•dikleri takdirde bu sene toplan · 
ması kararlaştırılmış olan konfe . 
ransı beklemeden şimdiden bir 

anlaşma yapılabileceği sanılmak • 
taClu. 

krıivazörlerincl en Doyçland 

Paris, 14 (A.A.) - B. Laval, 
Alman - İngiliz deniz görüşmele • 
rinin ilk sonuçlarını bildiren ln • 

giliz notasına verilecek karşılık 
hakkında, deniz bakanı B. Pictri 

ve deniz genel kurmayı ba~kanı 
Amiral Duran - Vi.e! ile uzun uza· 
dıya görüşmüştür. 

(Sonu Sa. 12. Sü 1) 

Dikkate değer bir mevzu ..... ._ ............................ ._ 

Gençlik okumuyor! 
"Saz gibi bir vücut üzerinde balkabağı 

gibi kafamız olacaktı ! ,, 
Gençlerin kültür derecesini anlamak istiyen b:r 
Fransız gazetecisinin aldığı cevaplara bakınız 

Bir Frr.nsız gazete muharriri 
gençlik kültürünün derecesini an· 
lamak istemi§. Gençlerden birine 
bir takım ıualler sormu§. Alclı~ı 
cevapları yazıyor. Ozerincle dur
maya değer gördüğümüz için bun 
lardan !>ir kısmını buraya geçiri· 
yoruz: 

- Viktor H ügoyu birkaç defa 

okudunuz mu? 
- Hayır, hayır, okumadık .. 

- Peki, en çok ne okuyor-
sunuz? 

- Gazeteleri. 
- Ya şiirleri? Hiç şiir okumu-

yor musunuz? 

(Sonu Sa. 12. Sü. 1) 

Bir nezaket meselesi .... 

Bayan - Ah, alfederainiz .. 
Bay - Rica ederim, lütfen ge çebüirsiniz! 



Adisahahadaki ltalyanların 
çoğu Habeşistandan çıktılar 

Ankara hapishanesinden kaç ınlar 
Ankara, 14 (Kurun) - Ank.:ıra hapitltaneıi müdü1U.:ğüne rnii· 

tekait jandarma zabitlerinden Ba,. Kemal tayin eJümiıtir. 

it al ya 

Bir iki akıam evvel hapiıhane duvarını delmek suretiyle kaçatl 
Jört mahkumdan üçüncüıü de b.ı gün yakalanm1fhr. Dördüncü ka· 
<:ak yakalanmak üzeredir. Mahpu•ların, karyola demirlerini lctıllan· 

mak suretiyle hapish2ne cluvarım delJiklerE anlcqılmııtır. 

Çin seddini aşan japon-
Hô.:Jisede ihmali görülen m<::nurlar hakkımla tahkikat yapı(· 

maktadır. Bunlar fiddetle cezalan d:rılacahlardır. 

Duğu Af rikasında ~ 
bir hava komutan- lar ya/ıarı almak üzere H' caz vel ahtı 

Ankara, 14 (Kurun) - Hicaz 
veliahdinin temmuz başlangıcında 
memleketimize geleceği an~aşıl . 
maktadır. VeHahdin ziyaret1 husu· 

hğı kuruyor 1 Japon uçakları Pekin şehri üzerinde 
Pnri.s, 14 (A.A.) - Exelsior 

gazetesinin Romaya gondcrdiği gÖslerİş yaptılar 
si bir mahyiette olacaktır. 

aylarının sorularına cevap olarak Pekin, 14 (A.A.) - Dün beklenildiği gibi, Jeholdan gelen Japon 
bay Mussolini, demi~tir ki: .ıçakları, bu sabah Pekin üzerinde uçmaya baı~amışlardır. Yeni Adliye Müsteşarı 

"Hubeıista.ı iıleri lojik bir ıo • Pekin, 14 (A.A.) - 1700 kiıilik yeni Japon kuvvetleri, Kuzey, Çin· Ankara, 14 (Kurwı) - Yeni 
adliye müateıa:rı bay Hasarı bu · 
günden itibaren müateıarlık vazi· 
fesini asaleten yapmağa ba,lamış· 
tır. 

nuca vara-:akhr. llalya, kend1 kes· de bulunan Japon garnizonuna katılmak üzere bugün Şingudan 
kilini (mukadderatını) kenJi e · Toraya ve Tan::kuya gelmiılerdir. 
gemen::lir. Sınırlarımıza kar,ı ya· Buradaki Japon askerinin sayısı şimdi 2400 e çıkmıı bulunmakta · 
pılan hötlem (tehdit), baılansı - :lır. 
cında değil, fakat büyüme devre· Aıkeraizleıtirilmiı bölgeye giren 13 trenden sekizi Kuzey Çine git-
aindedir. Bunun içindir ki, l~alyan mek üzere Şanhaykinanda kalmışlardır. Bir vurtseverJik - Habeı ilgileri aorumunu en a · Tokio, 14 (A.A.) - Nankir. hii kumeti ordusu ile general Yuhsues " Balıkeıir 13 (A.A.) - Meml~ çık ve en radikal bir ıekilde orta· chunı kuvvetleri Hopei ilini bu ayın 25 incle boşaltmıt blunacak-

ketimizin tanınmı§ tecimenlerin 
den Emir oğulları Mehmet, Ah 
met ve Ali karde,ler Balyadak: 
bütün özelgelerini Kızılay ve Ço· 
cuk Eıiı geme Kurumlarına tebe.
ru etmiılerdir. 40 - 50 bio lira 
değerinde olan bu özelgenin üçt~ 
ikisi Kızılayın, üçte biri de Çocuk 
Esirgeme Kurumunun olacaktır. 

t tardır. ya a ıyoruz.,, 

Bay Muao1ini, ıunları W.mıı • Pekin ve 1 İ1jtn Çine/eki lngiliz askerleri 
tır: k Londra, 14 {A.A.) - Reuter a jamanın öğrendiğine göre, Boxers' 

"F ranaa ve ltalya kuvv~tli i i , 
er andlafmaaile Pekin ve Tiyen · Çinde bu!undurulan İngiliz asker· 

ulustur. Roma andlaşmaları, bu iki . 
•erlerinin geri çekilmesi dcşünül mektedir. 

ulusun harpsonu ilgilerini yani bir 
il 1 Pekin, 14 (A.A.) - Reuteı· ajan ıı ayları, Çine Japon İsteklerini bil 

şe~dc ı:o!-ituktan batka, Ü ie eri · diren ataıamiliter B. Takahnshi i!e görü{müıtür. 
miz arasında daha ırkı bir çaht· 

Ataşamiliter, Japon kuvvetlerinin Kupeikudclan geçtikl~rini ve 
ma biı liğinin temellerini atmıı • 

~imdi bu tarın 30 mil kuzeyinde bulunun Miyuna yaklaıtıklarmı 
tır. Her zaman akimaar (nikbin) 

söylemittir. 
olmalı ve o1mak istemelidir. 

AD SABABADAKl Pekin, 14 (A.A.) - Çinliler, son defa sel~iz Japon subayının yaka. 
iT ALY ANLAR lanmasmdan dolayı üzüntülerini ( teessürlerini) bildirmiılerdir. 

Emir oğullarının bu hayır se· 
verliği burada ve Balyada kend:. 
lerine karfı derin bir sevgi uyar> 
dırmıştır. 

Ad'!:n'.r.'J~, ltl (A.A.) _ Adi- Şaharın Japonlar tarafından i~ galinden korkulmaktadır. Gen~) müfetti~Jerin 
sa11iı 11 Yi ~hn!a1c "Snbaba-i'e:k1 ltalyanların çoju, _ _ 

Eritra:•:ı gitmek üzere Habeşistan Kuçuk anlaşma 
<l"': '.:r1<mıtlr.rdır. Geri ~ala~ların, konseyi toplanıyor 
,. ? ::~ek ay ortasında gıtmege ha· .. .. 

ı .ı w .. l kt d' Belgrad, 14 (A.A.) - KuçJk 
. H~b~s hükumeti, tıbaylara her· anlatma konıeyi bu a:ın 26' ıındn 

•·• · e.n ... ıgı ısoy emne e ır. 

1 L • b: hAd' · ··nu'"ne 1_. Bled • Slovanya ıehrınde toolan· 
ı-;:::.ngı ar a ısenın o ~ • w 

mek Habeş topraklarında oturan maya çagr~lmı§tır. 
b ı k d. muhafızları ile B. Y evtıç, toplantıdan sonra B. 

yn <\ncı arı en ı 1. w • • • 

k l tm. t' Lava ın çaanaı üzerıne Parıseo ~ı-oruma arını emre ıt ır. . 
DOCU AFRIKASINDA HAVA decektır. 

KOMUT ANLICI "ım"""" __ ............ ·-.. --·-·-"· 
dinin ltalyan · Habeı meselesine i. 

Roma, 14 (A.A.) - Resmi ga -
liıik hiçbir önergeıi getirmediği 

zete, doğru Afrikasında, yüksek 
ıöylenmektcd ir. 

komiserliğin kontrolu altında özel 
bir hava komutanlığı kurulma11 VEHIP PAŞANIN KARDEŞlNIN 
hakkındaki kanunu yazmaktadır. SOZLERl 

Torino, 14 (A.A.) - Ordu ku· Osmanlı p&falarından VPhibin 
ımand•mı tarafından gözden geçi· Habe§İıtana geçerek Habe§ ordu
rilen yeni dağ topçu kuvvetleri, aunda kumandan olduğu yazılmış· 
doğu Afrikasına doğru yola çık • tı. Vehip pa§anın burada bulunan 
mı§tır. kardeıi Esat paıa ıunları lÖyle • 

BlR Y AlBA:NCI A YT AR iT AL- mittir: 
YADAN ÇIKARILDI "- Enver paşa Iran üzerin • 

Roma, 14, (A.A.) - ltalya i· den Bağdada büyük bir hareket 
çin elverişli olmıyan haberleri yapmak niyetinde idi. O sırada 
yay~1akla ıuçlu bulunan Şikago benden on yaş küçük '-'lan ki:irde · 
Tribün gazetesi aytarı Davit Var· şim üçüncü ordu h-umandanı idi. 
rah, sınır dışına çıkarılmııtır. Enver pa~a ona Bağdada g~decek 

YALANLANAN HABERLER ordunun kumandanlığını teklif et-
Roma, 14 {A.A.) -Uvora Fas ti. Kardeşim bunu kabul etmedi. 

cista gazetesi, Habet hükUmeti Istanbula döndü. Umumi karnr • 
Masunyı ltalyan aomalisine bir • 
ıe,tiren bir demiryolu yapmalı gah emrinde iken mütareke imza. 
kabul ettiii takdirde ltalyanın landı. Kardeşim koyu bir ittihat . 
her türlü ıüel hareketleri ıeri bı~ çı olduğundan Ferit paşanın giizü· 
rakmağa hazır bulunduğu ,eklin· ne batıyordu. Tevkif olund~t Be • 
de İtalyan hükUmetiniaFran11z ve kirağa bölüğüne kondu. Soma ser-

. lngiliz hükumetlerine yeni bir ko- best bırakıldı. Yine tavkif oluna • 
taıma yolu önerıelediii hakkında cağını anlayınca bir Italyan pasa
on::lra:fo. yapılan haherleri yalan • portu ile bindiği trende j~lenen 
landrrmaktadır. bir cinayetle alakası var diye tu· 

Roma, 14 (A.A.) -Ha.betiatan tuldu. lki sene hapsedildi. Alman· 
da kurulacak üç taraflı bir Fran · yada, RomanyaCe. kaldı. Son za · ı 
sız . İngiliz. ltalyan koruncaiı manlarda Mısırda idi Bir se·ıeden 
(protektora11) hakkındaki yaban- beri kendrisinden haber alamıyor· 
cı haberler yalanlanmaktadır. dum. Mali sıkıntıda idi. Ilun .m tc, 

Şimdi Romada bulunan ltalya · ı sirile Habeş ordusunda bir vazife 
nın Londra büyük elçisi B. Gran· kabul etmiş olabilir.,, 

.-; 

r an 
Fabrikasın
da. patlama! 

1500 

Ankara - lçliik&rib ıuua lao.· 

zırladığı haber verilen bir projeye 
göre m~mleket 6 bölıeye ( mınt~· 
ka) bölünmekte, her bölgede bit 
genel müfettiılik kurulmaktadır 

Proje kanuniyet keape-derae 
müfttişi umumililerin vazife ve le\· 

lahiyetlerini tayin eden kanundr. 
da tadilat yapılacak ve umumi 

işçi öldü sanılıyo1" müfettitlere daha genit salahiyet 
ler verileceldir. 

Berlin, 14 (A.A.) - Reımt bir ===========~ 
komunikede, Remdorf'daki "Wu. çilerden timdiki halde öirenildi· 
faliache anhal tininche sprenrıtof. ğine göte 52 kiti ölmüf, 75 kiti 
fabrik,, adlı patlayıcı maddeler çok ağn ve 300 kiti hafif yaralan 
yapan fabrikadaki patlamanın mıttır. Gece ya'i-111nda alevler he 
saat 15 de olduğu bildirilmekte nüz ıönrnemit, fakat yeni bir pat-
dir. lama tehlikesi ıeçmiıti. 

Patlamadan sonra bir yangın Reinadorf fabrikaıı, Versav 
çıkmıt ve bu da arka arkaya bu andla,ma1ında ordu için çalışma· 
ka patlamalara sebep olmJ§tur sına izin verilen tek fabrika id, 
Fabrikaya ancak saat 10 da yalda Bu fabrika en çok dinamit veba· 
ıılabilmittir. Felaketin sebepler: rut yap•y.:>rdu. 
daha öirenilmemi,tir. Şimdiye Berlin 14 (A.A.) - \Vitten 
kadar yalnız, 10 ölü çıkarılmııtır. berg fakikasındaki patlamada 213 
Bazı çevenlere göre, bu patlama· iıçi ölml'ıılür. Hafif yaralanan bir· 
da ölenler, 1.000 ile 1.500 kiti a · çok iıçi. •ekrar çah,maya batln· 
rasındadır. mıılardır 

F abrilıada 13 Bin Kiti Yangıı• ıöndüğü için tem;zle · 
Çalıfıyor me iıler;ne haılanmııtır. Yardım 

Berlin 14 (A.A.) - Patlayır.ı iAleri hi!cı·m kıtaları taraf .ndan 
maddeler yapan Reinıdorf fabri . görülrn"ktedir. 73 yaralı timdi hat 
kasında 13 bin amele çalışmakla tar•J,..rdf" .,atmaktadır. 
idi. 01f"nlerin tam sayısı ve feln· Hit!cr . Ka:avn Uğrayanlar.ı 
ketin tafsilatı daha öğrenilmemiş 109 Bin Marh Vereli 
tir. Fabrika bölgesinin etrafında Vaşinp:~on, 14 {A.A.) - Pat-
hücum kıtalarının çevirdiği kor . layıcı maddeler fabrikası direktör 
donlar vardır. Yabnncdardan kim lüğünden bilclirildiiine SlÖre J.u. 
se yanqtırılmamaktadır. gün ak:arıs kadar 45 ölü kalt~l ıl· 

Vitenberg ve yöresindeki (c;. mı,br. 
varındaki) hastaneler yarahlarJn B. Hitler, fabrika direktör.ine 
dolmuttur. Bütün mektepler ve bir ba~3af?ı t~l,,,rafiyle kazaya ui· 
kamusal salonlar, hastane olarak rayanlar için 100 bin mark gön· 
kullanılmak üzere tutulmu,tur. dermittir. 

Ölenler Ve Yaralananlar lçbakanı 8. Frick de kaz:ı ye-
Berlin 14 {A.A.) - Reinsdorf rine «elmit. kendisi de kazaya uğ. 

patlayan maddeler fah ;kasmın rayanla?' için on bin mark vermİt· 
'utufmuında ve yıkılmaaında it·· tir. 

1 ramvay sosyetesife 
konuşmalar başladı 
Ankara, 14 (Kurun) - Bayın-

dırlık Bakanhğile İstanbul tram • 
vay sosyetesi müme11iller: araun· 
daki konu§malara bugün y~niden 
baılanılmııtır. Görü,melerin bir 
hafta süreceği anla,ılıyor. 

Ekonomi Bakanı 
Ankara, 14 (Kurun) -· Eko • 

nomi Bakanı bugünlerde lstanbu· 
la hareket edecek ve oradan Mos· 
kovaya ıidecektir. 

Stalin Yoldaşa sui
ksat teşbbüsü mü ? 

Bir lnıiliz ıazete.inin Varso • 
va muhabiri gazetesine gönde,..di· 
ği bir telgrafta Sovyet Ruıyada 

Stalin yolda§ın hüküm ve nüfuzu· 

na kar§ı yeni bir hareket yapıldı · 
ğını, komünist fırka11nın resmi sıa· 
zetesi Pravdanın, eski bolte,;k re-

ialeriden Venukidesenu yak~lana· 
rak Siberyaya sürüldüğünü yazdı
ğını bildirmiıtir. Bu adam Stalin 
yoldatın hayatına suikast yapmak 
için kurulmuı tedhiıçi grupunun 
{manevi lideri) olmakla itham e
dilmiıtir. Siy-.1 zahıta111n yijksek 
"''~twun.l...u.Eaıc:ıYC Uc ~o • ., ..... -~~ 

komiseri Orjanikides, ayni lıabere 
göre, memuriyetlerinden a:ıledil • 
mi,lerdir . 

Dobrica Türkleri 
Bükreı, 14 (A.A.) - Baıbr."an 

ile lçiıleri Bakanı, tüze yönetJ,;eri 
ve Türk elçisinden kalıç {müre'< 

kep) komisyon, itlerini bitirmi' v' 
Dobrica. Türklerinin Türkiyevc• 
göçetmelerine ait tedbirleri al-

mıılardır. Komisyon, alınan ted 
birlerin yeritimini .ağlamaya me 
mur bir delegeyi Dobricaya gön • 
dermeie karar vermiıtir. 

Türkiye elçisi ile ulusal ban · 
ka direktörü ve tecim bakam yap· 

mı' oldukları bir toplantıda çık1 
tecimenlerine verilecek dövizler 

meselesi hakkında gereken ted · 
birleri almıtlardır. 

Savaşların en akılsızcası 
Nevyork. 14 {A.A.) -Nevyork 

Times ıazeteıi, bafl>etgesinde, 
Chaco barııının imzalanmasmdan 
bahsederek diyor ki: 

"Bu harp, dünyanın §İmdiye 

kadar bildiği harplerin en akılsız 
ve en faydasızlarından biridir. 

Bu harbin ıebepleri ve amaç· 
lan hiçbir zaman açkça belirtil· 

memiıtir. Şako harbinde 100,000 
kiti ölmüıtür. Bu derece büyük 

kayıplar, harbin nekadar lüzum· 
suz olduğunu göstennektedir. 

En ıon elde edilen bu yarıt aai· 
duyu ve insel duyguların ilkel (ip-

tidai) yabanı içıüdülere karıı ka• 
zandığı bir uktudur. Bu sonuç, u· 
luslar sosyeteıinin aslından bir 
varlık olmadığını ve kurulması ge· 
rektiğini iapat etmektedir. 
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1 Gezintiler 1 • •taretler 

Topraksız 
köylüler 
Dofu oilôyetlerine 7°'alllD clii-

Sebze halinde 

~ ~1,=~ :;;~.alı ifitirsini-:: Rıhtımın uzatılmaaı 

Buğday fiyatların
daki artış nisbeti 

··- Beylıöyü. işine başlandı 
I..! Allah lıöyii, ekip bisenlerin •ez· Sebze hali nhtamnm at ve 
'"P oldalılan lıöylerdir. tola uzablmaaı iti bir müteahhide 

Beylrfyii, beyin malıdır. •erilmifti. Yapıya batl&nmlfbt. 
K.arafdar, kulübeler, laa,fvan- Haldeki dükkinlann kira7& Yeril· 

lQr. aiaçlar, tarlalar ribi Jıö7'e,. de meai de buıünlerde bitirilecektir. 
bir aJamın öz malıdır. Köyliiler: Bu ay zarfında ıa.lin muhakkak 
bunların yanında 6irer canlıı İf eur~e açılmuına çalıtılıyot. Jle. 
~v11etidir. Tarlanın efeli. i'lıü· ledıye. ekonomi direktörü bay A • 
Zil, çapcuı neyae, buradaki lıö7'ü ıun ~üre~~ ıık. ıık bale ıid~rek 
de rnal aahibine röre odur. y~pı ıılennı ıözden geçirdiği ıi -

B • •• •• f--Jal" • • • bı haJ ardınca ral•-• tam b• ~v zoyu, cvcı ıtenın son aa• • • .,. 1' ,__nın ır 
d;r. Son par~cuıdır. Buna Defa ıntızamla. batlaman İçin ilıili (a· 
ltbaylılılannda oldııfu ,illi, Batı likalı) k11111elerle ıll'Üflnektedir. 
llba7fılılannda da fopralıaız lröy- Bu~ .bale kaYUD, karpuz, Iİ· 
l;,~ rarelinir. mon ııbı yıyec:ek maddeleri de a· 

O .J,,. b" • f alı ,J b ı· hnacaktır. Yeni hal açıldıktan ıon· 
u. ır neoı opr uere ~y ı· • . 

linin 
1
·,,.:111 • • •• •• ·ım ·c1· ra tımcJ& dıprda Atılan ve ha

1
-,..-., ıpn arınıp rı eaı n . . . u:ı 

ıçbalranı Şük .. K. D .. getınlmıyen ıebze ve meyvaların 
ru aya orı ur d t" •1 . . Btıır aınırları ifinde hayatin a ıe ırı meaı temın edilecektir. 

nm T tul b" • • ·ı f6puıfa bajlıyan, ründe on •em u ~n ar ıstatııtı e ıör~, 933 
aaalini, topralıtan rul« ~ ıeneaıode halde toptan 182681 kap 
ıçirı harcı- in8Gnl-- .ıerd' • aebze, 245531 kap meyva tabi. 
. ,_. ... ... .., rnı, ....... B 1 k . ıçimle lıen4i derdi, lıendi ishraln ~ı., .... • un ann ıymel1 2574575 
~bi duydu. hrayı bulmuttur· 

Devrim rejimi topralı iiafünde 933 aeneai~ 818365 kilo h•m· 
hala hir ( aerl) hayatı .areıı v~ y~, 557120 kı~ talnzkabaiı, 963 
;,alnız bGflıalan için salıtanları hın 300 kito bıber, 1975500 kilo 
fopıqa bcığlıyaralı iruanlaıhrma- domatea, 554877 kilo ııpanak, 394 
>" dmaedi. ' bin 740 kilo lahana, 490773 kilo 

• • • pırua, 130081 kilo p~ncar, 41600 

Türlıiyeil.e 21 ilbaylılıfa ,......, kilo aemizotu, 360523 kilo havuç 

inaanlara verilmif SBJ ~tlilı Otlr- Ablmııtır. 
dır. Buna 25 il6a7'alıtalri evltalo Geçen tene zar~mda 315318 ki· 
'fit 194 -:ıt1:Jı.: de ilcioe _,J• • L.- lo elma, 143589 kdo armut. 409 

ı;u ,... caınız, ,...,-. b" 99Z k"lb 
"rmza 4.335.112 dönümliilı 116 ın ı .üzüm, 1~13 kilo ki· 
çiftliji bann4ıran 6ir topralı ro-T· raz 66073 kılo teftah ıablmı\tır. 
çar piar. ' , Api aene içinde 1448990 pa~. 

Ba toprajın i imle 6J8 lıö hcan, 1506220 hıyar, 228625 ma. 

tilrleri, biçtikleri toprafın bir •an ljbr. 
timine bile aahip değildirler. Drtarda perakende Atılan mey· 

638 lıöy halin bu çiltlilrl~r ın İ· va ve ıebzeler bu rqamlar dışın· 
çinJe GfGfı )'alıan Nrl latqafı ya- da kalmaktadır. HJ açıldıktan 
tarlar. tonra hale ıelmeden Atıf yuak 

Bri 6:el ~llilılerde )'Clfl.)'On ;. edil~ _lıtanbulluların bir yılda 
iri >Ü hine yalnn iruanclan flat· yedilden meyva ve aeLzenit1 haki· 
ica 7tllıında gene 10? lıö1 oaıtlu ki tutarı anlqılacakbr. 
iri toprafı )'Gfmrır rözler fibi ııöz· B • h , ___ .... , _.... ._ ır eroin imala" thanes1 
w:mcır e, toprmı nuretiyle yan-rnalıtallır. daha meydana çılcanldı 

Efer Türlıiye ölsiiaiintlelri top Balurköye ballı Nitoa köyünde 
ralmzlan .Ae8Gh lıatar84nız /tar· bay Abfm çiftliiinde bir heroin 
!'nıza üç milyondan az olnul'~n imalathanesi meydana çıkanlmıt
ınaon rılıacak ve bunlar sİHen ıo. tır. Kemal ve dayısı Fehmi ile yan• 
V!ı ider ri6i, arı Uter ribi. topralı larmda çabpn italyan tebltaı1n • 
İdiyecelıtir. dan Moiz yakalanmıftır. lmal&t • 

• • • hanede olan on kilo yapılmıı he • 
.. _ Topralmz lıöylüy~ topralı roin ile yüzlerce kilo iptidaf mad· 

aözii.. de bwunmattur. Jandarma vı: za· 
"- Al, ifte topralı, idedifin ıi- bit& tarafmdan tahkikat yapılmak· 

6i ~lf, aenin laalılnm oertlilı. . . tadır· 
Demelr için ortaya atılmq defil -==b~~~~cu~·n~ICl=~WI~=~~==-= 

dir. Bir laayahn lnırtarılıtıdır ya idir. Banan için 

r 
. .1 ~tlilıla iter ilıi Wundan Ja wetlı-

oprafa #ıö15üye vermeltte, Y7- lalı :.-:.-.ı ' 
liiyii topralılantlırmalıtalıi n-- -ı--..-e, iıucdl ener;üini yemelı-
?-"'•lıet topralılarım Jalwı 6J--:C, :,:,;:;:;:;wann izhralnm ort-

'..\letme imlıcinım verecelıtir. 
Ç

- I.....!! &-.-::-1.....!! Köylii)'ii lopralılandırmayı a-
un'"', ., ..... mni renif oe ı~I: et1• ı..._ 

ellerde laapsolmtıf olan lopralrlartl ı '*"' Olen IUlllU'ft 6a orta scamcm 
,. il • 1.._.!1...1 _, __ , lirrrtOM.m ,.,..,. Utiamara ki.i•fl 

e en te1U111Ue \" __ _, .. ır, ne ti!. l:ıı bir Wlıanılrr. 
foprcıfa konan lıa,,ital bu ;~ı,.r: • Sadri ertem 

Bujday üzerinde dün de borsa· 
da hararetli muameleler olmut ve 
fiyatlar biraz daha artmqbr. Yu· 

lan ıörülmüttür. Bu boyalarda 
5,5 kurut ile 6,25 aert buidaylar 
5125, ve 5,5 kunıttur. Fiyatlarda 
bilbaua on bet gündenberi artıt 
ıörülmektedir. Geçen mayıı ayı • 
nın yirmi dokuzunda, yumuıak 
buidaylar 4,5, ıert buidaylar ite 
4 kuruttan muamele görüyorlardı. 
Dün lıtanbul bor1&1ma orta Ana· 
doludan 45 ton buiday gelmitlir. 
Son bir hafta içeriıinde ise ıelen 
buiday miktarı 2500 tondur. Zi· 
raat bankuı da ihtiyaç görüldüiü 
takdirde buğday satııı yapacaktır. 
Bu itibarla daha fazla yükıelmi • 
yeceji umulur. 

ZiRAAT BANKASI GENEL Dl· 
REKTORONON SOZLERI 

Ankaradan ıelen bir t~Jırafa 
pre Zıraat Bankuı genel direk • 
törü bay Kemal Zaim tunları IÖY· 

lemiftir: 
' 

"- Buğdayın bu yıl az olaca -
ğına tlair şiQldiden bir hüküm ver
mek doğru değildir. Henüz yağ • 
mur rneYSimi geçmemiştir. Yağ -
rnur yağmadığını hesaba katarak 
ffatlar daha ziyade yükselirse hü
kilmetin buna karşı tedbirler ala • 
cağına kuşku yoktur. Buğdayı ko
ruma kanunu sarihtir. Fiatlar yiik
selirse pahalılığa meydan verme • 
mek için elimizdeki st-0klan piya
saya çıkanr, fiatlan indiririz.,, 

EKMEK F}A TLARI 

fiatlarına konulacak yeni narh 
çarıamba günü tatbik edil!i.ektir. 
Fiatlarda otuz para kadar b=r fark 

olacaiı Anılıyor. 

Brüksel sergisinde inhisar 
rakıları çok satılıyor 
lnhiArlar idare.inin Brükael 

aergiıine ıönderdiji mamulltm 
ç,,k raibet gördüğü haber ahn • 
maktadır. 

Türk pa viyonu ıerginin en gü • 
ael yerinde bulunmaktadır. Türk 
paviyonundan abnan ıeyl~r ara • 
tında bilhaıA takı çok harcan • 
maktadır. Son gelen bir haber, bu 
maddenin diğer birçok Tü .. k ma • 
mulatr arasında Belçikada bulu • 
nan Türkler ve Ermeniler tarafın· 
d~ da Yotabbldıtını Ciıtihlik e
dıldiiini) bildirmektedir. 

Serai, tetrinievvele kad~r oçık 
bulunacaktır. 

Sofya elçimiz geldi. 
Sofya elçimiz bay Şe•ki dün • 

kü ebpreıle Sofyadan te~rimize 
ıelmiftir. Bay Şe•ki, birkaç ıün 
lıtanbaldıı kaJacak • IODI'& Aclca 
raya ıiclecektir. 

Belediv - Evkaf 
Hakemler komisyonu 
çalışmaya baılıyor 

Belediye ile evkaf arumda • 
ki anlatmazbklan ortadan kaldı · 
rarak dört aaylavdan mürekkep 
hakemler komiıyonu pek yakında 
lıtanbulda çalrımaya baflıyacak • 
tır. iki daire ara11nda tahkimna • 
me hazırlanmıı ve imza edilmit • 
tir. Buna söre dört Aylav bü · 
tün anlqmazlıklan ıözden ıeçi
r~ekler ve alb ay zarfmda ıon 
kararlarmı vereceklerdir. Dört 
hakem araıında oylar (reyler) 

uygun ıelir ve bu ıuretle anlat • 
mazbk çıkm.:~ileri betinci 
bir hakem erdir. Komis • 
yonda belediye •e nkaf vekilleri 
ile ilıili (alakalı) memurlar ye ki 
tipler de bulunacakbr. Komiıyo • 
nun ıehir mecliıi salonunda çakı!· 
maıı muhtemeldir. 

Maltepede büyük bjr 
• lihid bulundu 

Maltepe belediye• binusının 

bahçeıi düzeltilmek üzere bzılır· 
ken kazmalar biraz derine dahn • 
ca bir mermere rutlanmı f bu • 
rada önemli bir ıey olduiu &ftla. 
Jılarak etrafı açılmağa bati nmıı· 
br. 

Sonunda buradan iki metı e yet· 
mit alb .tantim uzunluk, bir metre 
otuz bet aantim ıenitlik ve bir 
metre altmıt dört l&Dtim derinli • 
iinde eski bir mezar meyda.ra çık· 
mııtır. Mezarın yanmda da kapa• 
ğı vardır. Üzerinde rumcıı yazı 

Kartal ka1111akamlıtı ha ha • 
lutu müzeler müdürlüjüne bildir
miıtir. Müzeler müdürlüğünden 

memurlar Maltepeye gidecek ve 
mezarı göreceklerdir. Mezar lı. 
tanbula kaldmlacaktır. 

Merhum Eczacı Etem 
Pertev ihtifali 

Eczacı Etem Pertev merhumu se • 
kizinci vefat yılı münasebetiyle her 
sene olduğu gibi dün de Eytlpteki me· 
zarına gidl1erek tiren yapılmıştır. 

Türkiye Emgen karama çevirme ta
kımı ve üyeleri adına buket yapılllllf 
ve köprüdea kalkan husust bir romor· 
körle gidllmfttir. Tören çok kalabalık 
tı. Merhuma sayrısı olan gençler, 
ona candan seven orta ya,hlarla lh • 
tlyarlar mezanmn başında dolm11f • 
larclı. 

Kurum adına Bay HüseJin Mllllll 
IÖZ söyliyerek merhum memleketiJDlz 
de eczacılık sanatının ilk kurucusu ol· 
duğunu uzan uzun anlatmıştır. . 

Etem Pertev yurdumuz eczacılrfı. 
mn önderi olduia kadar kanetli bir 
teşkilatçı, çalışkan bir cemiyetçi idL 
Ml'rham Kızılayın mtiesalalerinden 
olduta sibl meslek k111'11111anan kara
casa " senelerce yörltJfld aı .. ıtır. 
Arkadqları acı dol• bir •11' ile de
ferlerfni, lflerial tekrarlrfarak töre
ne •n vennlt rall- fatihalar oJm. 
ınutlarclır. 

Bize vergi 
Gerıek vergi ! .. 

Dünkü ıazeteler4e i6relle! 13-
rülecelr haaplar ve 84,.lar ı;ar4a. 
Türk topralılannln, Türk laavanm 
.,nuna ajnın4a atd4ıjl 7eni .
Vtlf baltımınJan 6a uyıl~ .. nselı
ten üdinJe Jaralocalı ıe7'erJen
Jir. 

Hele bir Ali, 6ir 'elvneı, 6ir 
Turpt )'Ü 'inlerce lira 84ytıt, 6ir 
lıarpın kelemi kuramı, biitiin bir 
yıllık kazancını verirken 6a 8471• 
lar, lıanla yazdmıf lıaJar acı oe 
,,üz kızartıcı ıörünüyor. 

Elektrik firlreti 2000, tünd SOO, 
tromva1 SOO, laao,,.tUı 200 lira ar· 
malan etınifler. Dilimistle "Ço
IHın armafanı çanualnsıl,, Jiys 
6ir atalar aözii var; lalıat 6a ölsii
nün lnıllanılacafı yer barcuı defil· 
Jir. · 

Tramvay, elelıtrilı, laav,,.aı 

tünel lruramlan, lıarıılJu/Jan Riin: 
Jenberi bütün lıazanslanm bar• 
halkına bo~lu olJulıları ltalJe, 
rene bu lıalabalıfın lıorunman i· 
,in lıanılan sipere ancalı 6ir tene
lıe kalkan katmalı cömertlifini 
ıö•teriyorlar. 

Okudum• oe atandım dofnıaa •• 
Gene dünkü armafan tatarları ct

rcuın4a O•tro tütün ıirlıeti ifçil~ 
rinin lolımalanndan /ıuereİi: ver· 
Jilıleri para [ 3 6 O O] lira idi. Bir, 
fa fleo lıaolı tramvay, elektrik 
lıanımlannın biiyiilılüğiinii, bir de 
fU zavallı ifsilerin o biiyiilıliilı Jıar. 

ıı•ındalıi miniminililini dÜfÜrtün, 
aonra ela laer iki taralın cömertlik
lerini kartıl"fhnn .. 

Ve daha aonra da bu acı ayn• 
lığın büyüklüğüne, geniflifine, de
,,..,,.. ,..,,, w 

Cizlemelı neye yarar1 Anla· 
mazlıktan gelmek de yerinde bir 
kurnazlık sayılmaz. Yabancı tir· 
ketler, bu can noktada yardan ö~ 
çocıılılarindan alabildifine ayrıl .. 

mııl"""ır. 
Bir yurtılalti benizleri beüiz.. 

likten aoimuf iKiler, lolıma!arın• 
dan pay ayırarak hava yarJrmımı 
lıofarlar, 6ir yGTtJaJıi lrazancı en 
az oldlllar bile •eve •eve bu lırıtlıı 
yiilıün alhna ,Uerler. Orala bir 
darı tanai iken, dağ kailenlere 
diifen ödev 6a matlar? •• Bu kallar. 

""' IHıj.Wıja nanl lıatland1111İ· 
l . , ır. -

Y 116cıncı iiyelerine piyanfol,.,.. 
anduan yiiluelı a,lalılar, iirami
yeler, ;.llHıtı piflıflfleri, lıaang 

payları Hren lıaramlar, dof.Jalıla
n, hiiyitliilrleri, alhna pmülılülı• 
leri bir ilkenin ölüm. Jirim itin4• 
böyle mi yapllCGldardı. 

Bir kere dalaa .öylemiftim. G.. • 
~n rünler laalılı olJrıfama rN
terdi. Hava davan ancalı .;;,elJi 
emelılerle lHqarılacalı ıeylerden· 
dir. Armafanlarla luırplanaıratu. 
Bütçemüle bir laaoa oerıüi lafı 
rerelıtir. 

s. G•••'" 

- Bay Güliim, H~a l 
tieltiienltıni 6ir &fet VGmllf .. 

• • • T sıhqe edilmif alanlarla laalaa Jilİnnİf.. lıôlô hf- . . lfl ,,./tler "•J B117 Gülam - lyı ammca Alrilfo. · ·ı • • • HoJHı 8GFG.)'lllUI etralı mu·ı ... Hol6alıi 6a • • lıö .. .. • 
pe .wlir.. mn lıöpclıleri alanlarJır ılOılllıuıJ . , 



1 OKULLAR 

Yüksek Mühendis 
Okulasına girim 
Şartları 

Bu okul geeeli, gündüzlü olmak 
üzere iki kısnndır. Yazılma zama
nı bir Eylulde batlar ve yirmi iki 
eylulde tamamlamr. 

·Bu okula girmek için lazım o • 
lan şartlar şunlardır: 

Türk olmak, iyi ahlaklı olmak, 
her türlü hastalıktan uzak bulun
mak, bu okulda okuyabilmek için 
bünyesi uygun olduğuna dair ay
nca bir rapor getirmek, liae me -
zunu olmak, yıqı 22 den az 25 den 
yukarı olmamak. 

Okul direktörlüğüne fU belge • 
ler getirilecektir: İstida, nüfus ka
ğıdı, şahadetname, &§ı kağıdır. 

Dıtarıdan okula girmek için bu 
vesikalar posta ile de yollanabilir, 
parasız yatılı yazılmak iatiyen di
ğer vilayetlerin füıe mezunlarmm 
yi:mi eylulde okulda bulunmaları 
lazımdır. 

Parasız yatılı olacaklar okul 
direktörlüğü tarafmdan verilecek 
kağıdı dolduracak1ardır. Bunlar 
ayrıca okul doktoru tarafından mu 
ayene edileceklerdir. 

Yatısız talebenin de yine okul 
·doktoruna muayene olunarak ra· 
por almaları lazımdır. 

Parasız yatılı için fazla bat -
vurma olursa müaabaka smacı 
°(imtihanı) yapılacaktır. 

Üniversite fen fakültesinden 
girmek iıtiyenler nazari dersler -
den aınaç. görmezler. 

KUltUr lşlerl 

Olgunluk 
Sınaçlarına bugün 
Başlanıyor 

Olgunluk sınacı bugünden iti • 
haren bütün liıelerde yapılmaya 
başlanacaktrr. Bu smaçlar tem • 
muzun ba§ına kadar bitecektir. 
Tal ebeye sorulacak sorgular Ba • 
kanlık tarafından hazırlanarak 

kitap halinde çıkarılmıştı. Olgun· 
luk amacına giren talebe Üniver • 
sitenin hangi fakültesine girmek 
isterse o fakültede okunan ders • 
!erle ilgisi olan ve lisede okuduğu 
derslerden smaç verecektir. 

Talebeye yalnız bir fakülk 
girmek için be1ge verilecektir. 
Bundan ha~ka dışandan liseyi bi • 
tirme ıınacma girmek istiyenlerin 
ve geçen yıl bakaloryasmdan ka -
lanlarm sınaçlarıdır. Bu komisyon
lar tarafından yapılacaktır. 

Resmi lia.elerin olgunluk ımac
lan kendi lise1erinde, hususi lise-. 
lerin reımi li!!elerde yabancı var • 
Irk okulları da Galatasaray lise -
ainde yapılacaktır. 
. BAY CEMiL BiLGE - Cenev .. 

re.de top1anacak olan arsıuluaal 
bir kongreye İ§tirak etmek üzere 
Cenevreye giden Üniversite rektö
rü bay Cemil Bilge bu aym yirmi· 
sinde §ehrimize dönecektir. 

iNKILAP DERSLERi - Ede
biyat fakültesine bağlı Türk inkı· 
libr derslerinin smıçlarma 26 Ha
zirandan iHbaren batla.naca~ır. 

1BAY HAMiT NAFiZ - Fen 
Ialiültesi jeoloji profesörlerinden 
Bay Hamit Nafiz Pamir ilmi ara§ 
~ırmalarda bulunmak üzere yakm
d:a 'Almanyaya gidecektir. 

Türk - Fransız takas 
anlaşması bozuldu 

' Frama. hükUmeti 27 Temmuz 
1933 tarhili Türk - Fransız ta. -
kas anl&flllasını, 13 Ağustos 1935 
ten itibaren bozduğunu nıemlektı· 
mizdeki elçiliği vaaıtaıile bükii • 
metimize bildirmştir. 

Bombay - Londra 
Londraya giden Hintliler 

bir rekor kırdılar 
Mayısın dördünde şehrimizden 

geçerek Londraya gitmiş olan 
Bombay - Londra otomobil yol
culu rekorunu kırmağa çıkmış o • 
lan Hintliler tekrar §ehrimize ge
lerek memleketlerine dönmüştür. 

İngiltere kralının mukavva ü • 
zerine tırnakla resmini çizen Hint 
avukat ve güreşçisi Kas.givale de
miştir ki: 

"- Rekonı kırdık Bizim re
konunuz otomobil sürmekte mu -
ka vemet rekoruydu. Günde ortn 
bir hesapla on altı saat direksi:-·on 
başında kalarak otomobil sürn1ü
şüz. Yolda c.:nce geçemediği· 

miz bir engelle doh.ı.ız g_iin gecik
miştik. Bu ._zarureti ishat edecek 
kağıtları da lemin edip Londara
da gösterebildiğimiz cihetle bu 
dıokuz gtin lehimize yazıldı. Ka • 

zandık. lngiltere kralına gönderdi
ğimiz annağanlan jübile komis -
yonuna verdik. Bunlar, benim yap
trğcm bir güreşi tasvir eden kadife 
ve altın.kapaklı bir kitapla mu -
kavva üzerine kralın tırnakla ya
pılmış bir resmidir.,, 

Hintli avukat Kaskivale, ayni 
zamanda Londra sihirbazlar klü
bü azasındandır. 

Ayakkabı ökçe?erine 
konulan lastikler 

İstanbul Ayakkabıcıları ayak
kabı ökçeJerine konulan, lastik· 
lerden daha fazla vergi almmaaı -
nı istemişlerdi. Bu istek g()zden ge 
çirilmiş ve uygun görülmüştür. A
yakkabıcılar, bu suretle kendileri· 
ne daha fazla iş elde edeceklerini 
ummaktadırlar. 

Diğer taraftan, ayakkabı bo • 
yacılarının da adi boya kullandık 
ları görülmü,tür. Bu boyalarda 
fazla miktarda asit sülfrik bulun· 
duğundan> ayakkabılar çok ça • 
buk ·harap olmaktadır. Buna karşı 
tedbir alınacaktır. 

Köprüde emanet yeri 
Belediye tarafından Galata 

köprüsünün Haydarpaşa iskele -
sinde bir emanet dairesi kurula -
caktr. iskelede geni§ bir yer bu • 
lunamamıştır. Bu yüzden bu iş bir 
müddet geri kalmı§tır. Haydarpa· 
§a iskelesi belediye ile Akay ida
resi tarafından yeniden yapıla • 
caktır. O zaman emanet dairesi 
için de bir yer ayrılacaktır. 

Hava Kurumuna J 

üye yazılanlar 
Hava kurumuna dün üye yazı· 

lan vatanda§lardan milli Resüranı 
sosyetesi direktörlerinden Refi 
Celal Bayar yılda 25, Malik Kev
kep 20, Aziz Naci, 22, Bükücü, 20. 
Atıf 25, Ihsan 20, Marmara mm
takası ölçüler müfettişi Latif 20 
lir;:ı. vcrmeği taahhüt etmiflerdir. 

Bundan ha§ka milli Reasürans 
sosyetesinden 75 memur yılda 311 
Denizli mıntakaıı ölçüler ve ayar 
ba§müfettitlik memurlarından on 
bir kifi de yılda 63 lira vermek su· 
retile yardımcı üye yazılmışlar • 
dır. 

Nitan Eskinazi 20, karuı Sara 
Eskinazi de 20 lira armağ::tn et • 
mişlerdir. 

Polis haberleri : 

Hala tramvaydan 
atfıyanlar var .. 

Dün dört yaralanma ve ya:a • 
lama olmuştur: 

1 - Şoför Mihail'in idaresinde
ki 3667 numaralı kamyon Dolma
bahçe önlinden geçerken tramvay
dan atlıyan Murat adlı bir çocuğa 
çarparak ayağından yaralmıştır. 
2-Modada oturan Fikretin evlatlı 
ğr on üç yaşında Cicdan, merdi • 
vende oynarken düşmüş elindeki 
demir çivi karnına batarak yara • 
lanmıştır. 

3 - Şoför Haçik'in idare ettiği 
850 numaralı otomobil Ga:dıçeş • 
meden geçerken Hüseyin adlı bi • 
rine çarparak yaralmıştır. 

4 - Heybeliadada yolda çah -
~an amele Hüae in oglu Ta ıy 

Yunusun idaresindeki otomobil 
çarparak yaralamıştır. 

KONTAKT YÜZÜNDEN -
Samatyada Sulumanastırda Vası • 
fın havlu dokumahanesinde elek
trik tellerinin kontakt yapmasın • 
dan yangın çrkmış, söndürülmüş • 
tür. 

ON BEŞ GÜNLÜK ÇOCUK -
Beyoğlunda bir bahçe kenarında 
on beş günlük bir çocuk bulunmuş· 
tur. Çocuk darülacezeye kaldırıl
mıştır. 

BAGIRAN SARHOŞLAR -
Galatada oturan Seher çok içmiş, 
herkesi rahatsız edecek derecede 
bağırırken yakalanmıttır. Gene 
Galatada Şeftali sokağında Ah -
met adında biri sarhoş oldu~u hal
de nara aratken yakalanmı§tır. 

130 LlRA ÇALAN - Balatta 
oturan Vang~l'in, Meşrutiyet cad· 
desinde tramvay içinde 130 lirası
nı çalan Mustafa yakalanmıştır. 

Dün rehrimizdeki Robert Kol lej okulunda diploma dağıtma t(;i.. 

reni yapılmııtır. Törenden evvel Bay Relik Ahmet Sevengil tarafın· 

dan bir kc;nleranı verilmiftir. Yukarki reaimde diploma alan talebe· 
yi, okul direktörü ve Bay Refik Ah metle beraber görüyoraunuz. 

Erkek~ kız! 
Dün yapılan duruşmaya 
avukatile birlikte geldi! 

Erkek elbisesi giyerek dolaşan 
Melekzat aleyhine Remziye tara
fından açılan tehdit mektubu gön. 
dermek davasına, dün İstanbul ü· 
çüncü ceza hakyerinde devam o -
lundu. Dava, evvelce yazıldığı gi. 
bi, kapalı celsede görülüyor. 

Melekzat, gene erkek elbisesi 
giyerek gelmişti. Gri bir ceket, 
pantalon.. Remziye de lacivert 
renkte bir koıstüm giymişti. Duruş
ma sırasını beklerken, koridorun 
ayrı ayrı uçlarında duruyorlardı.! 

Melekzat, avukat İrfan Emini 
vekil olarak tutmuıtu. Dün kori· 
dorda hekleyİ§ ıırasında, sakin gö 
rünüyordu. Remziye de sakindi. 
Tanıdıklarile konuşurken sık sık 

gülüyordu. 
Sıra gelince, hakyeri salonuna 

girdiler. Kapı kapandı. Dünkü du
ruşma, yirmi beş dakika sürdü. 

Bir haciz sırasında 
Yako isminde biri, bir haciz 

konulması sırasında beşinci icra 
sekreteri Nuriye ile alacaklı lsa • 
ka ve muakkip NeVTese karşı ya· 
kışık almıyacak tarzda davran • 
maktan suçlu olarak, İstanbul ü
çüncü ceza hakyerinde muhake · 
me edildi. 

Şahit Fahrinin gelmediği anla · 
şddı. Yarım lira para cezası alın
masına ve zorla getirilmesine ka~ 
rar verildi. 

icrada yapılan iş 
latanbul icra dairesinde, dııar· 

dan ba21 kinuele.rin d i isi~i o· 
!arak katip Kadri tarafından ya
pıldığı ileri sürülen suiistimal işi • 
nin duruşmasına İstanbul ağır ce· 
za hakyerinde dün devam olun· 
muttur. 

Dünkü duruşmada birkaç ta • 
hit dinlenilmiştir. Sonra duruş-
ma başka şahitlerin çağrılmasına 
kalmıştır. 

SiYASA 

Onlar düşünürken 
Japonya yürüyor? 

Japonyanın son günler içinde '•Çiıtf 
e karşı aldığı ·"'aziyeti gözden geçire~ 
bir lngiliz muharriri şu hadiseyi bı· 
tırlatryor: 

Tam yirmi yıl önce idi. AmerikaU 
bir gazeteci, Çine gönderilmişti. G~· 
zeteci bu memleketi tetkik edecek, go
rüp anladıklarım gazetesine bildire
cekti. Amerikalı gazeteci tok geçnı" : 
den gazetesine uzun bir telgraf çeld~ 
Verilen maliımat, akıllara durgunlu) 
Yerecek derecede mühimdi. Gazete, bC 
haberi neşretmeden önce Amerika JıS' 
riciyesi ile damşmak lüzumunu hiS · 
setti n telgrafı dış bakanlığa gönder· 
di. Dış bakanı bu telgrafı Japorıf' 
elçisine gösterrneğe karar ,·erdi. Ja' 
po:ıya elçisi, bu telgrafın verdiği ırı~· 

Jümattan haberi olmadığım söytedL 
Bunun üzerine telgraf neşrolu~madt 
,.e Ahikadar olan gazete, kenclisiııt 
yalan yanhş haberler gönderen ınll · 
ha ':>irini tekdir ederek bir daha böyle 
telr;r:lf ~ckr.•cmesini tenbih etti.,, 

Yirr.1· : ·' önce muhabir tarafmdıı~ 
ı;önderilen va aslı faslr olmadığı ssııı· 
lan bu telgraf Japonyanın Çinden ~iı
lice neler istediğini anlatan yirmi l{r 
madde idi, 

lki yıl geçmeden muhabirin çok M~ 
1ı dduğu n .Japonyanın Çinden yirıt11 

bir maddelik dilekleri bulundU.:u ıııı· 
1-:ıtdr. 

Yirmi bir cadde :;ine dağıtılan di· 
lekler top ye!:tin eclilince Japonya!lııt 
Çin üzeı-indc cgcme111ik istediği m<'f 
cbna çıltryordu. 

Çok geçmeden bu maddeler anıl' 
maz oldu ,.e bir aralık ortadan giı' 
licc çekildi. 

alnız bu y1: onların yerine on dörl 
madde çıktı. 

Bu on dört maddenin ihtiva ~ttiğ: 
dilekler de top yekôn edilirse ayfl1 

netice çıl<ıyor Japonya Çin ülkesirıf 

egemen olmak istemektedir. 
f'n!1 günlerde Çin bu on dört mad 

deyi kabul etti. Ve onun için Çin l!led' 
elinin cenuhunda bulunan ll'Cnis l 

:ı: 5! • ' 
~ana gayrı atsKerı 011· şeKıe • "' , ... ~· 
ve Japonyanın Çinin eski merkl'd o · 
lan <l'eki;1)c hakim oldu. 

,Taponya Uzak Şarkta hükmünü yii· 
rütmeğe mm·affak olan '\"e bütün nı' 
kiplerine rağmen maksatlarını ger ' 
çek1eştirmeyi bilen bir deTlet olduğt!' 
nu görüyoruz. Buna karşı Amerika ' 
ile İngiltere Uzak Şarkta srkı fıkı te;· 
riki mesai etme)i YC böylece Japonya• 
ya karşı d•mıhilmeyi düşünüyorlar· 

Onlar diişüne dursunlar. öbür t~' 
raftan Japo:ıyn yi:<iycr ! 

ö. R. DoArul 

Ankaradaki bir dava 
Ankarada kunduracı Yuıufu 

parmağından ya.raladrğı iddia olu
nan Ali Rıza isminde birinin ora· 
da yapılan duruşmasında, htan.. Tuz fiyatları 
bulda bulunan §ahit bakkal Hay • Bugünden itibaren her yerde 
rinin istinabe yolile bildiğini an • tuz üç kuruşa satılacaktır. 
latması kararlaştrrılmış ve Hay1·i, ~ =::;:-,ı 
lstanbul üçüncü ceza hakyerinde ısu gece nöbei~i ecz:.:::!:) 
dün dinlenilmiştir. Sonra İstinabe ı 

d A k ·· d ·1 • • s~1:ı.tyada: Rıdvan, Aksarayda: 
oıyaaı n araya gon en.mıştır. N . K .. ..kt A if ~ h e-1· un, aragumru e: r , ~e r ... 

Beş lira rüşvet nin<!e: A. Hamt~i, Fenerde: Emm;·:ı dİı 
Bir gümrük memuruna beş lira Şehzade başında: Hamdi, Dinnro ' 

rüşvet vermeğe kalkıştığı iddia e· tunda: Esat, Deşiktaşta: Süleymıııt 
retC:'ı Kuİnkapıda: Belkis, Zeyrr'dc: 

dilen Salih isminde birinin dava- Hasan Ilulüsi, Yemişte: Ben SasoJ.1• 
&ına, İstanbul birinci ceza hakye- Gala tada: Kapıiçi. Beyo~lunda: Bo~· 
ı-inde dün bakıldı. Duruşma, mü • ~:ın!:ı:ı~mda: itimat, Tepebaşında: '(\i· 
dafaaya kaldı. niyoli,' Tar la başında: Nihat: Şişlide 

Şafak sokağında: Nargileciyan, Kı.ı; 
Yolların çabuk bozulma• ····.:,-aşada: Merl\eZ, H:ı::~:öydc: Hali'• 

sının sebebi anlaşıldı •~m~ınımtııllfl• 
Tramvay sosyeteai tramvay ray- Geçmiş Kurun/ar. 

)arının geçtiği bozuk yolları yap - 15 Haziran 1920 
madığı iç.in pek fazla h<>zulan _ Ameril\aua içki memnuiye~ il;-:ı 
yolların belediye tarafından ya · edildiği maltlmdur. nu memnufyetl" 
pılacağım evvelce yazmıştık. Fa· ilanı tar it inden beri Amerikada :scY:.ı' 
tih mmtakasında böyle bir yolun lY ~iptilası şayanr b:ıyret bir de~·ecrdt 
yapdmaaına başlanmıştır. Tatlar (trtmıştxr. Vakit ve hali yerinde ola" 

k Amerikalılardan bir roğu mesrubatı 
söküldüğü zaman altında anca 'l • 

küuliyeye ka,·uşmak için sık, sık se)·~· 
bet santim derinliğinde kum bu . l·<;> başlanuşlardır. Bilhassa Arn!:rı· 
lunduğu görülmüıtür. Halbuki on kaya yakın bulunan Küba adası Atıl" 
beş santim kum bulunması lazım - rikahların adeta rnevidi mülakatı ol· 
dır. Yolların bu yüzden pek çabuk muştur. nurada yenide• bir ço!ı: ga:ıi· 
bozulduğu meydana çıkmıştır. Be· nolar, kulüpler açı1mtştır. Ahiren :fil' 

pılan istatistiklel'e nazaran bu tı1erıe lediye bundan sonra Tramvay sos· t 
kış zarfında !'<ırf meşrubatı küuli> 

yet esi tarafından yapıla~. yoll.arı istimali için Küba adasında daimİ stl' 
yapılmaları esnasında muhendıs - ··~ · ~e SO bin Amerikalı oturmuştur. 
leri ile kontrol ettirecektir. tııııııııııııııııtNhtıla- • •' 
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Endülüste Kemal Reis 

DH itleri 

Kılavuz için 
deısler 
-34 -

TJrihNo: 134 Yaan: l.W FERDi Orem= Faiz 
Ürüt= Haıılat 
Ürün = Mahıul 

"u11Un'un Romanı : 18 Yazan: A. lamet Ulukut 
-

Kralm ınııı ık, flir Me~ıedı vurmıdBD 
ıeçeı ~dllll llhlll SIDlllllSll I 

Oretim = lıtihaal • 
Bir zamanlar nomal ürem yiiz· 

Babamın kitabı, piyanosu- Havada 
bile babamın kokusunu duyuyorum 

''Ceneralime el uzatan, 
ollıım da olaa owwııml,, 

Ba aıracla d6iüt merdanma ye
di laoia11 birclm bınkmqlardı. 
Me7clanda dolatan d3iitçüler el· 
lerindeki kırmm besleri aalbya· 
rak bolalan kudartuyorlar •• tat. 
Akların üurine ealdırtıJorlarclı. 

Prenaea Mar)'W, Emir Meh • 
medi azım 'bolalann aruında tu
tamalcaa bir halele sörünce~ otur· 
dulu ,.ne tib .... I• batlamııtı. 

Kral F erdinand batmı Krali
Ç8Je çevircli: 

- itte bu melen. •lif ;yer·nde 
c.n.n.ı GomalTeJi pnlaclı .• Be
Dim ceneralime mmak atan bir 
adamın bu ...... kadar )'alUllSll 

hile çoktu. Om timcli .... ı P&?· 
çalandıimı ıöreceliz ••. 

Muyana babuımn bu alzleri
nl ititti: 

_ Demek ki, Kara Ralıib1a e· 
'Yİllde yatblı töylenen Gonnlve
Jİ Emir Mehmet VUnDUf ••• 

Diyerek ilk önce pniı bir n'Jfea 
aldı .. Sonra bablıama diMnlc: 

- Senin atlndOIOn c:en8'&1, 
ahime aygç &Çllllfb. o bir .,. • 
muı düşmaniydi .. Ona neden acı • 
yonun? 

Diye batırmak iıtedi.. Fakat, 

fakat aizını açıp bir fey ~iye. 
m~i. 

ÖIUm 11raaı Emir Mehmede gel-
mittf. . 

Endülüs emiri kolayca ölmek 
niyetinde delildi. Eline bir mız· 
rak daha ıeçaeydl, o sGn de trİ· 
bUnlerıle kollanm kabartarak o
turan kralı ıehertecelctl. 

Aylardan'beri gördüğü itken • 
ce, bu müılüman gencini çok za -
yıf dütürmüttü. 

Emir Mehmet tutsaklat arasına 
'81le bir ıöz atb .. O, kardeti Sai· 
di arıyordu. 

Emir Sait bu ölüm betili içine 
neden ablmamqtı.? 

Sabahleyin ikiaini birden kal· 
dınmtlar •• Fakat, kendiıiıri bafka 
yoldan. karcletini de bir başka 
yoldan ıötürmüılerdı. 

Emir Mehmet, kardeıinin de 
tonu ölüm olcluiunu biliyordu. 

- Belki benden önce &ldür • 
müılerJir. 

Di1erek. meydanm ortaamda 
callllS bir ı..w sibi durdu. 

Boialar omm J&DIDclan bat ...ı. 
lamadan 1eçi70rlardı. 

Tribünlerclea ba kanlı clöiütü 
..,,.elen Don Petro, Emir Mehme. 
din 8ldüfüııü istemiyordu. 

de 12 üli. - 15 -
Brı yıl üriinibniis iyi illi. GIZLl T ABABETIN 
Gösterdifiniz brı ralram öz mü, TA TBl'KLERI 

yok•a laam ilrilt üurinden midir? Binau yalnız kalınca odayı 
Memlekeffe endwtri üretimi ıö:ıclen ıeçircli; kütüphaneye yak. 

gitti~• artıyor. lqb. Kitapl.,._ hakıyordu. Yerine 
• • • iyice koe ..... q, biru clıtaı•J& 

Reıtul Nari en iyi öylrikii'feri.. dojru sekilmit hir kitaM sisleri 
mizden biridir. talolclı. Ozeriacleld JU1J1 okudu: 

Büyük harpte balev iıleri pelt "TeYebhüm,, kitabı aldı, lrallmıav 
kötü yönetilmiftir. tı; ilk aa,Euı&la ba 1uılar 

Yaratı laıuveti olmayan atfÜI TIVEHHOM 
g~eren bir ün alabilir; lalıaı ra· YU.ut Biaeftld telda 
balı unutulur. Müellifi 

y·· lira alacalı i~n aylardan· DOKTOR SOLEYMAN ŞEFiK 
beri İ.~anbul yürütr•'sinde afra· N~,? Bu ldta&ı babası mı JU• 

.ı ra""'rum Tüze Balrantı;ı mıt? Bır daha okudu: 
f 1P cıu ,,_ • k S"I Ş f 0 k 
yüret itlerine daha iyi bir dilsen Do tor u eyman e ı t • 

el·.ı· Babası yazm11 demek ••• Bmna· 
11erm ıuır • . . ulm b · · s• ıJ i f WUH JtafıJrr- ZID tözJerı maJmat11& tut Uf 1 

u; e yo a ım ce. • • ? rer parlak çelik yınarlaiı ıibi bu 
mak iatiyenlerden rnuınaz 

1 
.. üç kelimeden aynbnıyordu. Birkaç 

Son afal! !"'an ne f'D'llar.tı u· defa okudu. Bu küçük kitap haba· 
retilıliiini bilıyor nnmı4 .. rım.1 _?,e'l1~ ımm aon yacliı&n d__.i. Elleri 
bir üdenci taufana uıma1e1cm. nd -·'-- ırzı • • d 

b • " 1 arası a ..... ,,or, ıu ermı on na 
B~ ~~talytulan 1~.ı:ı:ı ayırmıyordu. YaYq J&Y&f açtı; bii 

ıönJnıldıfi laaltlnnda "k bi merak ile oku...ıc Jatl7or-
poatanndan blr bildirwe aldım".,,. :. ıU: aayfalarda telkine, telld • 

Bu aJomeafıs laalılnnıl~ • uin kuvvetine dair bahiıler Ye mi· 
bir kayra'ıla bala~m dil~rm. Mller Yardı. Sonra bir adamm 

Ba miullertlelıl hlimeler • lcmdi kendine auıl telkin yapa • 
Öykü = Hiklye calnn anlatıyordu. Doktor Süler 
Besin= lqe man Şefik cliyonu ki: 
Yaratı = ibda • "imanın her 19yclen eyql ıe-
Yürütıe = icra daıreai Dit hlr af1Tlllİ (itimat), Wr iman 
Yüret = icra taıımuı lizımdır. Bu olunca, en 
Y oğatım - idam ağır bir hasta. bile, "Ben huta de· 

=~~....,-~~~ 
Oatenc = tekrar ederek 1Jıa kanaati aaWt ft Vetll·ıer ,.·ırkin ıö-eklerdı·. ıdam, oilum da olsa. ölecekt;ı. B'td• ihbar" 

3' •""' ı ırge = ıye kat't bir fikir halinde kendine ka· 
Maryana kendini ıüçlüJde tul· Demiıti. Kayra = LGtfu ihıan bul ettirebilirse, hutabimdan 

ta .. Ve c111• )erini p:rrdatarak önü· Don Petro, yanındaki premler· • • • __ , d . 
1 1 d kurtwmuma yar nn etmıt o ur., ne baktı .. Sai elini tabima ıCS. den Mrine, 1nı cesur ve ö üm en Kayıtlanmak - ihtimam etmek Binnu bunu okudu; J&DÜ)an 

tiirclü: yılmaz müalüman ıenc:ini ıöttere- Eu iflm ile daha iyi lıayıtlan· üaeriade 1e11iz, •daaız süzülen in-
- Hayat ~ çetin... lma1'1ar rek: manu lbunılır • ce bir dereciiin ucundan düten bir ır-ok alim... - Bak, dedi, meydanda dikili 

s .ı__ 1 • • • clamla, IOD ciimle1i noktaladL Yi· Dl·- --1.l--dı. hir tq libi, lamıldamaaan, ıa.,..ı · 
ı- lllll"UIMlll ? lkametcih = Konut ne okumasına devam etti: n __ , _ _.. -m· ı...:, oDWl hu mı· maclan DUd •anıyor .... __ 

Dm"~ ... _. aı Bir ıehird• otaran laer~ Pfr "Bir de bunun &kaine İDl&ll rdclaDnı L!m....,.ı·a ıo··ıun" • ,..-. • Pnnı -a..ıer1a1 •r•rak balcb: .ı 
--... - _. __ - r-•r •v• -...- lüe lıonat •ödarnelı ,alıüınüna•· kendini basta u.ımetmek Ye zan· 

mamqtı. - Bolalar, pk duyplu hay • dir. DllU bir kanaat haline ıetirmelde 
Kral aalilaulen hehıeclenleri - nnlarcbr. Kea&llalae ealclmnayan • • • cidden huta ol•. Ve bunun dna· 

._ ~- 0 , ___ ...,.118 L-L---. adamın üzerine ablmazlar Bu de- __ LL-. L-- k 

.... ... ,... -- .,,....,... h lmay = ima mı takdirinele awuati, ve11&111et ea 
clı. Kendi IUUİJ)e lmnılan iıken- likanlı, belli ki, bolalann u1·un· Dinlıi aö,leuinUılelıi İmcl)''tn peclebilil'.,, 
ce ımbkemeleri. kralm itikadmc:a, dan " dilinden anlıyor 1 

benim a..,üne olrıp olmarğınr BiDDU durdu. Ne ıüzel, ne 
Ul1ll ia•al•n 1ola ıetirmek !t:in lapanyol prensi hotuna alylen. a.4en 80l'll)'Of'llmo doira tialerdi bunlu! Doktor Ne-
··•··--&hı. Bu naahk.nelerin JaP mi-rda.. ULUS · el h ·ı bu L-•- 1 ~-s-ı-· ,,.., - - •• • oaun ev am ı e ....- ıe • 
tılıi ...... dünJaJaadaletper. Emir Mehmet, lıhiJiyedeb!tçok -----:-------- dilini aö,tememit miydi? Az ela· 
cl•i altmcla ya11l11ordu, ~la 1-lemlı, onlann huyunu il· lrtilial ha keneli ölümüne kendisi aebep o-
Pr.... MarJana, o sün bir ken. renmlftl. tacaktı. Babası da bu kitapta ay • 

claha anlamıftı ki, babumın il• Bolalardan l>iri yanma k'dar Nitantatı itik Li1e1i miidüril ni te:rleri töylüyor, adeta: 
tinde obırduiu taht, zulüm Ye g.. ıokuldu.. bay Eırefin znc:eai ve merhum - Kızım, ben hula delilim, iyi 
tibtlat çemberleriyle aanlmıttı0 Tribünl•den: Binbqı bay Şevket'in kızı Bayan olacatım cie Ye bunda ıırar et. 

Mar)'W Jaftl Javat alalerbü - Ha:rdi •• Durma. Boynuzunu Maide duçu oldutu hastalıktan DiJonlu. O, babaımm toprak 
de lrapamap ba'9mqtı. Arbk ba aallal kurtulaauyarak vefat etm',~ir. altından ıelen 1Mı auihatini reci· 
imalı mqdaacla, ,.na..... kadın- Diye Kirlfanlar oldu. Merhumenin cenau.i buPa aaat eledebilir miydi? Hatta tünclidea 
Jarnı f~ ....... bota- Fakat. cluyplu haynn. bu raz. ız de D•DM•I T91Yi~Je Cdllliind~ tekrar ecliJOfciv: 
lana boJnualan altmcla caa Ye- lere .. ıc1en lmlaimı tıkamAtı.. kılındıktan IOIU'a F enlri1 muar • - Hayır, hayıt, ben hiç de hu-
ND lhti)'U'larm lniltil.iaden iri toparlak sislerini Emirin yil· lıima defnedilecektir. ta cleiil•; biru zifm ..,, biru 
bqka bir MI ititilmi,....tla. riine clilrti: ölulriiyonım; iN da ıeçecek, hem 

Buraadan bir lıeget & L b b itte bir lraclm .. ı ı - Benden korkma.. S.na kıJ· pek sabak ıesecelc. l"U1, a acı • 
- Kocam alümtini ..,...ır mıyacafım t Ankaraga gidigor ima, öhliktea IOftl'& ela beni hi • 

ilt..esdim. Beni ondan öac6 •• Diyen bir bakqla delikadıyı Bur•, 14 (A.A.) -C. H. Par· m&Je ediyonun. Senin aözünden 
cl• llcltirmeclinis? ıüadG •• Sonra birden kuJl'Uiunu tiıi burada ili-kurumunmı lncülü· dıtuıya çıkar mıyım? Hayır, ı.. · 

MarJana ha .. i ı.itti: albyarak bqmı çevirdi ve •,..r .. lii ile il çevresinde Partinin tehir, yır, ben llaata delilim; hat'iyyen 
- Ne d•ia bir •YIİ ile koca· Jii•tlne dönilp aitti.. B ı hı~la, köy, ilce, kamun, ocak kurumlarm· delilim. 

ama ballı İIDİf .. ! karıııma çıkan bir ;Ltiyar kv.dmı dacla hizmet alanlardua 300 kiti· Y analmclUI ~in 111lan 
Diye mınlclamrbn kralın alay karmndaıı wrup yere devirdi lik bir pup Ankaraya sidecek • hızf&1111Uf, kitahm .Uifelerial q. 

eclici lmhWt-lan JÜ)rleli:rorcla: Emir Mehmet bl1l o~ada ha .. tir. Bunun ftl'lllı dwlet merkezi· latmala batlamıftı. Mendilini çı • 
- Buclala.. l Kocan HDi bare111- \ eketaiz duruyordu. ni tanımak ve ulual çalııma11 ye- kardı, ıazlerini kuruladı. Şimdi 

ele tabak piri ,.ıJarca blludı... Bu ıırada tribünlr.rden bir vı- rinde ıöatermektir. Grup 14 Ha• lcalhinde l.ir hafiflik hiuecli7orclu. 
Şimcli lriirri,._ lra\'Uflual Bak, aıltı koıttu.. Kral Ferdiaandı:t ta· ziranda Sunadan kalkacak ve ti Kitabı kapadı; elektrik li.mbaaı 
artık aaaa bnpcak lriwe yok. wrchıla bir ok, Emir Melımedi Haziranda Ankara,. Y&racaktD'. kenc:liliiinden yanmqtı. Dqmeye 
ICoDarma pftDiJOl"IUI, 1-labrla nrmaclan ıeçip ıiden boi• nm Orada pazartesi aktunma kadar baamak, hemıireyi çaiamak için 
holuf.. Kendini kurtar! · allatiae aaplanmqtı. kabp o slin alqam treni ile Bana· yerinden kalktı ... 

Maryana bu tözleri de duydu,ı (Bofıu yantt) ya dönecektir. Yanındaki odadan pek lltif bir 

piyano •daaı ıelmeie bqlamıt • 
tı. Binnaz tekrar yerine oturdu. Sa· 

da ıittikıçe Jiikaeliyor, ıittikçe a • 
benldi olUJ'Orclu. Binnaz haJnte 
dütmüttü. Bu çalman parça, tanı· 
dıiı ve pek aeYdili bir parça idi. 
Küçükken babasından bunu çal • 
muını rica eder, ve çalınırken de 

ailardc. lhmlan hatırladı. Oturdu· 
lu koltakta ı.uw.tab, clalpn pi
,...,.. diallJWda. Yanında baha· 

- kitabı, at.de ltabaaınm pi • 
JaDO p}Jtı ... Batan 1nmlar ıeçmi· 
ti ski IDUDcle J&IM••la klfi 
plmifti. isinde hulanduiu bu o • 
da, slalai lntlncle Jaftf J&Y&f ıi• 
linmiı, ,erine daha senit bir oda 
geçmiıti. Bir kötede piyano ça • 
lan baabaım, ötede ,ezlonp uzan
mıt abata annesini ı&rüyorcla. Ba. 
buınm yanında 'bir kızc:aiız -var • 
dı; bu küçük Binnazdı. 

Piyano keıildi. O, hlll dalım
dı. 

-Tak, takt •• 
Yine kendi ha:yaliade J&llJOr

du. 

- Tak, tak, tak, tak! •• 
Tatlı rüyaamclan uyandı; kapı. 

J& Yllnllchataau ititti; titrek biı 
eele: 

- Glrlnlz. Dedi. 

Doktor Neair, çok tatlı. sc* ca • 
na yakın 'bir sülüm1eme ile içeriye 
girdi. Binnaz derltat yerinden 
.... , Mirrdı: 

- :Ala, Clalttor, aiz bana bayat 
ve aaadet verdiniz i ıize ne kadar 
borçluJUID.. Allah qkma 'bur&11 
nedir? Ba'bamm kitabı, babanım 

piJ&DOIU •.• Ah Jar&bbi, havada bi· 
le babamm kokuaunu hiuediyo • 
rum; hutanecle mi)'im? •• Baba • 
IDlll eviocle miyim? •• 

Doktor yine o aülümeaemeaile, 
yiQe o tatlıbiile Binnazı elinden 
tutup koltuia oturttu. 

- Size 1abah ela eöyleclim; 
keneli eviııiacle olduiunuau fane
debillnini•. Yine deyinia ki ba • 
bamz &lmemiftir, baran onundur, 
aia de ,amncla l>ulaauyanuma. 
Burada abi iDcltecek lrilç• 1rir 
saı.e bU. 18rml1eceliainis. Şifa 
Ye uadetinis için her ne ihama 
rapdac:aktır. Dedi. 

Deminki dGtUncelerln ftl'Clili 
tatlı dalıınlık, henüz ıeçmemlf • 
ti. Karıııındald koltula oturan 

doktonuı kartıllDCla JİDe o diitb
celere kendini vermit gibiydi. 
Neairia parlqan aözlerile oaa 

llektılaıı " W• .Wibmedili • 
ni ıönnemitti. Yalnız. 

- Şimdi ........ bakalım? 
Dediiini ititti. Bu ah ona ba· 

bumm kitabını lıabrlattı, hemea 
cenp Yerdi ı 

- Çok iyiJim, artık huta de • 
libm, pek çabuk toplıJacaiıma i
aıamronun. 

- Ya, IÖl'cliiaim mü? Ben ıizi 
aldatmemqtım delil mi? Şimdi 
bina keacliaisi diDlemete Y&kit 
1'alaac:a, Wu ter1-t ka • 
hnca ais de hakilcati anladmız. Ba· 
km, y(bıtiniis J&Y&f Y&ftf tue bir 
rmk almaia batlJJOr, tlzleriJD. 
de canlı bir parlaklık WiriJor, a• 
~cık bana bakar mıanm? 

• 



• 
~L MIZD 

Devrek'te ileri adımlar 
Her tarafa yollar yapıldı, mektepler açıldı, 

elycktrik tesisatı apıhyor 

Devrek idare amirleri mektebin 

Devrek, (Özel) - Devrek ka • 
zası, birkaç yıl önceye gelinceye 
kadar Zonguldağın bir üvey oğlu 
gibi idi. Yolları bozuk, mektepleri 
az, halkı bakımsızdı. Birkaç yıldır 
Cümurluğun Ifık saçan nurlu P.lle
ri yurdun bu sevimli köt~ini de 
aydınlatmağa batladı. Mektepler 
çoğaldı. Bugün Devrek merkezin
de ve köylerinde otuz üç ~-nektep 

• 
vardır. 

Kazada elektrik tesisatı yapıl -
maktadır. Kazanın bütün evleri 

bahçesindeki aslan heykeli önünde 

belediye tarafındn verilen bedava 
kireçle badana edilmektedir. 

Kaza He vilayet arasında düz
gün ~ose yolu yapıldığı gibi nahi
ye ve; köyler arasında da yollar ya· 
pılmaktadır. Kazayı tren yoluna 
ba~hyan Devrek-T eben yolu bu
günlerde bitecektir. Bu yol kaza -
nın can damarıdır. 

Devrek birkaç yıl içinde vila • 
yetin en parlak kazalarından biri 
olacaktır. Devrekte değerli idare 
amirleri vardır. 

3000 liraya bir mezarlık 
Uşak Halkevi çalışıyor - Yeni başkanlar -

Bayındtrhk işleri - Yol yapımı 

Uşalc, (Özel) - Şarımı~da ı vi batkanhğına da Yusuf Aysalın 
Parti ve halkevi çalıtmaları verim· seçilmesini oybirliğile onaylamış • 
J i bir şekilde yürümekte, her gün 
bir parça daha gelişim göstermek· 
te, hız almaktadır. Yapılan işlerin 
değeri hallamızın gözlerinde se • 
vinçle belirmekte, şarımız bayın • 
dırlığa doğru gitmektedir. 

Parti ve halkevi kurağnnızın 

baştanıbata boyanması, halkevi 
bahçesinin iyiden iyiye düzenlen
mesi, halka açılması ev varlığının 
iyi örneklerinden sayılabilir. 

Halkevimiz şubelerinde iyi bir 
çalışma, göze batan bir kaynaşma 
görülmektedir. Her ~ube kendine 
düşen ödevi görmek için çırpın • 
maktadrr.1kibuçuk yıl partimiz baş 
kanhğını yapan bay Remzi Güre
sin ·yeniden Gaziantep saylav lığı
na seçilmesinden ötürü parti, ilçe 
yöMtim kurulumuz başkanlığına 
:!'arbay Hakkı Can::loğanm, halke-

tır. 

Halkın çok sevdiği bu gençle· 
rin ulus işlerinde kendilerinden 
beklenen değerli ödevleri yapa • 
caklar~na kimsenin şüphesi yok • 
tur. 

Eski Parti başkanımızın şarr • 
mızda bıraktığı iyi izler, güzel e· 
serler bütün canlılığile görülmek • 
tedir. 

Bay Güresin tutttuğu ulusal yo
lu, onun çalıfma arkadaşları da 
takip edeceklerdir. Bay Güres şa· 
rmuzdan ayrılırken partili arka • 
daşları tarafından sıcaklıkla uğur

lanmıştır. 
Şarımızda Bayındırlık işleri 

büyük bir hızla yürümekte ve ge· 
nişlemektedir. Şarbayımızın şarı • 
mızın stüzelleşmesi ve sağlık ha • 
kınımdan da iyi olması yolundaki 

----- --- --------

Macera peşinde 

----------------. Çocuklar 
Tophaneden Sam

suna kaçmışlar 
Samsun, (Özel) - lstanbulun 

Tophane mahallesinden Bitpazarı 
semtinde oturan Osmaniye apar • 
tımanında kapıcı Şahaıbettinin bi· 
ri beş diğeri on iki yaşlarında Bur
han ve Kadir adında iki çocuğu 

1 yirmi gün önce T ari vapur ile ls
tansuldan kaçmışlardır. Çocuklar 
vapurda tayfalar tarfındn görüt • 
müş, kimsesiz olduklrı anlaşıla • 
rak kaptana teslim edilmişlerdir. 
Samsun iskelesinde Samsun bele
diyesine teslim e~ilen çocukların 

yemek, yatmak, ve elbiseleri temin 
edilmiş, Vatan vapunına bindirile
rek velilerine teslim edilmek üze
re İstanbul belediyesine gönderil -
mişlerdir. Çocukların babalarına 

veri'ldi ği duyulmuştur. 

Ziraat Bankası Giresun
da ödünç para veriyor 

Giresun, 14 (A.A.) - Ziraat 
Bankası sayısı 43ü bulan tarım kre 
di kooperatileri ortaklarına ve ay· 
rıca zincirleme kefillikle koopera· 
tifler dışında kalan köylülere iki 

bölü ile ödünç para vermeye baş -
lamış, birinci bölüyü vermiş, ikin· 
ci bölüyü vermeye başlamı,tır. 

Verilen bu paranın milcdarı şim -
diden iki yüz bini geçmiştir. Ge -
çen yıl fındık ürününün fialların 

düşük olmasından dolayı ucu:'! sa· 
tarak son zamanlarda darlığa dü-

şen köylülerimizin Ziraat Banka
ımın çok yerinde olan bu yard! • 
mmdan duydukları kıvanç pek bü
yüktür. 

verimli çalışmaları halkı sevindir
mektedir. Pek yakında kurulacak 
yeni mezbaha, elektrik santıralı bu 

yılın yapılacak işleri arasındadır. 

Şarımızın hamiyetlilerinden B. 
Ahmet Bozkırlı sekiz bin lira sar· 
file modern bir mezarlık meydana 
getinnktedir. Yapı ilerlemiştir. 

Bir aya kadar bitmesi beklenmek
tedir. Bu suretle yıllardanberi ya
pılması arzu edilen önemli bir iş 
de yapılmış oluyor. 

Şarrmızda yol yapma çalışma
ları da bütün hızlile ilerlemekte, 
büyük caddeler ve mahalleler a • 
ralarmdaki yollar düzelmekte ve 
şarın gelecekteki şekli gözi:le bu -
lundurulmaktadır. 

Kadıköyi'nln ı ııı~ııı--- ııııı 
~=ıııııııııı=ıııııııı ===ııııı ıııı B o m a a ı 

zeviliği bı·raktıın, ahbaplar, arka
daşlar buldun. Nimet hanımların 
evinde de toplantılar oluyor, ora -
da bazı kimselerin ık, 

1 da bazı kimselerle tanışıyorsun. 

Tefrika numarası: 17 

Bedriyenin, mütekait bir miralay 
o!an babası tarafından kabul edil· 
diler. Kız, onlara kahve götüre • 
cekti. Bu bir nevi görücü demek · 
ti. Bedriye o zaman on altı yaşın • 
ela genç irisi, tombulca bir kızdı. 
Arkasına yeni dikilmiş bir mavi 
keten elbise geçirdi. Yeni rugan 
iskarpinlerini giydi. Gayet gür ve 
uzun olan ~açları, bilek gibi iki 
örgü içinde toplanmıştı. Sabunla 
sudan başka bir ıey tanımayan 
cildi, ilk gençliğin, diriliğile al al 

• Çok gençsin, güzelsin. Hayatım 
körletecek misin böyle? 

Yazan.· Safiye Erol 
yanıyordu. Bağdat işi bir gümüt 
tepsi üzerinde gümüş zarflı fincan 
larla kahve dolaştırdı. Tıpkı bu • 
günkü gibi bir yaz sabahı idi. Oda 
güneşe boğulmuştu. Şerifle, Mih · 
ribanla öteden beriden konuştu· 

lar. Avrupadan yeni gelen bu şık 
bu müstesna adam ne tatlı söz 
söylüyordu. tik andan Bedriye o • 
na kartı emniyet ve muhabbet 
duydu. 

- Yavrum, benden çekinme. 
Birkaç senedir, hamdolsun, ııün · 

Mihriban hanım ileri geri bir 
müddet daha soylendikten sonra 
nihayet baklayı ağzından çrkar· 
dr. Bebekte bir yalıları vardı ki 
kiraya vermiş!erdi. Fakat bir bö
lüğü daima daya!ı döşeli Mihri -
banla Bedriye için hazır durur. 
Hanımlar gidip hazan birkaç gün 
kalırlardı. Bilhassa Mihriban ha· 
nııı:n, gençliğini bu yalıda geçirdiği 

için sık sık gider o civardaki ah • 
bapları ile görüşürdü. işte bu kom· 
şulardan biri - Umumi harpten 
ıonra askerlikten çekilmiş müte · 
kait bir paşa, henüz oldukça genç 

Maraş - Kayseri yolu 
Bu güzel şarımız Orta Anadolu üzerinde Karadenize, 

Kayseri üzerinden Ankaraya bağlanıyor 

Maraş, (Özel) - Maraşı orta ( namitle atılmış ve yolda çalışma• 
Anadolu üzerinden Karade~ıize smı bilen amelenin kol kuvvetile 
Kayseri üzerinden de hükumet istifade edilir bir hale getirilmiş· 
merkezine, Ankaraya bağlıyacak tir. Şimdiye kadar yapıla~ i;;;Tz • 
olan Maraş - Kayseri yolunun a- ]enme ve inşaat işlerinde 2000 ı;rap 
çıİmasr üzerindeki çalı§malar son hk dinamit harcanmıştır. Daha da 
zamanlarda büyük bir alaka ile 500 liralık dinamite ihtiyaç gö • 
kovalanmaktadır. Çalışmaların ve· rülmektedir. Bundan baıka mü -
rimi oldukça zengindir. Son yapı· him mikdarda yarmalar ve doldur• 
lan tetkikata göre nihayet hazi • 
ranın sonuna doğru hu yol bitir( • 
lecek ve Ma~aştan otomobiIIe Kay 
seriye arızasız ve en rahat bir şe • 
kilde gidebilecektir. Fakat şunu 
kaydetmek lazımdır ki Kayseri -
Maraş yolu öyle kolay kolay ha • 
şarılmış işlerden değildir. Yohm 
ilk açılmasına başlandığı vakit, 
mühendis ve müteahhitler tabii 
maniaların ve toprak ve taş güç • 

lüklerinin gösterdiği çehre karşı· 
smda zaman zaman durmak ve dü
şünmek mecburiyetinde kalmıtJar· 
dı. tik hamlede bu yolun bir hayli 
emek harcanarak birkaç yıl ça • 
lışılarak ilk 40 kilometresi yapıl • 
mıştı. Kışın yol ça1hş.malarının dur· 
duğu bir sırada Maraş vali vekil • 
liğine mülkiye müfettitlerinden 
bay Şevki Y aJvaç tayin edilerek 
gelip işe başladı. Yeni ilbay vekili 
Şevki Yalvaç genç ve değerli bir 
mülkiye amiridir. Bay Şevkinin ilk 
iş olarak ele aldığı bu yolun geri 
kalan 58 kilometresinin 29 Mart 
935 te tekrar yapılmasına başlan• 
dı. Marttanberi inşaat devam et • 
mekte ve bay Şevki Maratı Kara· 
denize ve hükumet merkezine bağ· 
lıyacak olan bu yolun geri kalmış 
kısmını biran evvel hitirmeğe ça· 
lışmaktadır. Bir hesaba göre de 
yol 15 Hazirana kadar ikmal edi· 
lecektir. 

Yolun Kayseriye yakın bir kıs· 
mı da daha evvelce Kayseri vila· 
yetince yapılmıştır. Şu hesaba gÖ· 
re nihayet haziran sonlarında bu 
mühim yol halka açılmış olacak· 
tır. 

Yukarıda bu yolun yapılışında 
göze çarpan manialara ve atlatı
lan güçlüklere bir parça dokun • 
muştum; yolun geçtiği araziyi 
görmeyince bu hususta tam bir fi. 
kir ed inil em ezse de, ben burada 
KURUN'un sayın karilerine bir 
parça izahat vermeyi faydalı bul
dum. Yolun geçeceği mmtal.ada 
sayısız denecek kadar yüksek yal
çın kayalar vardı. Bu kayalar. di-

ve yakqıklı, biraz da zengin bir 
zat, Bedriyeye talip olmak iste • 
miş, fakat evvela hanımın bu hu
sustaki fikrini danıtmağı muvafık 
bularak mahremane şekilde Mih • 
ribana müracaat etmişti. 

- Sen bilirsin ama, yavrum, 
fevkalade bir adam. Bak düşün 
taşın. 

Bedriye, kucağına atlamaya 
davranan Pikoloyu elile savdı. 
Sonra ağır ağır başını kaldırdı. 
Şerifin duvardaki yağlı boya port• 
tresine, fikir sorar, medet umar• 
gibi uzun uzun baktı. 

- Hulusi paşayı mı diyorsu · 
nuz? Hayır anneciğim. Beni bu 
kadar düşündüğünüze tefekkür 
ederim. Fakat beni mazur görün, 
bana gücenmeyin. Eski zaman ka· 
dınları gibi sırf evlenmiş olmak 
için evlenemem. Ancak kuvvetli 

ma ameliyeleri bu yolda çalışanları 
birhayli u.ğraştmnııtır.Y olmmtaka 
smda geçit vermiyen suların üze
rine. yapılmış olan büyük demir 
ve beton köprüler de hatır. sayıp 

lır derecede ehemmiyetli birer ba
yındırlık izerleridir. Yolun 70 in .. 
ci kilometreıi ikmal edildiği va • 
kit bayındırlık Bakanlığının savın 
Bakanı Ali Çetinkaya ilbay veki

li Şevki Y alvaça ve yolda çalışan 
başmühendis ve mühendislere yü· 
ce teşekkür ve kıvançlarını arma· 
ğanlamak büyüklüğünü esirgeme-

diler. Yolun yapılıtında eski kol • 
ordu kumandanı yeni saylav ge -
neral Ali Hikmet de çok yakmd'ln 
ilitiklendi ve dinamit koyma ve 

atma işlernde yardım yapmak 
ve direktif vermek üzere bir ıu • 
bay kumandasında 35 kişilik bir 
müfreze gönderdi. Müfrezenin de
ğerli ve mühim yardımları görül. 

dü. Yolun tamamında ( 6) büyük 
köprüye ihtiyaç vardı. Bunların 
ket ifnamelerinde açıkhkluı 4 
den 9 a kadar hesaplanmı§h. 150 
•kadar da menfez ve köprüc:üklere 
lüzum gösterilmiştir. Yolun yapı • 

lışı bir tarftan ilerlerken diğer ta· 
raftan bu köprü ve menfezlerin a

çılışı ve yapma itleri baıarılmakta
dır. Elde 6000 liralık bir tahkikat 
kalmıştır. Bunun 5000 lira.amı yal-

nız bu yola harcanmak üzere Na
fia Bakanlığı vermiştir. Şimdilik 
köprü ·ve menfez noktalarına· çi • 

ınento, demir ve işlenmiş köprü taş 
ları tedarik edilip istif edilmek p 
tedir. Ziraat Bakanlığı ile Ubay • 
lık araamda yapılan son bir anlaş· 

ma ile bunların ahşap malzemesi
nin parasız tedariki temin olun • 

muıtur. Bu keresteler mük"!'llef a· 
ıpele ile kestirilecek ve köprü yer· 

lerine tafınaeaktır. Bu kerestelerin 
çaplanmaları da yine mahallerin • 

de ve mükellef amele ile yapıla • 
caktır. Bu suretle de mühim bir ta· 

sarruf elde edilmiş sayılabilir . 

bir ... semptai neticesi ... 
Mihriban hanım durakladı. Çe· 

nesini katmerli gerdanı üzerine 

bastırarak Bedriyeyi süzdü. Haya· 
tı enine boyuna yaşamış ve anla • 
mıştı. Hiç gözünden kaçar mı, 
gelininde bir hal var. Kız bir şey• 

ler düşünüyor, kuruyor, içine atı· 
yor. Mihriban, köıke gelen erkek 
misafirleri bir bir gözüönüne ge
tirdi. Acaba kim? 

- Sözümü yanlı§ anluna. Mu
hakkak Hulusi paşa olsun demi ~ 
yorum. Tabii senin beğenmeD 

şart. Zarar -yok. Parlak bir izdi .. 
vaç olmasın. Yeter ki sen mesut o
lasın. Çok ketumsun, çok içlisin. 
Biraz açıl, akranlarına benze. 

Yutkunarak durdu. Ağzmda 
bir bakla daha var ... 

'Ark08ı var J. 
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Fuat Köprülü ile Pariste Rıhtım sosyetesı nasıl alındı? 
bir konuşma... ~aya~ında pek bariz olan siyasi manava rağmen 

şırketı satın almaya muvaffak olmak her şeyden çok 
bu 

"Dünyada en güzel Latin harfleri 
yazanları Türkiyede bulabilirsiniz,, 

Şarl Flöri'nin Tribün de Nas-
Yon gazetesinde yurdumuz için Ç! 

kan bir yazısını kısaca almı.şt,/<l. 
Bugün ele bu yazının diğer bir lm.
mını gene alıyoruz; Şarl Flöri şoy 
le yazıyor: 

Son günlerde Fuat Köprülü ifo 
g:irüştüm. Bu Türk bilgini. T;;rk 

orta çağının tarih ve edebiyat ~e
aeleleri hakkında burada dik:cate 
değer üç konferans vermiştir. Ba· 
na dedi ki: 

"1920 denberi inanılmıy:t.cak 
deı ecede değişiklikler olmu~tur. 
Üniversitemizin tıp fakültesi bi-:
asırlık, hukuk fakültesi altmış yıl· 
lıktır. Edebiyat ve fen fak5lte
leri yenidir. Bizim teşkilatımıza
§ağı yukarı F ransızlarınkine ben. 
zer. (Fuat Köprülü bizdeki fakül
teleri, yüksek meslek okullarını 
anlattıktan sonra ecnebi diller o· 
kuJuna geçiyor.) Edebiyat fakül· 
tel'İne bağlı bir de dil okulumuz 
v~.rdır. Burada fransızca, İngiliz
ce, almanca, İtalyanca, rusça, a
rapça, farsça, grek ve latince :Jlru
tuluyor. Fakat talebenin çoğu 
fransızca kurlarına cevam ediyor. 
la.!". Çünkü uzun yıllardarıb~ri 
orta ok.ıllarımızda Fransız dili cğ
retilmektedir. Talebeler daima ı..u 
dillerden birini kabul etmeğe -r!CC 

butdurlar. Çoğunun fa:..ısız-:-ayı 
üstün tuttuğunu görüyoruz. 

Büyük memuriyetlere atanmak 
(.tayin olunmak) yahut liselere .Qğ .. 
retm•n {.\loca) olmak: için&ivo~· 
flT cıen dıploma aımıt bulunmak 

lazımdır.,, 

- Kadınlar bu öğretimleri ko

layca kavrayabiliyorlar mı? 
"E - vet.,, 

- Fenni ve edebi gelişmede lıa-
dınlar, erkeklerden daha üstün 

miidürler? 
- "Ne üstün oldukları söylene

bilir, ne de olmadıkları .. Çok iyi 
çalışıyor ve pek çabuk kavrıyorlar. 
Fen, hukuk, edebiyat fakültelerin
de sayıları çoktur. Tıp fakülte
sinde daha azdır. Bu birlik çalış
madanberi genç kızlarımız yöne
tim (idare) işlerine özgür (ser· 
best) mesleklere girmeye ba§la · 
mışlardır. Önce kadınlar yainız 
kız okullarına giderlerdi. ŞiMdj 

liselerde bunlardan birçok öğret~ 
men vardır. Üniversitede de hir· 
çok asistanlar görebilirsiniz. ,. 

- Fransız okullarının bir ver, 

giye bağlı oldukları doğru mu

dur? 

Bay Fuat Köprülü 

rinden daha az san'atkaranedir 

değil mi? 

- "Biz, Türklerde güzel ya21 
için büyük bir istidat vardır. Gü
zel yazanlarımız önceleri eski 
harflerde gösterdikleri tam san'a
ti, şimdi la.tin harflerinde de yapı
yorlar. Diyebilirim ki dünyada en 
güzel latin harfleri yazanları Tür
kiyede bulabilirsiniz. Bu Türkler· 
de özel (hususi) bir yaradılıştır.,, 

- Türk gençliği hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 
- "Pek tabii olarak Türk genç

liği bütün değişmelerden yanadır 
(tar_,.ftardır.) Bu devrim (inkı

Jjp) onlara büyük rol vermiş, fer
a\ ~ğefiertnl yUKSeltmtştır. \:ie'DÇ• 

ler arasında ulusal duygular çok 

gelişmiştir.,, 
Fuat Köprülü, muharririn Türk 

gazeteleri için sorduklarına cevap 
vermiş ve gazetelerin bu son ısene
lerde Fransaya karşı üstünce söz
ler çıkardıklarını söylemi§tİr. 

Muharrir kendi duygusunu şu 

suretle anlatmaktadır: 
"Türk alimi ile görüşmemh bu 

son sözle bitmiştir. Bu cümle Türk 
- Fransız an'anevi dostluğunu te· 
yit ediyor. Bu dostluk bazı ..Jefa 

siyasal hadiseler ve ulusal menfa· 
atlerle sarsılmış ise de daima ,-\aha 
asil ve daha taze olarak yeniden 
doğmuştur. Hatta Paris üniversi
tesi~de bir (Türk etütleri merke
zi) açıldığı zaman, bu dostluğun 
gösterimleri olmuştur. 

Türk etütleri merkezinin açıl
ması, birçok Fransızlara Türk ta

rihinin zengin mazisini öğretecek 
ve genç cumurluğun kültürel ge· 

"Hayır, bunun imkanı yok· lişmesini takibe yarıyacaktır. 
tur.,, Bu an'anevi dostluk, vatanına 
-Avrupalı okullarına giden is· pek değerli olan "Türkler Babası,, 

pektörlerin (müfettişlerin) resmi nm da idealini ifade eder .. , 

ödevleri (vazifeleri) nedir? Bayan Esma Z_a_f_e_r __ 
- "Bunlar, bu okullarda Türk Amerikada konferanslar veren 

dili, coğrafyası ve tarihinin cloğ. bayan Esma Zafer Pariıe gelmiş 
ru okutulup okutulmadığına ba-
karlar. ve "Sosiete des sanvauts,, da"Türk 

Ç
.. k" ·· ı · k 1 h I kadını,, mevzuu üzerinde bir kon· 
un u once erı pe yanış, e e f 

T·· k" 1 h' d b' k ) crans vererek alkışlanmıştır. 
ur ıye a ey ın e ırço şey er, --ı--------------

0.kuturla~dı. Tabii buna izin ve- 1 Çağ11ı 1 
rılemezdı. Yoksa finans (m~li) -..;...--:---------..!.-
işlerini araştırmazlar.,, Askerlik işleri 

- Latin harflerini kullanmağa Eminönü askerlik şubesinden: 
haşladığınızdanberi okumaya~ıla- 1 - 324, 325, 326, 327, 328, 329 doğum 

lular dahil gayri isJam efratlann (ne 
rınızın sayısı azalmış mıdır? ferlerin) 25 _ 6 _ 935 günü sevkedil-

- "Tabii, büyük bir nisbette mek üzere şubede toplanacaklardır. 
azalmıştır. Şimdi ihtiyar kadın- 24 - 6 - 93:J akşamına kadar ne~: di 
la b"l k bedel kabul olunur. rın ı e yazıp o uduğunu göre-
L ·ı· • • 2 - 316 doğumundan 324 dogwu-u-
<>ı ırsınız.,, . • .. na kadar henüz sevkedilmemiş efrat 

- Latin harfleri. Türk harfle - Iar da (nefeler de) sevke tabidir. 

Türk Devletinin kuvvetini ve rejimin hayatiyetini gösterir 

BUYÜK meclisin 2665 numaralı 
kanunu İstanbul rıhtım şirketinin em. 
val hukuk ve menafiini devletleştir -
di. Böylece hızlı adımlarla yükselen 
Türk cümhuriyeti hedefine biraz da
ha yaklaşmış oldu. 

Son asır içinde bir taraftan Os -
nıanlı imparatorluğu hergün biraz da. 
ha çökerken diğer taraftan da yaban· 
cılar aldıkları imtiyazlar, inhisarlar, 
fermanlarla birçok alaka yaratıyor, 
her politika masası üstüne kolayca 
geçebilen varisler türetiyordu. Grap 
istilacılarının piştarları olan bu imti
yazlı şirketler arasında en telılikelisi 
ve en korkuncu Jstanbul rıhtım şir • 
!•eti idi. Çünkü, diğer imtiyazlı 
şirketlerde politika ve siyaset korku • 
su az <;ok saklandığı halde bu şirkette 
dalıa açık yürümekte bir mahzur gö -
rülmemişti. Ecnebi bir dostumun SÖ!J· 
lcdiği gibi yarısı Fransaya bırakı • 
lan Jstanbul rıhtım şirketinin diğer 
yarı lıissesi, Alman şirketine mti11i 
olmak için hariciye nazırının bir em -
rile /ngiltere devlet bankası tarafın • 
dan toptan mübayaa edilmişti. Bu 
gıin de bıı şirket hisse senetlerinin 
Fransız akademisinde bulunan cüz 'i 
miktarından maadası Osmanlı banka • 
sı ile lngiltere del'let bankası elinde 
bulunmaktadır. 

Teşkilinde ve kırk küsur senelik 
hayatında pek bariz olan bu siyasi 
manaya rağmen bu şirketi mübayaaya 
muvaffak olmak lıer şeyden ziııade 
'l'ürk devletinin kuvvetini ve rejimin 
hayatiqetini gösterir. Dün kendilerini 
'cıris görenler bugün istiklalimize 
hürmet gösteriyorlar. Bizler bir ta -
ı-aftan bu yeni duyguya saygı ile mu -
kabeleye çalışH"kcn diğer taraftan da 
Atatürkün hRyra~ı altında hu kök -
leşmiş ve hayat kanaatlerin birer bi -
rer söküldüğünü görmek ve bu i;;in 
ameleleri arasında bulunmak zevkini 
de doya doya kanıncaya kadar içmeğe 
çahşaeağız. 

Bundan elli altı sene evvel Mari · 
yüs Mişel ile "Dersaadet rıhtımları 
imtiyazına dair,, bir mukavele yapılı -
) "'. Du nıuk~leye göre: araköy 
köprüsü, Aznpkapısı ile Per~embe -
pazarı arasında bir yere kaldırılacak
tır. lki köprü ~rasmda kışlamakta 
olan gemiler için boğazda bir yer ta . 
yin olun3cak, imtiyazın devamı nıüd· 
detince köprüJer imtiyaz sahibine ki
raya ,·eritecektir. Bu mukavele tat -
hik ve icra edilmediği için 26 teşri . 
ııievvel 1309 da yeni bir imtiyaz mu -
kavelesi yapılıyor. Bu imtiyazın 
miiddeti 3 teşrinisani 1306 tarihinden 
itibaren 85 sene idi. Yukarda ismi 
~eçPn l\tişcl paşa 18 ay içinde anonim 
bir Osmanlı şirketi kuracaktı. 

Verilen bu imtiyaza göre: 
1 - İstanbul tarafında, Sirkeci · 

den Unkapanı köprüsüne kadar ve 
Galata cihetinde, Tophaneden ayni 
köprüye kadar rıhtım yapılacak; 

2 - Galata 'Te İstanbul cihetle -
rinde ve devletin göstereceği yerler • 
de gümrük, sıhhiye ve liman dairele -
rini ve antrepoların teftişine baka -
cak devlet memurlarının odalarını 
şirket yeni baştan inşa edecek ve bu 
daireler kendisine verilen dairelerden 
kiiçtik olmıyacak; 

:~ - Gümrük daireleri yanında 
Wardant (rehin senedi) vermek sa· 
lahiyetile ve şehrin ticari ihtiyaçları 
m karşıhyacak genişlikte dok ve 
antrepolar te~kil edilecek; 

4 - iki sene zarfında bu inşa -
atı. başlanılacak ve H sene zarfında 
da lJi tirilecek; 

!i - Şirket taahhüdatmrn üasmı 
temin için 500,000 franklık biı· kefa -
let akçesi tediye edecektir. 

Bilmukabele Osmanlr hükumeti 
ile aşağrda.ki resimlerin şirketçe alın
ıua~ına muvafakat etmişti: 

1 - GemiJeı·den tonilato başına bir 
frank palamar resmi: 

.2 - Gemilt>re yüklenecek ve ge -
mıll.'rden çıkarılacak eşyanın tonila -
tosundan üç frank l'ıhtım resmi; 

3 - Dok ve antrepolarn konula -
cak PŞyanrn yiiz kilosundan ayda iki 
buçuk kuruş ardiye resmi; 

4 - Rıhtıma yana~an yolcu va· 
purlarr, romorkörler ve mavnalardan 
abonman resmi; 

Ana hatları bunlardan ibaret olan 
İstanbul rıhtım şirketi imtivaz mu -
kavelesinin bir maddesi de: 'tmtiyazrn 
k1rkmcı c;;enesinden itibaren devlet 
herw ne ,·akit isterse dok ve antrep~ 
magazabrile teferrüatınr ve rıhtım • 
hırı işlt'tmek üzere satın almak hak -
kını mahfuz bulundurmuştu. Satış 
bed~li şu suretle tayin olunacaktı: 
İmtıyaz herhangi ~ene satın a1rnac.:'lk 
o!urs~ ondan evvelki be~ sPnelik gay. 
rı salı lrnsrlatnı vaı:atisi bulunacak bu 
suretle elde edilen ,·asatinin yü~de 

Yazan : Ş. Saracoğlu 
seksenine muadil bir para imtiyaz 
nıUddetinin sonuna kadar şirkete ve
rilecektir. Şu kadar ki bu para uı.; 
bir zaman, bedeli ödenmemiş serma · 
y~nin ve faizin itfası için iktiza eden 
miktardan dun olmıyacaktı. AJat, e. 
devat ve levazım da peşinen bedeli 
V•'rilmek şartiel devlete mal edilecek -
ti. 

Mukavelenin diğer bir maddesin· 
de de: Şirketin denizden kazanacağı 
arazi ile istimlak kanununa tevfikan 
istim eyliyeceği araziden' e muka\.ele 
mucibine(' devletin kendisine terkeyli· 
) eceği yerlerden unıuma ait yollar, 
rıhtımlar, dok ve antrepolar ve me -
murlara mahsus yerlere tahsis olu· 
n:ıt'aklardan maadasrnı devlet kava
nin ,.e nizamatı mahsusasma tabi ol -
mak şartile şirket dilediği gibi tasar-
rnl etmek hakkrnl haiz olacaktır. 

2~ Haziran 1313 tarihinde nafia 
n~zareti tarafından şirkete yazılan bir 
mektupta: .. lki köpril ara'srnda yapı -
]arak rıhtımları keşfiyat ve ame!i -
yatmm tehiri zaruri,, görüldüğü bil -
dirilmiş ' 'e şirket tarafından buna 
yazılan cevapta: ''Şirketimizin gerek 
halen, gerek istikbalen işbu te· 
hir meselesinden dolayı asla zarar 
ve ziyan veya tazminat talebinde!,. 
bulunmı.yac~ğı bildirilmiştir. 

J{ezahk tıcaret ve nafca nezare -
tinden 20 şubat 31.> tarihinde şirkete 
yazılan bir tahriratta: "Dersaadet 
rıhtım tarif esinin tadilatı için ira • 
dei seniyei cenabı hilafetpenahi te· 
şekkül eden komisyon mukarreratı 
sefareti ecnebiye! tarafından kabul 
edilmiş,, olduğu bil dirilmiştir. 

Nafra nezareti 15 a~ustos 317 ta • 
rihinde şirkete yazdığı mektupta: 
"Şirketin, payitahtı saltanatı seniye
nin yüz mil etrafı erbaasıncla antrepo 
için istediği hakin rüchan pek \'asi 
olduğundan Anadolu tarafına şümullü 
olmamak üzere Rumeli tarafından 
Tekirdağı dahi dahil olduğu halde bu 
~esaf~ ~ahilinde antrepo inşası için 
şırketımıze hakkı rüchan verilmesi 
suretile şirket hakkında ibrazı muave. 
net ve atıf et olunması meclisi mah -
s1;1. _u v_ük~l:t Rararile JedeJarz .. .,, biJ -
dırılmışhr. 

9 Nisan 1914 tarihinde Cavit Bey 
tarafından Fransa başvekili Mösyö 
Dumerge ve rıhtım şirketine yazdan 
mektuplarda: "Gümrüklerde tahmil 
ve tahliyeye tlibi tutulan bilumum 
emtiayı ticariyenin lalıliye resmi rılı
t!nı şirketine,_ tesviye .. tahmil ve talı
lıye muamelatından muaf tutulduk • 
la_rı lıald~ bile tr:Jıliye rüsumu şirketi
mze tesvıye edılecektir.,, denilmistir. 
. M~htelif tarihlerde şirketin. ta-

rıf ~sın~. z~mlar yapılmıştır. Ve şir • 
k_etın hukumetçe talep edilen en son 
sı~te!" antrepolarr yapmak taahhüdü
nu ~ır kere daha almrş olmasına mu. 
k~bıl m~v~ut tarifenin muafazası 
l.l40 tarıhınde yeniden kabul edilmiş 
;e ~ntrepolar inşasından sonra tarife· 
erın bir misli daha artması esası lm-

bul edilmiştir. • 
İmtiyazın 10 uncu senesinde şir • 

~et_l~ hükumet arasında çıknus olan 
ıhtilaflar had bir deneye girdikten 
~on~a uzun ~üzakereler neticesinde 
ı~tiy~zın hukıimet tarafından kırk 
hır mılyon franga istirdat edilmesi 
tarafcy~ce tekarrür etmiş ve şayet 
b_u meblağ ~ir sene zarfrnda tamamen 
ş~rke.te tesnye olunmazsa hükumetin 
yır~ı ~e~ bin lira tazminat wrmesi 
Ye ~tıyazı. şirkete iade etmesi ta
karrur etmışti. Bu uzlasmanın tatbi • 
katında_ çıkan. ihtilaflar \iy:ısi ihtna _ 
tat tevht etmış n Midilli adasının 
F.r~ns~ donanması tarafından işgali 
gıht elım ' 'e acr bir hatıra yaratmış _ 
trr. 

!irmi . üç kfü:mr milyon frank 
s~ı may~. ıle kurulan şirket 189:> tari
hınde yuzde beş faizli on iki milyon 
franklık talı\·ilat ihraç etmiş ,.e hası
hıu rıhtım i!1şasına sarfetmiştir. 

?9~6 senesınde tekrar yüzde dört 
f~ızh on yedi milyon franklık tahvi
lat _çıkarılmıştrr. Bunun bir kısmı ile 
fski .~or~. ödenmiş diğer bir kısmı 
~e gu~ru~ a~1barlar!, ~!nili rıhtım 

anr \:esaıre ınşa edılmıştir. 
.Merkez l!~nmı'! inşası için sarfe

dılen S~O ku_sur bın frank, hissedarla -
ra tevz~ edılmesi iktiza eden temettü 
akç~lerı'!den gösterilmiştir. 

tir. Bunun içindir ki hissedarlara yal· 
nız yedi sene yüzde altı temettü yeri· 
lebilmiştir.Mütebaki seneler yüzde sı
fırla üç arasında tevziat yapabilmi~ -

Hukuki ve mali safhaları hüla -
tir. 
sa.tan yukarda gösterilen )>irket mev -
cudunun mübayaası konuşulmağa 
başlandığı zaman ~irket murahhasr, 
mukavelenin mübayaa maddesine is -
tinaden son beş senelik gayri safi ha
sılatının vasatisinin yüzde seksenini 
• ki 700 bin liradır • • imtiyaz müddeti 
nin sonuna kadar her sene verilme!ôiini 
istiyor, ve ayni maddeye istinaden 
alat ve edevat vesairenin tahmin oldu. 
nacak bedelinin ayrıca peşinen tes,·i -
ye~ini talep ecliyorrlu. Hundan baş -
ka şirketin em\·ali hususiyesinin mut
laka mubayaa mukavelesi haricinde 

·np.ıoA:JP.l l?!PP! !U!-!.f<>:>apa dl?:>! ISlHUf I?~ 
Eğer şirket mukavelelerinin ken

disine tahmil etmiş olduğu vecibeleri 
yerine getirmiş olsaydı bittabi müba
yaa f!1ukavelesinde derpiş edilen bir 
talebı reddetmek müşkül olurdu. Hal
buki, tarafeynin şikayetleri uzun bir 
liste teşkil etmekte idi. Bunlar ara -
sında devletin talepleri şirket için 
altından kalkamıyacağı ağır bir yük 
halinde bulunuyordu. Uyuşmak için 
gelmiş olan şirket murahhaşıı o 
maddenin aynen ta.tbikatmı istemekte 
ki imkansızlığı görmekte çok zorluk 
göstermedi. Ancak şirketin 70 - 80 
milyon frank olduğu söylenen ı·e 
bu/ıran senelerinde yüz elli bin 
Türk lirası irat getiren emlaki husus
siycsini vermemekte çok musfr rlav • 
randı. Yalnız bu safhada müzakerat 
bırkac kere inkita tehlikesi geçirdi. 

Çok uzun süren müzakereler ne -
ti~esinde; ecnebi bir şirketin 'asi 
nukya1'1ta emlaki lıu.."!usiye sahibi ol -
mas!n~ hoş görmiyeceğimiz '°e bu 
emlakı hususiyenin teessüs ve te~ek -
kül tarzına vaki olacak itirazıa:rnuz 
gözönüne alınarak makul bir rakam 
eh'afında uyuşulmuş ve buna muka. 
bil şirektin Türkiyede m~"cut hususi 
ve umumi emval, hukuk ,.e menafii 
nin hükumete devri takarrür ctmistir. 

Ş_irketin hükumete >Jd~,t<aıunan 
imtıya~. emv:ıl, hukuk ve feuafiine 
~~abıl k.abul ettiği borç evvela 
yuzde yedı buçuk faizli 31 küsur mil • 
yon franklık resülmali havi bonolar· 
saniyen, faizsiz üç senede ödenecek 
1,400,000 frank; salisen, yüzde 4 fa • 
izli 570.000 Türk Jirahk istikraz ba • 
kiyesi, ki ceman 40,000,000 kfl,J-ıt 
franktan dun bir deyin senedidir. Bu 
borcun senelik taksiti ceman :::.,(1,00() 
Türk lirası ratldesim:ledir. 

Türk de,·letinin bu kabil senetle -
ri borsalara yiizde 69 ile kote edil
mekte olduğu nazarı dikkate alına • 
cak olursa, rıhtım şirketi devlete 
takriben 22,000,000 kağrt franga veya 
2.000.~00 'l'fük lirasına mal olmuş de
mektır. Senelik itfa ve faiz senisi 
230,000 Jiradan dun bir borç mukabili 
devlete intikal elmis olan bu mücs • 
sesenin varidatı 700,000 lira raddl'Sin. 
dedir. Kıymet ve kudretlerini muh -
te]if hizmetlerde hergün biraz daha 
gösteren Türk çocuklarmm evvela 
şirketin mutat masraflarını ' tenkis 
saniyen mutat nridatı tezyit etn1ek 
suretile rıhtımların devlete intika tin
de halkımızın duyduğu büyük hazzın 
vam ba-,ına krymetJi ve maddi bir kar 
koyacaklarına cminı·m .,, 
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Gündelik Siyası Gazete 
Lıtanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 

TELEFON NUMARALARI: 
Yazı itleri telefonu: 24879 
idare telefonu ı 24870 

Telgraf adrcaf: lııtanbn.I - (KURUN) 

ABONE BEDELLERi 

Posta kutusu No . .t 6 

Senelik 

6 aylık 
3 ayhk 
1 aylık 

Türkiye 
1400 Kr. 

730 .. 

• 
• 

hlln Qcretlert: 

Ecnebi 
ı100 Kr. 

1450 . 
800 .. 
soo .. 

Ticarl ll4Dlann U!D nyıtalarmda san • 
Uml 80 kuruotan başlar. nk sayıfada 2l50 
kuru§& kadar çıkar. 

Büyük, fazla de\·amlı ll~ verenlere 
afd ayn tenzilAt vardrr. 

'MMimli ilanların bir satın 10 lcuruştuı 
KüçUk UAnlar: 

Sırketin ~rrk seneyi geçen istis • 
ma.r devre~ınde zararla kapadığı sene. 
lcrın .. adedı çoktur. Altln devresinde 
en. yuksek hasıl:ttr, karlı seneleı'de 3 
nıılyon frank, kağıt para devresinde 
de ıs mi~yon frank raddeJerindedir. 
Yalnız şırket evvela masraflı bir şir
ket ~Tduğu, saniyen, mukavele ile Bir defa so, lkl defası liO, llç defası 6!'i 
kendısi?e fazla kalan arsalar üzerin- dört defası 76 ve on defası J.OO kuruştur: 
d~ emlaki hususiye eôınebilmesi im . Uç aylık il!D verenlerin bir defası bedıı> 
k:ınr ?ahş~dildiği idn, karlı senele- vadrr. Dört satın i;eçen ilAnJarm fazla 
rın karlanle emlaki hususiyesini iills•a•b•rl•an-b•e•:•k•u•rulİş•tan-llıhe•s•a;p.;e;;d.11;i~r;.. --! 
kabartmak politikasrnı takip etmiş • 



Çoli güzel bir en~tantane: Kalecinin "kalaıı ne~eae, bulabilir mis:niz?! 

Dünkü ve bugünkü futbol 
Alman takımları nasıl yükseliyorlar? 
Şiddet, hız ve kavrayış yeni usulün belli başlı hususiyetleri
dir.Taktik,oyuncuların topluca kabiliyetlerine uyduruluyor 

Bir Alman mütehassısınzn görüşleri 

A.1.~anyanm en tanınmış fut - ] Sonra, sonra, bu oyun büyük 
bel mutehassrslarmdan biri o]aiı b:l· inkişaf gösterdi. Sistematik o
Otto Neıt.s, bir Alman mecmua - !arak oyunun unsurları ile uğra· 
smda "Dünkü ve bugünkü futbol,, 1 şıldı, bir teori şekillendirildi, bel
başlıklr bir yazı yazmıştll'. En ma- li formlar belirti'ldi ve oyuncular 

Bunlar, yeni tak~ik dunımun eser· 
leridir. 

haretli futbol fotoğrafçılarından yetiştirildi. 

Bu arada, Alman milli. takımı, 
eskiden teker teker iyi oyuncula
rın bir aya geldikleri bir toplu -
luktu. f akat1 takım değildi. Oyu ~ 

bıri olan Lotar Rübeltin en mu -
vaffak ve güzelini yukarda gördü
ğünüz enstantanelerile süslenen hu 
yazıda, "Dünkü ve bugünkü fut -
bol,, şöyle mukayese ediliyor: 

"Futbol tarihin.de, muhtelif za
manlarda ortaya çıkan sistemler, 
türlü şekillerde karşıhk'h uğraş • 
ma yollarından başka bir şey de
ğildir. Ve bu sistemleri ortaya ko
yanlar, daima rakibi en kolay 
yenmek, esasına dayanırlar! 

Futbolün ilk zamanlarında, ta
mamile plansız ve san' atsız çar· 
pııılırdr. Oyun, büsbütün tek çar
pqmalardan ibaretti. insicamsız • 
dı, l>ozuk düzendi, 'Arap saçı gibi 
Iiarmakarr!Jktr. Netice~i ortaya 
)[oyan, :teaadüflerdi. 

Primo 'K.tırnerayı '1öv'1üğü gün 
rakibile beraber ringte (Makı 

kısa boylu ·olanıdır) 

Artık takrmda oyuncuların an -
Iaşmalı bir tarzda, yekpareleşmiş 
olarak hareket etmelerinin eh~m
miyeti kavranmıştı. Böyle hare-

ketin, netic.eye keseuket tesiri do
kunuyordu. Belli kombinasyon 
formları ortaya çıktı. Tek, bütüne 

r-.. 

uymak gerekti. Tek kişi değil, ta-
kım oynıyacaktı. İskoç oku'lu, za
ferini kutluladı. ! 

nunda ne plan vardı, ne de tak · 
tik! Şimdi ise takım kuru] urken e· 
sasJı davranılıyor, durum loptar 
gözetiliyor, tek oyuncunun başa -
rıklılığma bütün takımın bel bağ· 1 

lamasından kaçınılıyor. Oyuncu · 
ların teker teker iyi olmaları gö -
zetilmekle beraber, hesaplı antren- ı 
manlarla bu teker teker iyi o • 
yuncuların biribirlerile anlaşmalı 
olmalarına tam anlamile önem ve-

1925 senesinde, futbnl tarihin- riliyor. Şuna da bilhassa işaret et
de yeni bir devre baş gösterdi. Bir mek gerektir, ki taktik, oyunc.ula
usul değişikliği, yeni taktik so - rın topluca kabiliyetlerine uyduru
rumlar ortaya attı. Bu durum, sa- luyor, bu kabiliyetlere uygun ola· 
biden bir devrimdi. Yeni yeni rak seçiliyor. Durum böyle olunca 
formlar aranıyor, bulunuyordu. da çok şükür zafer eksik olmuyor. 
Şiddet, hız ve kavrayış, yeni usu- Son zamanlardaki maçların neti -
lün bellibaşlı hususiyetleridir. ı celerini göz önünde tutunuz!,, 

BOKS 
-Dünya şampiyonu 

Maks Bir'ı 
dövdüler! rli ~~ ~.:;.::;-..;;..-:- ·: 

\ ~ --....... ,;~~ı '· 

Nevyork, 14 (A.A.) - Acun ll' 
§ampiyonluğuna aday olan Jimmy . ' 

Braddock, 15 ravundda sayı hesa- . Jfı 

biyle acun §ampiyonu Max Baer'i ' 
dövmü§tÜr. Çok güzel yapılan 

bu maçta yeni ~ampiyon, ~aer'in 

pek tanınmış olan sağ uruşdan 

yılmadan hütün bilgisini ve bütün 

enerjisini kullanmıştır. 

.. 

· Yargıçlar toplulukla, Baer'in 

yenildiğini onaylamışlardır. Ka
rar, seyircilerin alkışları arasmd<- . Kuvvetli bir takımın ka1ec;ıi 
bilitilmiştir. (ilan edilmiştir.), l O.)''Un esr.asında nasıl vakit geçirir? 
\ 

Herkül yapılı ! 
Dünya yüzme şampiyonu Peter 

Fik'in herkese göstermekten 
çekinmediği yüzüş~ tarzı 

1934 de, Ame • 
rika yüzücüle -

rinden Peter Fik, 
"Yale · Üniver • 
siti,, y il z m e 
yarışlarında Co -
ni Vaysmüllerin 
bellenmiş dün -
ya rekorunu krr • 
mıştr. 100 metre" 
lik mesafeyi, 56,8 
saniyede aşmağa: 
muvaffak olmuş -
tu. Bu yolda ıöh' -: 
ret edinen Peter 
Fik, hu sene de 
bu rekoru 56, 4 
saniyeye i:ıdir .. 
di. 0,§imdi dünya 
yüzme şampiyo 1 
nudur. 

Peter Fik, son 
haftalar içeri -
sinde Avrupaya 
ayakbasmıştı . Bu 
gün Almanyada 
bulunuyor. Ber -
!inde muhtelif mü 
sabakalara giren 
ve kendisini gös· 
te..;;en dünya şaJ111 .. 
piyon_ı.mun bu g~ 
! işi, Avrupa kıt' • 
asmda 1935 yü
züş mevsimi için 
mutlu bir hadise 
olarak kutlula .. 
nıyor. Bilhassa 
Almanyada, bu 
şampiyonun Ber il 
\inde müsabaka -
lara girişi, 1936 
da ayni şehirde 

Ort:ıd:ı Peter Fik, 
Budapeştede ikeo, 

Ayna karşısında.Hay
raolnndan birjsine 

hediye etmek üzere, 
resmini imzalıyor! 

yapılacak Olimpiyat şenlikleri lia
zırlığı yolunda çok faydalı sayı · 
lıyor. Kısa mesafelerde Y.\ize~ Al· 
man yüzücüler, dünya şaınpıyo • 
nu Amerikalı ile antrenmanlar ya· 
pıyorlar ve onun yüzüş tarzı hak· 
kında deneyişle ,fikir ediniyorlar. 
Olimpiyat şenliklerine katılacak 
olan Peter Fik için tehlikeli bir 
öğreniş! Hiç değilse bir ihtiyatsız
lık 1 

Bununla beraber, Filadelfiyada 
doğan bu adam, dünya yüzücüle
ri arasında beden yapısı noktasın· 
dan eşsiz bir kabiliyete sahiptir. 
Belki de bu yaradılıştan üstünlüğe 
güven duyarak, rakiplerine aldı · 
rış etmiyor ! 

i · :Ju hususta biraz anJatış ortaya 
koyalım. Ondan "Herkül yapılı,, 
diye bahsediyorlar. Kendisi tam 
yirmi yaşındadır. Boyu 1,76 met· 
re, ağırhğı 82 kilogramdır. Yüzüş 
yarış1arma ancak üç senedenberi 

l<esici ve yiprafacıClır. Ko1Ian, tel<
mil uzunluğunca müsavi uygunlul< 
nisbetin"dedir. Elleıi, biraz zaviye· 
li dir. Ayni azmanda dr..,c:ınrı doğrıı 
kıvrıktır. Bütün kolunu tam güclC 
su içinde çekip çevirişi, ona gayet 
kolay geliyor. Bacakları da daya· 
nıklıdır. İşte bu bacaklar, gövde .. 
r;ini bir motör gibi lerye doğru 
itiyor ve gövdeye, su içinde yük · 
sek bir dunun temin ediyor. Dola· 
yısiyle yüzücü, rahat rahat nefes 
almak, soluk salıvermek yolunıı 
buluyor. Peter Fik, bugiin dünyt\ 
yüzücülerinin hepsine karşı en çe· 
tin rakiptir. Dünyanm bu en hız· 
lr yüzen adamı, bu dünya şampi· 
yonu delikanlı!,,, 

Servet 
lsviçre takımı 
bugün geliyor 

giriyor. iki aylık bir antrenman • lsviçrenin ve merkezi Auupa • 
dan sonra, 100 yard - mesafede nın tanınmış takımı "Serve~:· bu" 
kendisine 57 saniye yetmiştir. l gün beklenmektedir. Takım ilk ınıJ 

Peter Fikin kabiliyetini anlatış çını yarın Fenerbahçe st::dmd• 
sırasında, bir Alman mecmuası yapacaktır. ikinci maçın sah gü • 
şunları yazmıştır: nü Taksim stadında Fener bahçe-" 

"thtiyat kuvvetlerinin fazla o • Güneş muhtelitile yapılması ihti " 
luşu, Peter Fike özel bir tarzda mali çok kuvvetlidir. Bununla be
yüzü~ imkanmı veriyor. Ona mc- raber yarın alınacak neticeye .gö .. 
safe geçi~te çok yarayan bu yüzüş re ikinci maçın bir revanş maçı ol• 
tarzı, başka yüzücüler için yorucu, ması ihtimali de vardır. 



.. 

HoliVud Sosyeteleri 
Holivudda filınciJik sahasında son 

günlerde bazı değişiklikler oldu, Bu 
değişiklikler, endüstri işlerine aittir. 

"Foks" sosyetesinin prodüksiyon di. 

rektörü olan Vinfild Şihan, yerinden 
ayrılmıştır. Kendisi, "Paramont,, sos
yetesinin prodüksiyon kısminda eski 
yerinden daha üstün bir iş almıştır. 
O, bu stüdyoda Hcnri Hertsbörnün 
i~ini ~örecektir. Holivuda "Yol strit., 

= 
Con Kroford 

• Amerikada Con Krofordon aley -
hinde bir yazı çıktığını, buna cevap ve. 
rildiğini, gazetelerde :münakaşa baş
gfü:ıterdiğini, keneli görüşümüzle be -
raber, geçen sayfada bildirmiştik. 

Aleyhindeki yazıya hücum yolJu 
çıkan yazılardan birinde, "Dünkü yel 

bugünkü Con Kroford arasındaki 
farkın, onun lehine mi, yok!'la aleyhi
ne mi olduğunu kestirmek için, eski 

ve yeni filmlerini göz önüne getir • 
mck yeter. Con Kroford, gittik.;e da
ha kavrayışlı oynuyor, hassasiyetini 
gittikçe daha belirgin ortaya koyu -
yor. Onun artist olarak kıvamını bul
duğu, gözle görülen hakikatlerden 
biridir. JHilasa, onu sevenler rahat 
nefes alabilirler. Con Kroford, tipik 
tuibesini olduğu gibi artistlik kıy -
ınetlnl de muhafaza edlyor. Şöhreti, 
bir tehlikeye uğramak üzere değil!., 

deniliyor. 

ten gelmiş olan Hertsbörnün yaptır • 
dığı en büyük filmi, burada da göste • 
rilen "Kavalkad,, filmidir. Bu mü .. 
kem mel film, Istanbulda gösterilirken 
ayni zamanda "Yürüyüş,, ismini ta .. 
şıyordu. 

Son zamanlarda "Paramont,, un pro 
cli.iksiyon kısmı reisliğine gelen Ernst 
Lubiç, bu işten çekilmiştir. Ayrı bir 
kısım direktörlüğü ile meşgul olacak 
ve ayni zamanda içinde bulunduğu • 

muz senede çevrilecek dört filme ne • 
zarct edecektir. Bunlardan bir tane .. 
sini, doğrudan doğruya kendisinin i · 

dare etmesi de umuluyor. 
Vinfild Şihamn yerine Daril Zanuk, 

geçen hafta Jozef Şenkin sosyetesi 
ile bi :·l0'iik olan "Foks • 'l'ventiş Km· 
turi,, ~~ ~tesi prodüksiyon direktörü 
oluyor. ~a:rnk, "Voner Brader,, sos -
yetesi için, ~· ~~1i ve sözlü filmin ilk 
zamanlarında Al Consonun roladığı 
''şarkı söyliyen deli,, filmini vücude 
gctirrui~ti. Bu Cilm, çok beğenilen 

filmleı·dendir. 

Cesse Laski, "Foks,, sosyetesinden 
ayrılıp "Paramont,, sosyetesine katı -
lıyor. Bu arada "Metro - Goldvin - Ma 
yer,, sosyetesine ait bazı değişiklikler 
de bulunuyor. Sam Goldvin, Meri Pik· 
ford, komik Çarlı Çaplen, birleşiyor -
lar. Meri PikCord, ortaklama çevirme 
işinde geniş ölçüde idari salahiyet e-
dinmiştir. 

1 RESiMLER 1 
Bu sayfada gördüğümüz resimler· 

den yukarda soldaki Mey Vest tipinde 
endamlı ı--; güzel yıldızlardan Jan 
Karmendir. Yıldızın mayosu, setenden 
yapılnmjtır. Bu yepyeni tarzdaki şık 
mayonun kendisine pek yak!?lt~ · 
bütün güzelliğini r,·jjzönünde bariz. 
Ieştirdiğini söylemek, yerindedir! 

Yukarda sağdaki resimde görülen, 
yeni yıldızlardan Anita Horndur. ı'Jlek 
sikalıların yerli şapkaları tarzındaki 
geniş kenarlı plaj şapkası, yaz güne
sine karşı deriyi ve dolayısile sılıha • 
tı koruyucudur. Hasırdan örülen bu 
şapka, başı kapatmakla 1'almıyor, Sır· 
tı, omuzları göğsü, kolları, Tıülasa vü
cııdun belden yukarı kısmını tamami
le gölgelendiriyor,. 

Aşağıdaki resme gelince, bunda 
görülen de Filorina JJ1akkineydir. Yıl
dızın bir yatış pozu! 

Elizabet Bergner 
lngiJterede film çeviren Alman yıl

dızı Elizabet Bergnerin kocası film di 
rektörü Dr. Pavl Zinner, karısile bir· 
likte A vrupanın muhtelif memleket • 
]erinde yaptığı seyahatten Londraya 
dönmüştür. 

Karısı da birkaç haftaya kadar Lon 
draya gelecek ve bu yaz çeuilmesi ka
rarlaştırılan ''Mukaddes Jan Dark,, 
filminde Jan Dark rolünü yapacak • 
tır. Bu filmin mevzuu Bcrnard Şovun 
eserinden alınmıştır. 

Elizabet Bergnerin' kocası, bu hu • 
susta şunları söylemiştir: 

- Bu filmi Amerikada yapmak ü
zere birçok teklif aldık. Fakat reddet
itik. Bernard Şovla çalışma birliğini 
;faha zevkli ve faydalı bulduk, burayı 
tercih ettik. Filmin yalnız manzara 
kısımlan Fransada çevrilecektir. . . 
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HiKAYE 
Bir Bal Kazası! 

Yazan: Herman Liynav 
Hindistandan Almanyaya gi • 

diyorduk. Ha.mburga varmak üze· 
re engin denize açılan oldukça kü. 
çük gemimiz, bugün hafif dalgalı 
olan deniz üzerinde tam hızla yol 
alryordu. Hava, sıcak ve güzeldi. 
Vakit, öğleye yaklaımıştı. 

Garbi H!!.1distandan kahve ve 
hal satın atmıştık. Geminin alt 
ambarında yüz elli çuval kahve, 

orta ambarda da yüz fıçı bal hu · 
lunuyordu. Bu bal fıçılar, gemiye 
Ka1laodan yükletilmişti. O zaman 
kaptana balın sıcakta köpürece -
ğini ve fıçıları çatlatacağım söy -

lemi-§, ona göre tedbir al·masını 

tavsiye etmiştim. Fakat, o benim 
sözüme aldrrış etmemiş, kendi bil
diğinden şaşmamı,tı. Bana şöyle 
demişti: 

- Ben işimi bilirim. Hiç bir 
şeycik olmaz! 

Ben de şu cevabı vermiştim: 
- İnşallah! 
Kırçıl saçlı başını uzatmış, aşa · 

ğıya doğru bak::.rnk, sövüp sayı • 
yordu. Bu aralık saçlarını yolar 
gibi çekti yu;nruklarım sıktı. Her· 
halde hiç hoşuna gitmiyen bir şey 
olmuş, demekti! 

Evet, öyle! İşte, dediğim, tas • 
tamam çıkmıştı. Bü(ün bal fıçıları 
çatlamıştı. Balın çoğu, akmı§b. Sı
cakta ığıl ığıl bir akışla, alt am · 
bara yollanmış ve kahve dolu çu
valları da ballandırımıştı ! Yerler, 
yapışyapıştı. Köpüren bal, kahve 
ve çuvallara birleşince, sıcak 1ha • 
vada dört bir tarafa tiksindirici 
ağır bir koku yayılmıştı! 

Tayfalar, kovalara elattılar. Ba
lın peteklenmİ§ kısmını avuç a · 
vuç kovalara dolduruyor, bu su -
retle zararın kısmen olsun önünü 
almağa çalıfıyorlardı. Her neden
se frçılar güverteye çıkarıldı. Sen
m isin çıkaran! Meğer, onların için 
de daha bir hayli hal kalmış! Bir 
kaç fıçı, sarsıntıya uğrayıp devri
lince, bütün öteki fıçıları yuvarla· 
dr. Güverte de baldan bir halı ile 
dö~endi! 

r .ı, kırçıl saçlı kaptanı çileden 
çıkarmağa yetti. Elile, kolile öyle 
hareketler yapıym·, öfke ve faşkın 
ldc tesirile öyle saçmasapan lakır -
dılar söylüyordu, kil Onun bu ha
line yerinde olarak gülünebilirdi. 
Eğer acnnak ve nezaket göster -
mek kaygua olmasa! Sabiden pek 
kc.mikleşmişti ! 

Vakit öğleyi bulmuştu. Güvcr • 
tede koşuşma, uğı-a~ma sürüp gi· 
diyor, bir taraftan da gemi yol a
lıyordu. Biçare kaptan, bir yan • 
da~ gemiyi idare edecek, bir ya& 
dan ve kahve faciasının zararını 

Lzaltmak için emirler verecek, ... 
Doğru:>unu istersen;z, bu arada 
sövüp sayacaktı da! Az iş mi hnn· 
lar? ! Hem de kolay de[:il, ... Bila -
kis hayli yorucu! 

Çeviren: H. V. 
güldü ve bal nehri üzerinden bir 
sıçrayışta atlamağa kalkıştı!. 

Kaptandan başka, güvertede 
bulunan herkes, gözlerini ona çe
virmişti. Kızıl saçlı, komik yüzliı 
patavatsız delilcanlr, acaba bu at
layı~ı baraşabilecek mi? Hop! lş 
te atlayış! Öyle bir atlayış, ki yarı 
yolda tahtadan ayakkabıları hal 
nehrinin ortsında sabit birer ka • 
yrk oldu. Adım atmağa davrandı. 
Boşuna mı? Hayır! Fakat, bu 
kendisi için daha kötü bir vaziyete 
yol açtr. Vırç l Öyle bir kayış kay -
dı ki! Kaydı, boşlukta tutunacak 
bir şey aradı. Mihveri üstünde biı 
kaç defa, tıpkı büyük bir topaç 
gibi fırıl fırıl döndü ve !onunda 
kendisini sırtüstü yerde buldu! 
Hepimiz gülmekten kırılıyorduk. 
Kızıl saçlı tayfa, eline değen bir 
kovaya yapışmış, hemen boydan 
boya bala bulanmış, kızıl saçları 
da renk değiştirmişti. Yerde ya • 
tan, artık bal sarrsr bir adamdı! 

Ansızın, güvertede tayfalardan - Bu r.~ rez:ılet ! Bu ne ke~nzc-
kızıl saçlı, komik yüzlü, pata vat • lik l Gemi, tiımarhaneye mi dön • 
sız bir delikan.lı olan Flunk görün. dü? 
dü. Ayaklarında tahtadan ko::a - Derken gözleri bala bu!anmış 
man ayakkabıları takıtukur ede- bir halde yerde yatan tnyfasına i
rek sallaparti bir tavırla yürüdü. lişti.Önce tanıyamad:.Şaşkın şaşkın 
Güvertenin daha bal yayd.mamış göz dikti. Ve tanır tanımaz, iler -
yerinden dikkatle gf!çen tayfala · ledi. Gülüşün sebebini şimdi kav · 
rın geçişine lfocaman elleri bol pa. ranu~tı. Demek bu tayfa, güldü -
çalı par..talonunun geniş ceplerin • rüyordu. Elini bala bı1layıp, ya -

de, böbön baktı. Alay eder gibi nağına öyle bir şamar indirdi, ki 

TAKViM 

+ 
Gün dol:uş~ 
Gün hatısı 
Sabah namaı• 

O~ıe oamazı 
ikindi camaı 
Akşam namaz 
Yatsı namaz• 
lmsa~ 

Yılın gtçeo gunlerı 
Vılın kalan !!Ünleri 

Cumartesi 
l:ı Haziran 
lt R. Evvel 

4. 8 
IQ. ı'.l 

3.30 

12..14 
l6. l1> 
ıq,4? 

21.45 
:208 

175 
191 

PAZAl<. 
16 Haziran 
ısR. Evvel 

4.Y.8 

19.42 
~ JO 
lt.14 
16.J" 
t9.42 
~1.4'> 

2.08 

176 
190 

1 RAD YO 1 
Bu gUn 

ISTANBUL: 

Yazan: Niyazi Ahmed Ok"" "" Tefrika No. .. -183-

1 

Hörmiz~ıs sarayı neresrnir7 - Bu soraya 
ne~en 8u~oıeon ~enmi~ 7. 

J ..... . c-"\ 1 ·o b" . an ıı::~ : c:?~ - ~.1yrr a ırm-

cikanun gecesi Niscfot' F olrn.s'ı öl· 
dürmek için buraya ç rh:H.~. Leon 
Valant adlı biri kılıçl::ı. imparato • 

J ru, bcJım ı•ı:urmuştu. Bu vak'a 
1 şöyle anlahlmaktatlır: 

.. 
Nisefor Fokas'm kansr impara· 

toriçe Teofano Nisefor'un düş • 
manlanm gizlice saraya alflrak 
sakladı. Su saati gecenin beşini 
gösteriyordu. Dondumcu bir şi • 
mal rüzgan şiddetle esiyor ve kar 
buram buram bağıyordu. Yani ar· 
kadaşlarile bir sandalla gizlice sa· 
rayrn rıhtımına yanaştı. Ve arslan
la boğa heykelinin bulunduğu yere 
çıktr. Aralarında evvelce knrar ve· 
rildiği gibi bir ıslık işareti üzerine 
sarayın yukarki sedıdinde bulunan 
diğer arkadaşlal"ı ipe bağlı bir se
peti aşağr salverdiler. H€JiSİ birer 
birer sıra ile yukarıya çekildi. Hep 
si ellerinde kılıçlarla imparatorun 
dairesine hücum ile yatak odasma 
girdiler. Fakat imparatoru yata -
ğında bulamayınca şaşırdılar. Kor 
kularmdan kaçmak istediler, Bu 
telaşta iken oradan geçmekte o -
lan saray hademelerinden birini 
çevirdiler ve imparatorun bulun • 
duğu yeri göstermesini icbar et • 
tiler. Bu suretle imparatorun uyu-
makta olduğu odaya girince ayak
farrnrn görültüsünden imparator 
hemen uyandı ve yattığı yerden sıç 
rayarak kalkmak istedi. O esnada 
içlerinden Leon Valant adlı biri 
kılıçla başını yardı. Kanlar içinde 
yuvarlanan imparator "Meryem,, 
dıen yardm1 istemeye ve bağırma-
~~ba§ladı. Kendisini süriikliyere 

i' in önün kadar etirdilt'r. 
Yani bütün kinlerinin şiddetile: 

- Nankör! Hizmetlerimi unut
tun. Ben olmasam sen bu tahta 
nasrl çıkardın. Utanmadan heni 
şehirden uzaldara nefyettin. Şim
di bakalım seni kim kurtaracak. 
Diye Nisefor'un bağırışlarını din
lemeden sakalından tuttu. Diğer -
leri kılıçlarının kabzalarile çenesi
ni dağıttılar. Nihayet Yani kılıçla 
başına vurarak öldilrdii. O esna -
da hadiseyi E:::ı.rayın muhafızları 
da duymuşlardı. Saraym etraf 1 111 

ku~attılar. Yani o zaman Nisefor' 
un kellesini vücudundan ayırıp 

pencerelerinden gösterir göster -
mez, artık Nisefor'un öldüğüne 

kanaat getirdiler ve yeni ir. para -
toru alkıs;lamağa başlad1lar. ı 

Nisefor'nn cesedi karlar üzeri
ne fırlatıldı.,, 

lstan bul asliye 
mahkcmesind~n: 

(Arkası r:ar) 

ikinci hukuk 

Davacı Melahat Sabri vP-kili 
avukat Hikmet İbrahim tari.ıhc: -

dan Beşiktaşta Hamam &okllğınıda 
17 numaralı har.ede müddealey h 
Nazmi oturmakta iken ahiren iş -

bu haneden çıkıp semti meçhule 
gittiğinden ilanec dava arzuhali 
suretinin tebliğine rağmen müdde
ti kanuniyesi zarfında cevap ita 

etmediğinden tahkikat günü ola • 
rak tayin kılınan 11-7-935 sa· 

••••••••••••••••••••••••••• ,............................................................... 1 
Flunk yc:ıpı§bğı yerden fırladı, ı diline sile~·c~, koluma girdi. Ne~e--

ı günü sat 14 için yazılan davet-
namenin bir nüshası mahkeme di· 

dandı: vanhanesine talik kılınınıf oldu • 
güvertenin dibinedek uçtu! · j bnmişti. Homurdanır gibi mın,l . 

EalJanan tayfa, orada demir - Gelin, sizinle birer kadeh ğundan yevm ve saati mezkUrda 
parmaklığa tutunup 1endülsepet buzlu bi:ra tokusturalım. Mihneti tahkikat hakimliği huzurunrla ha· 
kalkındığı anda, kaptanın hiddeti zevk etmek de Adem oğlu İçin bir zır bulunulması veya tarafından bir 
yatıştı. O da gülmeğe koyuldu. hünerdir. Zaten zararınız da pek vekil göndermesi ve aksi takdirde 
Ağzından hiç ayırmadığı piposu· fazla !ayılmaz. Malum ya, Ham· hakkında muarnelei kanuniye ya• 
nun ate~ini tazeledi. Balla vıcrk hurghılar, tatlısı ağdalı kahveye pılacağı malumu olmak üzere key
vıcık olan avuçlarını geniş men • bayılırlar! fiyet gazete ile ilan olunur. (7688) 
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Benes Sovyet Rusya' dan! 
memleketine döndü 

Mos.kOYa, 14 (A.A.) - Bay 1 birlerine uyıundur. Tamamile ka· 
Beneı, Leningratta iki gün kaldık· niim ki Sovyet Ruıya gerçek bir 
lan ıonra dün Moıkovaya dönmüt barıt taraftarıdır ve ıerçek bir ha-• 
"e Harkof Kiyef üzerinden Pra· rıt ııyaaası gütmektedir. .. , 
la. gitmiıtir • Bay Benes, Sovyet Ruıya hak· 

Moskova, 14 (A.A.) _ Bay kındaki duyutu için demiıt:r ki: 
8ene1 Moıkovadan ayrılnıadan "- Rusyada yapılan itlerin ö
önce Sovyet ~e yabancı gazcte>cİ - 1 nem ve ~~ni~liğ~i, bu büyük ~m· 
lere tunları söylemiştir: lckettekı ıt ımkanlarını hayranlık-

•• s R ... la gördüm. En ziyade dildcatimi ovyet usyaya yaptıgım ge· 
çeken ıey, Sovyet Rusya ulusları· 

Zi, uzun siyasal itçenliğimi ( faa-
liyeni) taclandırmıştır. Daha nın enerjiai ve çalıtmak döleni • 

1919 yılında Sovyet Rusya i)(· elbir dir.,, 
)' ... · Bay Ben es, sözlerini fÖyle bi • ıgıne taraftar idim. Ekono::ııik ve 
f tirnıittir: 
İnansal buhran dolayııile Rusya 

· "A vrnpanm şimdiki durumu 
ile elbirliği yapnıayı zorlayan se· 
L güvenin tensikine ve güven pRkt-
oepler 1929 yılı batından i•ibaren 
•rtmıttır. Almanyada nuyonal lan bağıtlanması için göıiişlere 

d :·..,•t:!: &'...t •:. •ı :\ İZi amirdir. Onü -
•oyaliıtlerin it ba!ına gelmeleri -' miizci ·!:ı 1 o:,ı: ve 1937 yıllarım 
"'Vrupanın dengesini (müvazE:ne· 
•İni) hötlemesi (tehdit ehne!İ) çok kesin yıllar J)larak saymakta-

yım. Bir kere bu yıllan atlattık mı, ı 
bakımından Sovyet Rusyanın Av· 

Avrnpanm banşı uzun slirmesi l 
tupa sıynsaşına katılması zorağı • • ı 

için sağlanmı~ olacaktı\-. ı 
nı (zaruretini) berkitmittir (~ak· · 
Vİye etmittir) . 

Harp tehlikesi, ııyaıal v~ el<o • 

nomik sebeplerden dolayı son za • 
ınanlarda her vakitkinden fazla 

a.rtmııtır. Bu sebepten dolayı bu 
tehlikeyi ortadan kaldınnak için 

Gelen gezginler 
"Kraliçe Marya,, isimli vapur· 

la dün tehrimize 150"' kadar srezgin 
gelmittir. Gezıinler, lsviçreli, Al· 

man, Yugoılav ve Fransızdır. Va· 

pur bundan birkaç gün önce lima· 
nımızdan geçerek doiruca V ama· 
ya ıitmilti. Gezginler Varna plij
larında kaldıktan sonra dönüp teh 

en iyi çare "Olmak üzere koHeklif 

&üven sisteminin açık bir tarafta· 
rıyım. Kollektif güven için yapılan 

Ve yaprlacak ıavılarda Çe1,osfo · 
vakya ile Sovyet Rusyön n d.•ığla

rı (menfaatleri) ile ııyasaları biri· 

rimize de ujramıt ve bir ıün kat • 

mıtlardır. 

lstanbul Tra 
1935 ı'ılını11 

No. Sınır 

lo Şijli . Tünc-1 

11 ~iş li . Beyazit 

12 HarbiJ e • Fatih 

12 A Harbiye Aksaray 

15 Taks in: . Sir' --: 

16 Maçka • Beyazıt 

Gidiş - Geliş Proğramı J 
Kalkış Ara ilk :Son 

( Şifliden • Tünele 
(Tünelden . Şifliye 
( Şifllden • Begazita 
( Bezagitlon • Şiflige 

(Harbiyeden • Fatilıe 
<Fatihten • Harbigege 
(Harbiyeden • Ak.araya 
( Akaaraydan • Harbige11,. 
(Takıimden • Sirkeciye 
<Sirkeciden • Taksime 

(Jlaçkadan • BeyazitD 
<Beyazittan • Maçkaya 

3' 6' 
9' 

!2' 
26" 

5' 7• 
9' 

ıı· 17" 

5• 

5' 8' 
rr 

kalkıı varlf · 

5.40 23.40 
6.00 24.00 
6.20 23.30 
7.02 24.12 

6.30 24.00 
5.46 23.2() 

6.40 23 .. '\ti . 
6.00 22.50 ! 
7.15 19.10 

• 7.35 19.:J( 

6.15 23.2f 
6.55 24.01 

Hintli•tan4a yapılan törenle, i 
de merak uyandıracak birçok ıe· 
k:llere rculanır. Yukarki renM b;,. 
Hint gencini milli bir törende gÖs· 
teriyor. 

Liuerpol lıayuanat baliçe.:nd. 
r a•lan muhtelil numaralar yap 

maya alııtırılmııtır. Yulrarki re· 
ıimde bu alanı ağzında bayraklıı 

<Şifliden • l!:minönürıe 
f.tlaçkadan • Emi11önüne 
<Eminiiııiinden • Maçkaga 
< Şifliden • Sirkeciye 
(Sirkeciden · Şl1li11e 

7• 6.10 - görüyor•unuz. 
16 A Maç!<:ı • Eminönü 

l7 Şişli • Sirkeci 

17 A Mecidiyeköy -
Emini' · 

19 Kurtuluş. Beyazit 

19 A Kurtuluş-Eminönü 

B ' . e ~ Eminönü 

2:l Ortaköy . Aksaray 

34 Beşiktaş • Fatih 

32 Topkapı . Sirkeci 

:la Y edikule • Sirkeci 

37 Ecllrnekapı - Sirkeci 

(.'flecidigeköy • Eminönüne 
( Eminönü11den • Mecidigek. 
( Mecidiyeköyünden · Eminö. 
( f.'nıinönünden • Mecldigek. 

<Kurtuluştan · lleycızlla 
( Bega:ittan · l\urtuluıa 
( Şifliden . Eminönüne 
( Kurtuluıtan • Eminönüne 
( Eminiinünden · lllırluluşa 
( Beıiktaıtan • Bebeğe 
< Bel)Uctaıtan • Enıinönüne 
r Bebekten • Eminönüne. 
( Eminönünden • Bebege 
(Bebekten • Beşiktaıa 

(Ortaköyden · AkRnraya 
( Aksaragdan . ~Jrlakügtt 
< BofiktQftan • 1 atihe 
(Fatihten . Heşiktal}a 
( Aksaragdan • Topkapıya 
(Topkapıdan • Sirked11e 
(Sirkeciden • Topkapıya 
(Top/tapulan • Abaraga 
< Akaaragdan · J'edikulegı 
( Y edil..uleden · Sirkeciye 
(Sirkeciden•. Yedikulege 
( Y edikuleden • Abaraya 
( Abaraydan • Edirnekapıpa 
(Edlrnekapıdan • Sirkeciye 
<Sirkeciden · Edirnekapıya 
O:dirnekapıdan • Akıaraga 

14' 

8' 
12' 

21' 

6' 9' 
ıı;· 

7· 
ı-· ;) 

6' 
10' 
20· 

8' 
ıs· 

7' 
14• 

s· 
8' 

16' 

s· 
10' 
16 

5' 
10' 

15• 

1.ıo 20.2c. 
6.40 20.fj -

6.25 20.00 
6.55 20.30 

6.45 9.40 
7.17 10.l~ 

U.28 18.v 
15.00 19.ı:, 1 

6.00 2.1.10 1 

6.4:> 2.1.:J:ı 1 
6.05 - 1 
7.05 20.ıc I 
6..1:> 20.4rı 1 

5.25 - 1 
5.35 -
5.4:> 2:l.4( ' 
5.55 24.2( l 

J.O(. 1 

s.so 20.:;o 1 
6.3:> 21 .. 1(' 

6.30 20.4() 1 
7.10 21.:?f 1 

5.25 -
5.40 23.:~t 

6.12 24.0rı 

- 24 .. 15 

5.30 - 1 
5.45 23 .. % 
6.17 24.0;j 

- 24.40 

5.2.> -
MS 23.2!1 
6.14 23.55 - 24.2~ 

Yeni Çıktı 
KÜLTÜR 

SERlSt 
No.: 18 

r•nrno 
Hay.Jar Rıfat 
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fSTANRUL 
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Satıldığı Yer : 
V A K 1 T KUtUpa"eal 

Fıah ~5 t\u. u, 

Numaralarımızı tophyanlara 
Niaamn 24 ünden Mayısın 25 ine kadar okurlarımıza her 

gün gazetemizin batında basılı bir sayılı kupon sunmuıtuk. 
Bu kuponlar kesilip ıaklanacaktı. Keıip ıaklıyanlara bil · 

diriyoruz: 
Bu kuponların Üzerlerindeki rakamlara baksınlar 

1917 (V AKlT'in kurulduğu yıl). 
1923 (Cümhuriyet'in ilan edildiği yıl). 
1935 (İçinde bulunduğumuz yıl). 

tarihlerinden biri ellerinde midir? 
Değil ise ellerinde toplanan kuponlardaki rakamların son 

aayılariyle bu tarihleri 11ralamak imkanını buluyorlar mı? 
' Yalnız dikkat edilecek iki nokta daha var: 1 - Bir numa· 

ra iki yerde ve iki defa kulla,nıla myaacktır. 
2 - lıtediğimiz numaraları bulanların tam seriyi gönder· 

mel eri ıarttır. 
Bu üç tarihten birine uyan veya dediğimiz ıekilde üç tari· 

he uydurulan ıayı kuponlarını hemen bir zarfa koysunlar; ko· 
nulan kuponların numaraları yazılı bir pusulayı da bu zarfın içi
ne katmayı unutmasınlar. Bütün kuponları elden veya posta ile 
.. lıtanbul KURUN,, adresine teslim etsinler. 

Bunun için iki hafta ara veriyoruz. 
Bu arada toplanacak kuponlar araıtırılacak, yanlıtları var

sa ayrılacaktır. Doğrulan içinde: 
Her üç tarihi tpplıyana: 
Dün ve Y ann tercüme külliyatından 30 kitaolık 

bir takım. 
lki tarihi toplıyana: 
Dün ve Yarın tercüme külliyatından 20 kitaplık 

bir takım. 
Yalnız bir tarihi toplıyana: 

Dün ve Yarın tercüme külliyatından 10 kitaplık bir 
takım hediye edilecektir. 

Dileyenler bunların yerine: 
15 lira 
10 lira 
5 lira 

Para alabilir. 
Eldeki kuponlarile tarihleri toplayanlar, lıer •eritle birden 
lıu;#a olduğu taktlirde aralarında kur'a çelıilecelı, her üç he
JiyemU: Je kazanana uerilecektir. 

Kupoplannıza bakmayı ve bu küçük hesap ameliyeıini ya. 
parak, sonuçları bize bildirmeği unutmayınız. 

Şirketi Hayriye reklamları 
niçin kaldırmıyor 1 
Şirketihayriye tarafından köp

rünün kenarlarına ve köprüdeki 
bekleme yerlerinin üzerine bazı 
müeueselerin reklamları konul -
muıtu. Buraları kiraya verilemiye· 
ceii belediye tarafından on bet 
gün evvel sosyeteye bildirilmit, 
köprünün manzaraıını bozan bu 
reklamların hemen kaldJTdmaıı 
· stenmitti. Sosyete yazılan tezke
reye henüz cevap vermediii gibi 
reklam ve ilanları da kaldırmamıı 
tır. Yeniden bir tezkere yazılacak, 
gene önem verilmezse ıosyete 
hakkında kanuni takibat yapıla -
caktır. 

1 Kısa Haberler 1 
lJA r A VNl - Bertin Tecim orun • 

tağımız Ray Avni, Edirne tecim odası 
ile temasları bitirerek bugün.şanmıza 
dönecektir. Çarşamba günü de, Al· 
manyaya gidecektir. 
iKRAMiYE ALACAK MEMURLAR 

- lstanbuJ gümrüklerinde ikramiye -
ye hak kazanan memurların listesi 

•dün bakanlığa gönderilmiştir. 
ESNAFIN YAZILMASI - Esnafın 

yazılma müddeti bugün bitecektir. 
YazıJmıyan esnaftan para cezası ah • 
nacaktır. 

• 

Habikt Hitler tarafından 
kabul edildi 

Viyana, ~ 4 ( A.A.) - Linzde çı 
kan Föks Biat gazetesine göre, 
gözden düttüğü sanılan Pruıyah 
Habiktt B. Hitler tarafından ka. 
bul edilerek kendisiyle uzun müd
det göriifmüttür. Habikt Avuı 
yaya kartı zorbalık sa vatını kuran 
tahıstır. 

Bir Yugoslav okul 
· gemisi 1 zmirde 

lzmir, 14 (A.A.) - Yugoslav· 
ya okula gemilerinden Villa Bela
vilda gemisi limanımıza gelm;ştir. 
Gemide Yuıoılavyalı profesörler 
ile okula direktörü ve deıtiz tecim 
okulaıı talebeleri vardır. Profe • 
ıorler ve talebeler tehrin görül • 
meye değer yerlerini gezmektedir
ler. 

Trabzonda kuraklık 
Trabzon, 14 (A.A.) - Bir ay • 

danberi kuraklık devam etmekte• 
dir. Kuraklık daha çok devam e • 
derse fındık ürününün dö~ülme • 
sinden korkulmaktadır. Transit iı· 
lerinin batlıyacağı haberi burada 
kıvançla karıılanmqtır. 

Makara<"il~r Caddrsl 
t--r-4-Mlll(iAU.Tı\ - ISTA~Bl'L 

,.· 

Tekfoıı: 49171 t::c:ll---_.çç~ 

• rspirto - Raki ve Konyak Fabrikaları için her nevi M 'nalar 
inşaatı ve t~sisatı .deruhte olun~r, Bakır - Demir boru işleri, 

- Kalorifer tesısatı - Banyo ımalatı ve tesisatı yapılır. 

• 



Fransa korkuyor! 
_.,. (Ustgaru 1. sayıta.da) 

Fransız hükUmetinin Almanya
ya İngiliz filosunun yüzde 35 ine 
eşit bir filo bulundurmak hakkı · 
nm verilmesi meselesini inceleme . 
ği reddetmiyeceği sanılmakbdır. 

Fransız hükumeti, Alman tle 
niz yapıları programını iyice öğ · 
renmeden evvel bir karar vermi · 
yecektir. Bununla beraber Al 
man isteği Fransa için gerek dip 
b matik ve gerek deniz işerine il ~ 
[;İli meseleler doğurmaktadır. 

Fransız cevabında bunlar izah 
edilecektir. Yalnız genel tonaj:ı 
değil, fakat bütün gemi sınıfla -

rına taptanacak (tatbik) olan yü~. 
de 35 nisbetine gelince, bu yüzde
nin Almanya tarafından yıllık de. 
niz yapılarında da gözetilmesi ge~ 

rekip gerekmiyeceği sorulmakta -
dır. Bundan anlaşılan şudur: 

' 'Almanya, her yıl İngiltereniu 
ayni zaman içindeki yapısının 

yüzde 35 ini yapmak suretiyle ln
giliz filosunun yüzde 35 ine e,it: 
bir filo kurması gerekmez mi? 

Bu suretle yeni Alman fil.:>su· 
nun kurulması iti birçok seneler~ 
balünmüt olacaktır. 

Bunun tersi kabul edilirse, A!· 
manyanm yapıdaki ayram (müs · 
tesna) kapasitesi bakımından d\~ 
'ğer devletler için ağır bir mesel~ 
meydana çıkmıt olacaktır. 

Ayni zamanda bildirildiğine 

göre, bugün Fransanın elind-eki 
büyük harp gemileri Vaıin~o'l 
andlaşmasına göre, lnıgiliz fi.Io. 
ıırrıclaki harp gemilerinin yüzd~ 
35 idir. 

Bu yüzdenin korunması Alman
.raya ayni önemli gemi sınıfı:: Ü· 

zcri-..Je e~itlik vermiş olacaktu. 
Fran:nnın bu hususta önergeleye · 
ceği kotarma yolunun ne olduğu 
belli değildir. 

Fakat bir anl&Jmaya varamaz· 
:ııa, tekrar hareket özgürlüğün1i 
(serbeıtliğini) ele alacağı sanı} • 
maktadır. 

Çünkü Fransız kıyılarının u -
zunluğu, sömürgelerinin dağınık. 
lığı bambaşka güvenlik tedbirleri
ne muhtaçtır. 

Diğer taraftan Cenevrede he~ 
zaman hava, deniz ve kara silah· 
lanmalarmda erginlik (iıtiklal} 
pren.sipini ileri ıüren Fransız hü
kWnetiniıı ayni prenıipi bugün · 
kü konutmalara da taptamaıı ve 
Lokarno andlatmaıını imza eden· 
Ier arasında yapılınaar tasarlanan 
bava andlatması gibi bir andlaım:ı 
önergelemesi (teklif) mümkün· 
"dür. 

F ranıu Gazeteleri 

KonUfmalardan HOfnut Değil 
Pariı, 14 (A.A.) - En ıağ v~ 

en sol yan gazeteleri, Lond.ra de 
niz ·konuımalarmdan hoınut de
ğildir. Gazeteler, Almanyaya, 
Fransa derecesinde bir filo bulun· 
durmak hakkını vermiyor ve diyoı 
ki: 

"Frama, acunda en genit aö
mürgesi olan ikinci ülkedir. Geni~ 
sömürgeleri, Fransayı filosunu da. 
ğıtmak zorunda bırakmakta ve 
Alm.anyaya karşı kuvvetsiz dütür· 
mektedir .,, 

Cümhurcu "Homme Libren g1.. 
zeteıi, diyor ki: 

"Hemen hemen yeni gemilerle 
lpıru1an Alman filosu Baltık ve 
Kuzey denizlerinde toplanacaktır. 
Buna kartı büyük kriivazörler: 
harpten evvel yapdmıt olan Fran
sn: filosu Mant ve Akdeniz ara· 
ımda bölünmüt olacaktır. 

Bu, Almanya için bir eıitiik de · 
ğil, fakat su götürsüz, bir üstün
lük olacaktır. İngilizlerin istedi
ği bu mudur?.,, 

Radikal • sosyalist "Ere Non. 
velle,, _gazetesi, diyor ki: 

"Andlaımalar, önemli bir §e· 

kilde deği,tirilmektedir. korkanı 
ki, yakında İngiltere, Almanyanın 
isteklerini kabul etmekle yanlathk 
yaptığının farkına varmasın.,, 

Andla§manın Fransanın bütün 
deniz güvenliğini ortadan kaldır · 
dığını yazan Kralcı Action F ran 
çaise diyor ki: 

"Üç, dört yıl içinde Almanlar, 
Fransanın Akdeniz ve Atlas deni~ 
zinde bulundurduğu gemiler ka
d'ar kuzey denizinde gemi bulun· 
durabileceklerdir. Bir an1aşma'Z· 
lık çıktığı vakit Fransa ken ]~ ~Ü· 
ney kıyı]armı tamamen boşaltmak 
zorunda kalacaktır ki, bu imkan
sızdır.,, 

Ko~ünist Hümanite gazetesi. 
şunları yazıyor: 

"Almanyaya yeni bir süel yö. 
netil!l kurma hakkını, Almanyanm 
güvenlilf.·andlaşmasını imza etme
sine bağlı tutan Şubat protokolu 
nerede kaldı? 

Bilhassa Almanyaya karşı and· 
18.§maları tekbaşına bozduğu için. 
uluslar sosyetesi tarafından veri 
len kasınlık (mahkumiyet) kararı 
ne oldu?,, 

. Yeni Bir Deniz Konferansı 

Londra, 14 (A.A.) - Alman
ya, Sovyet Rusya ile Vaşington 
andlaşmasını imza eden ülkeleri '."· 
gireceği bir deniz konf eransınm 
gelecek Sonbaharda toplanması 
iht;malleri artmaktadır. 

Burada söylendiğine göre, ln

giHz delegeleri, prensip olarak Al· 
manyanın lngiltere deniz kuvvet
lerinin yüzde 35 i nisbetinde bir 
filosu olmasını kabul etmektedir 
ler. Fakat bunun için konulan 
şart, bu nisbetin tonaj üzerine de 
ğil, gemi sınıfları tonajına ıör'! 

olmasıdır. 

Görüşmelerin şimdiki evresin 
de (safhasında) türlü gemi tiple
rinin tonajı ve silahları konuşula· 
caktır. Bu nokta üzerinde bir uz. 
;a,maya varılabilirse, prensiple:: 
kabul edilmi§ olan and1aşmanıtı 
taptanması kolay olacaktır. 

Macar Başvekilinin 
döeHoya çağırılması 
Neues Wienner yazıyor - Bu-

da.peşteden Mldirildiğine göre kil· 
çük çiftçiler partisi ba,kanı Tibor 
·V. Eckhard bugün Başvekil Göm· 

böş'ü duelloya çağırmıştır. Eck • 
bard'ın bu hareketi, kendisinin 
kont Bethlen ile uzla.,ması ile a • 
lakadardu. Yani Kont Bethlen 
Eckharda yazdığı mektupta Kü • 

çille çiftçiler partisinin malik oldu
ğu malum paranın menteine dair 
kendisinin vaktile söylediği haki • 
kate uymayan ve fırkayı küçük dü· 
§Üren ıözlcrinin Gömböşten aldı • 

ğı malumata dayandığını bildir • 
mesi üzerine Eckhard bugün baş • 
vekil Gömbö~ kendi partisine 
mensup iki meb'us vasıtasile ha • 

ber göndererek Gömbşün ya kont 
Bethelene vermiş olduğu malu -
matı tavzih ve tashih etmesini ya-

hut da kahramanca tarziye ver -
mesini istemiıtir. 

Başvekil Nagyteteny de bulun· 
duğundan kendisinin husuıi katibi 
due1Io ıahitlerini kabul edip din
ledikten sonra Ecldıard'm talebini 
baıvekile bildinnittir. 

Lozan zaferini ha· 
tırlatan bir başarım 
_.. (Baımakaleden devam) 

( ıalahiyetli) eliyle bu gizli doaya
iarı karıştırmıf, rıhtım şirketi de
nilen afatın (alet) in varlığımız 
için ne tehlikeli bir yılan oldt.'ğu
nu pek iyi belirtmiştir. 

Saraçoğlunun yazısını oldntu 
gibi (Kurun) un bugünkü sayısına 
koyuyoruz. Sayın okurlarımu bi
raz. dikat ile bu önemli (mühim) 
belğeyi ( veıikayı) gözden g~çir 
mek zorluğuna katlanırlarsa, bi
z~m bu sözlerimizin ne kadar dcğ
ru olduğunu görürler. 

Evet, Saracoğlu çok doğru sÖY· 
lüyor: 

"imparatorluk Türkiyu!nde 
Garp istilacılarının piıdarı elan 
imtiyazlı ıirketler arcuında en 
tehlikeli•i ve en korkuncu lıtanbal 
rıhtım ,irketi idi, Çünkü diğer İm· 

tiya:zlı şirketlerde politika ve.ttiya
sct korkusu az çok saklanciığı hrrl
de bu şirkette daha açık yürümek
te bir mahzur görülmemit:i. Ya
rısı Fransaya bırakılan lsta-ıhul 
rıhtım şirketinin diğer yarı hissesi 
Alman şirketine mani olmak i~in 
hariciye nazırının bir emriyle ln
giltere devlet bankan tarafmdan 
toptan mübayaa edilmi§ti. Bugü11 
bu §İrket hisıe ıenetlel'inin Fran· 
sız akademisinde bulunan C'iiz.'i 
mikdtuından maadası Oınıanlı 
llctnkası ile lngiltere devlet b~n
kaıı elinde bulunmaktadır. Tq
kilinde ve kırk küıür senelik hoya
tınJ.a pek bariz olan bu siyaıi ma
naya rağmen bu §irketi müba}'aa
ya muvallak olmak her §eyden zi· 
yade Türlı devletinin t1e rejim:nin 
hayatiyetini göıterir.,, 

lsta.ab!ll rıhbm şirketini 'bbn 
alabilmek yalnız batına büyük bir 
muvaff akiy t · i ; f s •m 
almayı devlet ve ulus için en iyi 
şartlar ile ıatın alabilmek dah"- bü
yük bir muvaffakıyet olmuştur. Bu 
ır.uvaffakıyetin derecesini anl.ya
bilmek için de gene Saraç~ğlunun 
ye;nlarını dikkat ile okumak la
zımdır. 

Biz yalnız burada birkaç keli
me ile bir fikir vermeğe çalııa!ı.n: 

Hükiimet İstanbul rıhtımını sa
tın almak istediği vakit şirket ·;n. 
ce yirmi sekiz milyon lira istemiş-

başmakale 2 
ti. Bu para yılda yedi yüz bin lira 
olmak üzere ödenecekti. Bundan 
ayrı olarak alat ve edevat vesaİ· 
renin tahmin edilecek değerle .. ini. 
ist;yordu. Bundan haıka şirketin 
birçok hususi emlaki vardı ki bun
ları satmağa yanaşmıyordu. Sat. 
mış olsa bile, bunlar için de ayrı· 
ca milyonlar vermek lazım gele· 
cekli. Şirket ilk önce bu k:ıdar 
yüksekten konuşmağa başlam ~~ i
se de hükumetin aldığı karşılık 
tedbirler üzerine uysal olma~-t•an 
başka çıkar yol bulunmadığmı an
lamıştır. 

Nihayet her yıl iki yüz otuz bin 
lira kadar bir taksit ödemek ımt"e
tile rıhtımı her türlü alat ve P.de
vatı ve şirketin hususi emlaki ile 
birlikte hükumete vermeğe razl ol
muştur. Bugün devlete intik'll e
de:n bu mi.iessesenin yıllık g1:liri 
en aşağı xedi yüz bin lirayı bul· 
maktadır. 

ASIM US 

Bolu postasını götüren 
kamlJOn devrildi 

Bolu, 14 (A.A.) - Bolu poıs. • 
tasını taşıyan kamyon Boluy:-. dö
nerken Hendek ile Düzce arasın • 
da devrilmiştir. İçindekilerden al· 
tı kişi yaralanmış ve birisinin kolu l 
kırılmıştır. 

Kamutay dün 
kapandı 

i)9"" (Ust11anı ı. sayıfada) 

Ankara : 14 (A.A.) - Kamu· 
tay bugün Nuri Conkeri ve Fikret 
Sılay ve Kamutay başkanı Abdül
halik Rendanm baıkanlıklarında 
biribirinin ardı aua üç toplantı 

yapmıştır. 

Toplantılarda onaylanan ka•un 
lar arasında, amortisman sandığı 
te, kili, Ankarada dil tarih ve coğ
rafya fakültelerinin kurulması, 
Diyanet l~leri reiıliği tetkilat ve 
vazifeleri, posta telgraf ve tele · 

fon idaresinin müteselsil kefalet 
borçları, askeri ve mülki tekaüt 
kanununun 67 ind maddesine bir 
fıkra eklenmesi, bina vergisi ka • 
nununun 24 üncü maddesinin de · 
ğiştirilmesi, Üsküdar - Kadıköy 

ve havalisi halk tramvayları Türk 
sosyetesinin hisse senetlerinden 
200 küıur bin liralık hissenin ev
kaf genel direktörlüğünce satın 
alınması, Çubuk barajının teşçir 

ve tanzimi, Ankara - İstanbul -

Avrupa telefon devresinin ıslahı, 
Ankara belediyesinin dı§ardan ge· 
tireceği makineler ve yedek par • 
çalarının memlekete' resimsiz so-

kulması, mevduatı koruma kanu
nunnun sekizinci maddesinin de· 
ğiştirilmesi, sıcak ye ~oğuk maden 
sularının istismarı ile kaplıcalar 

tesisi, elektrik işleri etüt idaresi 
teşkili, maden tetkik ve arama 
enstitüsü kurulması, Bayındırlık 
Bakanlığı teşkilat ve vazifelerine 
dair kanuna ek kanun layihaları 
bulunmaktadır. 

Bunlardan başka Eti Ba ık tet· 
kili, Türkiye Ziraat Bankasının İ· 

potekli ve müteselsil zirai C'ı.lacak· 
lann takaitlendiri)mesi, pos\a, tel
graf ve e e on i aresinin !:Ş i A 

ve vezaifi, Türkiye - İngiltere a· 
rasmda aktedilen ticaret anla,ma· 
sının tasdikine ait kanun layiha • . 
lan da bulunmakta idi. 

Bu layihaların kabulünden son· 
ra batkan Abdülhalik Renda, ü -

zerinde görüşülecek madde bulun· 
madığını bildirmiş, ve bunun üze
rine Kütahya saylavı Recep Peker 

ile Antalya saylavı Cemal Tunca 
tarafından verilen şu takrir okun· 
muştur : 

Dikkate değer 
bir mevzu 

. ,_-.. (Ustyanı 1. sayıfada) 

- Şiirler, romanlar okumak i 
çin hiç de vakit bulmak kabil ol· 
muyor. 

- Niçin? 

- Niçin mi? işimizi bitirdikte~ 
sonra hava almağa çıkıyoruz . Yü. 
rüyoruz, koşuyoruz, bisiklet oto 
mobil... 

- Demek ki siz zekalarım2.1 ge 

Macar Başbakanı 

Kral 
istiyor! 

!'eşte, 14 (A.A.) - B. GömbÖ~· 
J. arlamontoda çok alkışlanan bif 
söylevin de demiştir ki: 

' 'Macar omagında (tahtınd3 l 
tik ödevi Macar asığlarına (rnett 

faatlerine) hizmet etmek olan ultl 
&:ı.l hir kral görmek istiyorum.,, 

tlundan sonra B. Gömböf, Ar 
patlar ailesinden gelen bir adaY1 

(namzedi) gözönünde tuttuğ\11111 

faköt krallığın geri getirilmesj ıne· 

selesinin ancak diğer ulu::ılarla y3· 

t>ılacak bir anlaşma ile kotnrıl' 
bileceğini ulamıştır. (ilave etmir 
th.) 

Arpadlar ailesinden ·gele:t 
Prer.s Habsburg ailesinin Macs' 
kolu üyesi bulunan Archiduc A1' 
l::ercht de Habıburg'dur. 

6. Gömböş, kendisinin özel do!' 
lu bulunan bu izetin (zatın) bir· 
ka~ sene evvel adaylığını arkals· 
mıttı. 

Ulusal bir kral adaylığının ki'' 
ç.iık andlaşmada Avusturya 0J118' 

gım isteyen Otto'nun adaylığında.11 

daha az bir ayrıt göreceği &anıl· 
maktadır. Çünkü Habıburg aile ' 
~inden eelen Otto'nun Avu3turY~ 
~!e Macaristanı birleıtirmek ve es· 
k.i Avusturya - Macaristan toprak 

larım geri almak istemeıi, müıı1' 

~ünJür. Archiduc Albercht, dii0 
B. Gömböf ile uzun uzadıya wörii' 
müştür. 

Hükumet asilerin 
suçlarını 

lıyacak 
bağış
ını? 

DIF" (Ustyanı ı. sayıfada) 

Hükfunetin, V enizeloıu af ta~ 
istisna edilmek şartile bu teklifi 
kabul edeceği söyleniyor. 

Bugün neşredilen bir kararns' 
me mucibince son isyana iştira~ 
suçundan üç ve be§ seneye malı' 
k\ım olanların emlaki müsadere e· 
dilmiyecektir. 

Atina, 14 (Kurun) - Başb3' 
kan dün gazetecilerle görütürke11

· 

kabinesinde değişiklikler yaprıııt' 

ğı henüz düşünmediğini ve burı· 
dan daha önemli meseleler buluıı· 

duğunu söylemiştir. 

Atina, 14 (Kurun} - B. K~: 
fandaris son isyan mahkumlaunıı' 
affı hususunda israr ediyor ve di· 
yor iri: 

"-Mademki rejim meselesi o< 
taya çıkarılmıştır, cümhuriyet re' 

j~mini tehlikede gördükleri !• 

ç:n ay3klanıp mahkum olanJş' 
rın hapiste yatmaları doğru olJ' 

liştirmekten ise, kollarmızı, baca~· ~m~a~z~·~,,~~~!!!!!!!'~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!~# 
larınızr, ciğerlerinizi eğitmeyi (ter neye yarar? Münakaşacı, tahlil' 
biye etmeyi) daha üstün tutuyor· ci, biri birine zıt genel fikirlerle rlJ' 

sunuz? hi ve kalbi müvazenesini kaybet · 
Mesele bu dereceye geldikte•ı miş ulus yaratmağa değil mi? se· 

sonra konuştuğum genç kız ifo reket versin ki hayatın orada ol· 
genç erkek şu sözleri söylediler: madığnı anlıyan bizim gibi ,.~11'· 

- Zavallı bay, eski nesil adam· gözler vardır. 
ları, siz zekaya egemenlik (bakı· _ Peki amma, bunların yedıı' 
miyet) verdiniz. Yalnız dü~ün~n ne koymak istiyorsunuz? 

insanlar vücude getirdiniz. Olmt _ yeni nesil belki o kadar ti" 

programlarını günden güne kar · ki, 0 kadar münevver, o kadar hi1· 
makarışık bir hale soktunuz. Eğel" gili olmıyacak, fakat daha doJrıJ• 
siniz kültürünüzü kabul etseydik daha iyi görecektir. Sizden d~h' 
saz gibi bir vücut üzerinde halka · iyi görecek bayım; işte gen~; tıl' 
bağı gibi kafamız olacaktı. Bütün vaşm bize getirdiği armağan. 
estetik ve felsefeleriniz, edebiyat yazının sonunda muharrir ~cf 

heyecanlarınız, hendese, riyaziye, le diyor: 
içtimaiyat, siyasa öğretimlerini~ - Söyliyecek söz bulamadın" !,ı 



Lond;·ada çocuklar araıında 

Pengoenlere karıı büyük bir ala · 1 Eğlenceli Yazılar 1 
ka uyanmı1tır. O kadar ki hayvan·'.-._ ____________ ..., 

Anne - Eğer, gider di~lerini 
lar bahfe.ini ziyaret eden bütün 

iyi yıkarsan ıeni sinemaya götü -
~ocakların bu garip yüriiyiqlü hay 

ÜI>Üm;: _ __,_, lw uı1ıbPplılı:~pcıldar .. "gO• 

ıülüyor. Çocuk - gözlerimi yıkasam 

Bununla beraber, sizin, hiç ta· daha iyi değil mi?... Dişlerimi 
nımculığınız bu kuşlarda, çocukla- pastahaneye götürürken yıkarım. 

Mitat dersine çalıtıyordu: 

Çocuklarınıza 
dikkat ediniz .. 
Bir çocukta en ziyade dikkat e· 

dilecek şey, onun büyümeıini 

hergün yakından tetkik etmek ve 
bunu hiç bir vakit ihmal etmiye · 
rek hergün muntazam bir surette 
araştırmaktır. 

Bunu yapmak için de, en haıta, 
çocuğun kilosunu daima gözönün· 
de bulundurmak gelir. Haftada 
bir defa, hiç değilse on beş günde 
bir, onu bir baakül üzerine çıka -
rarak kilosunu teıbit etmeli bura· 
kamları saklamalıdır. Sene sonun
da bu rakamlara bakılarak yapı
lacak bir büyüme bilançosu çocu· 
ğun sıhhati hakkında elde edece· 
ğimiz en iyi bir vesikayı verir. 

ra kartı en ziyade nazik davranan 
hayvanlardan birüidir. Bir pen
goen, bir çocuk görclii mü, derhal - Romalılar Milattan önce 51 ========================== 
kanatlarını çırparak ona doğru 

koıar, ve o haclar memnun gözü

kür ki, bütün hareketlerinden bu
nu anlıyabilir.iniz. 

Re6imıle, bir pengoeni ka· 
natlarından tutan bir çoca'ğun 

onu gezdirdiğini görüyor.unu% .. 

BQfka tiirlü yapabilir mi dersi· 
• ? 

nız •• 

Bir pengoenin sizin gibi bir ko
lu yok ki. 

------~--------------------------

BULMACA senesinde Goli zaptederek orada 
400 yıl kaldılar. 

Kardeıi sordu: Res~ımız, bu resmi yaparken, 

birdenbire İ§İ çıktı; yarıda bırak- --- Demek insanlar o zaman 400 
tı. Resmin nihayet tarafını siz ta· sene ya§ıyorlardı. 
mamlayınız? Yalnız Bo, gördü· • 4 • 

' 

Kayak sporu 
Vücudün gelişmesine ,.e kuvnt _ 

lenmesine ısporun büyük yardımı ol
duğunu bilirsiniz. Fakat her şeyden 
evvel, bu merakınızı bir doktora aç • 
maruzı faysiye ederim. Mesela bir 
kalp hastasının karlar üzerinde ya • 
pacağı bir kayak sporu, bu sporcu ·
nun ancak ölümüne sebebiyet vere -
bilir .. 

Kalp hastalığı spora en fazla doku. 
nan hastalıklar arasında yer tutm•ş.. 
tur. Dr. Hazenfald yaptı~ı bir statis. 
tikte, kalbe dokunan sporlarr, dere • 
celerine göre şu şekilde sıralamış • 
tır: 

Kayak, bisiklet, Yatorpolo, kürek 
çekmek, yüzmek, mukavemet koşula
rr, güreş, atletizm ,.e iskrim .. 

Bu sıralamaya göre, kalp hasta • 
lığına dokunan en korkulu sporun 
kayak ~poru olduğunu görüyorsu • 
nuz. 

Hasis paltosunu vestiyere hı · ~ 

ğünüz yerde ne olabilir? .. Anne, 

'baba ve çocuğun yüzlel'İne dikkat 
ederek bunu bulmaya çalıtınız •. 

raktı; ve ellerini cebine aokarak, ~-'"-..l'llllU.41• 
hiç para vermeksizin yürümeğe 
b'aıladı. 

Uıak arkasmdan sesleniyordu: 

- Affedersiniz efendim, biraz 
bakar mısınız! 

-Nevarmıf? 
1 

- Bu gece eğer paltonuz çalı· 
nacak oluna, içerisinde cüzdanım 

Pasta 
Hesap dersinde hoca sordu: 

- Bir pastayı arkadaıınla pay· 
la§mak 18.:ınngelse ne yaparsın? .. 

Kaya cevap verdi: 

- Paylaşmamak için kavga e
dip darılırım. 

Üf arkada§ arasında: 
- Fena değil doğrum! .• Sonba

harda göç etmek la:z.ımgelırse, 
hiç sıkıntı çekmiyeceğimiz anla • 
§ılıyor. 

Olur şey değil! ... 

Edison !. r Elin üz.erine yatırılmıg olarak 
gördüğünüz ince §eyler birer iğne 
değildir. Bir mektebin elektrikli 
laboratuvarında aramalar yapan 
bir çocuğun, elektrik aleti üzerinde 
aletin neırettiği elektrik yayrlma
larıdır. 

Edisonu içinizde tanımayan 
var mı? Buna hiçbir vakit inan · 
mıyorum. Fakat, Edisonun vücu
dundaki büyük bir kusurdan, bel
ki de haberiniz yoktur. 

Edison sağırdı. Belki, isteseydi, 
küçük bir ameliyatla bu sağırlığın 
önüne de geçebilecekti. Nitekim, 
onu bir gün kandırdılar. Dünya 

üzerinde bütün seslerin, açık bir 
kulakla ne kadar iyi iıitilebilece· 
ğini anlattılar. Edison, inandı: 

- Peki, dedi, istediğiniz gibi 
olsun. 

Ertesi gün, öğleden sonra için 
bir randevu verilmi§ti? Arkadaş
ları doktora götürmek için odası
na girdiler? Fakat Edison! 

-Affediniz? dedi? Buraya ka
dar zahmet ettiniz. Ameliyatı yap· 
tırmaktan vazgeçtim. 

Ediıonun bu ameliyattan vaz
geçi9ini, birçok insanlar şöyle an· 
latırlar: 

- Edison bunu yapmakla isa · 
bet etmiştir? Çünkü, sağır bir in
san, birçok lüzumsuz gürültüleri 

İ§İtinİyecek ve daha iyi, daha sa -
kin bir halde çalışabilecektir. Za· 

ten, insanlar, bu lüzumsuz gürül
tüleri dünya yüzünden kaldırmak 
için birçok tedbirler almıyorlar 
mı? ••. 

Bu belki doğrudur. Ve Ediıon 
da ancak bu şekilde düşünmüştür. 

Yalnız, dünya hareketlerini ya · 
zan insanların dikkat ettikleri di
ğer bir nokta daha var: Büyük a
damların hemen hepsinde birer 

vücut kusuru görülmüştür. Bu ku· 
surları, onları insanların arasına 

işte size dünyanın en küçük 
gülü •. Viyanaclaki ziraat mekteple 
l'inJen birinde yetiştirilmiş. Bu gü 
lün ne kadar küçük olduğunu an
latabilm~k için, yan tarafına bi
zim bah~elerimizde yetİ§en gül • 
lerden biri konmu§lur. 

Son zamanlarda, her tarafta 
bir taraftan öte tarafa kolaylıkla 

götiirülebüir, portatif bir takım 
evler yapıldığını işitmi§sinizdir. 
Fakat bu evler1 öyle anla§ılıyor ki, 
meydana getirdiği birer kolaylık 
nümuneıi değilJir. 

işte, Afrika vah§ileri de, reisle
rinin evini, onun istediği ba§ka 
bir tarafa götürüyorlar. 

daha az çıkmaya, onun için de da·ı--ı--K-ü_ç_u-.. k--Şı-e_y_l_e_r ___ _ 
ha fazla çalıtmaya sevkettiklerj --..... ---------------------_,;;.--söyleniyor. Bir pirenin boyu iki ve üç mili· 

metre arasındadır. Sıçradığı za • 
ınan otuz santimetre kadar uzağa 
nçra.r. Yani kendi boyunun yüz 
ıniıli atlıyor demektir. 
Karıncaya gelince, yaptığı İ§ ler 

pireye çok benzer. Bir karınca 
vücudunun on beş misli büyüklü· 
ğünde ,Uk tatıY.abilir. 
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Vapurculuk •ı 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi • 

İstanbul Acentahğı 
Liman han, Tele fon: 22925 

Tarbzon Yolu 
GÜNEYSU vapuru 16 Hazi-

ran PAZAR saat 20 de Rizeyf' 
kadar. 

IJ,fersin Yolu 
DUMLUPINAR vapuru 16 

Haziran PAZAR saat 10 da 
Mersine kadar. 

Bartın Yolu 
BARTIN vapuru 15 Haziran 

CUMARTESİ saat 19 da Cid -
deye kadar. 

Aqvalık Yolu 
SAADET vapuru 15 Haziran 

CUMARTESl saat 17 de Di -
kiliye kadar. 

' 

ı •st. L~va:rım Amirli!ji Satın 
Alma Komis~onu illnları 

50,000 adet limona talip çık -
maıdığından 24 Haziran 935 pa • 
zartesi günü saat 15.30 da tekrar 
açık eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli 875 liradır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte 65 lira ~3 ku • 
ruş ilk teminat1arile belli saatte 
Tophanede satınalma komisyonu · 
na gelmeleri. (27) (3343) 

"" !l(o !l(o 

lstanbul levazım amirliğine 
bağh kıtaat için 450 bin yumurta 
21 Haziran 935 cuma günü saat 
15,30 da kapalı zarfla alınacak -
tır. Tahmin bedeli 7875 liradır. is
teklilerin şartnamesini görmek ü
zere her gün öğleden evvel ve ek
siltmesi için de 950lira 63 kuruşluk 
ilk teminat mektup veya makbu7.· 
larile tekliflerini saat 14,30 a ka
dar Tophanede satınalma kom is· 
yon.una vermeleri. (3) (3101) 

!l(o :ç. :{o 

i 

1 

1 

Tc:JO.KiVE 

Z\RAAT 
BANKASI 
' 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT ... ~ D~Q 

' 

DünvE 
}~arın 

Neşriyatı 

• ··3üncü • 

Seri taınamlandı 
Abone Şartları~ 

Birinci seri 10 kitap 
238 sı peşin ve her ay 
100 kuruş olmak Uzere 

636 kuruştur -----Sal o 
A. Dode - Haydar Rifat 100 Kş. 

Aile Çemberi 
A. M. - 1. H. Alişan 100 Kr. 

Ticaret, Banko, Borıa 
Muhlis Etem 7:> Kr. 

Devlet rJe ihtilal 
Lenin - ll. Rifat 75 Kr. 

Sosyalizm 
K. Kautsky - S. Zekeriya 75 Kr. 

J. Raain Külliyat I 

A. Reşit - H. Nazım 77> Kr. 

işçi sınrlı ihtilali 
Lenin - H. Rifat 60 J<.r. 

Ruhi hayatta laıuur 
Or. Yung - Dr. Hayrullah 60 Kr. 

lılahana doğru 
P. Loti - 1. H. Alişan 100 Kr. 

J. l<ann Külliyatı il 
H. Nazım 75 Kr. 

ikinci seri 10 kitap 
20 \ U petin ve her ay 
100 kurut olmak Uzere 

S04 kuruştur 

Go;io8aba 
Balzak - B. Rifat 100 Kr. 

Deliliğin Pıikolojisi 
Dr. B. Hard - Dr. izzettin 50 Kr. 

' 
ilkbahar Selleri 

Türgenyef - S. Z. Süreyya 75 Kr. 

Engerek düğümü 
F. Moryak - P. Sefa 60 Kr. 

J. Rcuin Külliyatı ıl 
H. Nazım 75 Kr. 

Samimi •aadet 

Harbiye ve merlmtu mektepler 
için 350 bin kilo odun 3 Temmuz 
935 çarşamba günü saat 14 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. T ahın in 
bedeli 3145 liradır. Şartnamesi her 
gün görülebilir. isteklilerin belli 
saatte 235 Hra 88 kuruş ilk temi
natlariyle Tophanede satınalma 

komisyonuna gelmeleri. (22) 

Dikkat Ediniz ! -- T j F O B İ L --!!lll--T_o_ıs_to_y--:~1.-H':':'._A~':":li_şa_n_s_o_K_r._ 
---~ Or. iHSArl SAMi lı!atiıtik 

. (3287) 
• • • 

Harbiye ve merbutu mekt.ap -
ler için 13 ton me~e kömürü 3 T f'?l'l· 

m'llZ 935 çarıamba günü saat 14,30 
da açık eklistme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 455 liradır. Şartna
mesi lier gün görülebilir. lsteklil<>
rin belli saatte 34 lira 13 kuru! ilk 
teminatlariyle Tophanede r.atınal· 
ma komisyonuna gelmeleri. (21) 

. (3288) 

idareleri İstanbul levazım a .. 
mirliğine bağh kıtaat için 10 bin 
kilo kuzu eti 15 Haziran 935 cu • 

Kiralık Köşk 

50. ev 
ve Yalısı olanlara 

Alıyoruz! 
Boğaziçinde - Rumeli ve Anadolu ciheti - Bakırkö}' -

Y etilköy - Kızıltopraktan - Bostancıya kadar - Adalar ve 
Yakacıkta kiralık köşkü ve yalısı olanlar, bunlara müşteri isti
yorlarsa "İstanbul 46 numaralı posta kutusu,, adresine ve ''Köşk,, 
iıaretiyle bir mektup ve bir fotoğraf göndermelidirler. Mektup
ta kısaca; evin odalarının adedi, bahçesi ve ağaçları, suyu, ga
zı, elektriği, möbleli ise bunlar hakkında malumat vermeli 
ve bir ıezon için kaç liraya icar etmek istediklerini bildirmeli
dirler. 

Sel inik 
martesi günü saat 11 de pazarlık· Tesis tarihi: 1R8R 
la alınacaktır. Tahmin bedeli = /dare merkezi: IS1 AN BUL (Galata)~ 
3700 lir~dır. ls.teklilerin 555 lira Tiirklyedeki ~ubeleri: = 
ıon temına.tlarıle Tophanede le - 'tl 

vazım amirliği s~tınalma korniı · ı lstanbul, ( Galata-Ye~İ Cami) 
yonuna gelmelerı. (26) (3310) = lzmir, Mersıo 

I stanbul 7 nci I cra memurluğuna: Yunaoista~dakl Şubeleri : 
Mahçuz olup paraya çevrilme- ! 

sine karar verilen üç Adet halı 
Betikta~da tramvay caddesinde 
Nazif bey apartmanının birinci ;;ıJ 
dairesinde 19 / 6/ 935 tarihine te-

Selaoik . Ati na • Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

sadüf eden Çarşanba günü saa~ 
13 den itibaren paraya çevrilece
ğinden talip olanların mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mura 
caatları ilin olunur. (7686) 

! lll~llllll 
lstanbul tapu müdürlüğünnen: 
Fatihte Hırkai~rifte Alrşem • 

settin mahallesinde F mn sokağın
da Ak!emsettin camii mikzzinine 
me§ruta ev arsası Evkafça Fatma
ya satılmıf, bu evin tapuda kaydı 

bulunmadı.ğından senetsiz tasar -
rufata kıyasen muamele yapıla -
caktır. Bu evde sahiplik iddiasın· 
da bulunan varsa on beş g!ine ka
dar ıahipliğini isbat edece-h k ığrt
larile beraber İstanbul tapu baş • 

Tifo ve paratıfo hastalıklarına tutul
mamak için ağızdan alınan tifo hap· 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 3 Kr. 

İstanbul mahkemei asliye üçün· 
cü hukuk dıairesinden: 

Cozepe Kastaldinin k:lrısı Maç· 
kada eski Akif bey ve yeni Ma -
jestik apartımanının 5 numarasın
da oturan Adriyana Kasa.iti aley • 
hine açtığı ihtar davasının icra kı· 
iman muhakemesi neticesinde da
vacı Cozepe Kastalidinin davası 
sabit olmasına binaen Adriyana 
Kasaltinin bir ay zarfında evine 
dönmesi lüz~ımunun ihtarına dair 
mahkemeden çıkan 935/ 392 nu • 
maralı ve 8-6-935 tarihli kara'" 
rı havi ila.mın Adriyana Kasalti • 
nin ikametgahı meçhul olmasına 
mebni ilanen tebliği tenıip kılın • 
mış olduğundan tarihi ilandan iti
baren 15 gün içinde temyi-zi dava 
edebileceği tebliğ makamma ka -
im olmak üzere ilan olunur. (7683) 

Andreles - Dr. S. Nuri 30 Kr. 

~ocuk düıürenlet 
H. G. M. - I. F. Rasim 60 Kr. 

ilim ve F el•ele 
M. ŞHk - H. Ziya 30 Kr. 

Cemiyetin Asdları 
F. Engels - Muhittin 100 Kr. 

Uçüncü seri 10 kitap 
182 si pe,:n ve her ay 
100 kuru' ofmak Uzere 

532 kuruştur 

Yeni ilmi zihniyet 
llacherlard - H. Ziya 75 Kr. 

• Hükümdar milleı 
Rusel - G. Kemali 50 Kr. 

Komünizm 
Lenin - Stalin - Buharln 

H. Rilat •• 50 Kr. 

Günün iktısadi itleri 
Prof. Dr. S. Nuri 60 Kr. 

Cümlıuriyetler 
Ksonefon - H. Rifat 50 Kr. 

Tercümenin rolü 
• H. Ziya Ülken 100 Kr. 

DÜZELTME Deği§iıler 
13 tarihli nüshamızın son sa · Ovid - S. Z. AKTAY 75 Kr. 

hif e beşinci sütunundaki zayi ila- Laokon 
nının ikinci satırında cilt 5 aıra 4 Lessing - S. Kemal 30 
ve 24 ağustos 931 olacağı yerde 11---K-a_p_i-tal_iz_m_i_n_B_u_h_ ... _"_n_ı --• 
sehven stra 4 24 - 15 - 31. ola· o K G. Pirov - A. H. Başar 5 r. 
rak yazıldığından tashih olunur. 

•nun11ııımıııu111H• .. n11111111111111M11111111111111ıutıııntı11ıı1tıınrmm11111Mı1t11tt111tffl" 11"' 11 · SALAM BO 
memurlugu~ na ve yahut 2-7- 935 G F I H Al" 125 Kr •• - .. ışan •. 
çarşamba günü saat doku?.:daıı on Müracaat yeri _ v AKIT 
dörde kadar mahallinde b.hki~at i Matbaası - Ankara caddesi 
yapacak tapu memuruna mür~ · 1 1ST ANBUL 

atları ilan olunur. (7674) .. ------•••••••• 



Uşak Elektrik Şirketi 
ilinı 

Müessemiz için 100 ili 120 bey
gir kuvvetinde Typ elektrik bir 
buhar lokomobili alınacaktır. Ta
liplerin kataloğlarile tekliflerini 
bildirmeleri ilin olunur. 

Uıo.k Elektrik 7 llrk 
Limitet Şirketi 

Beher 1000 kilo muhammen bedeli 1429,39 lira olan 18000 kilo 
külçe kalay 29 Temmuz 1935 pazarteli llDG eaat 11,30 ela kapalı 

arf uıulü ile Anbrada idare DİD& ıında l&bn alınacaktır. 

Bu ite sirmek iatiyenlerin 1929 ,68 liralık munkb.t t~ ile 
kanunun tayin ettiii veıikaları, kanunun 4 üncü maddea1 mucibince 
ite ainnele kanuni manileri bulun madıima dair beyanname Ye tek 
liflerini ayni ıün saat 14,30 a kadar komiıyon reialitine \Wllleleri 
tbımdır. 

Bu ite ait tartnameler 125 ku ruf mukabilinde Ankara Ye Hay 
darpqa veznelerinde 1ablmaktachr. (3294) 

15 - 6 - 935 sününden b&t byarak •taiıda ftnf •• ..... ~· 
atleri yuılı yolca katarları Ha1cl&rpqa - Adapuar - HaJdarılala 
arumda iıliyecektir. (3284) 

Haydarpqa kalkq 8.05 Adapazar kallat 17.00 
Adapnara ftl'lf ıus Ha1c1arpqa ftrlf n.-

Türk Ha va KuYumu 
Büyük Pirango u 
Şimdiye kadar binler.ce ..... 

zengin etmiştir. 
;&~tertip 3 .. cjl kPı ide 71 7 emmuzdadır 

Ayrıca: 20.000, 12.000; 10.000 liralık 
lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır ... 

1 ıstanbul Beledlyesı llAnları 1 
J'etif bedeli 1544 lira olan Ke reatecilude bal aahuı o.ta duva 

n parmaldıp pazarlıkla yaptı•ıla caktir. lateldi olan ketif .snalum 
Ye prtnan;ıeyi levazım müdürlütüil de ıöreb~ler. Puarbia ıirmek 
iıti,.enler de 2490 No. lı arbrma. ekailtme lrammuncla 1uılı ftl;ka 
Ye 108 liralık mu..ıdmt teminat m akbu& Tep meldtıb11le Mr&ber i
hal• pnü olan 17 - 6 - 935 · pa sarteai ıünü aaat 11 ele daimi eacll· 
mende 'bulwm;aalıdır. (8) (3!47) 

Snleymaniyede Elmaraf M. 
Dtikmeciler C. üatünde bir odab 
clGlrin 

Unkapanında Çap iıkeleei M. 
maraqoz fabrilaw 1&111Dda 100 
M murabbaı ana beher m. 20 IC. 

Fener kapwncla Abdi su bqı 
mala. 11ldU1111 C. 2 No. ahpp ba
rah. 

Edinaebpıda kale dlfl mala. 
Ba1ram pafAda kulei zemin yeri. 

Unb~da Elvan zade mala. 
Yetil m'-c•M So. 24 No. 10 odalı 

1 

Senelik muhammen Maftkkat 
Kiruı T-iub 

80 4,50 

, 

240 18 

5 0,38 

30 2,21 

iBER. 
Istaıabul 6 mcı icra memurlu

ğundan: 

Mahcu " paraya çewilmeli 
•ukarr• Maroken kanape, JUi • 
••1&11 .. koltaldarile Anadolu 
MCC&deai çini soba ve 1&İN JUi• 
hane .. ,... 18 • 931 tarihinde 

abpp eYin 1/ 2 hiueai. 240 18 aut 12 de Eminlnünde aebseha • 

Yulranla 1m1ti, lllDQlrat teminata•• aenelik muh•...., kiruı ne IObimcla Maut ~1 hanı I • 
JUıh mahaller 138 aeneai Mayr• sonuna kadar MZUlıkla a111 aJl'I illinde açık arttırma ile ablaca • 
L!_ eril--1..&:- t.tekl· la lar -- ·ıti· a ı k :ı-- 1 _.11 imdan taliplerin mahallincle bu • ..,..,. v ~....-. ı o n s--- _n_a,.._ wwıre eftZDD llllP kma ak müracaatlan 
tlerltllilne lildnaat etmelidir. Pasarbla ıirmek isin de hialarm•• c mmam (?88I) 

alsterilen ımaulibt teminat makhu vep mektahiyle heraher ihafe ---------
dıl oJan. 28 - 8 - 935 cuma '1 ni aaat ıs de clabal eactimelMle ha· 
hmmalıcbr. (8) (3381) 

Uşak Şarbaylığından: 
Y.U. içia .-0 - 50 ton •lak ufalt l&bn abucaktır. Jatek!il• 

ria tekliflerini bildirmeleri ilin olunur. (3328) 

Bir çizgi çizene 30 
kitap veriyoruz 1 

Aşağıda 30 rakamınıa yanlarmclald noktalan bl
nölrine öyle bir d-1 ile '&ailamalıllQız ki, belirecek 
şekil bir insan baeı olsun. 

~"' ••• 

.. ::\\: ,. . ,, .,. ·'' ... •'° 
. •'\ 

o o o 
Dla " Yama Terdim• 

Kuın,.tı'm edinip okuyan it-
te 111,le Jetitldn bir İDlaD 
kafuma sahip olur. 

Bu külliyatın şimdiye ka • 
dar otuz kitabı cıktı. Bu b . 
dm: ı:engin bir kiitüphanenln 
abonesi bir miktan pe§in 
olmak ve her ay bir lira öde
mek üzere 16 lira 80 kuru§· 
tur. 

o o o 
Yakanclakl röamlar aramaı bir Pli ile bbftlrlerlae llailQvak 

dedfjimiı. 7ttifkln IMaa W.... çiı.ebllealer, ba PdlkJerini adnal• • 
riyl• birlikte IST ANBUL ANKARA CADDESi, V AKIT YURDU ... 
ralae yellarlar-. ..ıea 4etr1I l..ıler anamda ~ KUJrAda 
kala-: 

BlrlaclJe lttullJ'atm eta kitaplık hlr takımı, 
lkiadJe KllllJa• • klta;I* llir tümı, 
Ollacbe lt11111&tm 10 1dtuhk lılr talmaı Wl:re ttllleeeldb·. ----- --11 B8*aa ltll mt 12 de kur'anın cettHPnde 

herkes buhmabilir. 

por P ası 
Pazarte i günl·----· çıkacak . ....,.. ....... 
REF1lt A'mtt SEVUGIL 

.... : ASIM US 
YAKITMa.._a-ta ...... 



Ankara Viliyeti Nafıa 
Baş Mühendisliğinden: 1 

1 - Ankara Vilayetinde takriben 9 + 500 kilometre uzunluğun· 
daki Ankara Çubuk barajı yolunun. tesviye, ıinai imalat ve ıose ıathı 
asfalt kaplama inşaatı ve iki senelik mütemadi tamiri kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmuştur. Bu işlerin tahmin edilen bedeli 138779 
liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak funlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umu miyesi: 
D - T esviyei türabiye, şose ve kagir inşaata dair fenni şartna-

me. 
E - Hususi f&rtname 
F - Keşif hülisası cetveli, sil ailei fiat cetveli. 
D - Taş, kum, su grafigi 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 694 kurut bedel mukabilin-
de Ankarada Vilayet Nafıa Baş mühendisliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 26 - 6 - 935 tarihinde çarşamba günü saat 15 de 
Ankarada Vilayet Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu liyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8189 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka ticaret odası vesikasını ve bu ek
siltmeye girebilmeğe mahsus obra k Nafıa Vekaletinden istihsal edil 
miı fenni ehliyet vesikasını ha;z olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarı da 3 üncü maddede yazılı saatter
bir saat evveline kadar Ankanda Nafıa Başmühendisliğine getire
rek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 1 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü matldede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3206) 

lstanbul 5 inci icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
1000 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çev· 

rilmesine karar verilen ve tamam1 na 2785 lira kıymet takdir edilen 
Bakırköyünde Y enimahallede lda di sokağında 27 numaralarla mu
rakkam mabahçe bir ev tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıyme 
li muhammenenin % 7,5 nisbetin de pey akçesi veya milli bir banka
nın teminat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim vergi. 
t:rnz" fat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartna · 
ınesi 4 - 7 - 935 tarihine müsa d)f perşembe aünü dairede mahalli 
nah::usuna talik edilecek-tir. Birin d arttırması 22 - 7 - 935 tar ihi · 

ne müsadif pazartesi günü dairem izde saat 14 ten 16 ya kadar icra e
dilecek, hiı·inci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin '7o 75 in! 
bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttıranm teah
hüdü bakı kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdit edilerek · 
6 - 8 - 935 tarihine müsadif sall günü saat 14 ten 16 ya kadar dai-

rede yapılacak ikinci arttırma neti c.esinde en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı mad . 
desine tevfikan hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan ipotekli alacak
larla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususiyle faiz ve masarife dair olan iddialarım ilan tarihinden iti
baren 20 gün zarfında evrakı mü~ hileleriyle birlikte dairemize bil
'dirmeleri lazımdır. Aksi takdirdt- hakları tapu sicilleriyle sabit ol
mıyanlar satış bedel:nin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibcl ret olan belediye rusumu ve vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malfunat almak 
istiyenlerin 934/ 6152 numaralı do3 yada mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anhyacakları ilan olunur. 

(3340) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
Müskirat fabrikalarımız için ~artnamesi mucibince bir tarafl ta

mamen lekesiz en yüksek kaliteden üç milyon mantar 20 - 6 - 935 
tarihine müsadif perşembe günü sat't 15 de pazarlıkla satın alınacak_ 

tır. Talip olanların şartnamesini görmek için her gün ve pazarlık 

için de tayin olunan gün ve saatte 'fo 7,5 güvenme paralariyle birlik
te Cibalide levazım ve mübayaat şu besindeki alım komisyonumuza 
müracaatları. (2982) 

Adana Doğum ve 
Evi 

Çocuk Bakım 
Baştabipliğinden: 

Adana Doğum ve Çocuk Bakım Evinin bir senelik yiyecek ve 

Yeni onaylanan şeker kanununun 

Şeker 

Neşri gününden itibaren 

Fabrikalarında ve lstanbul'da Sirkecide 
Fabrikaların teslim edecelileri tarzda 

Vagon veya mavna ve motör içinde : 

Kristal kilosu 25 Kuruş 
Kesme ,, 28 Kuruştur. 

Siparişler fabrikaların bulunduğu yerlerde iki, 
Istanbul'da on gün içinde ifa edilir. 

Fabrikaların bulunduğu yerde en az bir 
lstanbu'lda vesair ·yarlerde en az bir 

ton, 
vagon 

( Bir 

kabul edilir. Sipariş 

vagon 150 çuval veya 260 sandıktır. ) 
Diğer sipariş şartları Fabrikalardan veya Istanbul'dakl 

bürolarından Uğrenllebillr. 

Kadıköy sulh icrasından: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

satılarak paraya çevrilmesine ka· 
rar verilmiş olan sandalya, masa 
ve sire 1-7-935 günü saat 10. 
12. ye kadar Kadıköy iskele cad· 
desi Tavus sokağında açık artttr· 
ma ile satılacağından % de iki bu
çuk resmi dellaliyesi alıcısına ajt 

olmak Üzere mezkur gün ve ıaat

te mahallinde hazır bulunacak 
muruna müracaat etmeleri ilan o
lunur. (12393) 

ZAYi 
Vasisi bulunduğum kızım Hik

met ve oğullarım Sevim, Nail ile 
kendime ait Üüsküdar Malnıüdür
lüğünden almakta olduğumuz te· 
kaüt maaşımızın mühürlerini zayi 
ettiğimden yenisini çıkaracağım • 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

14.6.935 Nedime 

ZAYi 
ili. K.O. Nk. Tb. dan 1-5-933 

de aldlğım askeri teı-his vesika -
sını kaybettim. Yenisini çıkaracC\
ğımdan eskisinin hükmü olmadı
ğı ilan olunur. (7673) 

Beşiktaş Yıldız caddesi No. 12 
A. Hmnrli oğlu Hüseyin 

Sultanahmet üçü~cü sulh hıı
kuk Mahkemesinden: 

Peruz ve Arşak ve Leonun şe.· 
ien ve müştereken mutasarrıf ol
dukları Beyoğlu kamer hatun ma

hallesinde tek kuyulu sokağında 

eski ve yeni 21 numaralı yedi oda 

ve bir tatlık ve üç sufa ve bir hela 
ve bir mutbağ ve bir taraça ve en 

üst ka d bir kile ve bi utb ~ 

mahali ve bodurum katında bir 
kuyu ve deruninde terkoz ve elek· 

trik tesisatını havi muhtacı tamir 

hanenin izalei şuyuu zımnında 

furuhdu tekarrur ederek müzaye

deye vaz olunmuştur kıymeti mu· 
hamminesi 850 sekiz yüz elli lira
dır. 

Birinci açık artırması 29 / 7 935 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on beşte icra kılınacakhr. Kıy 

met muhamminesinin yüzde yet
miş beşini bulduğu takdirde ihale

i katiyesi yapılacaktır. Bulmadı
ğı takdirde en son artıranın taah

hüdü baki kalmak üzere on beş 
gün müddetle temdit edilerek i -
kinci açık arttırması 13 - 8 -

935 tarihine müsadif salı güna 

saat on beşde icra olunacaktır. 
- -· ' İpotek sahibi alacaklılarla di 

ğer alakadarların ithu gayri meıı' 

kul üzerindeki haklarını hususiY' 

le faiz ve masrafa dair olan iddi· 

alarmı evrakı müsbiteleriyle be· 
raber 20 gün i~inde bildirmelet1 
lazımdır. Aksi takdirde hakla4 

Tapu sicilleriyle sabit olmadıkçı 

satış bedelinin paylaşmasından h3 
riç kalacaklardır. Müterakim ver

giler hissedarlara ve dellaliye 

müşteriye aittir. 

Arttırma şartnamesi işbu il&~ 

tarihinden itibaren mahkeme di• 

vanhanesine talik kılınmıştır. Tıı.· 

lip olanlar kıymeti muhammcne' 

sinin yüzde yedi buçuğu nisbetitı' 

de pey akçesini hamilen yevm ve 
saati mezkilrda Eminönünde Gül· 

benkyan hanında Sultanahmet ii· 
çüncü sulh hukı+ P.":ıhkemesi baf 
yazganlığına 935 16 izaleişuyU 
numarasl ile müracaatları ilan o· 
lunur. (7687) 

-----------------·---------------·-----------~ 
lstanbul Sular idaresinden: 

• yakacak ihtiyacı 30 - 6 - 935 gününde üstermek kesimi icra edile- 1 
ceğinden eksiltmeye konulmu§tur. İstekliler şartnameyi görmek ve 
tafsilat almak için Kurumumuz Baş tababetine sormaları ilan olunur. 

(3324) 

1 erkos fabrikasında qapılacak 
bir takviqe ameliqesinden ötürü 
76161935 Pazar ve ertesi Pazar .. 
tesi qünieri saat ( 21) den ( 5) e 
kadar şehre su verilemiyeceqi 
muhterem halka bildirilir. (3344J 

Rozet Resim Müsabakası •-...---------------------1

' Türk Hava Kurumundan: Si ve T. H. K. harfleri bulunacaktır. Müsabakaya girecek resimleri 

Hava tehlikesini bilenler için yaptırılacak rozetin resimi, Türk 
Hava Kurumu tarafından mfüıı bakaya konulmuttur. 

Yapılacak resim de, bir çift kanat, bir ay yıldız, Türkiye harita. 

kapalı zarf içinde Haziranın yirmisine kadar Ankarada Türk Hava 

Kurumu genel merkezine gönderil melidir. Seçilecek resim sahibine 

150 lira mükafat verilecektir. (3303) 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Sait 
fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 


