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14 üncüde: Kadın ve Moda. Bclgrad, 22.A.A. - Krallık naibi 
Prens Pol, öğleden sonra Hırvat ay
rışıklarının (muhaliflerinin) önde~i 
Veladmir Maçek'i kabul ederek, bır 
buçuk saat görüşmüşdür. 

Temel yasasının hükümleri geri 
bırakıldığı 5-1-29 tarihinden beri, 
Maçek devlete karşı tehlikeli kınav

Sayın Bay Ahmet, aon zamanlarda da (faaliyette) bulundugundan ötü· 
güzel şeyler yazdı.. rü devl('ti koruma hak yerinin karşı-

Ağaoğlunun 
Dedikleri 

Güzel şeyler anlattı.. sına çıkmak üzere ancak iki defa 
Ve söylüyor dal. Belgrad'a gelmiş oldugu cihetle bu 
lyi yapıyor.. göriişme pek bnemli sayılıyor. 
Hiç değilse, doğrunun ortaya kon- Maçek'in naible görüşmesi yalnız 

masma hizmet ediyor. Hırvat-Köylü partisi için de~il, fa. 
Kulaktan kulağa fiskoslanan.. kat kendisinin başkan bulundugu bir-
Sonra alaylı gülüşlerle kar§ılanan; leşik muhalefet partileri için de bir 

hakikatl~rin bütün çıplaklıklarile göz- basandır. 
lerde belirmesine yardımı dokunuyor. Maçek Havas aytarına demişdir ki~ 
Yakından bilirim: '' Ben, Hırvatların §Cfi olarak de-
Ahmet, özgen (serbest) çatışma· ğil, lakin birleşik ayrış partilerin bir 

lardan (münakaşa) çok hoşlanır. mümessili sıfatile düşündüklerimi 
Ve bu, kendi öz düşünc~lerine kar- . 

söyledım.,, 
ıı olsa bile!. 

Belki de bunun içindir: Maçek, sü ve deniz bakanı Gene-
0, zaman zaman lzmir gazeteleri· ral JivJsoviç'i de gördükdcn sonra, 

ni beğendiğini tanıdıklarına söyler. gazetecilere şu diyevdc bulunmuş
Onları. özgür (hür) konuşmalara dur : 

MAÇEK 

§evklendirir. "- Genel düşünçe şudur ki, yeni ki, buM karşı da Hırvatların bir iti· 
Ahmet, bunda çok haklıdır. kabine, ya Yevtiç kabinesinde finans razları yokdur. 
Çünkü: bakanı olıı.n Stayanoviç'in başkanlığı Kabine nasıl olursa ol11un, ayrışık 
Kamalizmden önceki rejimlerde, altında, eski partilerle birlikdc iş gö- partilerin istedikleri, soysal özgen-

bağlılığa az çok alışkın kal~mler, dü- recek bir ulusal temerküz kabinesi, Jikle güvenliğin yeniden .kurulması 
_§ünceler vardı. yahutki General Jivkoviç'in ba kanlt· ve belki de yeniden özgür ve gizli 

~~~~gnil~~~~~~~~~~~~~~h~-~~~··~~~-~a~~=h~·~--~~~~7~~~:~~~:~=~:&:1~~=·~~==:ı:d:u~~:·=~s 
oe kendilerini birdeı\bire bulamama- 1 
larını g.. önütıde tutmuı olabilir!. 

Bana böyle geliyor .. 
Başka lan nasıl düşünüyor 1? 
Bunu bilmemh 
Şu kadarını söyliyebilirim ki: 
Ben düşüncelerimi: özgürlüğün son 

sınırlarına, bunların da ötesine kadar •. 
Doludizgin denecek bir halde, 

Kamatist rejim içinde söyledim. 
.Kürsülerde, gazetelerde ve her yer

de .. 
Bütün bunlar için, 
Bütün bunlar aşkına: Ahmed'e; dü

§Ünceleri haknndaki görüşlerimi, ka
musal düşün (efkarı umumiye) önün
de söylemek istiyorum. 

• ~ğaoğlunun aon zamanlarda orta-
ya attıgı tezlerin bence mihenge vu
rulması gerekenlerini şöyl~ kısaltabi
liriz. 

1 - Demokrasi: ekonomsal libe
ralligi bir sınıra kadar geçebilir: 

Demokrasinin ekonomsal işlere ka
rışması korumacılıktan (himaye) ileri 
gidemez. 

2 - İngiltere. Fransa gibi demok
rasiler sermaye ile işçi arasına girmiş 
değillerdir. 

3 - Uluslar son zamanlarda cu
murluktan krallığa doğru gidiyorlar. 

4 - Türk ardası (aile) düşüş ha
lindedir. Soysal Kanun (Medeni Ka
nun) buna çare bulamadı. 

o 
Bu betke (makale) mde, Ahmed'in 

birinci davası içindeki düşüncelerimi 
söylemek dileğindeyim: 

Once bir noktayı belirtmek lazım. 
Ahmet diyor ki: 
"Demokrasi ekonomsal liberalliği 

bir sınıra kadar 1-·- yana bırakabilir. 
Ve bu bırakış koruyuculuğu (hima
ye) geçemez." 

Güzel 1. 
Ancak bu hükmünü nereye ve ne

ye dayatıyor? 
Bu, onun şahsiğ anlaytJı ise, bu

nun, böyle çetin, böyle büyük bir te
zin etüt edilmesine yetmiyeceğini ken
disi de teslim eder. 

Yok, bu hükmün dayandığı kay
naklar varsa; bunların yalnız ve sa
dece adlarile, yerlerile olsun ortaya 
konması; t- •rkesin hakikatleri göre· 
bilmesi, anlaması ve benimsemesi için 
bir borçtur. 

Bu iki noktayı bilmeği sok ister
dim. 

• Ahmed'in bu birinci tezi hakkında 
benim bildiklerime gelince : 

Bunlar tüm (tam) olarak Ağaoğlu 
nun anlattıklarının ı--:ka türlüsüdür. 

(Arkası 3 üncüde] 

Mahmut Eaat BOZKURT 

RUHANiLERiN KILIGI 

8 Ruhaniye Kıyafet 
Müsaadesi Verildi 

Üç ruhani reis: Ortada Diyanet işleri reisi Rilat, solda Rum 
patriği Fotyos, sağda Türk Ortodoksları Ba§kam Papa Eltim 

din kılıklarile ..• 

Kıyafet kanununa göre her 
din ve mezhepten birer kişiye 
ayın ve mabetler dışarısında da 
muvakkate şartile, ruhani kıya 
f etle dolaşmasına hükumetçe 
izin verilebilecekti. 

Bu izin, dün İçişleri Bakanlı-

ğmdan ilbaylığa bildirilmiştir. 
Sekiz ruhani, muvakkaten,ayin 
ve mabet haricinde ruhani elbi
se giyebileceklerdir. Bu müsa -
ade kendilerine bildirilmiştir. 

Bu sekiz kişi şunlardır: An -
(Arkası 3 üncüde] 

Hala aydmTanm1yan ve bu yüzaen bir çoli ~ikayetlere sebep 
olan günün meselelerinden biri de cumartesi yevmiye/eridir. 
Resimde gördüğünüz kadınlar öğleden sonra tütün deposundan 
yevmiyelerini alamıyarak çıkan işçilerdir. Sokak kenarma otur-
131uş düşüpüyor ve dertle~iyorlar. Bu mesele hakkındaki Y..azıyı 
ı~ sayıiamızda bulacaksınız. 

BU NASIL TATiL? 
Cuma tatilini pazara çevirdik. 

Güzel. O kadar güzel ki, ıimdi, her 
cumartesi, saat biri vurur vur
maz, yazıcı isek cümleyi, tüccar· 
sak alıı verişi, memursak muamele
yi yarıda keserek "paydos!,, diyo· 
ruz. Cumartesi öğle zaman.ı itirniz
den çıkıyor, ve ta pazartesı sabahı
lna kadar kimimiz kırlara, bayırla
ra dağıl~rak, kimimiz Boğaziçine, 
Adalara açılarak, kimimi,; evleri
mizin rahat sedirlerine, yumuıak 
minderlerine, balkonuna, bahçesi
ne neresi serinse o yerine yan gelip 
1rdrularak, değme gitsin, §Öyle eks
tra nevinden keyif çatıyoruz. 

Demek bu karar, ıunun için 
verildi: bir taraf tan halk dinlene· 
cek bir taraftan da ticaret itleri· 
mi;, Buhara piyasasına değil, Av
rupa piyasalarına uygun gidecek. 
Mükemmel, diyecek yok, isabet de· 
diğin de zaten bu kadar olur. 

Yalnız, küçük bir haıiye: görü
yoruz ki, işçi kullanan bazı Fabrika
lar ve Fabrikatorlar, bu kcrıunu tat
bik ederken, dar bir veznedar ka
fasının kür.ük metelik hesaplan ile 
dolu miskinliğinden kurtulamıyor
lar. Nami? Şöyle: kanunu nalıncı 
keseri gibi keneli yönlerine yonta· 
rak, kullandıkları amelenin yanm 
gündeliklerini amalenin yanm gün 
deliklerini kırparak! 

Bilmem ki, bu kafanın nerelerde 
işlediğini, saymağa lüzum gerekir 
mi? Saymıyayım ama, nizamı 
keyfi tefsire tabi tutan mües
aeaelerin baıında inhisar idareleri
nin, Damga mc:!bacuının, hatta 
Darphanenin 6el.Jiğini, nanl aöyle
miyeyim? 

.l'\tmı cuy cctutnfz ki: " böyle re:;
mi Jaireler, nasıl olur tla,, bir lta
nanan llOrİh hükümlerini 1ntlamaa, 
tanımamaktan gelir, yahut istedik
leri veya işlerine geldiği gibi tevile 
kalkarlar?,, işte ona siz de şaıın, 
ben de )aşayım ve ilave edeyim 
ki: 

Bir inhisar idaresi, her hangi 
bir resmi daire böyle yaparsa, Tef
viki Sanayi kanunu ile konten
ian sisteminin doğurduğu o sayı~, 
küçük, -.kü~ücük labrikatörlerimi -
zin, labrikatörcülderimizin ar
tık neler yapabileceklerini gö
~ü kapalı vanp kıyas edebiliraini~. 

iki feyden biri: hafta tatili ya 
vardır, ya yoktur. Varsa, sınıf lar
kı olmayan bu memlekette inhisar 
müdürü icin de vardır, İfçi için 
de vardır. Eier yoksa, ifçi için 
olmadığı gün, / n h i • a r ida
resinin bay direldörü :çin de yok 
olmak lazımgelir. Yoksa, sayın di
rektör "Week .. End,,ini yaparken 
parasını alır, la.kat bastonulnu o.lıp 
kapıdan çıkarken İfcİnin yanm 
gündeliğini keser, böyle tatil anla
yııı yeryÜ:&Ünde görülmemiftir. 

Bu bir. 

o 
Şimdi gelelim, ikincisine: 
Ekmek, su ve diğer gıda madde

leri aatan dükkanlar gibi, berberler 
de, pazar günleri, açık kalma izini 
alabiliyorlar. Nifin? Çünkü kanun 
müsaade ediyormuı. iyi ama, niçin 
kanun müsaade ediyor? TrO§, ek
mek veya su gibi havayici zaruriye
den de onun için mi? 

Oyle sanılıyor İse, haber vermek 
j lazımgelir ki, jiletin ve onun iyi ltö
I tü, keııen, keamiyen, felik, te-
1 neke bütün taklitlerinin alabildik
' lerine traıa koyuldukları bir de-

virde berber usturasının, değil ek
~k ve su, aıfır değeri kalmamııtır. 

O halde? 
O halde fU ki, pazar günleri ber-

ber dükkanlarının acılı kalmcuı ea-
4 na'I rekabetinin kan;,ni imkanları 
' ıstismar etmesinden ileri geliyorsa, 
1 açık kapıyı hemen kapamak ge· 
rektir. Çünkü, sağdaki berber, sol

ı daki berberin parayı verince ruh· 
: sat ıalabildiğini görünce, o da pa
ı rayı verir, ru·hsatı alır, alabilir. 
j Netice: ustası, kalfan, çıroiı, 

manikürcüsü, petikürcü•ü, koca bir 
halile, ~ günü tatil yapmak ile 
paı:artesi sabahı dükkan sahibi ta· 
rafından kovulmak arcuında ma· 
ha)lyer kalır • 

Ama gene diyeceksiniz ki: "dük
kan sahipleri kanuni imkandan isti
fade etmesinler!,, 

Fikir, doğru. Yalnız bir kusuru 
var: kabiliyeti tatbiki)lesi )lok/ 

Çünkü bizde her ıe>' ancak ifa -
nunla ycıpılır vey_a yapılma. O ka.-

NE ZAMAN 11 

Buran bir yangın yeri değildir. Bu seyyahlar, bir eaki harabenin duvarlan 
dibinde dolatıyorlar ıanmayın. Buraıı, o büyiik an:ıtı!n, Y enicaminin, arka 
tarafına düıen sokakbr. 

Eter fa :nalriırda slnlüfünüz Liçimcle Lu zöçüntüler kaldmlacali olursa. .. • 

·- her hangi bir ulusun kültürünü ebedileıtirımeğe ~ • ı..u eıliz anıt bir 
yangm yerine komıuluk etmekten kurtulur. 

FAKAT NE ZAMAN ? 

HAVADAN KORUNMA 

Türk Kadmları Bir Miting 
Hazırlayorlar 

--------\/- = ---

Kiliselerde Bugünkü Toplantı 
Hava kurumuna üye yazımı 

devam etmektedir. Dün de bir 
çok kimseler üye yazılarak ta -
ahhüt ve teberrülerini vermiş -
lcrdir. 

Bugün, evvelce Enneni patti 
ği Serop Taroyan tarafından 
yaprlan bir yayım mucibince, sa
bahleyin bütün Ermeni kilisele 

(Arkası 3 üncüde] 

dar ili, eler haf ta tatilini itan un 
emretmese, bir gün dinlenmek dahi 
belki hatınmı:&a gelmiyecektil 

Unutmamalı iti, çar11 pazann 
açık olduğu eski cumalann üzerin· 
den çok yıl geçmemiıtir ve ilôve 
etmeli "iti sokağı tatile olııtınnca
ya kad11r polisin dilinde tÜ)I bittiği 
de, bir cuır evvelki değil, d111ia dün
kü hikôyedir. 

Ali Naci KARACAN 

Hava kurumuna yedi günlüklerinden 
onar kuruş venneyi taahhüt ed~q 

]'ürk kadın iıçileri 
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~ir adam vardır ki, hiç bir dil ı 
şüncesinde, hiç bir hareketinde 
''kendi kendisi,, olamaz. Ne dü
şünse, ne yapsa, ne söylese ken 
dini dtğil, mensup olduğu sos -
yeteyi, ırkı, muhiti ve dışardan 
aldığı telkinleri dile getirir. 
Kendiliğinden hiç bir şey bul -
mamıştır. Ba$ka birinin siste -
minden aldığı fikirleri ve akide 
leri o sistemin sahibinden daha 
sof taca müdafaa eder. İradesi 
de böyle dışardan gelme, yanaş 
ma, iğreti ~\r hareket mihrakı -
dır. Bilmez ki, asıl kendi kendi- Dtln açdan Ada çiçek sergisine giren bahçe sahipleri 
si, kendi i_çi, 1ensuz imkanların 
keşfedilmediğ"i i~in körleşen v~ 
tıkanan istidatların tükenmez 
hazinesidir. Örneiini kendinde 
&fil, hq> dışarda aradığı için 
muanıcn bir fikre, bir akideye, 
başkasının kurduğu sisteme bağ 
Jamr~ kalır. Artık, ölünciye ka -
dar hiç bir TCalitenin mili, onun 
yabancı bir telkinle perdelenmiş 
gözünü açamayacaktır; hayatın 
1hcr şeyi 'her gün değiştiği halde, 
<> sakallı feylezofundan yahut 
iktisatçı şeyhinden bellediği 
hiç deği§llleyen bir ka~ ayet için 
de kalmaya mahkum, ilcdediği 
ni sanarak yerinde sayacaktır. 

İçinde hep &iirü insiyakları 
teptiği ıiçin, şahsiyetten mah -
rum, insana en uzak insandır bu. 
Bir ferttir. fakat "Şahıs değildir, 
cüılkü onu u~is .için kendisine 
bakmaya hiç lüzum kalmaksı -
zın, çömezi olduğu ideolojinin, 
içinde uyuştuğu telkin aleminin 
firmasını bilmek, onu ipnotize 
eden sakallının adını öğrenmek 
yetişir. 

Bu sürü adamlarının yüz bin 
tanesi bir tek şahsa muadil de -
ğildir. Nüfusunu ıerçekten artır 
mak isteyen bir memleket, bun 
lann aayıaıru azaltmakla işe baş 
lamah ve fertlerden değil, şahıs 
lar:dan mürekkep bir sosyete kur 
manm yoluna bakmalıdır. 

Peyami SAFA 

Otobüslerin 
Mu.,enes1 bitti 
Şehrimizde işliyen otobüs ve 

otomobillerin yıllık fenni mua -
yeneleri bitmiştir. Muayeneler 
sonunda bir kaç otobüsün işle -
me ruhaatiyeai geri alınmıştır. 
Bir kısmı otobüslerin çok eski 
olduğu, zaman zaman ahşap kı 
sımlarmm değiştirildiği, boyan -
d~ğı anlatılmıştır. Piyasaya ye
nıden makine çıkmamaktadır. 
Şarbaylık, yeni yaz mevsimi do
la>:_ııile, otobüs yolcuları arta -
cagından, otobüslere fazla yol -
cu alınmamasına bilhassa dikkat 
ed_il~eaini kazalara tamim et -
'Tllftır. 

Recep Peker geldi 
Cu.muriyet Halk Parti•i genel ıek

retcrı Rece.p ~eker dün sabah Anka
radan tchrımıze gelmiş, istasyonda 
C. H: Partisi vilayet idare heyeti ü • 
yelen tarafından kar§ılanmıştır. 

Parti genel ıekreterlik bürosu da 
bugünlerde !Chrimize gelecektir. Bü
ro, bir müddet burada çalı~acaktır. 

No. 62 

Yeni hakimler 
Kanunu ve genCjler 

Yeni hakimler kanunu. lstanbul ve 
Ankara hukuk fakültelerinden çıkan 
gençleri endişeye düşürmüştür. Yeni 
kanunun bir çok kayıtlan vardır. 
Genç hukukçuların iddiaıma göre, 
şimdiden sonra, adliye mesleğine ge
~ecek hukukçu sayısı çok azalacak -
tır. Kendilerile görüştüğümüz genç 
hukukçular diyorlar ki: 

- Yeni hakimler kanununa göre, 
fakiılteleden çıktıktan sonra iki ıene 
stajyerlik devri vardır. Fakülteden 
mezun olunca. hemen stajyer olunmu 
yor. Bunun için bir imtihan geçirmek 
lazımdır. Fakülteden çıkınca hemen 
adliyede bir iş alamazsınız. Daha ye· 
ni imtihan verdiniz. bir imtihan daha 
olacaksınız. Bu stajyerlik hakkını ka 
7.anmak içindir. İki yıl stajyerlikten 

"'Onra. memur olabilmek için tekrar 
bir imtihan vardır. Bu imtihanda mu
vaffak olamazsanız hakim olamazst -
nız. Imtihanlar bununla bitmiyor. Ma 
a ınız nihayet 3500 kuruşa kadar yük 
ııcliyor. Daha yüksek derecedeki ma
aşlara geçmek için kıdem kifi gelmi·· 
yor. Tekrar imtihan vermek lazımdır. 
Mütemadiyen imtihanlar, bizi ürkü -
tüyor. Bir çok arkadaşlanmız, Mali -
yeye, Dahiliyeye, bankalara geçmİ§· 
lerdir. Hatta staja başlamıt. epeyce 
zaman hizmet etmiş bir çok arkadat
lanmız da stajlarını bırakarak, diğer 
vekaletlere geçerek memuriyet almış
lardır. Halbuki daha bir iki yıl evvel 
böyle değildi. Fakillteyi bitirdikten 
bir ay sonra hakim, müddeiumumi 

olarak tayin edilen arkadaıılarımız 

pek çoktur.,. 

Tatil meselesi 
ı..r:a ... aHedUmedi 
Yeni hafta tatili kanunu mucibince, 

bütün (.ıbrikalarla işçi çalıştıran mil· 
esseselerin cumartesi günleri öğleden 
sonra kapalı bulunmaları icap etmek
tedir. 

Bu karara uyarak cumartesi g\inU 
yarım iş yapan işçilerin tam yevmi
ye almalan meselesi herıjiz halledile
memiştir. Bu yUzdcn ortaya çıkan ka 
nşık vaziyetler de sürüp gitmekte -
dir. 

Bazı fabrikalar ne amelenin, ne de 
müessesenin zarar görmemesi için ye
ni bir formi.il bulmuşlar. günde g sa
atlik mesaiyi 9,5 saate çıkarmıtlardır. 
Her gün yarım saat fazla çalı§ma kar
şılığı olarak ta iş.çilere cumartesi yev
miyelerini tam vermektedirler. Fakat 
bu formül, henüz bir kaç fabrikada 
tatbik edilmektedir. Cumartesi gün
leri, saat 13 c kadar çalıştırılan işçi
lere, başta inhisar idaresi fabrikaları 
ile Darphane ve Damga matbaası ol· 
duğu halde bUtUn müesseselerde yal
nız yarım yevmiye verilmektedir. 

Ortada hemiz anlaşılamıyan bir va· 
ziyet vardır: 

Cumartesi günü saat ı 3 e kadar ça
lıştırılan işçinin hafta tatilinden isti· 

muştum: 

Erik Çiçekleri 
- işte böyle, arkadaş! 
Sinirli bir silkinişle elimi omu 

zundan attı, dudakları arasın
M ahmud YESAR! dan ıslık çalar gibi: 

- Ahlaksız! dedi. 
Muammer, Kadriyeye :i-~~ • Genç aktör. sahnede rolünü 

ile bakıyordu: ~.-ıutmuş gibi donuk donuk du-
- Pakize hanımefendi, ben- ruyordu. 

Öeniz, daima hürmetkarlarınız- Sahnede senelerce aynamı§, 
danımdır. renkten renge boyanmış, kılık • 

Beynimin tam merkezine kız- tan kılığa girmiş ve yırtılmış hir 
gın bir şiş saplamvermişti. aktörün, bu kadının karşısında 

- Pa}dze hanımefendi. sıkılması, doğrusu, şaşılacak bir 
Kadriy.enin asıl ismi. Pakize şeydi. . . 

miydi? Yoksa, Pakize de, onun Kadrıyenın şen ve şakacı ol -
takma iıimlerinden biri miydi? duğu kadar sırası, zamanı gelin 

Göz ucuyla Kadriyeye bakı- ce aksi, ters, nobran olduğunu 
yordum. Onun yüzü, birden biliyordum. Onun şenliğine. şa
pembeleşti ve benim kendisine kacıhğ~na aldanıp da şakayı ~e 
baktığımın farkına varınca, büs- nükteyı smırm~an aşıranla~; ~.ıç 
bütün kızardı. ummadıkları bır karşılık gorur, 

Demek ki onun ismi Pakizey- apışır kalırlardı. 

fade etmesine imkan verildiği kadar, 
paraca zararına meydan bırakılmama
sı da gereklidir. Saat 13 te paydos e
dilme kararı, işçilerin öğleden sonra 
da çalışmış gibi tam yevmiye almala· 
rım temine matuf olmak şeklinde izah 
olunabilir. Bu noktanın tavzihi için 
bugünlerde alakadarlara tebligat ya· 
pılması beklenmektedir. 

TereddütlU vaziyetler doğuran bu 
mesele yüzünden, bir çok müessese • 
lerde, tam yevmiye isteğinde bulunan 
amelelerin işlerinden çıkarıldıkları gö 
rülmüştür. 

Bunlardan birisi de dün matbaamı
za müracaat edenAdostro Türk tUtün 
deposu işçilerinden Besimdir. Bu şir
ketten daha bir kac kişinin aynı se ~ 
beple çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 

Yevmiye işi henüz kati bir sonuca 
bağlanmadığına göre. müesseselerin 
bu şekilde hareket etmeleri doğru ol
mamak la::ımdır. 

Hükfimetin de bu işle alakalanması, 
bu yüzden çıkarrlan işçileri yerlerine 
döndürmesi ve vaziyeti bir an evvel 
tavzihetmesi gerektir. 

Sergi a~lldı, ~i~ek 
Bayramı bugün 

Istanbul vilayeti tarafından Büyü
kadada tertip edilen çiçek sergisi dün 
saat 17 de açılmıştır. Açılış resminde 
Adalar kaymakamı Re§at, vilayet zi· 
raat direktörü Tahsin, Cumuriyet 
Halk partisi ileri gelenleri, ziraat o
dası azalan ve bir çok çiçek meraklı
ları ve halk bulunmuştur. 

Sergi bugün Adalar çiçek bayramı 
müddetince açık bulundurulacak ve 
akşam kapanacaktır. Sergiye ıs . 20 
kadar firma i"tirak etmiştir. Sergi u
mıımi bakısla.Jıı:l'W.ll'I• -'--ı.ı. ı--ı'l#-" 

gösterilen çiçekler itibarile kıymetli 
ve zengindir. Bunlar arasında bahçe 
mühendisi Lutfi Arifin çiçekleri ve 
bilhassa mozayıklan, bodur çamlan, 
kaktinsleri c;ok beğenilmiştir. Yine 
bunlar arasında Hcybeliada plajı ve 
Mandalita ve çiçek bahçesi sahibi 
Mehmet Sadığın yetiştirdiği Glayer 
çok beğenilmiştir. Ziraat odası azası 
yerinde de Mehmet Sadığın bahçesini 
görerek takdir etmiştir. 

Mec.idiye köylü Basanın karanfil
leri beğenilmiştir. Büyükadada dok -
tor Kenan tarafından yetiştirilen or· 
tanca cok beğenilmistir. Bunlara jüri 
heyetinin takdirine göre muhtelif mü
kafatlar verilecektir. 

Çiçek bayr~mı bugün 
Adalan gilzellcttirme cemiyeti ta

rafından yapılacağını yazdığımız çi
çek bayramı bugtin saat 18 de Büyü· 
kadada yapılacaktır. Bayram için ay
rılan saha otellerin ilerisinden başla· 
yarak iskeleye kadardır. Bayram için 
biiyük hazırlıklar yapılmıştır. Birçok 
arabalar bin bir çeşit ~içeklerle süs
lenmiş olduğu halde geçeceklerdir. 
Aynca bir çi~ek muharebesi yapıla· 
cak ve kazananlara mükafatlar veri
lecektir. 

- Beyefendi, bendenizi, çok 
iyi ve çok eski tanırlar, hanıme
fendi. 

- Kadriye, gözlerini kısmış, 
beni süzüyordu: 

- Evet, hemen hatırlayı~ın -
dan belli ... 

Ben, susuyordum. Kadriye, 
genç aktöre sordu: 

- Siz, komşu köşkte mi otu 
ruyorsunuz? 

Muammer, başını salladı: 
- Yazlık geldik. Köşkün alt 

katını tuttuk. 
- Çok iyi. Demek komşuluk 

edeceğiz. 
~enç aktörün, zeki gözlerinde 

garıp, anlaşılmaz bir sevinç par 
lamıştı: 

- Ne güzel~ ne hoş tesadüf, 
hanımefendi. Galiba, siz de yaz
lığa geldiniz? 

ai. İhtimal bu genç aktör de, sah 
Ona, Kadriye derneğe o ka- neden kazandığı yırtıkhk~~n c~ 

dar alışmıştım ki, Pakizeyi ya- saret alarak, şakayı ve nukteyı 
dırgıyacaktırn. biraz ile.ri götürmüş ve bir zıl -

Kadriyenin kaşları çatıldı ve gıt vcmış olmalıydı. 
hafifçe dudaklarını ısırdı. Muammer. utangaç utangaç 

Soruşundan, Kadriyeden ziya 
de benim vaziyetimi öğrenmek 
istediğini anlamıştım. Fakat 
Kadriyenin bakışlarım beğene -
mi yordum; o, hiç de sevinmişe 
benzemiyordu, ne manaya gel -
diğini pek iyi sezemediğim bir 
titreyişle omuzlarım OY.nattı: _ J:limi, onun omuzuna koY.· gülümsiyordu: 

1 

Sergide Atatürk bUstu - Sergiden umumi 

Macar EICjisi 
Ankaradan geldi 

ltimatnamesini Cumur Ba§kanma 
takdim etmiş olan Macar sefiri Zlo
tan de Mariassy lstanbula gelmittir. 
Yeni Macar sefiri Türkiyenin yaban
cısı değildir. Bundan yirmi sene ev
vel de bir defa Türkiyede siyasi bir 
vazife ile bulunmuıtur. Mariassy 
dün vaki olan bir diyevinde Türkiye
de bulunduğundan dolayı çok mem
nun olduğunu aöyliyerck demiştir ki: 

- Bu memnuniyetim üç sebepten i
leri geliyor.Biricinsi evvelden tanımış 
olduğum bu memlekete beni elin bağ 
layan bazı rabıtaların mevcut olması
dır. Memleket halkının seciyelerini bi 
liyor ve tabü güzelliklerini takdir e
diyorum. 

Ikincisi, Türkiye ve Macariıtanı 
birbirine bağlayan samimi dostluk ra· 
bıtalannrn bulunmasr ve 3 üncüsü de 
iki millet arasında ırk yakınlığı bulun 
masıdır. 

Bu muhtelif sebepler dolayısile ben 
kendimi sadece dost bir memlekette 
değil, bir karde§ memlekette addedi· 
yorum. Macaristanda 'I'iirk'iyeye ve 
Türklere kaqı hep bu dütünce hakim 
olmuştur. 

Türk milleti hakkında Macariıtan· 
da samimi bir muhabbet beslenmekte 
olduğunu ıöylemekle a~a mübalağa 
etmiş olmuyorum. 

Bu şerait altında iki memleket mü
nasebatı bittabi samimidir. Ekonomi 
münasebetimiz de geliımek üzeredir. 
Mevcut ve takas esasına dayanan te· 
cim anlaşması da yakında her iki ta· 
rafı memnun edecek bir şekilde ycni
le§tirilecektir ... 

Sefir bundan sonra Macaristanın 

r;iyasal endişelerini izah ederek de-
mi~tir ki : .-., 

e4 ......,.,,,..., ırsw uu 

Avrupa hükumetlerinin başlıca siya· 
sal endişesi bamsın muhafazası ve pek 
leştirilmesidir. Macaristanın da bu -
gün aynı cndi§elerden m,ülhem oldu
ğunu ve güttüğü siyasada hep bu 
amacı takip ettiğini ıize temin ede
bilirim.,. 

fıtluallimler 
izin alacaklar 

Kültür Bakanlığı muallimle
rin temmuz başına kadar vazife 
leri başından ayrılmamalarını 
tamim etmiştir. imtihanlar bit
tikten sonra dahi muallimler, 
,mıntakalardan bir yere ayrılmı
yacaktır. Yazın Anadoludan İs
tanbula gelmek isteyen muallim 
ler mmtakalarmdaki maarif mü 
<lürlüğüne müracaat ederek, ls
tanbuta nereye gideceklerini, 
han'ti adreste oturacaklarını bil 
direceklerdir. Bir temmuzdan 
evvel ancak, sihhi mazereti olan 
muallimler İstanbula gelebile -
ceklerdir. 

- Yazları ara sıra gelir. 
Genç aktör, duraklamıştı: 
- Demek, köşk kendinizin ... 
Kadriye, ehemmiyet vermi -

yen bir tavırla boynunu çarpıttı: 
- Evet ... Benimdir • 
Muammer, bana bakıyordu: 

· - Beyefendi, sizde mi misa
fir? 

KadÇye, ayni tavırla cevap 
verdi: 

- Evet ... Bende misafir. 
Genç aktör, bana soruyordu: 
- Çok kalmak niyetinde mi 

siniz? 
Kadriye, kahkaha ile gülme

ğe başlamıştı: 
- Y esariye böyle şey sor -

mak ! .• Aman ne tuhaf .•• Eski -
den ve yakından tanıdığınızı ıöy 
lüyorsunuz, Muammer Bey. Ben 
se, onu, hiç tanımadığınızı id -
dia edeceğim! 

. Muammer, şaşırmıştı, gözleri 
nı açarak bakıyordu: 

- Neden hanımefendi? 
Kadriye, elile omuzuma ha • 

fif hafif vuruyordu: 
- Bunun, "neden,, i yok.Ken

di de bilmez. Aklına esmiye gör 
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• Müddeti biten Türk - Yunan an
la§masınm iki ay daha uzatıldığı dün 
telgrafla alakadarlara bildirilmiştir. 

• Şark demiryollan kumpanyası, 
Floryaya tren ücretl ini yeniden u -
cuzlatmağa karar vermiştir. Duydu -
ğumuza göre evvelce yapılan yüzde 
30 tenzilat hu sefer yüzde 50 ye çıka
rılacaktır. Bu hususta bir tenzilatlı ta 
rife bazrrlanmaktadır. 

"' Şark demiryollan, Yanmboğaza 
tenezzüh trenleri tertip ctmeği dü -
ş.ünmektcdir. Bu tasavvur katileşirse, 
her pazar günü mevsim müddetince 
ucuz tenezzüh kat:ırlan İ§letilecektir. 

• Izmirden gelen gümrük muhafa
za genel komutam general Seyfi, şeh
rimizde tetkiklerine devam etmekte -
dir. -

* Sütçüler cemiyet tarafından geti
rilen sütçülük hakkındaki film dün 
Saray sinemasında blitün sütçülere 
gösterilmiıtir. 

· • Emniyet ikinc; direktörü Hüsnü· 
n.\in münhal olan valiliklerden birine 
tayini kuvvetle söylenmektedir. 

• İstanbul Emniyet ikinci direktör
lüğüne, ikinci şube direktör vekilliğin 
de bulunan lsmail Rasihin tayini ya
pılmıştır. Yeni ikinci direktör, ay ba
şında yeni vazifesine başlacaktır. 

• Florya plajının modernleştirilme· 
si iı;in yapılan tesisat ilerlemiştir. Yol 
lar yapılmaktadır. Elektrik tesisatı 
büyültülmüştür. Boyama işlerine d~ 
başlanmrştır. Dün ilbay vekili Flor -
yaya giderek yapılan i§leri görmüş -
tür. 

* Çocuk Esirgeme k.ırumu annler 
birliği, yarın (pazartesi) saat on dört 
te kurumun vilayet merkezinde 1· 

.r 

heyeti eçecekt!r. 
• Çocuk Esirgeme kurumu Kasım· 

paşa nahiye kolu bugiin Boğaziçi ve 
Adalara bir vapur gezintisi yapacak· 
lardır. 

* Finans Bakanlığı başmemurların· 
dan olup tahsil müfettişliğine terfi c· 
den Şeref, Istanbula gelmiştir. Şeref, 
Kadıköy maliye tahsil §Ubelerini tef
tişe ba_şlamıştır. 

• Cocuk Esirgeme kurumu Fatih 
kaza kolu başkanı doktor Salim Ah· 
met, Çocuk Esirgeme kurumunun vi
layet idare heyeti umumi katipliğine 
intihap edildiğinden kaza kolu ba§· 
kanlığrndan istifa etmiştir. 

Fatih kaza kolu başkanlığına Cu -
muriyet Halk Partisi nahiye b.ışkanı 
Naci seçilmiştir. 

ı;ı Birinci genel müfcttişlige tavin 
edilmiş olan sabık Külütr bakanı • A
bidin Ozmen diln sabahki trenle Ela
zi.ze gitmiştir. 

"' Universitc profesörlerinin lise ol
gunluk imtihanlarında bulunmaları 
kararlaşmıştı. Bunun için bir prog
ram hazırlanmış ve bu programa göre 
profesörler dünden ıtibaren mektep· 
lere dağıtılmışlardır. 

"' Bayazıt vilayet adının (Ağrı)ya 

sün, alır başım, gidiverir. Ne -
reye? Artık o, baht işi, tesadü
fe bağlı bir şey ... 

Muammere, beni gösteriyor -
du: 

- Bakın, cevap veriyor mu? 
Sinsi sinsi nasıl gülüyor? İnsan 
larm karakterlerini. tavırların -
dan, hallerinden, hareketlerin -
den öyle iyi anlaşılıyor ki .. Mu -
ayyen bir maksatla dahi sokağa 
çıkacak olsa, sokak kapısından 
çıktı mı, mutlaka bir sağma, bir 
de soluna bakar. Sokağa çıkın
ca hava değişmiştir, sağa mı git 
sin, sola mı? En küçük, en ehem 
miyetsiz bir bahane, onu, evvel 
ce kurduğu niyetten caydırabi
lir. Yahut dalmış, unutmuştur. 
O zaman, sağa gideceği yerde, 
sola gidiverir. Halbuki bir iş 
adamı, katiyen böyle değildir. 
Onlar, nereye gideceklerse, a -
yakları, kendiliğinden o istika -
mete yürür. Bu, bir kusurdan zi 
yade bir yaradılış hatası ... 

Kadriye, bunları, beni anlat
mak. hatta biraz da alay etmek 
için mi söylüyorduı Yoksa, bu -
radan, birdenbire sıvışmak içiıı 

BUDA 
BENDEN 

KiBRiT INHISARININ 
ŞAK ASI 

Dün bir paket cigara aldım. 
bir kutu da kibrit. 
İnsan cigarayı niçin alır? iç

mek için ! Kibriti niçin alır?. 
Cigarayı yakmak için ! 
Cigaramı içmek için yakayım, 

!edim; yakmak için kibriti ça
kayım, dedim. Çaktım bir kib
rit. Şöyle bir "pıf l" dedi, ateş 
almadı, söndü. Olur a, dedim, 
doğm çakmadık. Bir kibrit da
ha çaktım kutuya. Yine "pıf l" 
yine ateşlenmedi. Hak oyunu 
üçtür, dedim, üçüncü kibriti 
çaktnn. Yine "pıf !" ateş yok. 

İster inanın, ister inanma· 
ym, inatçılığım tuttu, bir kutu 
kibriti tükettim, bazısı yanar 
gibi oldu, yanmadı, fakat hiç 
biri o camın, o boyası güzel, o 
canlı ateşi tutuşturamadı. 

Anlaşılan kutu ıslakmış, di
ye düşündüm. Ağzımda yanma
mış cigaram, gittim bir kutu 
daha aldım. Alırken de 

- Kuru tarafından olsun! 
dedim. 

Tütüncü yüzüme baktı: 
- Bayım, tuz mu alıyorsun, 

kibrit mi ? dedi. Güldü. Ben de 
güldüm ve yeni kutudan koca
man başlı bir kibrit çıkardım, 
büyük bir özen, yüce bir önem .. 
le çaldnn kutuya "pıf !" yan
madı. Yanmıyor. Yanmıyorlar. 

Hani ucuna barut doldurup 
c i g a r a i ç i r i r l e r , barut 
birden bire "pof!" diye ateş a
lınca, ürker insan. Şaka derler 
buna. İşte, Kibrit inhisarı da 
bu çeşitten, yalnız bunun tersi 
soyundan, şaka ediyor bizimle 
galiba ? 

Kibrit değerini 1 O para indir· 
diği vakıt şaka etti sandıydım. 
Meğerse o şaka değilmiş te, şa
kaya hazırlıkmış. Yalnız eski 
bir söz vardır: "Latife latif ol
mak gerek" derler. 

Kibrit inhisarımn bu yanmr· 
yan kibritler latifesi satışı ço
~ ı.., ... ha .. h .. 1ı.. ·..,.;., h~ .. +• 1;...;1 
cıegu. 

Orhan SELiM 

Doktorlar1n ihtis,s imtihanı 
Sihhat ve içtimai muavenet 

Bakanlığı taraf mdan ihtisas im 
tihanları için doktorlara verilen 
müddet 31 temmuzda nihayet 
bulacaktır. Sihhat Bakanlığınca. 
seçilmiş ve ayrılmış olan jüri he 
yetleri çalışmaktadırlar. Şimdi
ye kadar bir çok doktorlara bu 
jüri heyetleri tarafından yapılan 
imtihanlar neticesinde ihtisas 
vesikaları verilmiştir. 

ve Karaköse kazası adının da (Dof u 
Bayazıdı)na çevrildiği tamimen bildi
rilmiştir. 

* Ankarada kurulan güzel sanatlar 
ınüdürlüğlınce bütün ıanat mekteple· 
rinin müfredat programları ve tali • 
matnamelerinin tetkiki kararlaşmıı • 
tır. Onümüzdeki ders yılından itiba• 
ren gerek müfredat programlarında 
ve gerekse talimatnamede ~sash deği· 
şiklikler yapılacaktır. 

bir açık kapı mı hazırlayordu?. 
Onun duruşundan, bakışlann 

dan, ben, ikinci ihtimali daha 
kuvvetli buluyordum. Beni ba -
hane ederek buradan kaçacak • 
tı. 

Komşulardan bir teki ile ol • 
sun, ahbap değildi ve tanışma· 
mak için elinden geldiği kadar 
araya engeller koyuyordu. Şim 
di, birdenbire bir ahbap çıkıver
mesi, onun keyfini kaçırmıştı. 

Ah, bu kadındaki hüriyete, 
serbestiye bağlılık! Komşulu -
ğıin, ahbaplığın bile, kendi hü • 
riyetine zincir vurmasına tahaın 
mül edemiyordu. 

Bunda, ne dereceye kadar hak 
lı idi, bilmiyorum. Yalnız bil • 
diğim şu idi. Komşu köşklerde 
oturanlar, Kadriye ile tanışmak, 
onunla ahbap olmak için, ara 
durak vermeden fırsatlar, baha 
neler icat ediyorlardı. Fakat 
Kadriye, zekasile, hiç yanılma -
yan duyuş, seziş kuvvetile, bun 
larm hepsini, suya düşürtijyor -
du. Ve onun sayesinde idi ki, ra 
hat, sakin, sessiz yaşayorduk. 

.(Arkalı var}' 



VENi eıR KANUN 1 Yağışlar 

Belediyeler Sınırları içinde Devam Ediyor 
Bulunan Elektrik Tesi atı 

fHUSUSI llUHABlRJMJZlN GECE TELGJL\11'1) 
Ankara, 22 

BeWiye amırlan içinde ıirketler veya fertlerce yapdmıf ol~ 
~lektdk t81iaatmm, lüzumunda, belediyelerce pazarlık auretile 
aatm ünabileceğine dair bir kanun projeli Jıuırlaıuııqtır. Pro • 
jeye~ •tııı alma için belediye mecli8leriııce .,.tilecek bru. 
Jarm Bakanlıkça tasdiki şartt,ır. • 

• hükGmet, birinci~ Qmataya verecektir. 

h a Tezkeresi Harcı 
~ 22 (Muhabirimizin telgrafı) - Finans Bakanlığı, py 

ri .aft ırat üzerinden vergiye tabi iken, beyanname uaulünil tercih 
edenlerden ban mahallerce 25 ter lira riıhsat tezıterai barcı ı. -
~ dair, Istanbul Etibba Odaamm ve diler ,,,.,..Uırctt:Jd 
m~ fiklyetlerini tetkik etmiı ve pyn aafl irat ~ 
den verpye utbi ıniikelleflerin mükellefiyet 11fdinha ~ 
rubaat bardna lliits ılr olmadıiı neticemine ftl'llhltlr· 

Bakanlık bu llumta bueünlerde aJAkadarlara tebligat yapa • 
caktıf. 

ris ,, Takımı 0eliyor 
~ 22.A.A. - Yunanistamn ulusal küme ikincilİ ve ~ 

lbik pmpiyomı (Aris) futbol taJmm 6, 7 ve 9 temmU tarihle
rinde Çaııaya, Ankara gücü ve Altmordu taJmnlariyle iç maç 
yapmak Uzere Ankaraya gelecektir. iki taraf bu konu lizerinde 
eoıı anl&f"\&}'I yapmışlardır,. 

[HUSUSi MUHABlRIMIZlN 
1'ELGRAPI] 

Ankara,. 22 

Meteorologie enstitüsünden 
aldıinn malOmata göre, son yir 
mi dört aaat içinde Bolu, Erzu • 
nun ve Kars mmtakalan yağıf
h geçmiştir. Boluda yağlf dolu 
ile kar;ıpk yağmur pklinde ol
muştur. Yurdun diğer yerleri 
bulutlu ve az çok açık geçmiş -
tir. Yurdda en yüksek 11cakhk 
Nazillifle 36 derece olmak üzere 
Dıyanbekirde 35, Manisa, İzmir 
ve Adanada 34 derecedir. 

lepeRJll ile yeni ticaret 
anlatması 

Ankara, 22 (Muhabirimizin 
telgrafı) - İspanya hükGmeti -
le yeni bir ticaret anlaşmasına 
varmak için Madritte devam e
den göriişmeler, gelen haberlere 
göre, müsait bir safhaya girmiş 
tir. 

Ofta kadrosunda 
d•Giflkl,kler 

l\nkata, 22 (Muhabirimizin 
tel~) - Türkofilİ kadrosun 
da ibdu edilmit olan yeni me -
muriyetler münasebetile ofis 

Yeni E111nl~t kadrOIUllda ban defifik1ikler 
,._ olacaktır. Bu cUmleden olmak 

Dlrektörl ~llyor ilRre tskenderiye Konseyye 
Ankara, 22 {Muhabirimizin komeraiyalı Mitbatm ofisin Sam 

telgrafı) - İstanbul Emniyet "1lll ıubesi direktijrliiğüne tayi-
Direktörlüifiae tayin edilen Sa- ni kararlapnıştır. • 
Uh, yalanda • vuifeaine bat Atina - Pire konseyye komer 
ltınak tisere ~ula gidecek- •yalı lfitbat, ~ ~ v• 
tir. Yeni Emiıiyet Direktldl me dac:a:-•,.,.t1t..-.,. .... ..., 
Sadri, tehrimi.ze ıelOli• w Em· a1Ce..-1z- orman mamu· 
niyet DirektörliiH i•lerini de -

~- ~ llt ve mahsulltl 
~pJqn.· 22. -''""'4i'-mi~-~·=-~- i,;;.;·-..,..--··-- ""--.... '-.,-.-~ ...... • ..... ··~--""~ Ankara- ..U., lU.J!:,bir.iıQI~ 
L,ır· ~ h..tı.. :..: .. ..ı,-.. '--.raza imrii. M ~j:!.~~ ~ 
u ~ ~ MHllW, ---~ •·ıuaınmer ERiŞ auun • birind.madCWtiiiıe .... 
ali 51 )açôçI 1064 kilo gllnirlik 11 y 0 r ğıcfald fıkranm eklenmesi, Ba • 
~ 813 kilo inhisar kaçağı, Ankara, 22 (Muhabirimizin kanlar Heyetince kararlqml§ • 
._ .,._ 42 menni, altı han telgrafı:) - İş Bankam umum tir: 
bahs ile 36 lraçakçı hayvanı ele müdürü Muammer Erit lJare • ''Mururiye tezkeresi ve nakli-
~ ket etti. ye ilmühaberi bul~yan or -

man mamulit ve mahınJl.tı, her 

h ·ı ·n imtihanların :;rc1ııı nerede ve kimin eJ.Qıde bµlunur anı en .. bulunsun, hazine n4mma zap 

1 Son parlak d il tedilir.,, 

Killtllr Bakanlı'" orta ted - .a L-ad _._ __ k F1-[Bq tarafı ı incide] • 5
., ... nMll" • ..u•• aaıarı 

.,. __ _.,.:_ Dl.tran,et i•len" -:•· Ri- naat okullarmda, yoklama tali- .a-1.-- 22 (Muhabirimizin 

.__ ""- .... ·- Dıatn•melİnde ban yeni deği. - -.aa.&., 
fat, ı.tanbUıda OrtodOb ram· ıiklilder ya-·"'• karar ve..,,;. telgrafı) - Ankara değirmenci 
'-- .......;~ n: .... :...: Fo..._- · &Huaa • ~., terinin Ziraat Bakanh~• ""Üra ~ r--·~· &1111111.u ·~.,,.., tir. Bunun için kültür heyeti tet -.-~ ~ 
ı"ilrk iftc>doblan rem Papa kikat yapmaktadır. yeni tali • caatlan iizeruıe, ziraat bankası 
Dtiııt, litaiıbulda Akdaf ve Br- matname için bir çok mektep nuı her gün kendilerine elli ton 
llleDl Grikoryan patriii Mesrup müdürlerinin, tecrübeli mual • bufday sabna11 kararlatmı§tı. 
Nun'8, l1114 btolik n:ial V• ~ fikir ve mütalealan ah- Buğday fıatlamım son gilnler -
ban .. ~aıı; fataıdP.dda Ha- nacaktır. Gelecek ders ~ de yükselme göstermesi lizeri -
h.-,. vekili hak Şaki, !ıtan imtihanlar, bu yeni taHmatna • ne, balnkanm değirmencilere 
balda Brmeni pıvtenaa reiai meye &'öre yapılacaktır. Bu yıl aattrğl buğdaym kiloauna 30 pa 
l\?aım ~. Hum katolik imtib•nlann verdiği netice, umu ra daha.-'~ Ziraat 
..a Baruhu l>iyonia. miyetle awindiricl bir tekilde BakanlıJDıdıki bufday kdmiıe • 
L_. delildir. Fuıa mikdarda tale • ai urafmdan kararlqDUf, bu 
11111yM tatarla ... ,. geliyor benin im=: mu--~.r..L __ mllnuebetle ekmek fıatı da yili 
ıwpm. IDefbur filtilrllt piri ta1- Y.,.QIA v- -aı-=•tir. 
,_,.~~...-~. ~~~m pleri tetkik B-en itibaren franceJl 
........... Dete Allp!eri'aia ~ 11, birinci nevi ekmek 11, ikin;. 
... ı..ı,... lefaret lloaapnda tala ------
~ ~ llrlWni apak n bu ~ c:i nevi ekmek 10 kunişa atılma 
Wlnıırebetle bir .ayın nncekdr. •rll maUar ....... ta bat1ınm111tır.. Birinci nevi 
e..ı '9 lluiran cumute.ı ataG uat 22 Afunoeta açılacak olan mma çuvalı 124 lmnıp fırlamıt 
ıı de esr••ktır. Serpte ı,ır Sok ki- araıuı111a1 İzmir panayırı için tır. 
'tapJarla beraber flh8riat Nlimler" tehrinıizde de hamhklara bat
IUlat tMrleri tefhir edilecektir. ll.IUlUftır. Panayırm genel kiti-

llariaetti Uç cün tehrimisde bla· bi N•-: Nun· -.-;ı-:,ur· . Pa-• bu mOddet JUfmda Cua d1talia· -wa -~ 
da bir koafenmı •erecektir. ltalyan nayır için, d&t liund• brotür -
lairiaia HaJlı:evinde .ele bir koafenmı ler baatınlınıştır. Bunlar yakm
-.ıııUeii muhtemeldir. da dünyanın bertarafına ıön. 

Bi llitap ~ ene1ce Anka- derilecektir. 
,,,.~-· ...... Ye ............ Anka· 

llllkmnde bir konf- ........ı Galatuarayda açılacü yerli 
-. -. ftriJmif ile ele pirin acele mallar leraftd bu yıl 15 ap.ta. -....1( mecburiyetinde b1mea ise- ta-delil, 18 -.uzda ~-
...._ baadaa .. ,eçilmiftir. tır. Bunun da aebebi serci ~ 

MailJtllltl 2 o •• ..ıı sini taJ- terinin karpıaemernam, tacirJe. 
·~ aynlMalrtır. la- .~ ••'•'le .... eneı de '* defa rimizin hem ~tanbul, hem ı. . 

~·~•~D"PI ... '" -.. bir bs mir ~ iftirak imk8°uıı 
~···-··~ ~. 
!llıdllD ............. n lnillMn 
İalqMp der.aen bdhmla • 

..., ...... tbüveraitede bq 

~---· ».nııeıe ait nodar ~._,. _..)'Jık o~ bere 
~---tir. İmtibaa IOIUlan 
~- tlodua cin t.aalim ecli • 

K(>c;OK ANKARA 
HAB .. RLERI 

·~22 (Tan)-Kiil· 
dir Bakanhfı, Ankara musiki 
muallim mektebine ild aD)ıf da· 
ha iliftline karar vermi§tİI'. 

• Ankara, 22 (Tan) - Pmta 
teltraf ve telefon idaresince ha· 
mianan posta telgraf ve telefori 
iclatai tUatTlif' ve 1ardım mı 
1fıiı aimnnam.e projeli deYiet 
ftlnııqda tetkik ediJmeye bat
lammftır. 

i• karar venniftir. 
Bu cihet Idiltill' mUdUrlfliUne 

+amün edilmittir. Şehrimizde • 
ki bu Jaamı derabaneler mtidür 
ve muallimlerinden ilk okul te
hadetnamai iatenecek, wrerbi-
~ imtibaa tıdileceklerclir. 

Suyu Kolonya 
Diye Satmış 1 
İçi ıu dolu bir Iİfeyİ kolon~ 

niyetine, 60 kuruşa atan Vahit 
isminde birinin dün üçüncü ce • 
zada durupası yapdacaktı, fa
kat suçlu Vahit, hakyerine gel
memişti. 

Davacı mevkiinde bulunan ter 
likçi Refik, davasını ıöyle ap • 
lattı: 

- V.ıdt akşamdı. Diikklm • 
mı kapayıp gitmek üzere idim. 
Vahit, elinde bir fite ile geldi: 
"İyi kolonyadır, istersen al f Di
ye teklif etti ve bana 60 kuruşa 
bıra1'acağmı söyledi. Ben de 
inandım, kolonyayı aldnn. Eve 
götürdüğüm zaman, içinden ıu 
çıktı, meğerse kapağma koku 
sürmüfler. Çok güzel kokuyor • 
du. 

Suçlu mevkiinde oturan sa -
buncu Dimitri de kendini şöyle 
müdafaa etti: 

- Ben bu Vahidi tanınm a • 
ma kendisile ahbaplığımız yok -
tur. Benden, ara sıra tuvalet su 
yu almağa gelir. Geçende, yine 
gelmi§ti. Şiteai beş kututtan bir 
kaç fite tuvalet suyu verdim. 
Bu sulan kolonya niyetine aa • 
tarmış meğerse •• Ben. bunu ae
reden bileyim? Tuvalet suyu • 
nun, tahlil raporu ~lmemifti. 
Dinlenmiyen bir iki phit daha 

kalmıştı. ek ... ı.:tı • Suçluyu getirm , ru- •n 
dinlemek ve raporu beklemek 
için dunıpıa bafka bir gUfte bı
rakıldı. 

Havadan 
Korunma 

görüşülecektir. Kurumun diger 
kaza merkezleri de uğra§ıtlala -
ra devam ebnektedir. 

Tecim evi de ticarethaneleri 
dolaşarak üye yumaya bqJa -
DU§tır. 

29 haziran cumartesi günU 
va kurumu bayanlar kolu da 
bir miting yapacaktır. Bayan • 
lar kolu bu mitingin yapılması 
için verilen istidanııı cevabmı 
beklemektedir. 

Bayanlar kolu, haltq ıııitinge 
çağıran şu beyannameyı ~cet-
miştir: • 

"Sayın arkadaşlar, 
Memleketin her bucağında 

Türk hava kurumunun her pn 
daha kuvvetlenmesi ıçın çalışı -
yoruz. Tilrk kadım ve '1lrddq • 
lan her yerde olduğu ıibf ba ça.. 
lıtmada da üzerine bir ödev al· 
dı. Artık Türk kadım gez -
ınelinden, süsünden, ftlzuli mu 
raflardan ka~ak, yurd,a tayya
re atacütır. 

Bunun için 29 6 935 cumar • 
teli gilnU aaat on yedide Tak • 
sim alanmda yapdacak mitinge 
tamdıkıarmı atarak, kOf, reL 
Burada 1eni bekleyea bit menı • 
lekeı işi, bir yun! öelevı vantır • .,. 

l....t lnBnDnDn el"9wf 
Hava kurultayında İsmet tııa 

nii ile Fuat Bulcanm Vermİf ol • 
duldan 16ylevler basdmq •e fU 
belere gönderilmi,tir. Bu 16y -
levler, P81'81U olarak, nıevaur • 
lara verilecektir. 

aı.-.aunda ba,ai 
bir. toplant 

Gireamı, 22. A.A. .._ Hava 
tehlihlini kunmıunun ilye sa
yıamı çoğaltmak ti.zere Halkfti 
tarafmdm Cummiyet 1:1 -
bttyfik bir toplantı ı.aıaumlf-
tlr. Bu toplaiıb ~ iODil 
yapdacü birçok~ -
ndaD gel~ tehJıkenm &ıen 
haklnnda ll6z aöyliy«elderdir • 

CBatı ı mcidel 
Ş8y1e ki: 
Demoktul De ekonMNI &enl

lik UMmda hiçbir bal yoktur. 
Demokrul, ulUlal egemenlik.. •de

ce liyasaldır. Ekonomaal liatemletle 
ilitiii yoktur. Hepsile uslapbilir. 

En uğ libenllikten en tol IOly&· 
liltlığ• kadar. 

Tarihte de b6yle olclu. 
Kitaplar da b6yle llylOyor: 
(Rouaeu) dan tutunu da yir-

minci W yuıcı1annm en "ONIM lra
dan bayle dilfUndU. 

:&ayle cördO. 
Ve bayle anladı. 
Eımen1eri, Dtıgili1erl, Oryu'1an. 

Blrtelmi1eri Ye Bertelmi1eri bu yol· 
da anabiliriz. 

Fisiyo~atlarm, h~ ..,a
llat ekonomicllerin,ekonoa.at liltem
lerle clemokrulyl lranfUrdddanm da 
'8rmedim. 

Bunlar arumda • 
Şarl Jit ollun, Stuart Kil olsun. 

Butiya olıun. l:ene ot.un, Lllt otsun. 
Adam Smit olsun hep ı.lJyle .. 
Şu ~de Ataoilunun hilkmtl neye 

dayanıyor~ Ne ile Anlatılıyor?! 
nr 
Bugtbılı:U tatbikata ıeUnce: 
Bu da Apt.flunaa ~ lalkllm

le taban tabua Jımiıt (at) r.. 
Dilaln ekoaomMI balamJardan ni

ce liberal demokruilerini bugiln tam
mağa hemen hemen imkin blmldı. 

Halbuki demokrattırlar. 
Amerika Birlepk Devletleri, lniç

n, ırr..a, lasiltere hep bu yolda •· 
yılabilirler. 

Bunlarm devlet olarak ekonomu1 
ftlere bnpnuım, udecc ekonom..ı 
koruyuculukla (himayecilik) anlat .. 
mağa imkan var mıdır?. 

Ekonomul koruyuculuk aistemi 
bellidir. 

Vütile Alman,ada "Lilt" çe ileri 
ıflrilldf1. Bunun llDICI yerli elronom
ul lralkmmlJan korumak idi. 

VALiN KAT G0R0Ş 
Vallah ıbe yeminle aörı~yo -

rum. Biz yani hemen hepmuz ya 
lmkat görüyoruz. Asıl ~nem ve
rilecek şeye aldın$ etmıyoruz da 
işin kabuğunu ele ahyonız. 

Sözgelişi, yemie yerken mut • 
laka ve daima çekirdeğini ata • 
nz. Kiraz, erik, feftali, .kayısı, 
zeytin, hünnap. portakal, limon, 
hatti karpuz, kavun... 

Şimdi gülecekainiı; biliyoftJ!D: 
Yemişlerin asıl yenecek yennı 
bırakalnn da çekirdefini mi yi
yeliın diye soracaksınız. Onu de 
mek istemiyorum ama sorarım 
Bize erigi yer çe~ •f:U'U : 
nız o yem;şin edecegı hizmeti 
Imkünden kami• oJuraumu.. 
İ§te adaDılan da ifleri de böyle 
kullanıyoruz. Tatlı, sulu ve ho
l& gider tarafiarmı alıp 18!1 ye
miş verecek tohum ve çekirdek 
laammı atıyOl'\IL Tatsız, sert 
ve çetindir diye-

Bir kere bu eert, çetin ve tat 
sız dedifiıniz pylerin ne ite ya
radddamu deneeek ne iyi ola • 
cak. Likin kirazın, kaymınm, 
şeftalinin eti, çekirdeğiıUaı diif
mamdır ve o geçici tatldık ötek\ 
köklü varlığa • ne yazık ki - ber 
zaman üstün gelir.. Çetin, llel't 
ve tatsu'olmak iş baprma diifı
yuında bir kabahattir, bir ek• 
siktir •.• Biz yalınkat cördükçe 
ve yalmkat tattıhça bu böyle ge 
lip gıdecektir. Nafıle üzülme • 

yin! B. FELEK 

Bu listemin bell~ ftlimi cilm· ----------
~:: ~ ıtımnı.r (hamle) Ada eşekleri 
yaJnu bu llftll'larcta mı kllcıın Muauene edilecek 

Kalmactiae , 
Nııal olur da: 
•• Demokrui, liberl1 ekonomldea 

ancak koruyuculup (himayedlile) 
bdar uaklıpbUU- denirlt 

Hüilrader Ağaoğlunun cledilf el· 
bi oltaydı; bul'...ı demokruinin, ulm 
qemenHlinfn, bittin c1Un71da top at-

.. 
"lngiltere, Fransa gıöi demokrasi

lerde devlet, sermaye ile itçi aruma 
cirmemiştir • ., 

Demek istiyor ki, '1emolı:rui bu el· 
bi eton--ı aJanlua Pmemittfr n 
airenıu. 

Fakat sfJdealuiıe mi:, ,okla bu JUl't" 
tapn dediklerine mi inana;nn? 

Bilmlyorumt Şaprdım bldım 1. 
~ ekonoPlul ilanda 

h'beral r Dk 8nce Ml'lllaye 
De itli anama cinnelde ite bqladı
lar t 

Bundan IODl'adır ki ptpcle eJso. 
nOIDlll ~lin d ... , preulpleri-
ni de bir yam koydular. 

Sermaye ile ltçi arama ,.ınıa in. 
ptere, JPra... clefit Amerika, llVIÇ
re gibi beJlibqlı tanmmq eski dm.ok 
ruiler ele cfrdi. 

Ve bu pil demolı:ruiye arp bir 
durum (!UIYet) la1Jlmak taylı dur
aun. .. .,._ J!rtllcli bile. 

lfsiaia tı ~ (llbbatiııe) ya. 
...... tialmmm, deortama, monllne, 
ahlU1na, C(lnd~erine ilifildi W 
nunlar •• 

Yıne bu yolda J&Pıhmt -.ahtsal 
uzlapalar. 

Ulliilar Demeiiadeki igiler bOro
IJL. 

BOtln bual.t: -.....m itç1 
ile ammye arama Pl'GMli delil ma
dir? 

BiltOn bunlar: demokraliterin ko • 
fU)'Jleuluk tfsteminden. çoktan çtkmıf 
oldaiunu chtennez mi1 

BlitOn haallw deıaobui ne eko
,,__. aiwtemlerin ayn •tn teYler 
olduiunu lnla .. mı? 

Ve bUtiln bunlar d~ euu
nm yalım aıynal eıemenlik old11~ .. -u 
göltennu ma"'? ....... 

• BOtln hanJudan IOftta: 
AP,>ilbmm alandan bir ttJi 11-

renni'eif çok iaterdim. 
BBlyorua Jd • 
ıc..mtum....._. ...... ~ 
~-

Dealek H bra;racalolla ~-
HallMıJ ~. ... 4-olaui 

konapuculuktlt"',: ...... , .... 
fuheld,ı~ft'eadln..ı.. 

leaeq (...... yeni Tork ,,reji-
.. dmıoltı_. ... midfrP 

BmnP .. (e,p ... ulalmıclar) 
preMlpin• '* pb mr diJ'HelU1L 

BllJ8bcla • 20 • & tSS 
ilhmut EHi Z 

dalardaıi ~- Di 
ger taraftan hayvanlan bnma 
cemiyeti de yeni bır tete.btills 
yapmıştır. A~ eşekleri muay -
yeft saatlerde halJmi ıezintiınae 
ve ellenmeeine taaia edBmei • 
te. difer umaa1arda bu etSle 
re IU tqıttın]mab&dlr.. Ada 
qeklerinin yum yaJmz pmıu 
ye tahaia edilmesi, bayvan1ann. 
bir kaç is gördüriilerek fazla yo
rulmamam ıat.-ktedir. Yapı 
lan tetkikata gore, adalarda etek 
say-., g~en yıllara eore azal· 
maktadır. 

PllJ arda aıhlud meınurlara 
buluwak 

PllJlarda ldiçUk mhhat ~ • 
murlan ıatihdam edileceiiDi ev. 
velce yumlftlk. Sihbat direkt&
liiğü tarafından .pllj ~ 
tebligat yapllml§tır. PliJ sahip • 
leri, bu memurları plij Qiqın • 
namesi mucıbmce iıtihdam ede 
celderdir. Florja plijınln bele • 
diye ~t huauaı ellerle- idaNsi 
kararlaftınlcbktan IODl'a. ..,. 

da afhhat memurtan taJin ola • 
nacaltır. _...,.... ___ _ 

Aktehlr yolunda ........ 
~lar 

İçifler Bıkanbgmdan beledi
yeye gelen bir tami,. gen, .Ak 
ftlbir iatu1onuna ~lı üç kilo 
metrelik yol kenanDdaki ağaç • 
latm çtirüklerima beltdiyece ite 
silditi bilclirilmekte fakat eldi: 
edileo. bıiraya •t fotofraflarm 
bunun gerçek o~ ıBe -
terdiji ~4edllmektedir • .Bu ta 
mimle....,..• tehir Yollana 
daki afaclarm korunmalı te -.... ~. 
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BiZiM 

Şüpheye 
Düşüyoruz ... 
Şeker ucuzladı. Bu ucuzluk, 

Aziz Hüdayi AKDEMiR az değildir: kilo başında (11) 
• kuruşu buluyor. Demek üçte bir 

H A İ N L E R ucuzladı şeker ... 

Sait Molla Rahip Fru ile elele vermiş, 
bütün memleketi ateşe ve ihtilale 

Dün, bir kaç tatlıcı dükkanla
rının vitrinlerine baktım. Eski 
tas, eski hamam ... Fiyatlar, kı -
pırdanmamış bile ... Hiç olmaz-
sa, göz boyamak için, söz gelişi 
on kuruşa satılan mahallebi, ye 
di buçuk kuruşa, tabağı on beş 
kuruşa verilen ekmek kadayıfı 

on iki buçuk kuruşa indirilebilir 
di. 

• 
vermıye çalışıyordu 

Değeri hafi ciheti idi. Asıl faali 
yet bu cihette idi. Memleket da
hilinde teşkilat yaparak isyan 
ve ihtilat çıkarmak, şuuru milli-
yi felce uğratmak, ecnebi müda 
halesini teshil etmek gibi haina 
ne teşebbüsat, cemiyetin bu 
hafi kolu tarafından idare edil
mekte idi. Sait Mollanın, cemi
yetin aleni teşebbüsatında oldu 
ğu gibi hafi cihetinde de ondan 
daha ziyade (Roleur) olduğu 
görülecektir. Bu cemiyet hak -
kında söylediklerim, sırası gel 
dikçe vereceğim izahat ve ica -
bında irae edeceğim vesaikle da 
ha vazih anlaşılacaktır.,, 

Bu izahat ve vesaik daha son 
ra şu suretle veriliyor: 

" ..• !stanbuldaki hafi cemi -
yctler ve bu cemiyetlere pişva -
lık eden bir takım zatlar - harbi 
ye naz•rı Cemal Paşanın mektu 
bunda da itiraf olunduğu vechi
le - ecnebilere müstenit bulunu
yorlardı .. Bol para ve Ali Rıza 
Paşa kabinesinin mebzul müsa 
maha ve adaleti sayesinde, mem 
leketi baştan başa ateşe vermek 
için olanca sai ve gayretlerile 
çalışıyorlardı . 

... lstanbuldaki teşkilat ve 
tertibatrmız sayesinde elde edil 
rniş bir kısım vesaik, olduğu gi 
ıbi, Cemal Paşanın, Sadrazam 
Paşanın yedlerine teslim edil -
mişti. Bu vesaik, o tarihte, ecne 
bi mümessillcre de verilmiş ve 
ibu suretle düveli itilflfiye hüku 

fil ~ı~ ~~ 
fka:. ( k-,, ~~ 

don•tanUnopJa 

I l . /2 '! 19.tO 

iv/ ~ı~~. ~ 
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' 

Bu, lstanbulda Entellicens servisin hizmet vesikalarından biri
dir. Kapiten Betenin kendi el yazısile ve İngilizce yazılmı§tır. 

leri Sai t Mollanın evinden ve 
mektupların müsveddelerinin 
yazılı bulunduğu bir def terden 
aynen istinsah olunmuştur. Bun 
dan sarfınazar, mektuplannmuh 
tcviyatı, mcm\çkçnç ;e;uhn '~u 

sabretmesi laznn geldiğini tara
f mızdan tavsiye ettimse de Ku
vayı milliyenin her tarafa kök 
saldığım, mukabil bir harekete 
(aynen) rüesayı mel'unesi tepe 
lcndirilmedikce kendiler· nin 
mevkii iktidara gelemiyecega, 

Halbuki, tatlıcılar, hiç ora -
dan geJmi,:..·orlar. Söz bir, Aıtah 
bir .. Ölmek var, sözden dönmek 
yok!. 

Bundan anlaşılan şudur: Biz
de, az kara kanarak satış çok -
luğundan kazanmak düşüncesi, 
henüz kafaların içinde doğma -
dı. 

Esnaf zoru görmedikçe, ken
diliklerinden malların fiyatım 

indirmeği akıllarından geçir -
mezler. 

Onlara mutlaka, hatırlatma
lı, yalnız hatırlatmak ta yet
mez: 

- Şunu şu kadara, bunu bu 
kadara satacaksınız! demeli. 

Şeker ucuzladıktan bir haf ta 
sonra da, tatlılar üzerinde aynı 
fiyat etiketlerini görürsek, şüp
heye düşmekte hepimizin hak
kı olur. 

- Acaba, bu tatlılar, şeker -
den değil de bizim bilmediğimiz 
bir maddeden mi yapılıyor. 

Saatlerinin son model
leri gelmiştir. ince ve 
gayet zariftir. Reklam 
f:atı 22 liradır. Emsali 
gibi 15 ıene teminatlı

dır. Bu fırsattan iıtifa
de etmek isteyen taşra 

S.G. 

TRAMVAYLARIMIZ, GÖRDÜKLERiMiZ: 

Fazla söze ne hacet? 

Ne Dersiniz? 
Girene değül, ~ıkana bakmah 1 

Bir uslu adam ağzını göstererek 
demiş ki: 

- Buradan ı;irene değil çıkana ba
kınız. Zarar ve kar ondan gelir ... 

Bununla insanların kötü yemekle 
edeceği .zararın, kötü söylemekle e-
fff!E~~All . ~A~~~Y.fl}l anlat
l:iugün Oiz c"°deceğiz ... 

Yıllar var ki; memleketin kültür 
işlerinde bin türlli değişiklikler oldu. 
Adam değişikligi <leğil; program, 
düşünce ve temel değişiklikleri. Bu 
arada değişmiyen bir şey. bir söz var
dı. O da hiç bir çocuğu mektepsiz 
bırakmamak. 

Bu sciz can alıcı ve göz kamaştırıcı 
bir sözdür. Gerçekten de ilk tahsil i
çin bu çok doğru bir şeydir. Bir dev-

adamın sözünü §imdi tekrarlamalı • 
yız ..• 

"Mektebe girenlere değil çıkanlara 
bakalım.,, 

Bu sözü gözönünde tutar da şöylı; 
ufak, ama yarım saatlik bir elenıc 
ımtı~~Yc~'-~ ~1M.~~.w :Y~P.i .. • 

zi hemen görürüz: lstanbulda her or
ta mektebe sened~ ortalama hesapla 
250 çocuk girer... Bu mekteplerden 
kaç kişi çıkar? Burayı araştırmak ''A
man kimse mektepsiz kalmasın .. sö
zün ün değerini derhal gösterir. Bu 
mekteplerden yine ortalama yirmişer 
kişi ya çıkar ya çıkmaz. Demek 230 
çocuk ortada dökülür. Ya sıhhati, ya 
varlığı orta tahsili bitirmeye yetişe-

Kuvayi milliyenin dağıtılması 
için İngiltere nezdinde \;abuk 
teşebbüslerde bulunulmasını, 
setelerimizin Adapazarı, Kara -
cabey ve Şilede Rumlara karşı 
ika edecekleri harekatı tecavü
ziyeyi esas tutarak, Kuvayı mil
liyenin asayiş bozukluklarını ile 
ri sürerek maksadımızın tesriine 
çalışmamızı, İngiliz matbuatı -
nm Kuvayı milliye aleyhinde 
neşriyatta bulunmasının temini 
ni, sureti mahsusada torpito ile 
gönderilen (1. B. K. 19 12) ye 
telsizle dün görüştüğümüz me
sail hakkında talimat verilme -
sini rica ediyor. 

müşterilerimiz bedelini 
Postn veyn Banka va
ıntuile peşinen gönder
dikleri takdirde, Pos
ta ücreti tarafımıza ait 

' letin ödevleri içinde halka ilk tahsil 
miyenler yan yolda dökülür ve bun
lar büsbütün (Rate) yani kısır. kahr· 

, olmak üzere saat gön
deriliyor. 

SINGER SAATLARI 
1stanbu1 EminönU 

verme başta gelir •.. Lakin orta tahsil 
böyle değildir. Biz bu sözü orta tah
sile kadar yaymakla iyi yaptığımır:ı 
sanmaktayız. Halbuki iş büsbütün 
tersinedir. Her tarafta ilk mektepten 
çıkanların orta mektebe yerleştiril -
mesi bir kaygu halini almış görünür. 
Aman hiç bir çocuk mektepsiz kalma
sın diye çırpınırız. Bu yüzden Kültür 

Said 
[Arkası var] 

~~~~~~~~~~!i!!!!!~.• Bakanlığının resmi emirlerine karşı 
olarak bir sınıfa 60 hatta 70 çocuk 
koyanz. Tek kimse mektepsiz kalma

lar. Hayatta hiç bir şeye yaramıyan 
menfi ruhlu, hoşnutsuz adamlar olnr· 
lar ... Onun için yeni Kültür Bakanı • 
mız işe ba§larkcn bu "aman hiç bir 
cocuk mektepsiz kalmasın., diye or· 
ta mektepleri doldurma işinin faydalı 
olmadığını söylemeyi yurda karşı ö • 
nemli bir iş bildik. Biz bir gazeteci 
olarak böyle düşiınüyoruz. 

Kültür özmenleri: 

Siz ne dersiniz? sın... Işte yukarda söylediğimiz uslu 

111111111111111111111~ ----~~ T. i. C. i. ~11111111111111111111 -= -
'lstanbulda Entellicens servis hizmetine a!manlaraan birisi =- ... NG' osu = 1 

H ar i k H a y at K az a ve Ot om o b i 1 ı 1 

metlerinin ekserisinc:er~:~u=vz"ıy:~:~'::·:~disatla ve taayyün 1 EŞYA P IY A i Sigortalannm Galatada Unyon Hanında Kiin : i 
o~m~ş ve o tarihlerde hülasala~ı ~den bazı eşhas ile tetabuku tam _ """"' U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 
bılcumle kumandanlara ve saır ıfade etmektedir. Şimdi müsaa- 5! BugUn on dörtte Taksim Stadında Türk· Macar E Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
ica!l eden~~re tebliğ edi~m~ş ol. - d.e buyurursanız mektupları ta- 5:'! güreşinde yapılacak ketide, Macarların son dakl· ;: • • 
duguna gore, artık hadısenın nh sırasile arzedeyim.,, = kada bazı mUhim sebeplerden hareketlerini tehir ~ 
tarihe karışm_ış .old~ğl.ınun b~- Mektupları aynen buraya al- c: etmeleri Uzerlne yine aynı statda ve tam saatinde 35 u N y o N 
gün de heyetı alıyenızce ve mıl mıyacağız. Arzu edenler nut - 5 = 
Jetçe bilinmesinde bir mahzur ~u~ 177 inci sayfasından ı 85 = B • kt F b h :E 
görmiyorum. . . ıncı. ~ayfasına kadar aynen oku 5 eş 1 aş - ene r a ç e = 

'Mücadetatı mıllıye esnasın - yabıhrler. Bununla beraber hain :z 5 Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

aa ~aruz kalmış oldugwumuz za- lik bahsinin vesikaları arasında =-- 9 5 . "ld 1 1 k d 1 = b 
1 1 

3 senesı şı ,amp yon u maCjın an evve ____ _ 
hirve hafimüşkülit hakkınd~ ~uı~aarı gerektiği i~n hü - ~ Cjekilecekflr. ~ •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Telefon : 4.4888. 4103 

esaslı bir fikir husulüne medar }asalarını yazıyorum: = _ 
ve ensaıi atiye için ibret ve in- Sa"ıt Molladan Papas Frö § <. Keşidede. biletlerin. e ikramiye ~ ,-
tibahı mucip olacak mahiyette . . . ye = ısabet etmıyenler, bır hafta sonra =~ 
bulunan, mevzuubahis vesaiki, k A k d m: -

' ,.. 

SUADIYE PLAJI 
• • 

. .. Bırıncı me tup - n ara a =: t I · ·ıA d'I k " b" - M l k ti' · d · d" k d ö "l · b"" S · 'd aynen itlaınıza vazetmeğı muna . (N B D / gaze e er ıle 1 a.n e 1 ece ır ;: eme e mıı e ••m ıye a ar g ru memı, ve utün unye e 
5 

i b b u 1 u y 0 r um·. Bu ve- kı a.dan:nmı~ • . w: 285 3) ı . . 5 RABBiL'UT unvanını kaıanmış olan Bay Ne,' et ve refakatinde 
saik İngiliz muhipler cemiyeti- kunye ıle gonderdıgı mektupta: Seri e C ne b 1 maçlarına parasız 5 Bayan Salibe olduğu halde her hafta Cumarteıi ve Pazar günleri 1 

nin guya reisi tanınmış bulu_ Kuvayi milliye taraftarlarının 1 gireceklerdir.) B konıerlerine devam etmektedirler Bu yiikıek aan'atkarı bir defa 1 

nan Sait Mollanın Mister "Frö,, Fransaya meyyal olduklarını ve nnnıınıııııııııı m dinlemekle hayran olmamak elde değildir Sesli sinema dilhuliyHİZ, 
namındaki rahibe gönderdiği Mustafa Kemal Paşanın (Fran- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111Jllllm1' ~ mefrubatla 25 kuru9tur. Perde aralarında danı ye caz vardır -
mektupların suretleridir. se Despere) tarafından Sivasa 

"Efendiler, bu mektupların gönderilen zabitlerle görüşerek 
suretlerinin alındığım hisseden lngiltere aleyhinde bazı karar -
Sait Molla, türkçe İstanbul ga- lar aldıklarını yazıyor. 
zetesinin 8 teşrinisani 335 tarih (D. B. K. 91/3) cemiyetimi -
li nüshasında. mezkur mektup - ze dahil ise de Fransızlara ca -
lardan bahisle uıun ve şedidülli sustuk ettiği gibi sizin bu teşki
san bir tekzip neşretmiş olması lata riyaset ettiğinizi de işae ey 
ııa rağmen, hakikat gayri kabili lediği kanaatindeyim. Damat Fe 
inkardır. Bu mektunlarm suret rit Paşaxı gördüm. Biraz daha 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Hususi İdareden aylık alan muallim müteakid ve 
öksüzlerinin Haziran 9 3 5 üç ay hkları 2 4 Haziran 9 3 5 
pazartesi gününden itibaren İstanbul Ziraat Bankasın
dan verilecekdir. Aylık· sahiplerinin müracaatları. (İ). 

.(3472). 

Edremitte Satılık Yağ Fabrika ve Depoları 
Edremit'in Zeytinli köyUnde asri dört valslı un ve 75 beygir kuvvetinde 

bir buhar makinasile mükemmel bir kazanı ve üç presi bulunan zeytinyağı 
kısımlarını muhtevi fabr;ika ve yüzbin kilo yağ alan mevzuatlı depolar! 
vesair müştemilatı açık artırma suretitc satılığa çıkarılmıştır. 1halesı 
1-7-935 tarihinde Edremitte yapılacaktır. İsteklilerin fabrikayı herglin 
görebilmeleri mümkündür. Daha ziyade tafsilat almak ve pey sürmek iste• 
yenlerin Edremittc Avukat Hayati Barbaros oğluna ve Zeytinli köyünde 
fabrikada oturan Ahmed'e miıracaatlan; 
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HEP HARP HAZIRLIGI --= 
italyanlar Yeniden Beş YUz susf ISTı~BARATIMIZ 

Uçak Yapacaklarmış Edesa da 
Roma, 22. A.A. - Bakanlar konseyi ı temmuzdan itı°baren 

hava kadroauna yeniden 500 parça uçak katmaya karar vermit
tir. Banlar için aynca pilot, mühendis ve komieerler de atana
clkdır. 

ltalyanlar l:labeşistanı içten 
Vurmak istiyorlar 

Londra, 22. AA - NeVI Cbronicle pzetelinin haber verdi
~ göre Habefiatanda kanflkbk ~tıfı takdirde, oradaki ln
pu tit>aa'anm ~ucak dlfanya sıkarılmalan için hazırlık görül-
zneWectir. 

Iiılilis. Fransız, Ahnan, Amerika tebaalarmm emin bir yere 
uJqdırılmau için Mısırda, büyük süel uçaklar fırsat kollıyacak· 
lardır. 

Bu pzetenin Adis Ababadaki aytarmm bildirdiiine ı&-e, yaf
mur mewiminiıı bqlamlf olması, İtalyan ve ~ ukerleri 
arumda önemli tutu§lllalara engel, olayona da, İtalyanlar bazı 
btiile tiafkanlaniıl ve bilhaaa Miillamantan lmperatora karp 
ayaklandırmaya alrqdiklanndan, içeride kanfddıklar çlkmuı 
aıpbtemeldit. 
ım,.r.torun ayleai içinde yardım huauıunda birlik yokdur. 

Viyanada Nazi T eşkilill 
Viyana, 22. A.A. - Hükftmet, binlerce üyeleri bulunan ve 

ais1i bir nui kurumundan başka bir şey olımyan "eaki Alman 
Avuaturyuı muharipler federasyonu" nun dağıddm•amı em
retmifdir. Bundan böyle Avusturyada: "Baki yurdeever muha· 
ripler" adile bir tek eski muharipler kurumu bulmı•cakcbr. 

Çıkan Yangın 
Atina, 22 '(HulUli muhabiri

mizden) - Edeaa yangmı bak
landa yeni tafsilit almmqtır. 
Y angm kasabanm orta yerinde 
bir evden çılmııf ve hemen ya
nındaki ipek fabrikalarma aira
yet etmiıtir. Bir taraftan esen 
fiddetli rüzgir, diğer taraftan 
da fabrikalarm ahşap ve kolay 
yanan mevad ile dolu olması yan 
gınm pek hızlı olarak genişleme 
aine ıebep olmUftur. 

Kasabadaki itfaiye tqkilitı -
nm yanguu söndürmesi kabil 
olanuyacağı anlafllmq ve Sela
nikteıı itfaiye çağmlmqtır. Bü
tün uğrqmalara rağmen yan -
tnı ancak söndilrülebilmittir. 

Kasabanın yansından fazlam 
kül olmuştur. Yanan umumi bi
nalar içinde adliye ,müddeiumu
milik ,ilk mektep binası da var -
dır. 

Maddi zararın mikdan hesap 
edilemiyecek derecede çoktur. 
Bir çok ipek fabrikası bütün miif 
temilltile idil olmUftur. 

Selinik garnizonundan, açık
ta kalanlarm isktnı için, yüz ça
dır ile beş yüz battaniye gönde
rilmittir. 
MahkOmlerın emvell Onrlne 

konan haciz 

68 Ölü Daha Çıkarlldı m!ı~~~~: 
nm mallan üserinde bulunan 

Vitteabeq. 22. A.A. - Re.mil bildiriğe göre. Raynatof bacsin kaldınlmaama dair olan 
berat fabriJrumm yıkıntıları altmdan yeniden 68 ölü çtkanlmıf- ylDI kararnmıe bulr ... ve 
tır. M itÇi de kayboldufuna göre ölülerin nn resmii ..,_ Puartım &.UDQ ne~lia.e 
Jft'yi bulmQftur. Yarablar da aaydmak tarıiyJe kalaya aln- re remnt ...... M-e--:t-a...: ... ıra 
Yanlar 743 kifidir. Halk arumda söylenildiğine ıöre ölüler 102 kat muı;İiflerln ·ka-;;:;;e,. 
..,.JiO Gir. karşı makul itirazlar yapabilme 

••·~·, u""1u4ı.Qu"'I"' ~'"'""'""''~ .; ......... 1."'•~v••uw~""''~· _......_.,.;:;:.....-:,.,,:._.ı ~ ;ı~~ li~n:u. JUUWUCU waw"'-
ta da verwmttir. 

Kondilısln KralcılıOı 
istediği Zannedilmiyor 

1.tina, 22 A.A. - Bqbakan 
yirdımemı General Kondilis Ka 
Yala ajan1111a yaptılı diyevini 
baladaki guetelere qafıdaki 
tekilde isab etmiıtit: 

Şabıif oJarak.ıenel Oyun kuv 
fttl. ör çolunlukla kralbktan 
)'ana plrma11111 dilerim. Çilnkti 
canılll'hlk ,_.. normal bir ~ 
1a &aı-tı aatlayamamıttsr. B -
fer rbonlrfi bunu sallana Yu
uniataın kurtaracaktır· 

ı.,wwn ha.,_rl yok 
Mina. 22 A.A. - Haftl ajan 

l1SIDl &Jel aytan bildiriyor: 
Gewal ICOlldilil ktal1ı1ttaıı 

,._ olan diyevindm' daha ön -
ce ~ haber vermedlfini 
IJaw ~ diyevdeki fıkirletfn 

kendi phsif dllfllnceli oldufu • 
nu bildiımiftir. Cumuriyeti 1e
venler, fimdiye kadar cumuri -
Jetçi olan generalin bu hareke
tinden dolayı hayrete diipiifler 
dir. 

Muhalfflerl!' flklrlerl 
Atina, 22 (Husul! nnılulbiri

mbden) - Muhalif liderlerden 
Kafandariı ruetedlere JCondi
Uain kralltlC lehinde bir teY liSy 
lediihle inamnadıfmı ve eter 
layı.mi, ile hakikaten l)ayrete 
tayan oldujqllu llÖyleDDftir. 

Yine muİıaliflerden Papaan
dreu Xondiliain tözleri her ne 
oluna oJaun Cumuriyetçilerin 
Yapacaldan uvqa telir edemi
yecefini IÖ)'lemiftir, 

~•meıt TOrk• Hltlerd 99114jlerln 
,.,. ~lren bir ... , Bir protestosu 

llo*Ove, 22. A.A. - Kamı 
~ ldtab evinde .... 
menin TUrkçeye çmimi bulun-

~-
1111 s-vrim, ikinci Bayazıd ... 

Kobleu, Z2. A.A. - 23 U.. 
çfhıdl aJaYıq elki ıubaytan Jcu .. 
nmıu fwtk•nı Gtı*a1 Po.u Olt
man'm ltayaere bit ba)'nbk· 
(adakat) bitili g&ıdftmit ol
maamı Hitlerci pııçler birlifi 
protesto etmiflerdir. 

p ..... bo,...ı 

~ cenlamım af -
fı halckmda muhaliflerin yaptı -
ğı teklifler hükftmetçe tetkike
dilerek bu husuıta her ne suret 
le oluna olaun konqmanm 
mtlmldhı olduğu cevabı veril -
mittir. 
Slrglne 96nderllen 
Metropolitler 

Atina. 22 (Huaust muhabirl
mlıden) - Elki takvim tarafta 
n olarak kıyam eden ve Sent-Si
n~ riltbelerinin kaldırılması 
ile ıilrıöne mabkGm edilen tlç 
metropolit hakkmdaki karar bu 
abah infu edilmiıtir. 

Emniyeti umumiye miidüril 
yanında 1hmı olaı\ mikdarda po 
liı bulunduğu halde sabahleyin 
-.at.Utlda mettopoliderin bulun 
dutu eve ıidenk metrepolitleri 

--- ~ ae.Jdyat dairesi 
ne götiinnll•tilr· Bu arada ba 
metropolitlerin taraftarlarmdan 
bir kılmı halk IOkakta toplan • 
iDii ve dk çökerek dualanm ~ 
~lerdir. 

Zabıta bu ahaliyi dafıtımltır. 
Metropolitler tayin edilen yerle 
re randerilmişdr. !çitleri Bakan 
hfmdan rönderildikleri mahal
lerin valilerine verilen talimat. 
ta taraftarlanmn nünıayi§ yap. 
nsalanna meydan verilmemell 
için tedbirler a1mmuı bildiri! -
mittir. ........................ ~ 

-- yaplmıftır. Bb çevrim 16 
illa Mada "P'"ırdewti .tavil,, . •· 
Cllm tals•rak wrı. )'Ul1Uf o
lan Banali bir TUrk ..umhı ol· 
ct.ıa eaıtrJmaktadır. Paıia, 12.A.A. - 21 tarihli ----------

N•: Edebiyat taıibiau.de 
,.._atı bilinen bu fairin .mı
.,. .... biç bir eseri ele ~ 
•mffti .şair, llrinci Ba)'Ulda 
380 clls UıeriDe bü,ut bir dı.
•• (....-.uaae) vermlf. Bayutd '* ~ azmı 1>alm11f, en eyi• 
hd l8çllerek baaun Mbene in-
~ iıtemit. Bundan lil
ceneaı tair de Firclevai beaııetle
lftai (taklidi) biçviyeler ya. 
ihkıcfin IOIU'a Horuan tarafla· 
- lsapıı .. arada lbqtür. 

borla dunınudur: 
Dererter bonMı. daimf .,. 

ret a1ıt verifler ll'8llDClC, çok 
dtlzenaiz bir ridit mubaf- • 
diyor. Çok aranılan bir takım 
kimyevi madde lehimleri itbi. 
l'tal*a rant1an da oldallı;a can
lı ve belli olacak Udar kal • 
kmmakdachtlar. 

öbür yerli fondolaria anm-
111ı11aı c:leferltr, pek ıenit ölçü
de olmamak bere afaiı 1.ukan 
~. 

KUÇUK HARICl 
HABERLER 

• Paria, 22. A.A. - FrallS
parlamento ınıpu dUn •yla•· 
lar kUrahmda yapchlı toplan
tıda Karept Pilaudakiyi anmlf-
tır. 

• Vaqova, 22. A.A. - Al
man donanmaaınm çapmı &e
rine Lehiatanın vı.er ve Burga 
kontrtorpiyörleri 25 huiranda 
Xumaador Ptaıılrcmkinin ko
mutanhfmda Uç rtmltlk remıii 
Ctiret için Kil'e ptecekıir. 

iCMAL 

lnglllz diplomatları 
Araaında dellflkllk 

Londra, 22..&.A. - Star cue
teli diyor ki : 

• Slr Oh SJmon•un yerine Slr Sa
muel Hoan'm ı~ üzerine, tn
ıilia diplomatlannm arumda önemli 
delifilıcUJder olacakda. Slr Hoare'in 
dit lfleri habnJıiıaa CesmesJ. liyua 
ve metod hueularmda n bu cUmle
den lncUtere-AJman,. banp. lnıf· 
&-Amerika el birlili ve Japoayamn 
Çinde ilerlemCline kartı daha Mri bir 
durum ıöaetme meseleleri huıulWl
da da önemli delifiklildere aebeb o
Jacakdır. 

Aynı ıueteniıı 1a11dıiına ıöre, 
clıt itleri balranlılr teıneW müstetan 
Slr Robert Van Slttart yadında va. 
tinaton'• bllylk ~olarak sfdecek 
.. Put. bll)'ilk eJsiıd Sfr Corc Klark 
da onun 1erlne temelli mllltetar ola
cakdır. 

MHrldde alyaul 
g8alerlfler 

lladrlcl. 22. A.A. - Kabine, ıe
cenltrde yasak etmit oldufu alyaaat 
ıhtıerifltre ~ bin •ermittfr. 
Ayni .-manda lfyaaal partilerin ll
nlfonna, rozet ve aJametlerini dtl· 
AD altına alan bir karar vermİfdlr. 

Bu karar normal rejime n ıeneJ 
lsıenlile (hilniyete) dolna pttik
se d&ıtUecelini slltena bir ıilrMtı ... •)'.llaıoı. 

PARIS KONUŞMALARI BiTTi 

Laval, Eden'e Çekindiği 
Noktaları Anlattı 

Pam, n.A.A. - Franuz-lncm. ... _.. ______ _.. .. 
konuşma.lan bugün saat 15 de bit
mittir. Eden Romadan dhutlbıde 
Laval ile yenidaı ıarüwecektir. E
den'e bu sabah Londradan cclen ta• 
limat, konupnalamı eonu baklanda 
ilmid •erici ıt'bi görildlyor. Ancak 
Frananm ortaya •ttıiı meHlelerin 
çok lnemli olması dolayiaiyle lnp• 
tere bülriimeti kelhı kararını kabine 
toplantıamdan sonra verecektir. 

Lava! buıtın Eden1e yaptıit ko
nutmalar sonunda ıu diyevde bu
lunmuıtur: 

· ''BueünJdl anıulual danmnm or-
taya koyduğu Avrupa meldelerinl 
ıözden ıeçirdik ve ild hükilmet ara· 
aınclald beraber ça1ıfma ifine S ıubat 
tarihli Lonclra bildirilini temel tuta· 
rak verilecek tekli inceledik ... cör· 
dük ki. Loadrada s4rii1Wen bütlln 
metelelerl~ beraber yalnu iki mem
leketi delil ,fakat öteki Avrupa dev
letlerini de ilgileyen bütün iperl ko- .. __ __. 
tatmak için pratik araçlar bulmak PlETRI 
lhımdu .. 

Lna1. ber ild lailkOmetin de kol- denk lllWamnnı haldanda Almln
lektif cıtvenlik 11yuaama bajh bu· ya tarafından yçılan ve lnslltere 
lunduklanm tekrar etmiftir. tmafmdm Jabal edilen fSDerıenin i· 

çtncle neler ~ bildirmit-Anlllf"'8dan az evvel tir. 
Paril, 22.A.A. - Edenıe dün öğ· 

leden sonraki konupnasnu müteakip 
cuetecilerl kabul eden Laval demit· 
tir ld : 

.. Konıapnalanmlsda tam bir İÇ· 
tenlik (Nminriyet) nrdı. Eden, in· 
giliz-Almaa denb ualapaıundalci 
ıon lngilb durumunun iç ymilnü an· 
lattı, ben de kendiıine, Franaaıwı bu 
buıuadaki ihtiru kayıtlannı bildir· 
elim. Avrupa durumunun Franaa ile 
lnıUtere ara11nda illa bir elbirliii 
ıerekclirdipü kabul ıtinetde UJUI· 
duk.,. 

Görütmeler bucUn de deYam ede
cekdir. Eden, ihtimal ki bu sabah 
Londradan yeni talimat a1acak ve 
bunlan, yemekdet ıavaı·e bildirecek· 
dir. 

Eden 8lleden 1!9ftr& 4aıis bakanı 
Pietri ile ~ekdir. Haber •eril· 
diline ıöre lnjilten belDeft bir bava 
Lolranıoaunun akdini iatemekde, 
Franea ile, ıilvenliie ilifik olan bü
tün meselelerin birden kotanJmumı 
cöaeten 3 ıubat tarihli bildirilin 
prOIUliJllerine taaumiJc balh almak-... , ....... 
den, hUk<imetinden yeni talimat iste
miıdir.. Pari&'d~ki lngiliı çevenleri 

!IW'Et§!:ıf 
yaa-Habef, meselesi görUtWmemit
dir .Bu mesele, Eden'in Muaaolini ile 
&örilıecep meaelelerin bqbcuıdır. 

R...,.,. Mber verlldl 
lloakon. 22. A.A. - lnıUtere 

btlJ& elçill Lord OlilatoD 20 bui
raıuta UtWlofu ,arme,. pierek. 

Sov,.U.r vulyell 
nad gtlrUJor? 

Moaıco.&. 22. A.A. - Joamal de 
MOICClb. lqma-Almaa denia ....... 
maundan babaederek di)'GI' ld : 
~er. kendi balı devlet adam· 

larmm lnıiliz-Alman deniz anlatma· 
11 hakkında bunun ıiJihuzlanma,a 
bir ,ardım oldula JOlpdüi 115sle
rinin ciddil brfdanacalmı dlftln8-
JOl'laru, herhalde aldanıyorlardır. 
Şurnı unudalmmnakdır ld ealdınm 
fikirleri a~kça belli olan bir memle
ketin ailiblımm11 6teld devletleri 
llWısulanmaya delil tersine olal'alıc 
diklratlerini daha siyade artmDaya 
n dthlannw yobmda lra'fllık ted
birler almaya IOrtllder. Dmetler _... 
amclald aiWalan rabm beriae kar
fllaıtırmak lmlıclnlDdır. Çilnldl. 400 
bin tonllltoluk bir Hltler doaınma• 
aa1dınm amaçlan beel...,a bir 
devletin 800 bin tonilatoMlDdan u .. 
tllndQr. 

Londra anlapnau, ao.,etım ba
flllll konumlMI an.._. d&tGr-
•lftlır· ÇiVi, ·~ bldha ar-
• d ... .............. bant balcı-......... .,. ...... " 
velld aq1anr andıran bqUnktl A•· 
rupanın boğucu havası içinde bant 

~-=:-·.~t ~~ sheallli tutmak 
için de bGtUa emeklerini MrlettinM
lidirler. 

Şayed. umuldulu clhl. ı..m. .. 
Alman ebperlerl,.Aımua pmi ,.,... 
IDUD prolrammı lnaala bUlbtltlin 
lııararlr' tncak olarlana, AbMn de
Sepa,on11 beUdcle ,.... a.ım·. 
denecekdlr. 

GÖMBÖŞ'ÜN BiR SÖYLEVi 

Avrupa Vaziyeti Her Hafta 
Yani Bir Manzara Alıyor 
Budapefte, 22. A.A. - BltseJe 

müteallik millakereler nnaamda bat· 
bakan O&nbaf, lyan meclilincle da· 
fUI liyuaya aid olarak ... pclüi 
beyanatta ltuluıımuttur : 

,.llaldlm6t, AYn&pa nalyetinin her 
hafta yeni bir manrara aJmalıcta oı. 
dutunu nuan dikkat önllnde tut
mak nıecburiyetindedir. Biıuıetice, 
bWribnet bUJ(ik bir ihtiyat ile w
kuatı takib etmeye karar 'ftflDİttlİ'. 
Tuna konferan11 tebir edDmlt n ıe
ri pl1na a~tır. Zira, bukuk mil
aavatı meae1'8incle ndyet almalın 
Janm ıelen devletler konferansa lt· 
tlrllıcten iltink&f eylemiflerdir. 

Bqhabn hukuk milufttı derken 
mecbud Ti umumi atkerl hizmeti •e 
bu hllmetia müddetinin Uamt iJd 
SeDe olmtamr ve milletlerin a;ni ti. 
JlhJara malik bulamna11111 katet· 
melıcte olup, bu ıil#tlar meydanmda 
küçük itilifm elinde bulunan bava 
lillblan da dülldlr. 

Macariltana bu lillblar verildlli 
takdirde bile Macar orduau küçük 
itillfm ııkerlik bakımındın en .n.U 
olanmm ordU1unduı daha ldl~ilk bir 
orduya malik bulunacaktır. Binaena· 
leyli Macariatan tarafından bir tur• 
nu yaprlmm ibtimeJfnden büM im
Jsb... ,olıctuf. 

Bu deU1bı herkelce 1rabal ve tll
Jim edil!Mli lcab eder. Eaki Awa
tur)'a·~ imparatorluiunua 
varili olan dnletleriıı topraklarmda 
Macar eJraJllyederini mara bulun· 
duldan mQtemadt nJOmlere bGttln 
dtla,anm usan dibmdni celbetmtlr 
icabeder. Aym samanda beynelmilel 
tefeklıcOUerln Macaristama ekonomik 
vuiyetinin iaWu sanıretlnden ha· 
berdar edilmeli de Jhnndu. Zira, 
lbcariatanm la1Hbı11rda marus bu· 
lundutu buhran, kaı&lnbi bUIUSf 
iktiudt araulan •e hilhı-. mali 
,.... .... ım ~ bepelmi· 
Jel warlada ....,..* ~ 

24 BAZbtAH PAZArrBSI 
Sut H ,30 da 

Slacllye pllJ pdD01UDda. BIU. 
trlk flnmnm tatbikatı ~" 
W meyanda .ccılenler aramda kur'a 
sellllerek, bir -

Elektrik Aleti 
MedlJe mdlleceldlr. 

Ba den aa,uıara re!wtllblre 

.(Hem.alriil6) 
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Asyanın ~!1 Büyük Köprüsü S;f;;;r;;;;;;z°':: 
Ordu ılmde Yapıhyor süz başarmak 

I Ordu~ 22 (Hususi °!u?abirimiz bildiriyor) - Orduyu Mesudi- L ""' 
yeye baglayan yol geçıdınde yapılacak olan Catalkaya köprüsüne Q Z l m ••• 
başl_an~a~ üz~redir:. Bu köprü. açıklık bakııTI°ından asya kıtasın - Kandıranın en büyük derdi su· 
<lak~ kopru~c:_~ın en onde g~lenı olacaktır. Köprünün yapılmasın- .ı;uzluktur. Kasabaya bir saat uzak· 
dak_ı gerekl!gı ~e faydayı bılen Bayındırlık Bakanlığı, hususi büt- takiKovuncak pınarından §ehre au 
~enı~ darlıgı ~ıderecek yardımda bulunmuş ve köprünün inşası getirilmesi işine önemle devam edi· 
:ımkanını temın etmiştir. liyor. 

Fakat hemen ilôve edelim ki, ye. 

Çorumda ilk Arpa Ürünü 
. Çorum, 22 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Şehrimizde ye

nı arpa mahs.ulü hasat edilmeğe başlanmıştır. Kuraklık var diye 
çıkarılan şayıalarm yalan olduğu anlaşılmıştır. 

.ni tesisatın temin edeceği .su, §ehir 
ihtiyac~ıın ancak beşte üçünü kar• 
şılayabilecektir. Çok bol bir mem
badan ve daha geni1 tesisatla ıu 
getirmek İr;in derhal işe başlamak, 
ha;,•ati bir mesele halini almııtır. 

Çorum ve ülkesinde kuraklık yoktur. Bu yıl, ürün geçen yıldan 
daha olgun ve yüzde 25 fazladır. Yalnız yeni ürünlerin samanı ol
maması hayvan alım satımına tesir etmiştir. 

Hayvan Yaradıhşh Bir Adam! 
' Merzifon, 22 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Marınca kö
yünde acı bir hadise olmuştur. Çırak oğullarından Halidin 10 ya
şında kızı Şefika bağda eşek otlatırken ayni köyden Mustafa, 
merke~i ipinden çekerek uzaklaştırmış, bu suretle kızın peşinden 
gelmesıni temin etmek istemiştir. Şefika ağlayarak ve merkebi 
kurtarmak ümidile arkasından yürümüş, Mustafa, köyden uzak
laşınca kızcağızın üzerine atılarak ve ağzını mendille tıkamak 
suretile tecavüz etmiştir. 

Hadise adliyeye intikal etmiş, Mustafa tevkif edilmiştir. 

Gaziantepte Hükumet Bul
varı Ve Konağı Yapılıyor 

• Gazi Antep, 22 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Son aylar
da bitirilen Atatürk bulvarının asfaltlanması işine bugün başlan
mıştır. Baş karakolda nihayet bulan bulvarın iki yanında mo -
dern evler kurulmaktadır. 260 bin liraya müteahhide ihale edilen 
hü~umet ~onağı da bulvarın çocuk bahçesi karşısına düşen saha
da ınşa edılmektedir. Bu yapı, bütün hükumet dairelerini bir ara
ra toplayacak mükemmeliyette ve büyüklükte olacaktır. 

Sivasta At Yarışları 
Sıvas, (Hususi muhabirimiz bildi

riyor) - Sıvas ilkbahar at yarışları
nın birinci haftasına dün Ormantepc 
ı;ahasında vali vekili Fahrettin Basa-
lın, riyaseti altında baslamldı. ' 

Birinci koşu, üç yaşındaki yerli ya
rım kan Arap ve halis kan Arap er
kek ve dişi taylara mahsustu. Bu ko
şuya dört tay katıldı. Mesafe 1000 
metre idi. Birinciliği İstanbul Emni· 
yet direktörü Fehmi Vuralın Oktayı 
ıkinciliği: Bursalı Ahmcdin Benliyrü: 
~u. üçüncülüğü de: Karacabeyli Ra. 
t.ihin Gürbüzü kazanmışlardır. 
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Bürhan CAHIT 

bir şey öğrenmek kabil olmadı. 
Ve Malatyalı Hüseyin yol kes
mek cürmünden dolayı yeniden 
altı yıl hapis cezasına mahkum 
oldu. 

jandarma ve adliye araştır
maları bu neticeyi bulmakla be
raber Erguvan ve Şahin, hatta 
Turgut bu işin meydana çıkını -
yan bir takım eller tarafından 
tertip edilmiş olduğu kanaatin
deydiler. 

İkinci koşu: dört ve daha yukarı 
yaştaki hiç koşu kazanmamış Arap 
ve Halis kan Arap at ve kısraklarma 
aitti. On beş hayvan bu yarışta yer 
almıştı. 

Kangallı Alinin Seliimcti birinci, 
Kaleli Ali Rızanın Yıldızı ikinci, mü
hendis lbrahim llaydarın İncisi üçün
cülüğü kazanmışlardır. 

Uçüncü koşu: Handikap dört ve 
daha yukarı yaştaki yerli yarım kan 
Arap, halis kan Arap at ve kısraktan 
arasında idi. Güzel Bandırma birinci, 
Yıldızelili Hasarım Yıldızı ikinci, Kay 

hesabına bir haydutluk için yap
mak istese böyle dağ başında 
pusu kurmaya lüzum yoktu. 
Ve işi daha geniş tutarak doğ
rudan doğruya onları zararsız
ca elde etmek ve sonra Demir 
Beyi tehdit ederek istediği pa -
rayı koparmak yolunu tutabilir
di. 

Halbuki Bassonun hareketi 
Malatyalı Hüseyine olan ifadesi 
de sırf onları veyahut onlardan 
birini öldürmekti. 

Biribirlerinin yuzunu hile 

Nöbetle akıtılan çeşmelerin önün 
deki kalabalık, ve bu yüzden çıkan 
bazı hadiseler bu ihtiyacın en bü· 
yük delilidir. Biz, tesisat yapılır· 
ken, şarbaylığın biraz daha him
met göstermesini ve su işini pürüz- 1 
sü~ şekilde başarmasını istiyoruz. ....._..___...._.._.._..., 

M®ırzifonda 
Açsüan yeni .vollar 

Merzifon, {Tan) - Belediye 
yeniden bazı yollar açtırmıştır. 
İstiklal okulundan ·geçen Gü -
müş Hacı köy ve Çorum yolu -
nun da açılması bitirilmek üze -
redir. Diğer taraf tan muallim -
lcr birliğ"i binası da bir clispan -
seı vdz.1yc:-llfte-genrnımeKl."1:uıı .. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

* Çorum, (Tan) - Halk Partisi 
başkanlığına atanan Çorum saylavr 
Ali Rıza şehrimize gelmiş, ilk olarak 
hava tehlikesi için önemli bir söylev 
vermiştir. Yeni başkanın söylevi ala
ka uyandırmış, derhal üye yazımı i
§ine başlanmıştır. 

• Merzifon, (Tan) - Ko1leJin ve 
olk okulların imtihanları bitmiş, kol
lejden 6, ilk okullardan 100 den fazla 
talebe çıkmıştır. Orta mektep imtihan 
ları da bitirilmek iizeredir. 

* Merzifon (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Bu yıl mahsul buhranı 
vardır. Yağmurun vaktinde yağma -
ması hububat fiyatlarını günden gü
ne arttırmaktadır. 

serili Hüsnü oğlu Alinin Alanını ü -
cüncü olmu:>lardır. 
J Dördüncü koşuyu kazananlar da 
sunlardır: 
~ Birinci: Manisalı Tcvfiğin Sadası, 
ikinciliği Gümüşdüğünlü Abdullahın 
Şimşeği, üçüncülüğü, Diyarbekirli 
Reşidin Mirosu. 

kir olduğu söyleniyordu. Ayda 
yirmi lira eline geçen Hassonun 
altı ayda iki yüz liradan fazla 
para biriktirmesi nasıl mümkün 
olurdu. Arkadaşları onun her 
ay on liradan çok masrafı oldu
ğunu da söylüyorlardı. 

Biribirini ekliyen bu münase
betler Bassonun bu işi başkala
rı hesabına işlediği kanaatini 
veriyordu. 

• 
Tuzak hadisesi Atikte olduğu 

kadar Basbirinde ve hatta Mar
din ve Diyarbekire kadar Atik 
ailesini tanıyanlar arasında 
derin bir heyecan uyandırdıktan 
günlerce, haftalarca dedikodusu 
olduktan sonra yavaş yavaş, bü
tün vak'alar gibi unutulmağa 
başlamı~tı. 

POLiS 

Şehirdeki Kazalar Bir Ay 
içinde 67 yi Buldu 

Polis vak'alan geçen 
aylara göre çoğalıyor 

Şehrimizde sık sık olan otomobil kazalarından ..• 

Haziranın ilk on beş günü içindeki 
zabıta vakaları, geçen ay vakalarına 
nazaran, fazla görülmektedir. 
Ayın ilk on beş gfiinünde 10 oto· 

mobil, 5 tramvay, 3 kamyon, iki mo· 
tosiklet, 2 yük arabası, 2 otobüs, 2 
bisiklet kazası olmak üzere 6 7 kaza 
kaydedilmiştir. Diğer geri kalan ka
zalar, ufak tefek hafif kazalardır. 

bir halaç dükkanına girmiş: 
- Ustacığım, müşteri bekliyor. 4 

"lira ver de şunu göndereyim. demi , 
parayı alınca hemen savuşmuştur. 

Daha bir çok kimseleri dolandırdı
ğı anlaşılan bu adam hakkında zabıta, 
tahkikat yapmaktadır. 

Kazaların çoğalmasına mukabil ya 
ralama azalmış ve miktar 21 
görülmüştür. Yapılan on beş günlük 
vukuat istatistikine göre 37 dayak, 38 
hırsızlık vakası olmuş, yangın mikta
rı da son on beş günde 17 ye inmiş· 
tir. 

Bunlardan başka 4 sarhoş, 1 1 ya
sak silah taşıyan yakalanmış, 5 deni
ze düşme, 8 kalb durması, 3 inhidam, 
5 müsademe, 2 cinayet, 1 yanma, 1 
infilak, 3 yankesicilik, 1 kalpazanlık, 
ve 1 kuyuya düşme vakası olmuştur. 

Böyle odacı da 
Olurmuş! 

Kadıköyünde çok garip bir dolan· 
dırcılık olmuş. meçhul bir adam üze
rine odacı elbisesi giyerek Kadıkö
ründe kunduracı Kirkoru dolandır
mıştır. 

Odacı kıyafetine giren bu adam, 
Kidı;onın rtlj,lrlrSmnl\ "~t"?ia. tr.~:.: 
ne oaacı su su verereK Kırxora: 

- Beni daireden j?;Önderdilcr. Iyi 
modellerden bir ayakkabı ver. Götü
rüp göste_reyim. Eğer memur beğe -
nirse parasını, olmazsa ayakkabını 

getiririm, demiştir. 
Hiç bir şeyden şüphelt:nmiyen Kir 

kor, ayakkapıları verdikten sonra 
hayli beklemiş, dolandırıldığını anla
yınca aramaya çıkmıştır. 

Bir çift kundurayı yeter bulmıyan 
mechul dolandırıcı, o sırada diğer bir 
ma;ifet daha yapmıştır. 

Guya para bozduracak gibi telaşla 

• Halıcı oğlunda Karaağaç cadde
sinde yüzbaşı Neşetin evinde dün yan 
gın çıkmıştır. YalnJZ mutbak yanmış 
tır. Yangına mutbağın ocağından sıç
rayan kıvılcımların sebep olduğu an
laşılmıştır. 

Açıkta kalan doktorlar 
maaşlarını alacaklar 

Dün bir gazete Zeynep Kamil 
hastahanesi kapandıktan sonra 
buradaki doktorların açığa çıka
rıldığını :ve bunlara maaş veril -
mediğini yazıyordu. 

Bu hususta sihhat işleri direk 
törü Ali Rıza Baysum ile görüş 
tük. Bize dedi ki: 

"- Pek yakında açılacak o
lan Haydarpaşa nümune has -
tahanesi Anadolu yakasının th
tiyacını temin edebileceği için, 
Zeynep Kamil hastahanesi, do
ğumevi haline çevrilmiştir. 

T"-~ • ı.._1• - ·· ., • 

olmakla Zeynep Kamil hastaha 
nesi kapanmıı? değildir. Hatta, 
hastahanenin t:ski memur ve 
miistahdemini ayni kadro ile 
doğumevinde kullanılmaktadır. 

Ihtisasları dolayısile açıkta 
kalan doktorlar kanun dairesin
de maaşları verileceği gibi mün
hal vazifelere tayinleri de şüp -
hesizdir. Binaenaleyh hastaha -
nenin kapanma işi mevzuu ba -
his değildir.,, 

,....,,Bebek Bahçesinde-, 
1 

Her akşam çok yüksek irtCESAZ ı 
ve ucuz servis, Yalnız bahçemize mahsus 

\.- A~kara birası 50 kMruştur. _J 
-Düzce icra ve i~las dairesinden : 

Müflis Kavalalı Mehmet Hasanın yenilenen iflas idaresi azasından biri
nin bu vazifeyi kabul etmemesine mebni yerine diğerinin seçilmesine lüzum 
hasıl olduğundan alacaklıların 12 Temmuz 935 tarihine müsadif cuma günü 
on beşte Düzce icra ve iflas dairesinde toplantıya gelmeleri ilan olunur. 
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ürkerek bir yeni tecrübeye kalk
nuyacakla rdı. 
Akşamları çiftliğin büyük sa

lonunda toplandıkları zaman 
mutlak hu hadis: üzerine de ko
nuşuyordu. 

Şahin şu fikirde ısrar ediyor
du: 

- Bu Hassonun ışı değil. 
Onu parmakJryanı bir keşfede
bilsem. 

Fakat şüpheler, düşünceler, 
kuşkular doğru, dfüüst bir yol 
göstermiyordu. Demir Bey: 

mız var Şahin korkma.. Artık 
sen de mükemmel bir nişancı 
oldun. 

Bu hadiseden sonra Şahinin 
nişan talimlerine kıymet veril
mişti. Çiftliğin taş duvarlı iç av
lusunda her gün bir saat kadar 
egzersizler yapıyor. Muhtelif 
nişangahlar üzerine ateş ediyor
du. 

Artık Şahin de karısı gibi at
tığını vurur bir hale gelmişti. 

• 
Atik çiftliğinin yüksek badem 

ağaçlariyle dolu geniş bahçeleri 
arasında, yazın en ateşli günle
rinde bile şırıltısı dinmiyen kü
çük ırmağın yanında yapılan 
tenis kortu bitmişti. 

Erguvanın kurşunu ile beyni 
patlıyan Hasso daha doğrusu 
:sabıkalı haydut Mamo ölümü 
ile beraber bu tuzağın bütün 
esrarını alıp götürmüştü. 

Malatyalı Hüseyin de ona 
yalnız para mukabilinde bir yar
dakçı olmuştu. Hassoyu pusu 
kurup yolunu kesmeye sevke
den her halde gizli bir el ola
caktı. Hasso bunu sırf kendi 

adamakıllı tammaclıkları insan
lardan alınacak ne intikamı ola
bilirdi. Hasso Malatyalı Hüsey
ni kendisine yardımcı olarak al
dığı zaman ona böyle bir kan 
davasından bahsetmiştir. Hü
seyne pesin peşin yirmi beş lira 
vermesi de bunun adi bir soygun 
culuk olmadığını ispat ecfiyordu. 

ölünün üzerinde iki yüz lira 
çıkmıştı. 

Bu para da adliyeyi olduğu 
kadar Erguvanla Şahini de kuş
kulandrmıştı. 

Erguvan ve Şahin böyle tehli
ke geçirmiş olmalarına rağmen 
lıer günkü gezintilerine devam 
ediyor, hatta yanlarına bir mu
hafız alını ya bile lüzum görmü
yorlardı. 

- Böyle vak'alarda her ihti
mal üzerinde durmak lazımdır. 
Adliye hadiseleri yalnız bir cep
heden görür. Fakat ben o fikir
deyim ki, pusuyu kuranın akıbe
ti onu kurduranlara da bir ders 
olmuştur. Artık korkuya lüzum 
yok. 

Şahin bu fikri doğru bulmu
yordu: 

- Pusuyu kurduranlar varsa 
bu defa daha zorlu bir şekilde 
maksatlarına varmayı düşüne
ceklerdir. Asıl bundan korkulur. 

Demir beyin imzasını taşıyan 
davet mektupları Mardine ve 
(Basıbrin) e gönderilmişti. 

Böyle büyük davetlerde oldu
ğu gibi çiftliğin misafir dairesi 
hazırlanmıştı. Erguvan ve Şa
hin patronun mektubunu kendi
leri götürdüler. Turgut son za
manlarda (Midyat) yolunda ye
ni sondaj yapılan bir noktada 
çalışıyordu. Şahine derin bir 

Hasso atölyeye gireli altı ay 
olmuştu. Geldiği zaman pek fa. 

Erguvan o kanaatte idi ki bu 
işe girişenler aldıkları sonuçtan 

Erguvan gülüyordu: 
- TchlikeY.e karşı silahları-

SAGLIK 
OQUTLERi 

Gizlenmiş 
Hastahklar 

Elbette dikkat etmişsinizdir, bu ya
kınlarda üst üste birkaç tane birden
bire ölüm haberleri geldi. Dertleri
mizi tazelememek için bizdekileri ha
tırlatmıyacağım. Dışarıdan gelen bir
denbire ölüm haberlerinin en sonu 
şimdiki halde Fransada Kültür Baka· 
nı Doktor Marcombes'in, bakanlar 
toplantrsına girmezden biraz önce, ar
kadaşlarilc güzel güzel şakalaşırken 
birdenbire ölmesi haberidir. 

Olüm - kazalar müstesna olmak 
üzere - hiçbir vakit birdenbire gel· 
mez. Bu işittiğimiz ölümlerin hepsi, 
bir tarafta gizli kalmış. yahut kendi
lerini hafif bir surette haber verdik
leri halde ehemmiyet verilmçmiş has
talıkların neticeleridir. Her halde bu 
hastalık daha önceden vardı ve ya
vaş yavaş yürüyerek en sonunda o 
kötü neticeye varmıştır. 

Romatizma gibi, şeker hastalığı gi
bi, albümin gibi müzmin bazı hasta· 
lıklar vardır ki, insanın nomal bir ha· 
yat sürmesine hiç engel olmazlar • 
Ufak tefek rahatsızlık verseler de in .. 
san onlara ehemmiyet vermiyebilir. 
Zaten uzun zaman bedenin azası bu 
müzmin hastalığa alışırlar, ona göre 
işlerler. Birinin eksikliğini bir başka· 
sı tamamlar. 

Filan adamı işitirsiniz, yazıhanesin
de bir imza verirken bir arterio-skle
roz' dan birdenbire gitmiştir. Oysa ki 
bu hastalık en azdan yirmi yıl önce 
başlamıştı. Bir g'iin fazla bir yorgun
luk, onun birdenbire ölümüne sebep 
oluverir. 

Birdenbire ölüm. işlerini bitirmiş, 
çocuklarını yetiştirmiş, hesaplarım 
düzeltmiş olan pek az kimseler için 
belki bir iyiliktir. Uzun zaman yata
rak eziyet çekmektense, şöylece, az 
zahmetle birdenbire... fakat en çok
ları için hiç arzu edilmiyecek bir şey
dir. 

O halde insan ellisine, altmışına 
gelince arada sırada, sık sık bile, ken• 
di hekimine giderek kendisini yoklat
mak iyi bir şeydir. Bir tarafta gizlen· 
miş bir hastalık varsa hekim onu bu
lur ve istemediğiniz neticenin önünü 
alabilir. 

Bu son zamanlarda hekimlerden ba
zıları eski bir fikri tazeliyerek, birden 
bire ölümlerle güneşin gölgeleri ara
sında münasebet aramağa başlamış
lardır. Moskovada ünlü bir hoca 
bu araştırmalarda çok ileriye gitmek
tedir. Onun fikrince insanların bütün 
ğW11"'e"ş1ın=~<ıc;JırT~Fin€'oa1gffilif.u1üneş"İfi 
lekeleri bize isabet ettiği yıllarda bir
denbire ölüm haberleri çoğalır. 

Dünyada her şeyin radiyasyonlara 
bağlandığı bu zamanda Rus profesö· 
rünün fikri pek te yabana atılacak bir 
şey değildir. 

Acaba bu yıl da gıüneşin gölgeleri
nin bize tesadüf ettiği yıl mıdır? 

Lokman Hekim 

IHSAN SAMI .,.._ 

Bakteriyoloji Laboratuarı 
Umumi kan tahlilatı, frengi 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürcy
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, bal
gam, cerahat, kazurat ve su tah
lilatı, Oltra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzarı. Kanda üre, şeker, 
Klorür, KoJlcsterin miktarlannın 

tayini, Divanyolu No. 189. 
• .,... Tel. 20981. .,. • 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Top~ular caddesi N .33 

. 4690 

itimadı vardı. Erguvana da say
gısı olan patron daveti hararet· 
le kabul etti: 

- Birkaç haftada o kadar bu 
naldım ki. Aranızda geçirece· 
ğim birkaç saat bana şifa vere· 
cek! 

Bu calışkan, yılmaz, usanmaz 
adam hakikat dinlenmeğe muh
taçtı. İşlerini genişleten şirke
tin bütün mcs'uliyetini ve en kü
çük, hurda noktalarına kadar 
bütün makinesini işletmek vazi
fesini üstüne almış olması onu 
gittikçe yoruyordu. 

Sükuneti, intizamı seven bu 
çalışkan iş adamı son zamanlar
da Basıbrin'in hayatım,. altüst 
eden hadiselerden de müteessir
di. 

Muhtar Arifi kurtarmak kay
gusiyle onu ve karısını buraya 
getirdiğine çoktan pişman ol· 
muştu. Fakat artık iş işten geç
mişti. Onlara: 

- Buranın sükunetini bozu
yorsunuz, artık gidiniz, diyemez 
di. 

:(Arkası var) 
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ÖZ TÜRKÇE KELiMELER 
[TAN) iN 0YK0S0 rHIÜYEJ ..;. ____ ;;._ ______________ __ 

Listede Çıkan Kelimeleri Bir 
Arada Ve Tamamile Veriyoruz 

HergOn 5 S6z 
se iNCi LiSTE 

ÖRÜMCEK AGI 

Bu it için çektilhüz llkmtlJI de-
terlemiyor delllim

TeklnıUl - Evrim. 
Tekimill etmek - Evrinmekı 
Omek: KtUtlr 1aınalDlurmu. her 

ıtın. yeni ....... ıa eftinmektedir. 
Tef...U - Oııelmek. iiltOlmak. 
Faik. mlltefenik - Oet, e.ıun. 
Tefeniik - Oııelme. tlltolma, 

Uatlaltlk. 
Onıekler: 1 - Düpnana yalrua 

tilAbça delil kafaca da U.tolanlardır 
Jd, harbi kazanırlar. 

2 - Bu ifte Ahmet, llehmede U.
gelcli. 

3 - DOpnınm i1ltUA kırnetleri• 
nida~ 

4 - latedilimk Tlrk ~ 

Ticaret - Tecim. 
Tüccar - Tecimer. 
Ticari - TecimeL 
Tevaziin - Denklik. 
Mütevazin - Denk. dengqik. 
Tevzin etmek - Denldqtirmek • 

Denıeıtirmet. 
Tuiyet - BapajL 
Tuiyet etmek - Bapafılamak, 

bapaiJhi diletüıde bulunmak. bap&• 
ğıhp dilemek. 

Tefrika - Balem • Jl'eullleton. 
Omek: Son romanmum ıuetede 

kaç bölem tuttujunu IÖylcr misi
niz? 

Tefrika (nifak anlamına) - Ayıt· 
~ 

0mek: Halk aramı& 8JUla IOkan 

1 - Makale - Betke 
ömek: Tan ,uete1iniıı 
ikinci betıkeleri her vakit iç 
işlerinden bahaeder. 

2 - Mahn.1m - Yobun 
,-,,Mahrum etmek- Yobun-

durmak 
Mahram olmak - Yak.sun
mak 
örnekler: ı. Kaç zamandır 
sizin yokmnJuğunum çeki· 
yoruz. 
2 - Bizi güzel yazılanmz
dan yokaunduımaıymız. 
3.Güzel yasılarınız. 
dan ydcsunuyıcJrus. 

3-Fesat-Bot 

ya1ms zeki delil. ua U.tünlil1U4Ur. 
TakaddtilD .-eJı; - Onselmek. 
Mütekaclctim - önceki. anıelen. 
Kıdem - Öllce1ik-
öraelder: 1 - Niçin her ifte ben-

clea aqeJmek iltiyonunu.ı. 2 - Mil· 
~ ariaamda bilclirdilim cibi. 
lacekl eanumda blldirdilim pbL 3 
Aüer erecelerinde (rütbelerinde) 
öncelik. bqhca aulardandır. 

poUtlkacıJar, demokraainin aul düt
maııJandır. 

Tqettüt - Aynlıpna. -
Örnek: Yurt itlerinde fikir ayn• 

lı1ma11 en büyük fellkettir. 
Tecriibe - Deneç. 
Tecrübe atmek - Denemek. 
Teatii efklr etmek - OylaflDÜ. 
Teatil efkir - OylaflllL 

Müfsit - Bozutçu 
örnekler: ı - Halk aruma 
bomt .akmak. 
2 - Bozutçuluk etmek.. 

4- Idclia - Sava 
ld.!ia etme'.: - Sa~ 
Dava - Dava (T. Kö.) 
Onıekler: 1 • Bot AY&larla 
Vllldt kaybetme. 

Genç kadın sevinçli sevinçli 
odasma girdi. Yavaşça kapıyı 
örterek kilitledi. Aynada yüzü
nün pembeJeten rengi ona gö
rününce döndü ve kendiline 
bakmıya bafladı. Giizeldi. Bu 
güzelliğe yürek rahathğmm ek
lediği bir tatlılıkta vardL Sonra 
aynanın önünden çekildi. Mua
nm üzerine girdiği vakit bır&k.. 
tığı paketlere baktı •• 

lar, çoraplar, eldivenler ... Çan
talar, neler neler... Yoktu bu 
paketlerde ... Bir genç Ye ctlzel 
kadmı çileden çıkaracak bir ıfl
rü şey ... Genç kadm bun1an an
nesine cöateriyordu. 

- Anne bak, bana bu kadar 
şey aldı. Hem beni seviyor da.
Altı aym adı var... Uunmadı. 
bıkmadı beni kovalamıktan

ş 

Taahhtlt - Ytlken. 
Omek : Mak Donald, tnıllterenin 

An11pada yeni ~bir ytlkea altına 
prmiyecelini 18ylecli. 

Taahhüt etmek - 1 • YUkenmek 
z • Oatenmek. 

Tahkik etmek - Qerçinlemek. 
Tabkilr, abldbt - Geıçln. 
Omekler : l • Po& meHleJi ıer· 

pnteme,e batl•Jllllb'· 
z - Ti1n1 ,ersmıer • allklbtı ad· 

U,e. ' 
Tıbakhlr etmek - 1 •Gerçek· 

lllmtlr. ıerçelqmek. 2 - Kaiale.... 
Oraeıder: 1 - Yurt baymdrrlılı 

Wldld. ancak cumari,et cleftiDdo 
....... <ıertülttd>· 

Omek: Uıun madıya oylaflD&dan 
10nra iatedipnb cibi karar verebil• 
elik. ""'"'\ 

Teunllt - Dayanıpuı, 

Timeal - Sembol. 
Omek: Atatürk Türk bnılUfWlun 

büdba da~ aemboliidiir. 
Takrir - Dilerse. e 
Omek: Kültür babnlıp bütçesi 

baklanda aç dilerce verllmiıtir. 
Tarif etmek - T•nunlımak. 
Tarif - Tanım. 
Omekler : 1 - Bana ekonominin 

10D tanunmı .a,ıer mWniL 2 - E
ter yerinizi iyi tamlblıyabiheyclinis, 
bu kadar arayıp IOnDU~ 

T--Bdd. 

2 • Heııkeı bot eavada 1»
hmaıılarm yanındm kaçar. 

5 - Cebhe - Yöney 
örnek: Yatak odanız nıt-
nbıia hangi yöneyindedir? 

Not: Guemm.. ~1ı: ya· 
nllrda bu kelimelerin ......,ht.alan 
ka11am1mamumr rica ederls. _._...... ... , .................... 

Şık kutular, ipek kiğıda aa • 
nlmış, üstleri aimli şeritlerle 
bağlannllf bir yığın paket. Yü
zü gülüyor, içinde tatlı bir gı
cıklanma tirperiyordu. Artık 11e 
vildiğine inanıyor, yüreğine bu· 
nun rahatlığı çökmüftü •.. Sabah 
tanberi onunla beraberdi. Otur· 
mU§lar, yemişler, gezmifler, en 
aonunda çar§ıyI, pazarı dolap· 
rak bu bir yığm, birbirinden &il 
zel şeyleri ~ Genç ka-

Anneli bqmı aaıtayarak ba
kıyordu: 

-Ya o, kiiçiik kutudaki ne?. 
- Bir pırlanta yUzilk... 
- Bu adam 1minJe evJenmek 

iıtiyor mu?. 
Genç kadm ürkek, ürkek m

neaine baktı. Sonraı 
- Gel. dedi. Sana bir FY ctis 

tereceğim. .. 
Dışarı çıktılar. Evin öbür yü • 

dindeki minimini balkonun ka
pısına kadar yürildüler. Orada 
. ..... sicek ~ thtlyar 2 - Kainlenen •ersller tlllllk

kuk eclen •ersller. 
Tahaldmk ettirmek - l · Geılek· 
~~~-Ke· 

Öruk: Amlardanberi Ani~ 
en büyük bayındırlık ~ variaftı,_ ., ..• ,...,. 

Jıı1leMir - ~ 4'ol:meaJrk, 
Ornekllr: ı - Bu l1km binU. 

hiç etkinini 16rmedim. 
Tes'it etmek - Bayramak. 

&;·'li'lii9t;l*,•bfle, iilllı" -- a
rasma ağ geren bir &ümcefi. 

Tllf_.._ ......... 
On.ek: Ba ild fikri biriblrl1e U• 

111 baldıyabiJlnials. 
Tamb etmek - Anmü. 
Tasdik etmek - Onaylamak. 
Tasdik - Onaylama. 
Onıekıer: l - Bu banketinbl 

blg de enallllJOr1llDo 2 - Cumur 
"lkıını IOll kanunu oaa7anupır. 

Teberru - Verit. 
Ornek: Tiirk bava Jnınmnma ve

rltte bulunmaktaD kaçma iyi bir 
TUrk delildir. 

Tamir etmek - Onarmak. 
TllDir - Onaran. 
Örnekler: 1 - latanbulda bitilD 

etki uerleria onanma ibtiyac& var. 
ı - Kınlla kalp oaanlmu. 

Tamim - Cieo:c· 
Ornek: iç ba~pnm ı6çmenler 

baJtlm.dıld IOD pnel1abai Mudumaa 
IDU1 

Taldid-Bmset. 
Taldid etmek - Benntl...t. 
llllbllit- ..... 
0rnelder: 1 - Saa'atta bem~· 

liJr delll. lssBnJtllr lhlmdır. 
2 - Para beuetll,.alerin caaJa. 

n atmtır. 

l\ ..... ı. • r ................ "'"""~n V11 • 
dötıUmünil ar~ ~>}21 ~ 
mıuatrk. 

Tam 1111.: ......... .,. ..... • 
~ 

Omek: tJd taraf da bugtlne bdar 
hiçbir anlaırt bulamadılar. 

Tahlil etmek - Çöıelemek- . 
Tahlil - Çöae. · 
Tahlill - ÇöW. 
Omekler: 1 - Bu n..,ı dikbde 

ç&selemek ilamdır. Z.,- Bu metelı 
haldandaJd çözeni&i alda yalan bulu
rum. 

Teabür - <Mlteri, ıa.terim. 
NOmaJİI - Gaamif. 
OmeJder: 1 - Guetedler uJgıtı· 

mız Alawıyada iken kendilerine br· 
• bllyilk dcduk pterDerinde bu· 
lunuhimftur. 

2 - Bu etkin bir hareket olmak· 
tan fazla bir ıilteriıtir. 

Tedvin etmek - Dersimck. 
lllldnven - DershL 
örnekler: 1 - TUrlcst bmuau 

Şemseddin Saminin derıq olduiu 
eserlerin en iy.ilidir. 2 -A ... nm eter· 
elleri arumda bu ilimde bir aı.er ba
tırlmmJOrum. 

v 
Vuife - Ödev. 

Yevmi mablUı - Bayraclbı. 
Ömek: Bayrak, ancak ,.,- sla

leri ile bayrmn ci1nlerinde seldllr. 

z 
Zebele - Depre'm, 
örnek: B• Jat Türkiye ak lık 

deprem fellketleri ı&rcltı. 
Zaruret - Zeni, ldatam. 
Omelder: 1 - HaYlllllSI l.000 

Ttlrk kwdr Ue tNbJamak, rahat 
nefes ıJmamıı için bir sorai haline 
ıeldL 

ı - iman bayle bir harekette 
bulwunak ipn auı1 bir ldltam isin· 
de kllmald 

Zanaetmek - Sanmak. 
Zan- Sanı. 
Zıt - Karpt. 
Tuat - Xarptlalr. 
Onıetler: ı · Bu iJd fikir Wrllliri

ne brpt delildir· 
2 Ekonomik ıirftimlerle bmu· 

la11I aramada kal'flllık olmamalıdır. 

yoidu. ve pmıı 
adam. Kulaklannda duyduğu 
tatlı sözler... Ellerinde ateşli 
öpü•lerin ucıkbiJ... Genç ka
dın birdenbire aydds. Kapı vu
ruluyor. 

- Anne sen misin?. 
- Beni myavrum, aç kapıyı.. 
Anabtan çevirdi. Aaneai IOl'

gulu gözlerle içeri girdi: 
- Merak ettim yavrum. Ne

rede kaldm?. 
- Anneciğim... Bilıen ne e

vinçliyim... Bugün "Tunçer,,le 
beraberdim. 

- Beraber miydin? 
- kvetl Niçin tattın?. 
- Şaftım çocuğum. •• En ao-

nunda, seni tuzağına dütürdü 
diye ... 

-Ne tuzafı... 
Genç kadınm keyfi kaçnuştr. 

birdenbire... Fakat belli etmek 
iıtemiyerek masanın bapna c.it· 
ti paketleri çözmiye batlacb. t
pek çamqırtar, elbiselik kmnq 

-- --- --- - ---- - -· ----- -- ----------·-
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gÖ&terdi: 

dik arlmcek, avlanmak için uf• 
raşıyor, ipek dantel gibi, gllmÜf 
ten gerilmiş gibi ağ örüyor. Bii
tüıı bu didinmeden aonra ~ 
bir kelebek, bir böcek, bir liraek 
diqecek. •• Çaplan erkekler tıpla 
bu güzel •it aren 8rihncekler 
gibidir. Yoluna çevirmek iste· 
dikleri genç kadmlara, olilana 
zevk alacaiı şeylerden at örer. 
ler. Tecrübeaiz lllldm o incenin 
giİIDÜf p içine diifünce bir 
daha kunulamaz ... Seni altı ay
danberi kovalayan cenç adamm 
kötil düeüncelerini bugiin aldı· 
ğı armaianlarla anladım. Yüre
ğinin rahatmı kaçırmak, kati· 
Ulkıüz yolunu karanbldara çe • 
vinnek istemiyorsan yawum... 
aözterimi, öğütlerimi dinle ... 

Genç kadRı IÜDefİD altm it* 
larmda pml pml yadan qm, 
ortumdaki toplu iğne DCU cibi 
duran &ümcete baktı: 

- Dotru anne, dedi. Sat o 
paketleri geri cönderiver. • 

sen ne giclit olacak! 
- Ama yağb kuyruktu. 
- E ne olaClk? Amu,anm 

bartiafı, biri olmana biri da -
ha .. Hem timdiden bu gjbiaine 
klçınlmıı ta de:ıilmez. İki bu
çuk, üç ay 80llra relecek. Gelin· 
ce benden et.ha iyiaini mi bula· 
cak? Arbdqlannm da metrel
leri var, g&iiyonmı. Yine hep
sinin aiSDllll nyu ~akıyor .. 

- Bu adamı.r da tabaf. Yllk· 
aeldlkçe, paralan çotald*ça ev· 
lerlne, kan ve çocuklanna bar
cıyacaklan yerde, bepei birer 
metres abyorlar, onlara yediri -
yorlar. Keyifleri irill olaun da 
bunmJarmda abmL 

y cana, birden delittl: 
- Ne demek ol • 
Hanife x.dm blru kugm, 

bira Mit, biru da y omma-yı 
gilcendirmemeğe özen ederek: 

- Ne olacak ya 1. Ufak tefek 
bir ityarken, ıuyken buyken al· 
clrklan, çoluk çocuia kanfbt· 
dıklan kadml.,-a tam~ 
•erec:dderi Nkit han ve 

~-,.r) 
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Tenzilith tarife 
Hazırlanıyor 
Şark demiryolları baş müf et

tişliğinin yaptığı teşebbüsler ü
zerine, kumpanya, zahire nak -
liyatını kolaylaştırmak maksadi 
le mütehavvil tenzilatlı yeni bir 
tarife hazırlamağa başlamıştır. 
Bu tarifede, muayyen bir mik -
dar kabul edilmiş, o mikdardan 
fazla nakliyat yapacaklar ve faz 
talık nisbetinde tenzitat yapıl -
ması esast kabul edilmiştir. Ta
rife yakında kat'i şeklini alacak 
tır. 

toplantısı 

Yarından itibaren Her Aksiyona 
3 Şilin Dividand Dağıtılacak 
Osmanlı bankası umumi he -

yeti Londrada Sir•Herbert A. 
Lawrence'in başkanlığında top
lanmıştır: Bu içtimada banka -
nın en kuvvetli iki aksiyonerle -
rinden Banque de Paris et des 
Pays - Bas namına Charles Cou 
ture ve Credit Foncier d' Alge
rie et de Tunisie namına da 
:Andre Artonne bulunmuştur. 
Türk komiseri olarak da İhsan 
Rifat Koral toplantıya iştirak 
etmiştir. 

Mutad olduğu üzere, başkan 
evvela, bankanın ve ona merbut 
olan diğer müesseselerin yakın 
şarktaki faaliyetlerini gözden 
geçirmiş ve bunlarçlan hemen 
ekserisinin iç piyasalarında bir 
gelişme olduğunu söylemiştir. 
Başkana nazaran, 1934 sene

sini karakterize eden, para ka -
rarsızlığı, bankanın elinde fazla 
mikdarda para ve derhal para
ya kabili tahvil kağıtlar bulun -
durmayı icap ettirmiştir. 

Bu vaziyetler, mahalli bazı sa 
lah eserlerine rağmen saf karla 

Buğday gene 
Yükseldi 
Buğday piyasası yükseJmekte 

aevam ediyor. Dün borsada sa -
tılan birinci yumuşak buğdayla 
6, 15 - 7 kuruş arasında, yumuşa 
ekstra buğdayla da 7 ,20 - 7 ,30 
kuruş arasında satılmıştır. Un 
fiatlanndaki yükseklik devam te 
mektedir. Dün şehrimize 228 ton 
sert buğday gelmiştir • 

tlaftalin kıthğı 
Bazı gazetelerde 1stanbulda 

naftalin bulunmadığı ve güm -
rük başdirektörlügile yapılan bir 
görüşme ile naftalinin memleke 
te ithali sihhat veklletinın mUsa 
adesine tabi olduğu ve müsaade 
verildikçe memlekete sokul -
duğu yazılmaktadır. 

Bu hususta fikrini aldığımız 
sıhhat direktörü Ali Rıza Bay -
sun bize dedi ki: 

" - Naftalin gümrük tarife -
sinin 873 numarasında yazılı o
lup bu tarife pozisyonu 2 12004 
sayılı kontenjan kararnamesi -
nin klering listesindedir. Bina -
enaleyh naftalinin memlekete 
ithali hususunun Sıhhat Ba -
kanlığile hiç bir alakası yoktur. 

Sovyet 
Mütehassısları 
* n·· s un ovyet acentesinin 

ı<:_ranc - Mering vapurile Kayse 
rı pamuk ~umaş fabrikasında 
cahştınlacak şekiz mütehassıs 
isçi şehrimize gelmiştir. Sovyet 
işçileri bugün Kayseriye gide -
ceklerdir. 

No: 60 

rın, geçen seneki gibi olduğunu 
izaha kafidir. Lazımgelen amor 
tismanlardan sonra hesaplar, el 
de bulunan mikdarm, 104,541 
sterling olduğunu göstermiştir. 

Meclis, genel komitenin gös -
terdiği lüzum üzerine her aksi
yon başına 3 şilin Dividand da
ğıtılmasına karar vermiştir. Bu 
suretle 7 5.000 isterling dağıtıl
mış olacaktır. Bundan maada 
bankanın elinde 29.541 istedin 
mik.darında bir para kalacak -
tır. Dividandlar, 66 numaralı ku 
ponlar mukabilinde yarından itı 
haren dağıtılmağa başlanacak -
tır. 

Meclis bundan sonra Edouard 
Vernes'in ölen Felix Vernes 
yerine genel komite azalığına 
geçirilmesini kabul etmiştir.Bun 
dan sonra bu sene müddetleri bi 
ten, J ean Boissonnas, Al bert 
Charles Gladstone, Goscher, 
Guy Granet, John Gordon Na -
irne, Bart ve Albert Stem tek
rar ayni vazifelere intihap olun 
muşlardır. 

Tuz fiyatları 
indirildikten sonra 

10/6/935 tarihinden itibaren 
ucuzlayan tuz fiatları hakkında 
gümrük ve inhisarlar bakanlı -
ğından belediyeye bir tamim 
gelmiştir. Bu tamime göre top -
tancı tuz tacirlerinin ellerinde 
bulunan mallar tevsik edilecek 
ve 3 kuruşa indirilen tuzun fiat 
farkı iade edilecektir. 

Tevsik iŞi inhisarlar memur 
ve müdürlüğünde mal memurla 
rile birlikte yapılmaktadır. Ucuz 
luktan istifade ile yolsuzluklar 
yapılmaması için belediye bu iş-

;;e muraktb vazifesini görmek 
Uzere faaltyete. geçmışur. ıru "3-

ym sonunda, netice gümrük ve 
inhisarlar bakanliğına bildirile 
cektir. 

Afyonlarımızın 
Satışını ~oğaltmak 
Tedbirleri 

Ankarada toplanan müsteşar
lar komisyonunun toplanışına iş 
tirak eeden uyuşturucu madde
ler inhisarı genel direktörü Ali 
Sami, dün sabah şehrimize dön 
müştür. Komisyon, ilk toplantı 
da afyon alım satımı işlerinde 
tuttuğumuz yol ve takip ettiği -
miz sistem hakkında izahat. al
mıştır. Bu arada, afyon satışla
rında insani endişelerin ne dere
ceye kadar hakim olması mese 
lesi de görüşülmüştür. 

Komisyon ikinci toplantısını 
yann yapacağ için Ali Sami, bu 
akşam tekrar Ankaraya gide -
cektir. Komisyonun önemli ted 
birlP.r alması bekleniyor. 

KIRMIZI VE SiYAH 
döşeme tahtasının birkaç parça
sı kaldırılmıştı. ".Bana hiç mer
hamet etmiyecek imiş! dedi. Gö
zü gibi sevdiği bu boyalı parke· 
yi böyle harab etmek! Çocuk
lardan birinin bu odaya ıslak 
ayak kabı ile girdiğini görse öf., 
keden kıpkırmızı oluverir. işte, 
parke bütün bütün bozulmuş!,, 
Kocasının şiddetinin ne kadar 
vardığını görünce, onu pek ça
buk kandırabilmiş olmaktan 
duyduğu bir parç~cık nadimlik 
de silinip gitti. 

Yemek zili çalmadan biraz 
önce Julien de çocuklarla dönüp 
geldi. Yemek bitip de hizmetçi
ler cekildikten sonra madame 
de Renal ona, kesip atan bir ta
vırla: 

- Siz gidip on beş gün Ver
rieres'de kalmak istediğinizi 
söylüyordunuz, dedi; kocam 
izin veriyor. Ne zaman isterse· 

. STENDHAL 

niz gidebilirsiniz. Fakat bu ara· 
da çocukların da zarar etmeme
si için şöyle düşündük: onlar 
vazifelerini yazar., size gönde
r\rler, siz de tashih eders~~-

M. de Renal pek somurtkan 
bir tavurl~: 

- Ama bir haf tadan fazla 
izin vermem, dedi. 

Julien onun yüzüne baktı ve 
cehresinde, gön~ü gerçekten pe
;işan olll\UŞ bir adam endişesi 
gördü. Salonda bir an yalnız 
kalınca sevgilisine: . 

- Daha bir karar verememış, 
dedi. 

Madame de Renal sabahtan 
beri neler yaptığını çabucak an
lattı ve: 

Tafsilat gece, dedi. 
Julien içinden: "işte kadın 

ahlaksızlığı! dedi. Erkekleri al
datmak i~lerinden gelen bir his, 
en büyük zevkleri.11 

BORSA 

22 Haziran CUMARTESi 

PARALAR 

-Sterlin 615,-
Dolar 123,-
20 Fransız frangı 165,-
20 Liret 202,-
20 Belçika Frangı 80,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. 812,-
Florin 8ı,-
20 Çek Kuron 98,-
Avusturya ~ilin 21,50 
Mark 41,-
Zloti 23,-
Penıto 23,-
20 Ley 14.-
20 Dınar 52,-
Yen 31,-
İsveç Kuron 30,-
Altm 939-
Mccidiye 58:50 
Banknot 228,-

Satıw 

~20,-
124.-
168,50 
204,-
81,-
24.-

816,-
83,-
99,-
23,-
43,-
24,-
25,-
15,-
54,-
33,-
31,-

941,-
59,-

230.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İnciliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovets 
İsviçre kuronu 

ESHAM 

Kapanq 

12,06 
619.-

0,79,47.50 
9.65,97 
4,71,65 

83.71,50 
2,43,92 

63,69,83 
1,17.38 

19.06.50 
4,21,25 
5,81.43 
1,97,95 
4,21.-
4.51,40 

78.54,43 
34,%,33 

2.78,30 
10,98 

3,13,92 

Iı Bankası Mü- 90.-
" .. N. 9,50 
.. ,, H. 9,70 

Anadolu % 60 'l5,80 
.. % ıoo 43.-

Sirkctihayriye l 6.- • 
Tramvay 29.-
Bomonti - Nektar 8,25 
Terkoı 16,25 
Reji 2,60 
Aslan çimento 10,15 
Merkez Bankası 57,75 
Osmanlı Bankası 25,50 
Telefon 11,-
İttihat değirmencilik T.A.Ş. 8,75 
Şark Değirmenleri 0,82,SO 
Şark merkez eczanesi ~.60 

lSTlf<RAZL:A"" 

Turk Borcu 1 Kupon Kesik 
,, ,, Il ,, " 
.. ,, ıu ,, .. 

Erıani 
İstikrazi dahili 

28,27,SO 
28,30 

26,82,SO 
95.-
94,50 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupon Kesik 
Anadolu l ve II 

,, lI Kupon Kesik 
Anadolu mümessil . 

10,25 
44,30 
45.-
52,65 

Yeni ilbayDar 

Yaş meyve ihracı 
Türkofis İstanbul şubesi yaş 

meyva ve sebzelerimizin Avru -
pa piyasalarında, revacını art -
tırmak için önemli çalışmaların 
da devam ediyor. 

Alınan son bir karara göre, 
yaş meyva ve sebzelerimizin 
Viyana ve Berline trenle nakli 
için doğru seferler temin edil -
miştir. Bunun için gönderilecek 
mallar beynelmilel hamule se -
nedi ile Sirkeciden soğuk hava 
vagonlarına yüklenecek ve adi 
tarife üzerinden ayni fiatla nak
ledilecektir. Bu seferlerde, tren, 
doğru Viyana ve Berline gide . 
cektir. 

Yaş meyva ve sebze ihracat; 
nı teşvik için icap ederse bu iş . 
le uğraşanlara bir mikdar pirim 
verilmesi imkanları da arana -
caktır. 

latanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ili.nlan 

Vize kıtaatının ihtiyacı i
çin 9,000 liralık sadeyağı 
kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuşdur. İlk pey 67 5 
lira Pınarhisar kıtaatının ih 
tiyacı için 63 7 5 liralık sa
deyağ kapalı zarfla eksilt
meye konulmuşdur. İlk pey 
63 7 lir.a Aloullu..kıtaatı icin 
"8250 lirafı:K sadeyagı kapa-
lı zarfla eksiltmeye konul
muşdur. İlk pey 618 liradır. 
İhaleleri 8 Temmuz 935 
pazartesi günü saat 15 de 
ayrı ayrı olarak yapdacak
dır. İsteklilerin Vize Satm
alma Komisyonuna gelme
leri. ( 3 1 ) ( 3 5 O 3 ) 

Adalar Tapu sicil muhafızlığından: 
Ötedenberi senetsiz olarak tasarruf 

İstanbul lim='l.nı genel direk • edildiği anlaşılan Burğaz Adası vapur 
törü Ali Rıza Çeviğin Antep, iskelesinin bu kerre Akay idaresi ta· 
İstanbul emniyet direktörü Feh rafından tapuya bağlanması istenil -
mi Vuralm Mardin ilbaylıkları- miştir. 
na ve İstanbul emniyet direktör 
lüğüne Ankara Emniyet direk -
törü Salihin atanma emirlerinin 
bugünlerde gelmesi beklenmek
tedir. 

İstanbul ilbay vekili Rükned
din Sözerin de bir valiliğe atana 
cağı söylenmekte ise de henüz 
resmen bir şey gelmemiştir. 

Sonra madame de Renal'e, bir 
az soğuk bir tavurla: 

- Görüyorum ki, dedi, aşk 
size hem yol gösteriyor; hem de 
basiretinizi kapıyor. Bugün yap
tığınız doğrusu hayran -oluna
cak şey; fakat bu C!kşam görüş
memiz ihtiyatsızlık olmaz mı? 
Bu evin ici düşman dolu; Elisa
nın bana kinini, o ihtiras halin
deki kinini bir düşünseniz e ! 

-O kin bana karşı gösterdi
ğiniz ihtiras halindeki lakaydh
ğa pek benziyor. 
. :- Lakayd bile olsam yine, 

sızı, benim yüzümden düştüğü
nüz tehlikeden kurtarmalıyım. 
Kazara M. de Rcnal Elisa'ya bir 
şev sonnağa kalkarsa o kız bir 
kf"lime ile her seyi anlatabilir. 
Mesela bir silah alıp da benim 
odamın yanma gizlenmesi ol
maz bir şey mi? 

Madame de Renal bir asitza. 
de kızı azameti ile: 

- N~ ! dedi, cesaretinizde mi 
yok. 

Julien kesip atar bir tavırla: 
- Ben hicbir zaman cesare

timden bahsedecek kadar alça-

Bu hususta tahkikat ve tetkikat 
yapmak üzere 1935 senesi temmuz a
yının 9 uncu salı ğünü yerine memur 
göderileceğinden bu yerde benim hak 
kım var diyenlerin ellerindeki belge 
ile birlikte idaremize veyahut tayin 
edilen gUnde yerine varacak olan me 
murumuza başvurmaları bildirilir. 

(12598) 

lamam, dedi; bu, bir alçaklık 
olur. Herkes gördüğüne göre 
hükmetsin. 

Sonra kadının elini tutup: 
- Size ne kadar bağlı olduğu

mu bilemezsiniz, dedi; bu ayrı
lış, içimi yakıyor, fakat bitme
den önce size böyle bir Allaha 
ısmarladık diyebilmek beni çok 
sevindirdi. 

Bölüm XXll 
1830 ADETLERi 

Soz insana, düşündUtuntl saklıya. 
bilsin diye bahşolunmu!'ltur. 

R. P. MALAGRİDA (1). 

Julien, Verrieres'e varır var
maz, madame de Rcnal'e gös
terdiği l•aksızlığa nadim oldu. 
"Bir zaaf gösterip de M. de Re
nal ile konuşmasında onu alte
demeseydi, beceriksiz bir kadın 
diye haffiserdim ! Bir diplomat 
gibi işini gördü, ben de düşma
nım olan mağlUbdan yana çıkı
Y?rum. Bu benim yaptığımda 
bl.f orta tabaka adamı küçüklü
ğü var; M. de Renal ne de olsa 
bir erkektir diye yenilmesi kibri 
me dokunuY.or. Erkekler! içinde 

Kaşe 

GRiPiN 
Sizi günlerce ıstırap ~ekmekten kurtarır. 

En şiddetli baş, diş, adale ağrılarım, üşütmekten 
mütevellit bütün sancı ve sızıları keser. Nezleye 

romatizmaya, kırıklığa karşı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ! 
GRIPIN kaşeleri RADYOLfN diş macuuu fabrikasının mütehauıı kim• 
yagerleri tarafından yapılır. Her eczanede vardır 7,5'1ıurufa ıatıhr. 

Basit ve az masraflı olan Doktor 
Stezskalin keşfi; her kadına kendi 
yaşından pek daha genç görünmesi 
imkanını veriyor. Yüzdeki buruşuk
luklar, Biocel tabir edilen ve cildin 
en kıymetli bir unsuru gıdaisi olan 
cevherin kaybolu_şundan tevellüd e
der. Bu, Viyana Universitesi Profe
sörü; genç hayvanlardan istihsal e
dilen bu cevher sayesinde ensaca 
gençliği iade çaresini bulmağa mu
vaffak olmustur ki bu cevher, şimdi 
pembe rengindeki Tokalon kremi ter
kibinde mevcuddur. Yalnız geceleri 
yatmazdan evvel tatbik edeceğiniz 
bu krem, uykunuz esnasında tama-

men cilde nüfuz ederek bütün buru• 
§Uklukları giderir. 

Cildi yumuşatarak gençleştirir.YU• 
zün zayıflamış adalelerini kuvvetlen
dirir ve gözaltı çukurlarını tamamen 

kaybettirir. Sabahları pudralanmaz· 
dan evvel beyaz renkteki (~ağsız) 
Tokalon kremini kullanınız. Bu da 
beyazlatıcı, besleyici ve mukavvidir. 
Münbesit mesamatı sıklaıtınr ve si
yah b~nleri giderir. Bu suretle ubaılı 
ve akşam kullanılan bu kremler, te-
ninize bir gençlik tazeliğini verecek• 
tir .Hemen bue-ünden tecrübesini ya
pınız. 

r= .. ~~~.~%~ ~ ~! U ~re~ 2~=ne~~!nb~ j !!klannı 
ıı ;ed::isile uğraşan Dr. A. KUTİEL'in tertip ettiti (NEOPROTEKTiN) 'I 
8 - ili.eıdır. Yakında piyasaya çıkarılacakbr ı 

bulunmakla şeref duyduğum 
şanlı geniş sınıf! Ben budalanın 
biriyim.,, 

M. Chelan, işinden çıkarılıp 
da papasevini bırakmağa mec
bur olduğu zaman kendisine li
berallerin biribiriyle yanşırcası
na teklif ettikleri evlerin hiçbiri
ni kabul etmemişti. Kiraladığı 
iki odayı kitabları kaplamıştı. 

J ulien, Verrieres halkına bir 
papasın ne olduğunu göstermek 
için gidip babasından on iki ta
ne kadar çam tahtası aldı ve 
bunlan.cadde boyunca, sırtında 
taşıdı. Bir eski arkadaşından da 
avadanlık bulup çarçabuk br kü 
tübhane yaptı, M. Chelan'ın ki
tablarmı bunun içine yerleştir
di. 

İhtiyar sevincinden ağlıya
rak: 

- Kibarlar arasında yaşa
makla ahlakın bozuldu sanmış
tım, dedi; çocukluk edip o par
lak muhafız uniformasını giy
din, kendine birçok düşman edin 
din,ama bu yaptığın o kusurunu 
bağışlatır. 

M. de Renal Julien'e, konak-

ta yatıp kalkmasını emretmişti. 
Olup bitenleri kimseler sezme
di. Şehre döndüğünün üçüncü 
günü Jülien'e bi nnisafir geldi: 
onun ta odasına kadar çıkmak
tan kocunmıyan bu adam öyle 
herhngi bir kimse değil, ilçebay 
de Maugiron'un ta kendisi idi. 
iki saatten fazla zamanı boş 
gevezelikle geçirdi, insanların 
kötülüğünden, miri mali idare
ye memur olanların pek de na
muslu olmamasından, zavallı 
Fransa'nın başından tehlikeler
den, daha bilmem nelerden acı 
acı şikayet etti, yanıp yakıldı ve 
Julien'i görmeğe gelmesinin 
sebebini ancak bunlardan son· 
ra açtı. Merdiven sahanlığına 
çıkmışlardı; yarı gözden düş· 
müş yoksul mürebbi, yarın mut
lu bir ile bay olacak "zatı,, la· 
zımgelen saygı ile uğurluyordu; 
tam sıra M. de Maugiron lutfe
dip Julien'in haline ilgi göster
di, para işlerindeki tokgözlülÜ
ğünü daha bilmem ne meziyet· 
lerini sayıp övdü. Nihayet baba· 

(Arkası var) 
N. ATA~ 
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1 Temmuz Bütün. Türkiye 
için Denizcilik Günüdür 

Geçen Hnekİ deniz yarrılanndan bir intiba. .. 

ı 'l'emmuz TUrkiye aulannda ka
botaj hakkının Türk bayrağına veril
mesinin onuncu yıl dönümüdür. Yeni 
rejimin bia bir zaferi araamda bu ö
nemli gi.inü Cumuriyet Halk Partisi 
bütün Türkiyede denizcilik günü ola
rak himayesine alını§ bulunuyor. 
Memleketimizin hemen hemen dörtte 
üçü denizle çevrildiği ve "ınevaim itiba 
rile de senenin hiç olmazsa bet ayı 
denisciliğe müsait olduğu halde, Türk 
aporculuğu denis sporlanm maaleecf 
çok ihmal ediyor. 

Türk ıulanndald haklann memle
ketin öz çocuklanna avdetinin onun
ca yıldönilmü münaaebetile Partinin 
bugünü bütün Türkiye için denizcilik 
günü yapması kadar deniz ıporlan 
bakımından yerinde ve isabetli bir 
karar daha tasavvur edemiyoruz. 

letanbuldaki yanılar için Dolma
bahçe - Ortaköy arasındaki kıyı seçil 
mittir. Bundaki isabet ııikirdır. Sa
hil boyunca balkın llt'alanması için 
mekteplerin bahçelerinden, Beşiktq 
iskelesi ve ciftnndan. Şeref atadın -
dan jstifade edileceği dütünülerek 
\'erilen bu karar aynı zamanda halkı
mıza bupü külfet ve masraflara gir 

me4en tesit etmek fırsatım verect ~ -
tir. 

Denizcilik fedenayonunun tf.&bit 
ettiği program ve hakem heyeti liste
sini apğıya yazıyoruz: 

ı - Birlik tekne kıdemsiz 
2 - 2 Çifte kıdemsiz 
3 - lkilik tekne kıdemsiz 
4 - Uç çifte kıdemsiz 
5 - Dörtlük tekne kıdemsiz 
6 - B\rlik tekne kıdemli 
7 - 2 Çifte kıdemli 
8 - lkilik tekne kıdemli 
9 - Uç çifte kıdemli 

10 - Dörtlük tekne kıdemli 

Hakem heyeti 

Saat 
2.00 
2.20 
2,40 
3.00 
3.35 
4.00 
4,20 
4,45 
5,10 
5,45 

Ahmet Fetgeri - Bat hakem. de -
niz binbatısı. 

Rıza Sueri - Denizcilik Federas -
yonu genel sekreteri. 

Kadri Yüzü - Mıntaka denizcilik 
heyeti baıkanr. 

Sait Kaptan - Ege süvarisi. 
Sait SaWıaddin - Mıntaka Mer

kez heyetinden. 
Şazi Tezcan - Mın'8ka denizcilik 

heyetinden. 

Btt§ i kta,,.ş • Fenerbahçe 
Taksim Stadıii<la Bugün 

Karşılaşıyorlar 
Eakl Galatasaray - Fenerbahçe re .. 

kabeti kadar merald:ılilr arasmda de
dikodu yapan Bqiktaf - Fenerbahçe 
§ilt maçı bugün Ta.kaim stadında oy• 
nanacak. Maçm oynanmamıa Fener
bahçeniıı itiraz ettiği ve il 
itibarla bu maçtan kaçmdrğr hakkın
daki rinyetlcrin de bu ıuretle amlSIZ 
çıktılı tebeyyün ettikten sonra bu -
günkil maçı futbol merakldan belki 
de ecnebi takrmlan kadar a1ika ve he 
yecaınla ıeyredeceklerin.1 ıüphe yok-
tur. 

Bu maçm neti4eai baklanda evvel
tien tahminler yapmak zordur. Fener 
bahçenin yeni antrenörün çalıttmna 
tarzile oyununu çok ;yUqtirdiği!1İ 
Servet ma~r münaıebetile sahada gö
renler; Bctiktqın Ankara maçlannda 
aldrjı neticeyi de hatırlayarak ilci ~
rafın alacağı neticeyi evvelden keırti
remedikleri için bir yandan yarım sa
bırarzhkla beklerken, diğer taraftan 
da her iki takımnı tabiri marufile 
9'haata,, taraftarJan. aralarmda ulu or 
ta tahminlerden geri durmuyorlar. 

Fenerbahçe takımının yann sahaya 
ne tekilde çıkacağım biliniyoruz. Bu
nuııJ.a beraber evveli bek hattından 
baflayarak takımı 1a&a bir tahlilden 
geçirelim. Müdafaada Fa.zıt. - .Yqar 
yahut Fuıl - Lebibi göreceğımız mu
hakkak. Pazr1m aon oyunlanm seyre
denler, 0*11 kafaıım hatti vurutlan· 
nı çok' daha düzelttiğini görmil§ ola
caklardır. Bence M>n oyunlarında Ya
prdan da daha akıllı futbol oynadr
imı iabat eden Fazıl, BC§iktat mu • 
hacim hattına eskisi kadar yumupk 
olınadrğmı isbat edecektir. 

Yqarla Lebibe ~ince; buntarrn 
her ildU de ayn ayn evsafta oyuncu
lardır. Yqann muntazam, uzun vu • 
nıtlanna, arla mildafaaama mukabil, 
Lebibin sakız gibi yaprfbnhğı var ki 
humı muhaciın hattını bu oyun ıon 
derece ıinirlendirir bir tarzdır. 

Fenerin haf bek hattı Eaa,t geçen 
nıaçlatdaki enfes oyununu tutturdu -
iu takdirde oyun üzerinde ,on derece 
miietair olacaktır. Bu OfUD'unun aya 
iuıda top tutmımaaı ,pulan iyi ıe-: 
rerek muntazam ıurette tevzi etmeei 
kusurem bir bal a1mıt vaziyettedir. 
Bu itibarla Bqiktq hilcum hattı Fe
nerbabçeyi geçen eeferldnden çok 
daha çetin bulacaktır. 

Ali Rrsanm merkez muhacim mev
kiine alınman ile Fener muhacim hat
tı lnsıunuz bir hal alnuttrr· Denilebi
lir ki bu muhacim hattını müsaade 
eteeler bile batka oyuncularla takvi
)'eY,e lüzum yoktur. Fenere yeni ilti
hak eden Naci 10D oyunlannda ao -

· tbglcil 

olduğunu iıbat etmiştir. Bu itıöarla 
Fener muhacim hattıBe§iktag için çok 
tehlikelidir. 

Bc§iktaı müdafaasına bakacak o -
tursak bu da sağlamdır. Nuriyi son za 
manlarda lstanbulda görmedikse de, 
anform bir halde ise .Fenerbahçe mu
hacimlcri için çetin bir ceviz olacağı 
tüphesizdir. Arkaaındaki kalecinin 
bazı ufak tefek hatalarını da hesaba 
katmak mecburiyetinde k\J.acak olan 
Beşikta§ bek hattı Fenerin bek hattın 
dan daha zayıf değildir. 

Haf hattına gelince Beşikta§ bura. 
da Fenere nazaran hafiftir. Hüsnüyü 
oynatıp oynatfnıyacaklannr bilmemek 
le beraber bu hatta Hüsnü ile Feyzi 
oynarsa muhakkak surette Fener • 
bahçe mubacimleri bu müdafaayı za
man zaman yaracaklar, gol çıkarmağa 
muvaffak olacaklardır. Begikta§ mu
hacim hattı hakkında söz söylemeği 
zait buluyorum. Fener muhacim hat
tından hiç aıağı olmıyan Beşiktaş mu 
hacimleri iyi bir oyun tutturabilirler
se Fener kalesine tehlikeli anlar ya -
ptacaklan muhakkaktır. 

Bu m4italeadan anlaşılacağı veçhile 
her iki taraf ta muhtelif bakımlardan 
müsavi kuvvettedir. Bununla beraber 
Fenerbabçenin gerek vücutça gerek· 
'! haleti ruhiye iti~le daha anform 
hır.halde olduğunu da unutmamak 
lizımdrr. 

,Bugünkü maçta terazinin bir gCSzll 
!enerbahçe lehine daha ağır basaca
grru tahmin etmekle büyük bir hataya 
düşmediğimizi zannediyoruz. Mama
fih bu yazıyı okumanızla maçı ıey -
retmek arasmda beş saatlik bir fasıla 
olduğuna göre o vakte kadar sabret
menizi ve her iki takıma da sinirsiz 
bir oyun çrkarmalannr çok samimane 
tavsiye ederiz. 

Sadun O. Savcı r- -·-·---Q Spor Tab~~aıer1 

Macar takımı gelmiyor 
Mıntaka Futbol heyeti batkanh-

ğrndan: • 
Macar gürq takımı gelemiyeceğini 

aon dakikada bildirdiğinden mücbir 
sebep ortadan kalknut ve evvelce 22 
haziran cumartesi yapılacağı ilin edi
len Fe~bahçe • Betiktat §ilt maçı 
23•haziran 935 pazar gürrüne alın -
mqtır. Bu maç pazar günü saat 17,30 
da Taksim alanında hakem. Kemal 
Halimin idaresinde yapılacaktır. Yan 
hakemleri l'alit Ozıflk v~ Feridun • 
d 

( fENNiN -=SON VE BÜYÜK i~AT~RI 1 -
istifade Etmek için ! ... 

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

Ucuz Fiyatla Televizion Ahizesi Nasıl Yapılır. Meraklı Bir iş ... 
Ucuz fiatla televizyon ahizesi 

nasıl yapılır. Kolay ve meraklı 
bir iş. 

Telsiz meraklıları için yazılan 
bu yazılan, kendikendine ve az 
masrafla televizyon sihibi ol
mak istiyenler dikkatle okusun
lar. 

işi inceleyelim : 
Radiovizion prensipleri, uzun 

yıllardanberi değişmedi. Ancak, 
radioteknikde vUcuda getirilen 
ilerleme ve evrimler ile ve bahu 
sus ulıra kısa ondlar üzerine 
yapılan emisyonlarla televizyon 
yakında yeni bir pratik gerçek
leşmeler alanma girecektir. 

Elde edilecek sonuçların yük
sek kalite yeni bir metodun kul
lamşı ile temin edilecektir. Bu 
yeni metot ultra kısa radioelek
trik emissiyonlara aittir. Bir de 
yeni ahız sistemi vardır ki, buna 
"katodik boru,, adı verilir. Şüp
hesizdir ki, yakın bir gelecekte, 
radiovize resimler almak müm
kün olacaktır. Bu resimler nis
beten küçük bir sahada olacak
tır. (20 santimetre yanlı). Fa
kat bunun kalitesi mükemmel
dir, amatör sinema projeksyon
larmuı kalitesine benziyecek
tir. 

Bu sonuç ancak özel radioe
lektrik iletler kullaml~ak elde 
edilebilir. Bundan ba§ka karışık 
ve pahalı radiovizion dispositif-

rT"
0

'ı 
1 - Neon'lu limba, 2 - Çıkq plik 
1imba. 3 - Telsiz reaeptör merkezi
ne ddğru, 4 - irtibat bobini, S -
Reglaj mukavemeti, 6 - Bobin, 7 -
Yardımcı alimantuyon, 8 - Iki 

plillı volv. 

lerine de ihtiyaç vardır. Bu çe
şit mükemmel bir radiovizion 
ahizesinin 5000 franktan fazla
ya mal olacağı şüphesizdir. 

Bundan Radiovizionunun im
tiyazlı zengin ŞJillfa mahsus 
olacağı an1aml çıkarılmamalı
dır. Fakir amatörler müsterih 
olsunlar. O derece mükemmel 
olmamakla beraber, oldukça net 
radiovizionlan muntazaman al
mak için sade ve az masraflı bir 
dispositif kullanmak mümkün
dür. 

Alıcı makinenin işlemesi, an
cak emissiyonun vücuduna bağ
lıdır. Fransada posta ve telgraf 
bakanlığı radiovizion, emisyon
larına başladı.Biri Paris, ikincisi 
de Radio-Lyon istasyonlan, nor 
mal uzunlukta ond'larla emisyo
na başladılar. 

Lyon emisyonlan otuz hat ü
zerinde yapılıyor. (Uzunluğu 
(Ond uzunluğu: 215 m. 40) 

Her salı saat 16.30 da 16,45 
te 22,15 te ve 22.30 da ve cuma
lan da 16.30 da 16.45 e kadar. 

Paris emisyonları daha muh
telif ve çoktur. İstasyon önce, 
öğleden sonra, normal ondlanm 
neşreder: 431 metre, 70 dir. Bu 
canlı resimlere terfik oliunan 
sadalar, Mont-Rouge'cı.td Ce
des Compteurs tarafından 250 
metrelik bir ond uzunluğunda 
neşrolunur. Gerek Pariste gerek 
Lyonda resimler 16, 2-3 ritmi 
üzerine ve 30 hatlı ufki eksglo -
ras onla ne uııur. 

Bundan başka bilhassa akşam 
lan, daha tef errüatlI resimler 
neşredilir. Ond uzunluğu 17 5 
metreden fazla değildir. Fakat, 
"neşir ritmiı, saniyede 25 resim
dir ve ufki eksplorasyon 60 hat
tır. Buna tekabül eden sadalar 
Paris posta, telgraf merkezleri 
tarafından 41,70 normal uzunlu 
ğundadır. 

Bu resimler, daha mükemmel 
ise de ahizeler daha kanşık ve 
pahalı makinelere mütevakkıf-
tır. 

Nere~en başlamah ? 
"Yüksek definisyon,,lu adı 

verilen bu yeni emisyonlar, ya -
km bir gelecekte, daha t&mlfll 
sonuçlar elde '!tmeğe yanyaccik
tır. Bunun içindir ki radiovizion 
sorakma alakası olanların hep
si, önce, sadeleşmiş ondlan ah
zetmeğe çalışmalıdırlar bunun 
için, sade ve ucuz bir makine 
kullaİın\alıdır. Bu gergin bir baş 
langıç olacaktır. 

Radioteknik'in yeni ve heye
canlı tatbikatına bir başlangıç 
te,kil eder. Sadeleşmiş ondlann 
ahzı, birçok telsizcilerin zannm
dan daha kolaydır. Bunun için 
gereken aletler hangileridir? 

İlkönce iyi bir. radiofQni ahi
zesi limndır. Çok duygulu ve 
güçlü bir ahizeye malik olmak 
şart değildir. Hoparlörde kuv
vetli bir duyuş yeter. Ancak 
dispozitif'm çok sadık yani mü
zikal odisiyona mükemmel ol
ması elzemdir. En keskin notta
n kolayca iade edebilmeli, bir 
fıçı sadası çıkarmamalıdır. 

Bu reseptör, usulüne göre ku
rulur ve neşreden merkezin 
emisyonu ile akorci olunur ho
parlör de daimi bir sada, adeta 
bir vızıltı işitilir. Bunun önemi 
yoktur. Asıl maksat resim al
maktır. Bunun için reseptörü 
bir .hel*!'lai berine&fiL fakat 
bir şua sistemine çevirmek icap 
eder. 

Bu sistem neon ışıklı bir lam
badan mürekkeptir. Camdan u
zun bir ampul, nadir ve hafif taz 
yikli gazle doludur. Bunun 
içinde düz madeni parlak bir 
plak ve karşısına ve etrafına ko
nulmuş bir fil mevcuttur. Plak 
üzerinde yüksek tansyonlu bir 
elektrik cereyanı işleyince birm
cisi portakal kırmızısı bir şua 
tabakası ile örtülür. Parlaklık, 
tansiyonun yüksekliği ile müte
nasiptir. Bu limbP~ bir bağlan 
tı ile işliyen radiofonik ahizemi
ze raptedersek, ı:şığm müt~
di değiştiğini görürüz. Plik, re
sepsion tesiriyle az çok parlak
laşır. Bundan sonra resmi ahz
edebilmek için,bize bir elektro
mekanik sistemi lizmı. Bu da 
çok sadedir. Bunun en klisik o
lam Nipkow diskidir. 

Bu diski, limbanm plakı önü 
ne koyunca ve istenilen ıüratlc 
çevrilince, bir resmin unsurlan
m, biribirini takip eden baııdlaı: 

YuJramta Dltlıea iki parça: Neon'lu limba ve Nipkow Diski küçük bir~ 
tdk ........ ~~illi...-...- mfkekkep optik .... ~ 
nar. Bu pertanıslardait televlae edimıiı reelm tetkik edilir. 2 - Neon'111 
limba. 3 - tki kutuplu enversör. 4 - Çıkıt plik ltmbasr. S - Ahcı mer• 
kezin çrkq hudutları. 6 - Tesadüm bobinleri. 7 - 0,5 ill 4 kapasite. 8 -
Mütehalif reglaj mukavemeti. 9 - lki kutuplu enversör. 10 - Hte. tansi· 
yon. 11 - Hte. tansiyon. 12 - Reseptör kütlesi. 13 - Yukarda. Neon'lu 
limbanm reseptöı!li merkıeze irtibatı görünür. Model sadedir. lki gok bobin· 
lidir. Yardımcı alimantuyon'u yoktur. lki kutuplu iki enversör, resim menft 
ıeldiği zaman onu çe"1rmeğe yarar. Bunu, her telsiz amatör kurabilirs Yu .. 

karda makinenin bütün parçalan ayn ayn gösterilmiıtir. 

halinde bir araya getirebiliriz. but, neonlu limba, 
Demek ki raddiovisörlerimizi 2 - Arkasmda disk istinat • l 

elde etmek için 30 delikli bir Ç'~ yerleştirilmiş bir mihvec 
Nipkow tecim diski seçeceğiz. uzennde b':11una~., • 
B 

• 3 - Disk, bır rheostat ile 
unun 35 - 40 santimtre kutru 'tanzim dilmi ·· ti b" eı-ı-.. 
lacaktır Bunlar b

• üz . e ş sura e ır ~ 
o : . . ıze ~O en- trik motörü ile çevrilir. Devir 11 • 

ne Z4 milimetrelik !ll•imler te- saat yelkuvanlarmm istikameti• 
min edecektir. B'! eb'ad her ne ni takip eder. 
kadar kısaltı~ ıse de b~ Eğer isterseniz, büyW.tilcü 
fazlalaştmlabilir. Bunun ıçın: pertevsizi ileri yerleştirirsiniz. 
10 santimetre kutru büyük İşte ahizeye ait parçalar bundan 
uvertürü bir pertevsiz kullan- ibarettir. 
mak üfidir. Bu pertevsiz resmi Mekanik baknnmdan biricilt 
4:5 ?.ioptri büyiilt~. P~!siz müşkül,disk'e tamamiyle muay
disk m 8 - 10 santimetre ustune yen bir devir hareketi yaptırabil 
konulacaktır. mektedir. 

Hulis~.radiovizör ,u parça- Dakikada 1000 devir yapd· 
lardan m~kke~ o~~: mak gerektir, saniyede: 16.2/ 3 

l - Radiofonı ahizesuıe mer- devir demektir. Bu da saniyede 
neşredilen resimlerin sayuma 
tekabül eder. 

Devir süratini nasıl kurmalı? 
Bugün, asynchrone synchronise 
tipinde motörler vardır. Bunla· 
rm sürati dakikada tam 1000 
devirdir. Eğer alternatif cere
yanlara malik bulunuyorsamz11 

bu motörü derhal kabual ediniz. 
Yoksa motör'ün süratini rheos-

~ tat vasıtasiyle tanzim etmek ge. 
rektir; lüzumunda sürat, me
kanik ovalama ile de tanzim olu
nur. Süratin tam olup olmadığı 
stroboskopi ile anlaşılır. Bunwı. 
pek belli olan prensipinden bu~ 
rada bahsedecek değiliz. 

Resmin bir kadrosunu yap • 
mak Umngelirse, sinema pro
jeksiyonlarmda olduğu gibi, mo 
tör'ün tesbitini temin ederek 
stator'un kütlesini gösterir biı: 
sistem kollaynuz. 

Şimdi, neonlu llmbayı telsiz 
ahizesine raptetmek işi kalıyor. 
Bu limbayı, hoparlör yerine doğ 
ru yerleştirmek kifayet etmez. 
Çünkü, daim cereyana maruz: 

lLiitfcn aaifaII çevitin] 
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iZMiRLiLE.R! BU SA VF A SiZiN iCiN 
Altınordunun K. S. K. ile yeni bir maç 
yapması için ortada hiç bir sebep yoktur 

ALTAY 
1 

Bu Ekmek Pahahhğı Buram 
~=~ ~~p~y~~kr ~açları- Buram ihtikar Kokuyor 1 

nm sonunda çıkan münakaşalar, 
dedikodular doğrusu hiç te ho
şumuza gitmiyor. "Federasyon 
şöyle demiş, "Mıntaka Heyeti 
bu fikirde imiş", "bu karar, iki 
'kişinin eli altından çıkmış" gibi 
karşılıklı boş sözlere ne lüzwn 
var? Vaziyet meydandadır: 

1 - Altay Altınorduyu yen
miştir. 

2 - Altınordu "K. S. K.,, a 
Öa yenilmiştir., 

3 - Şu dakikada "K. S. K.,, 
enlorm bulunmuyor. Eğer çev
rilmek istenilen politika mu • 
vaffak olursa "K. S. K." ile Al-

Vehap 

tınorau - ki şimdi biraz aaha 
!kuvvetlenmiştir - yeni bir maç 
Yapacak ve ümit ettiği gibi bir 
puvan fazla alabilirse şampiyon
luğu ele geçirecektir. Yani Al
tay takımını yenemeden şampi
yonluk tacım kazanacaktır. 

İzmirde futbol birçok tarafla
rından spor karakterini kayıbet
rnek istidadını gösteriyor. 

Herkesin bildiği bir hakikat 
\7ardır ki, lzmirde en önde rol 
oymyan bir ekip varsa o da Al
taydır. Ama hangi Altay? .. 
İçinde V ahab'ın da bulunacağı 
bir Altay takımı. 

Ve tam manasile şampiyon 
olmak istiyen bir takım her şey
den evvel Altayın karşısında 
kıymetini ve yüksekliğini gös
tennek mecburiyetindedir. 

Altayın İzmir gazetelerinde 
çıkan bir mektubunu okuduk. 
Bunda Altın Ordunun K. S. K. 
le yeni bir maç yapmasını lü-
2umsuz gösteren sebepler gayet 
ilzam edicidir. Bize kalırsa bu 
msi burada ıkesmek, vaziyeti ol
duğu gibi kabul etmek ve lzmir 

GırtlaOmdan bir fabrikaya esir olan Manisa ..• 
Ekmek, Aydın, Manisa ve İz- 1 tarda mutlak bir ihtikar olduğu 

mirde birdenbire ve lüzumun - nu göze vurmaktadır. 
dan pek fazla bir süratle yüksel Deniliyor ki; 
miştir ve yükselmek istidadını "Piyasada un fiatlarrndaki 
gösteriyor. yüksekliği devam ettirenler bu 

Acaba bu yükseliş iktisadi bir unları elde etmek için kullandık 
zaruretten mi ileri geliyor? Yok ları buğdayları Mersinden ev -
sa fırınlara un satanlar ve un velce pek ucuza toplayıp anbar 
yapılacak buğdayı ellerinde tu- larına doldurmuşlardı. Gümrük 
tanlar '"fırsat bu fırsattır,, diyip beyannameleri ile defterlerine 
ortalığı kasıp kavurmağa mı ka bir göz atmakla bunun böyle ol 
rar vermişlerdir? duğunu anlamak mümkündür.,, 

Evvela Aydından gelen şu ha Anlaşılıyor ki, Ege de üzüm -
beri okuyalım: cüleri ve incircileri tuzağa dü -

Aydın, (Hususi) - Aydın şürmek isteyen spekülasyon da 
belediyesi ekmek narhını Deniz laveresinden sonra, şimdi bir de 
1i un piyasasına göre tanzim e- bu un ve ekmek belası ile kar -
der. Bu, ~ydın'ı~ üzerinde du : şılaşmış bulunuyoruz. 
rulacak hır soragdır. Bunu geçı Eğer hakikaten bir ihtiyaç ol 
yorum • saydı da bunu karşılayacak huğ 

7 hazirana kadar Aydında ek day köylünün anbarlarından zi
meğin kilosu 7 ,5 kuruştu. 8 ha-

~~:~~a ç~~~~:~~~n ;~~~e72~ f~f :c~~k~~~1::ı~;~~ ;~~!~:~: 
kuruş narh verildi, 13 haziran _ bir para ile toplanmış olsaydı 
da un 8 lira, ekmek de 9,5 kuruş, ve un böyle bir buğdaydan ya -
14 haziranda un 9,5 lira ekmek pılsaydı buna hiç bir diyeceği • 
de 10,5 kuruş oldu. miz olmaz ve hatta köylünün 

Dün un bir lira düştü, fakat yüzü gülecek diye memnun da 
ekmek narhı yerinde duruyor. olurduk. 
On günlük bu un ve ekmek pi- Fakat, esasen keseleri şişkin 
yasası değişimine göz atan her olan ve işleri zaten tıkırmda gi
kes,bundan fabrikacıların fırsat den bazı vatandaşların pek bü -
tan istifade ederek istedikleri gi .yük bir açgözlülük göstererek 
bi oynadıklarını anlar. bütün bir mıntakayı kasıp ka • 

İzmirden gelen haberler ise vurmağa kalkışmalarına göz 
piyasada 800 kuruşa satılan un yummamalıdır. 

EkmeGfn gemi azıya aldıl)ı Aydından bir gtirUnUş. 
şam~yo~uğu ctrahndahl~rs-~

1
-------------------------~ 

lann tatmini ıiçin bütün bir sene nına çrkmak ve bol ölçüşmek l Altay sahada kazanmıştır. 
~alışıp gelecek sene er meyda- doğru olur. Masa başında mağli'ıp edilemez. 

lzmirin Alsancak stadyomunda bf r maç! 

Garip 
Bir Vasakl 
lzmirde geçenlerde Türk

olis bir gazeteciye fena mrıa· 
mele etmişti. Şimdi Izmir bor
sasının bütün gazetecileri, hal
kı tenvir etmek imkanlarından 
mahrum etmek istediğini öğ • 
reniyoruz. Bu bir hayli garip 
hadise hakkında Yeni Asır ga
zetesi diyor ki: 

Borsa kayıtlarının T ü r k 
matbuatına açık bulundurulma. 
sından istifade edenler Türk 
müstahsilleri ve ticaretle uğ -
raşan Türklerdi. Borsa komi· 
seri değişince Türk gazeteleri· 
nin bu sahadaki çalışmaları Jü. 
zumsuz görülmüş olacak ki, 
borsa kayıtlarından gazeteci -
Terin istifadeleri yasak edildi. 

Bu emri veren bizzat borsa 
komiseridir. Acaba komiserli
ğin böyle bir emir vermcğc sa
lahiyeti var mıdır? 
/ zmirli arkadaşrn bu son sorgu 
suna biz de cevap arıyoruz. Zi
ra biz bütün resmi ve yarı res
mi müesseselerin kendi mes'u
liyetleri altında cereyan eden 
işlerden ve hareket l"fJ r -
den memleketin yüksek men -
laatlerini bozmıyacak bir şe
kilde olanlarını her zaman ga
zetecilere ve her vatandaşa 
açıkça göstermelerini doğru 
bulanlardanız. Bu. içinde ya
şadığımız ve beğendiğimiz re
jimin ilk esasıdır ve hatta 
böyle olduğunu bu rejimi bize 
verenler her zaman tekrardan 
geri durmamaktadırlar. 

lzmir borsasında gazeteci -
/erden ve el karı umumi yeden 
saklanacak nasıl bir gizli ha
reket, bir sır vehmolunuyor ki, 
bay komser böyle yüksek 
_perdeden bir: 

- Yasak! 
Savurmağa lüzum görüyor • 

lar? 
Bize kalırsa lzmir borsası, 

kendi hareketlerinin en geniş 
şeklile gazetelerde göze vurul
masını istemelidir. Zira lzmir 1 

müstahsili ve 1 zmirin spekü
lasyondan çekinen tacirleri, 
spekülasyonun bir nev'i bitin
ce bir başka nev'i başlıyan bu 
lzmirde, her yerden ziyade bu
na muhtaçtırlar. Türkiye ekono 
misinin başında, Türk rejimi -
nin ana hatlarına en müvazi 
hattı resmedebilecek bir kafa 
bulunmaktadır. 

Zannetmiyoruz ki, CelaJ Ba
yar, Izmir borsa kayıtlarının, 
1 zmir ve Türkiye gazetelerine 
kapanmasını doğru bulsun. iz. 
mir borsasının yeni komiseri 
eğer kendisine bir müstesna 
hüviyet kurmak istiyorsa yeni 
görüşlerle çalrşmağı benimse -
melidir. , _________________ ../ 

Bir hakaret 
Meselesi 
İzmir gazetelerinde şöyle bir 

şey okuduk.: 
"Bakkal Zekeriya oğlu Bay 

Basri, vazife gören belediye za
bıta memuru Bay Kemale ha • 
karet etmiştir., , 

Bu küçük havadisin ne hük
mü ve ne değeri olabilir diyecek 
siniz? Zahirde küçük ve değer
siz görülen vakalar vardır ki, 
içtimai bir yaraya, içtimai bir a
cıya delalet ettiği için büyük 
bir önemi olabilir. 

Acaba bakkal Zekeriya oğlu 
Basri, bir belediye memurunu 
vazifesi başında tahkir etmek 
için nasıl bir mecburiyet duy -
du? 

Bir belediye zabıta memuru -
na, sebepsiz hakaret etmesi akıl 
ve hayale gelir mi? Hakaret 
etmek için, ya hakaret edilmiş 
olmak, yahut havsala haricinde 
bir tazyike maruz kalmak ge -
rektir. I 

Halk ile belediye memurları 

Kimleri, Nasıl ve Ne Suretle 
Temsil Etmektedirler? 
Bunu Öğrenmek isterizl 

Bir otobUs ... 
Buca ile İzmir arasında işli

yen otobüslerden ve Buca ile İz
mir Şarbayhklarmdaki bazı me
murların bu otobüslere karşı Ia
übali ve lakayt hareket ettikle
rinden bahsetmiştim. Dün bir 
mektup aldım. "İzmir Esnaf ve 
İşçi Birlikleri Sicil ve Tabak -
kuk Şefi" Rıdv:an Kızıltan, "Bu
cada Aşağı mahalle mümessili" 
Aslan ve Tüccar A. Galip imza
larım taşıyan bu mektubu oldu
ğu gibi buraya koyuyorum: 

.. 12 - 6 - 935 tarihli nüshanızın on 
birinci sahifesinin beşinci ve altıncı 
sütunlarındaki yazılarda Bucaya işli
yen otobüslerin fazla yolcu aldıklan
nı ve belediye çavuşunun bu hali gör
düğü halde müdahale etmediği ve 
hatta lzmir belediye çavuşlannın da 
gördükleri halde alakadar olmadıkl~ 
rı okundu. 

Makale baştanbaşa yalandır [Ne 
cür'et!] Biz Bucalılar otobüslerimiz
den ve onlan idare eden memurlann· 
dan fevkalade memnunsunuz. 

Kaldı ki, Buca Belediye 
Başkanı ve biluumum memurlan 
vazifelerini tamamile müdrik ve bu 
gibi yolsuzluklara asla göz yummaz 
N A M U S L U memurlardır. 

Esasen o yazıyı yazan ( 1) henüz 
reşit olmıyan, iyi ve kötüyü tefrik 
edebilecek bir çağda buunmıyan bir 
çocuktur. Artık bir çocuğun bu gibi 
işler hakkındaki fikir ve m.ütaleası
nın ne kadar doğru olabileceğinin 
takdirini sizlere ve karilere terkede
riz. 

Zaten ona bu makaleyi yazdın:nağa 
saik olan mesele kendisinin belediye 
tarafından şehrin mamuriyetini temin 
maksadile sokaklara ekilmiş dut ağaç
larının dallarından keçisine yedirmek 
üzere bir miktar kesip götürmekte 
iken vazifesini bilen Buca Belediye 
Çavuşu H::şim'in kendisine tevcih et
tiği sualden ve tevbihten ( !) mütees
siren gayri varit meseleler ihdas ede
rek efkan tağlit kastile yaptığına ka
naati kamile hasıl olmuştur. 

Keyfiyeti Buca Şarbayhğından da 
tahkik ederek anlıyabilirsiniz. Binne
tice yazılan yazılar kamilen hakikat
ten uzaktır, tekzibini hakikat namına 
rica ederiz.,, 

Nasıl buldunuz? İnsana hay
ret veren bir cür'et ... değil mi? 

Cevap verelim bu baylara: 
1 - Biz yalan yazmayız! Ev

velemirde bu böylece malUm 
ola. 

2- Biz o yazryı yazmış olan 
gencin reşit olduğuna, iyi ve 
kötüyü pek ata tefrik edebildi
ğine yüzde yüz kanaat getirmi
şizdir. Zira Buca - İzmir ara
sında o gün o dopdolu otobüsü 
§arabylrk kokusunun çevirip 
durdunnadığmı, bila!kis içinde -
kileri biraz daha sıkıştırıp ken
disine yer açtırmış olmasını 
hayret ve hiddetle gören ve bu
nunla da kalmayıp eline kalemi 
alan, İzmir ve İstanbul gazete
lerini harekete getiren bir va
tandaş iyiyi ve kötüyü biribirin
den ayırt edecek bir insan ol
duğunu ispat etmiş demektir. 

3 - Biz bu vatandaşın gös
terdiği güzel sinirliliğin hayra-

arasında her yerde kardeşçe bir 
münasebet devam etmektedir. 
Acaba bu çirkin hadise neden ol 
muş? İzmir şarbaylığı bu işi iyi 
ce bir tetkik etse de aslım öğ -
rensek. 

nıyız. Eğer Bucada böyle ha
reket eden vatandaşlara "reşit" 
değildir, "henüz çocuktur" deni
liyorsa bütün Bucanın reşit ol
mamasını ve Bucalılara "henüz 
çocuktur" denmesini tercih ede· 
riz. 

4 - Biri tüccar olan ve ikisi 
büyiik ve debdebeli unvanlarla 
imza atmasını seven bu üç Bu
calı bize Buca Şarbaylığından 
"tahkikat" yapmamızı tavsiye 
ediyorlar. Aca:ba Buca Şarbayı 
bugüne kadar neden harekete 
geçip bize Iazrmgelen ve bekle
diğimiz cevaplan, "izahatı" 
göndermiş değildir? 

Yoksa Buca Şarbayı gazete • 
!erin neşriyatını takip etmek 
"ten~zzülünde" bulunmuyorlar 
mı? Bilinmelidir ki, bir gazete 
müşahedelerini ve kendisine 
bildirilen şeyleri gözönüne ko
yan vasıta demektir. Herhangi 
bir vatandaş veya resmi ,yarı 
resmi bir daire bunları görüp 
okuduktan sonra eğer ilave ede
cek, karşı koyacak bir fikri var
sa derhal yazıp göndermek 
mevkiinde bulunur. Gazeteci 
kapı kapı dolaşıp "şaııbaydan 
lfıtf en beyanat aramaz" ve zan
nediyorum ki, Buca Şarbayı o 
yazıyı neşrettiğimiz gün oto
büsler meselesinde hiç te bizi 
tekzip edebilecek bir vaziyette 
değildi. 

5 - Bu garip mektupta şöyle 
bir kayıt ta var: 

"Bucadaki memurların hep .. 
si yolsuzluklara göz yummaz, 
namuslu adamlardır." 
· Bunu yazmağa neden lüzum 
gördünüz? Biz kimsenin namu
sundan bir şüphemiz olduğunu 
ihsas bile etmiş değiliz ki.. 

6 - Ve baylar, siz nihayet 
kendi namınıza söz söyliyebilir
siniz. Buca halkını temsil et
mek sıfat ve salahiyetini size 
kim verdi? 

Şimdi ... Bütün bunları bir ta• 
rafa bırakalım da şunu soralım: 

Acaba otobüslerin şarıbaylrk 
kolcularile olan münasebetle -
rinde yazdığımız yazılardan 
sonra bir değişiklik oldu mu? 
Yani bu baylar otobüslerin dolu 
olmasına atık göz yummuyorlar 
mı'? Yoksa işler, yine eski tas, 
eski hamam mı gidiyor?. 

Zira, Anadolu gazetesinin 2ı 
Haziran tarihli sayısında "Ay .. 
dm" dan yazılmış şöyle bir. 
mektup ta okuduk: 
Aydın muhabirimiz bildiriyor: 
Karacasu'ya gidiyordum. Kuyucak 

pazannda bir Nazilli kamyoneti gör
düm. lçi, üstü, hatta çamurlukları ve 
motörün üstü yolcu ile dolmuştu, şo
förim yanına 4 kişi oturmuştu. Keza 
Nazilliden Atça pazarına giden ayni 
durumda bir kamyona daha rastgcl
dim. Kazalar, facialar bunlardan do
ğuyor. Şarbayhklann buna dikkat et
meleri gerektir. Bu şekilde yolcu ta
şıyan kamyonetler, şehir kenanna ge
lince, bu fazla yolcuları indirerek 
kendilerini kurtarıyorlar. Kontrol 
çerçevesi jandarma ve köy muhtarla
n ile de takviye olunmalıdır. Bu va
ziyet çok önemlidir. 

( 1) Aslında ''sahibi nıalaleu diye 
yazılmıstfü 

• 
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Diinya Gazetelerine GOre Hidiseler 
. .. 

KOLLEKTIF GUVENDE DENiZ HAKiMiYETi 

lngiliz Metodu 
200 Metre Derinliğindeki Ma
dende 380 Mahkum isyan Etti/ 

Samml Hoare 
Soir'du: 

Y.W• tılfki1 edilen ve Padlmen
tonun Jauanma pkacak olan lnpıis 
fa~ btlylk bir vuife karpmnda
dır~aldb dahilt politib balamın 
dan, ba senenin nihayetinde yapıla -
c:ü olan 1eçimi buıdayacaktır. Fa
bt 9Uif..ı wu...a dıt ayua bala • 
mmdaa p nasiktir. Çiinldl lnsflis 
hilkOmeti İııcilterenin prestiji nok
taaından üzerine aldıp buı vazifet.. 
ri iyi bir ıurette neticelendirmek mec 
buri,.eiadedir. Bunu için Jnptere
nin •ler aiyuMında deiiJae bile ta • 
kip ettlli metotlarda buı d~ğifiklik
ler olacaktır. Bundan hiç ıuphe et • 
memtlicUr. Mae Donalct'm yerine BaJ 
dwln'ln. llr )lıon Slmon'un yerine 
Sunuel Houe'in ıeçmeli. Ye Edenin 
kabinede J>Ortf6}'aib baDn olarak kal 
maaı •• ulUalar kurumu audinde Av
rupa71 allkadar eden meaeleleri ta -
Jribe meaıaar olmuı. en eta1h deiifik
liJdercUr. Hulba olarak söylenebilir 
ki, !qittennln dıt liyalUI bu Uç a -
damm llyUyecekJeri ilke bailıdır· 

ftiltfı timdlden ölmU, •yılabilir ÇUn 
kil İtalya ve! P'rallla buna ıtiçlillde ra-
11 olabileceklerdir. 

Fakat farn muhal Roma ·~ Pariain 
buna muvafakat ettikleri kabul olun
A bile, bu takdirde Venay ancllqma
undaki merkue ait 1mnnlarm tadiU 
etrafında dddS mopwata ~-
tir. 

SIUhlanmanm birbirine baibbiı 
Byle bir prensiptir ki. his anhpma
muhp mOMade edema. 

Eter andlapmnın uked YI haftl 
kısmı tekrar tetkik eclilmene, denbe 
ait lamalan ayn olarak tetkik oluna-
mas. 

BALDVlN 
pdan bBtUn premlp anlaplalarma 
ratmen tngiHa metodu yeni bir plana 
A pecektir. 

Roland de lf.M 

Patis Soir'dan: Difer taraftan müdüriyet, böyle 
NftJOl'k 19 - BucUn bütOn Nev- bir müzakerenin yapılamıyacağıru ve 

york. 200 metreden fazla derinliğin- fiklyetleri dinlemiyecelbü bildirmİf 
de bir saaden kuyusunda cereyan e • ve konupnalar dunnUftur. Bunun ü
den bir facıayı heyecanla takip etmek zerine mahk(imlar tekrar cfiriiltiiye 
teclir. batlaJmılar, ve kuyudaki arabalan ta 

Filhakika Amerllcalılar, hapishane- flY&n btırlann yiyecekleri unwdara 
lerde pkan bnpklıldara ahtkmdir • atet vennftlerdir. Nihayet bu duman 

F_.._, b .. u.. kan ka klılc h 1ann tc.ındilerinl boiacatmı an1aym-
1ar. ...t u_. .... çı np ' ep ca atqi kendi kendiferine söndünnüt 
llnden bulandır. Çünkü iıyan ~den ~rdir. 
adamların ne kadar büytlk bir Umitıb 
Ule kapddılclamu ve ne mUthit bir Müdüriyet kendilerinin üzerine yi-
lrarar nrdllderiai &6atermekteclir. ne bir çok adam ıevketmek istemiısc 

itte bldiseler: de bunlarm her tetebbüiü neticesis 
Kanaaı ctınleti dahilindeki Lonlinc ka1nut ve nihayet mahkQmlann zabtı 
~ mabkQmJar ileminde, rapt altına almaımyacatı anlatdmıt-

fiddetl " dehfetile mqburdur. Bu, tJrYeni ıelenler, teslim olunmadığı 
orada cllalpHnin futa olmaamdan do- takdirde liWı 1cullanacak1amu bildir-
ta71 ~elki mahkGm1amı en •irt mitler, bunun Uaerine mabkOmlar, e
tefalt de maden ocaklarında ğer ıiWı atılacak oluna, ellerinde bu-
~· Herp ekip ekip maden lcuyulan- ludan on bir ıardiyanı derhal öldüre-

... ı--ıa B·......ab· ceklerini siyleıniflerdir. na iner•• orada~,.._ r. ıua ı top Bu tehdit karflllllda mahk6mlan 

Journal de Dibats•tan: 
Londra deniz anlatmaaımn teknik 

neticeleri, zanneclildiiinden daha çok 
ciddidir. Filhakika lngiltere, ıenel sa 
vaı esnaaında kendisine bu kadar fe
nalık yapan denizaltı gemilerine bir 
müu!ftl!ha ~esi, kabul etmiftir. 
Şimdi tatbikatta bu yüzde 35 niıbeti
nin ne neticeler vereceğini tahlil ede· 
Um: çünkü bu andlqmanm bir pren
sibi de, difer devletler bahriyelileri· 
Din Inılltere tonaj ttandardına &öre 
tamim etmektir.Bu "altın bir mibı,ı, 
da defildir. Çünkil lnıiliz tonajı, lira 
aibi Büyük Britanyaıun ant ihtiyaçla
rına ıöre delitebilen bir teyclir. 

Eter Vqinıton ve Lonc:lra andlq
malarile teebit edilen rakımları gözö
nine alacak olunak ton hesablle ıu 
mubyeeeU latatittikleri elde ederiz. 

lnalltere Almanya 
Saffı harp ıemlleri 525.000 183.700 
Tayyare gemili 135.000 47.250 
Kruvuar (a) 148.000 52.080 
Kruvazör (b) 192.200 67.270 
Destroyer 150.000 52.500 
Tahtelbahir 52.700 18.445 

YekQn 1.203.700 421.295 
(Bittibi tahtelbahir kateıorisini 

yllzde 45 e yiikaeltmek imkan vardır) 

miz için pyri lclficlir. Şimdi 600.000 
miktannda olan tonajımımı içinde 
bugUn harp laymetini tamamen kay• 
beden 200.000 ton ıemi .ardır. Geri· 
ye kalan gemilerin ancak 250.000 ton 
son eiıtemdir. Demek Alman tehlike
si açıktır. Barizdir. 

Saffı harp ıemUerini nuan itiba
ra alınak, Almanya Franaanm Va• 
ıinctonda iltecliiinden tok futa ne 
rildlDP &6rtlrilz: yani 17 s.ooo ton 
yerlıie 183.7.SO ton. Halbuld. bu Jra. 
tegori ilzerinde 40.000 tonluk Deut· 
ıchland'la Almanya bize faiktir ve 
timdi de 22.000 tonluk caniler yap • 
tırmaktadır. Anlaımanm eo huau 
tarafı budur. 

Blsim rt:tae ~ deniza1. 
tı cemile oJaeütL Falrat Bir Sa· 
muel Houe•tn mektubu imanı enlfite· 
ye •iiıilldqen mannnlarta doludv.ı 
Hatti, bidm denüaltı llllhlamma 
ortadan kaldmnak ve yalıat, heplinl 
toptan ualtnaak için ...ı,.tlerc1en 19 
tifade MPnwi bile dUfilnUJmektedit. 

Şimdi ne olacak? ln&Dls cı.tlan • 
na. denlsaltı ıemllerine lrarp yap • 
tık1an taarrusdan maada, birde keneli 
ıtandard filolarma nalUUl bWm t,o. 
najmmm ne olacapu aoracaldanbr. 
Lava! - Pietri notalı bu suale pncli • 
den cevap vermiftlr. Bilim nslfemis 
Şimal denimde Venay ............ • 
nm tek taraflı yırtrhDawna karp, em
niyetimizi muhafua etmek olacaktır .. 

Inpkerenin harici li)'mamm • • 
rih ve kati olmalı lhımdır. Çilnki 
lılç lam etmeden .ayUyebilirb 1d AY· 
rupaımı bant n niAmı ona ballıdır. 
Bu noktaf nazardan onu pdillk •
rih lllSnallyorus. 'Londra Yenay and· 
,........,.. au- 1rarar1arma •• Ce
nevre liyuamna balh oldaiumı teyit 
ediyor. tnaUtmenin banp karmam• 

rak altında çalıpn amelelerin mazhar - bırakarak teslim almak çaresine 
~ oldukları teJlerden biç birinden iati- ~ 

fade etmesıer. Ne alkol kullanabilir • bq vurulmuıtur. Fakat &siler bunu 

Ejer bu nazari rakkamlar yerine 
Ingllterenln hakttd tonajını ele ala -
c:ak olunak, bunun 1.203.000 rakka
mı yerine 1.250.000 oldutunu görii -
rüz. 
Şurama clikkat etmek llamdır 1d, 

bu tonajda 500,000 tonluk eski gemi
ler dahildir ve lnglliz amiralliği, Al
manlan kısmen ıeçmek için anlaıma
ya razı olmqlardır. İngiltere 1927 
danberi, Nelloa •e Rodney'den batka 

.Alman1arm tllDJemuu lrarpam • 
da evveli ilteclillmls 600 bin ton ki· 
fi defildir. Onun isin. andlapnalarm 
bize verdikleri ıarantiyl tenkit et • 
mekten dolayı bizi muatap tutmama• 
bdır. Bilha11a aaffı harp canileri için, 
Vqincton andlap1Uınp kabul .etili 
ı 7 5.000 ton mlktan, ciddt ıurette faı 
.............- :Al ?,.,. ,..ptftltlt 

dan 1dmli ıGphe etmedip pbl bwi • 
lardan da ıUpbe olunamu. Fakat in· 
silis metodunda iMamn blru a1duu 

tt'l • d 
salahiyettar ağızlar bunu tekrar et • 
mekten çekinmiyor. 

JlalOmdur ki ba ko1lektif stlYen 
.ı.ıemi. ancak, tefekkül etmit benfla 
bdl'Olu dahUinch, aiWa tahdidatmm 
ıtnel bir IURtte tt0 dmi ile elde edi· 
tir. Blll)dan tu netice pkar ki. lillh
._ n cDnn aeneleri birbirlerin • 
c1en a,nlamas.. Onun için ilriainin de 
blrdea halledilmeli cerekdr. 

JPabt Inpıtere buna bakmadan, 
~ De kendllini dotrudan dol
nya alakadar eden ild mesele etra• 
faada serllfll1or: clenis maeleli •~ ........... 

..-a IDIHJe IHriade tncmsJerle 
"1.....ı.r anla.,....ardır. Buna ma
na AJmanlann denis kuwetlerini in· 
sDterenin yllc1e H ine ma.a.t ola -
c:ütsr. Fu.t bla t16tar 1"*- " I
telya ipa PJUI lrabat delil&. Yat
na lalDU'-'. iM& Mlaım,ı diler all-
Jradlıt cleYı.tlerin ............ vena, 
and!ı..-11nm ,.nldea .... ıeçi-
rilmeılne ballı .............. itte ln· 
aiUa mttodUDU D1i-Jr isin lls1& 
s•ldlea nokta budur. 

PUukllrl lqm. • A1maa J11W1p 

Eclen'ln Parla HY•· 
hab ve Fransa 
ltienlıa P..V. 7flllfılr Preti t.I· 

• •• r.,,.,,. • ..,.,. ,ıqo,. iti: 
-~., ...................... 

ter ve hattl bu kadar çahpnap rai • evvelce tahmin ettikleri için içerde 
men bolca cıda ahrlar. kendilerini bir kaç hafta be.leyebile-

Bunun için onlann bu Umttsizlili cek cıda bulundurmalı da unutma -
bafka bir yerlerde aramamak lbım- mıflardı. 
dır. Aynca müebbet lcilrck mahld\m- Fakat mukavemet tlmit edildip ka 
1an kendilerine bakan doktorlarmdan dar urun ıürmemiıtir. 

~~...Hl_le~eri Bu aabaJı aut '9 da .... ı.ırClİD)a{_n
lnRifliM, .:..._Af'')'dlftll111111ll!!l!llrlt'111ftı&: ~nrmtin' 1-

tor "iyidir,. dediği için zindana tıkıl- kisini dışarı çıkarmrılar ve ıu prtlar 
DUf ve orada ntürreeden ölmüttür. 1ae~Jı. takdirde teslim olacaldamıı 
Bu ıiklyetleri doiru mudur, değil mi &ndİrmiflerdir. 
dir? Bunu katl ıurette kestirmek cUç 1 - Yemekler ll1ah edilecektir. 
tür. Amtırikadakl allbdar makamlar• 2 - Hapishanenin mildilril dejife-
da bu meeele etrafmda yaptıkları tah· cektlr. 

-L- -ıu..auu _J Jrilrata dair •la bir ketumiyet muha· 3-Alilere brp hiç bir mukabelel 
5ırw 1119 C.•ı w --· - fua etmektedirler. Yalnız fU mubak- bilnaiail pılmıyacaktır ,._ a. 11••• fqff..,,_ --1r '-'--- 1...1 t-nrek --Lt.A-•--, _n_a_ u- . ya • ol- ,;..lilti ı..u;. .,,,.,,.,.. ..... aaauı- ,.. &u 111U1&uıuıan AAA&"ı Fakat direktör bunlara telefonla 

tat•-- w.fen ~--1- •hı (ila· mumiyeyi kendi sefaletleri üzerine ıu eevabı vermlttir: 
-...-. _,_. sekmek için isyana 'karar nrmifler 

ti7Cff) N ....._, (leohlMe) ö.. ve ı.a .. bir tarafa bir aınntı çıkarma· -Çorbum buırdır. Çıkın ve içini ..,.,. ,,_.,,.,_ ... w..ı.i ~. -Y Yolraa han deliklerini kapatır, hepl-
7«1• oW.,_ 11.,_1.,,..,,.., B • llllflardır. nki bolanm-
cfen .-, Aorw,,_.. ...... pi Dün aabü mt l>qte, mutat oldu- Buna kartı mahJdUn1ann cevabı ıu 
~ wı... 6ir .ır .. ifln M6il Mlil· iu Usere 380 mabkQm, maden kuyu- olmqtur: 
dir: . tuna inmiıler " birdenbire 11 muha- - OUlme kadar mtlcadele edecelfs 

;,_ t....ıc lilılr ,.,.,_ •nlNll- fıma UI~ htıcum ederek aiWı1anıu ve ıarcliyanlarda _.zimJe beraber iSl• 
•• ,ı ~- L! aJmıt1ardrr. --L..· ..,_ •• -r- -: Bundan IOftd derhal kablolara ko- ..-ıır. 
"E,.,. ı,..uı.,., i4.U. .ttili liW. tufllnıflar, ve uaıuıörleri idare eden Bunun Userine mtıdtlr derhal .... 

,....,_. .1,..;ıa el6irlili ..,...__ telleri kemaek iatanitJerclir. Fakat deliklerini bpatmJt ve ma1ılriUnlar 
,... .,..,._, •~iden .,... .._ tam bu esnada imdat ipretini alan ha haYUUkktan yan ..tmleadt bir~ 
,,.._, E.t• 6qiiMi 6iitiin .,..... piabane mOdilrO derhal linmıelen de baln'mal• bet'•autlardır· 
l.,.,;l ......,.,.,..,. l,..uterenin W- tedbirleri ittihu etmif ve elitlerine 1ca Nihayet. ps maılr.elerile m&cehha 
,.,.._. .......,. ~lilı ,_inli- dar mu.eıw., ıösyap döktüren bom- prdiyanlar kuyu,. lnmltler n lal& 
7C91ııİr. h .abfili qiee ,..,.,.,. ba1ar1a mi1cebhu prdiyanlar, büyük bir micadeleden tonra hepeinl alarak 
....w.r. LoMrw • ,..,... ile 6eW.. zırhh bir uansörlı maden kuyusuna dıpn çıkarmıtlardır. 
... ,.,. 1tMlı .Walmw imMh W. lndirilmitlerdlr. MahkQmlar 40 aut madende kal • 
.. OllnleA .....u.i Uw ..... llahtctm1at kendilerini yuhalarla mqlardır. Madenin tekrar itleJebillr 
.. W1auol •••fQ.d U... .,._ brplumf. fakat buna ralaıen gardi- bJr hale ıetmeai için uprl t1ç bafta 
,....,. yanların yalım biri1e konupna71 ka· lbımdtr. Çilnldl miabk<bnlar içerde 
_______. ....... o n bul etmitJerdir. çok tahribat yapmqlardır. 

hiç bir aaffı harp pmlli ,.,....... -

tu Bler, ~. Pnnm ıak -
kamları ile mukayese edil~ ıu neti
celer elde dilir : 

Almanyaya bbim Cenewedeld itte
ilmiMtn 200.000 ton eklik bir milı: -
tar ...nJmektedlr. :Şu bidm ~eti-

p"bi stratejik ~ te1lff 
etmek için yedi sene O.erine aynlmıf 
bir proaram tatbik tdlmelldlr~ 

Bu ıniktarm mlnelaıp• yapddıtr 
nman ıncnu atıaı.ıun dereceliDf 
tilçmut oı.caııs . 

-Jllljtleml lst•rim. lıte gocaluıırız. Hem de oll•nl 
- Eyvah/ Şimdi ona ne İ§ bulmalı? 

(Rfc et RK) 
- ----- . --- -------·---- ---- --- --- ----------- ·------

No.n 

Eılı•t WALLACE 
l&bnede cörilnmefe baflanut • 
tır. Daha evvelce de hususi po • 
liı hafiyeliği yapmağa batla~ : 
ğı doğrudur. Gazetelere verdiii 
illnlarla muvaffakiyetlerini an
latıyordu. 

Qer9 kendiaine it veren yok
tu. o ek hakikatte it arıyor de
lildi. Ancak lrafumda hazırla· 
dığı btl)'Ok plbm tatbilana 
~ için Unat bekliyordu. 
tik cinayetini yaptıktan aonra, 
guetelere ilin vererek, katili 
bulabileceğini bildirdi. Tabit 
onun için katili bulmak güç bir 
ıey değildi. Çünkü katilin eline 
tabanca)'l veren kendisi idi. N• 
tekim .bµldu ve o zaman-
._ i . et .,.., 

Onun da Utediği bu idi. Artık 
ban4aa IODl'a Kızıl Çemberin 
Wbd... 11inYanlar, hep Jren. 
diaine mUrac:aatı tercih edecek
lerdi. 

Yale ba •retle kendlıinin 
tehdit ettJll ....,,,,.rı. ctopu-
dan dOlnıY& mlnuebete airmit 
oluyor 'Ve oia1an l*ft11 veımek 
daha mUftfık olacağma Umu 
çalqıyor, vennatreee ,,...._ 
rmdn biri vuıtulyle MaliW.lil
n öldürttiyoi'du. 

Froyant parayı wrdiil lçlq. 
öldürillmiyecekti. Fakat çok ha
aiı olduğundan, lraybettiii l>U'*
lan tekrar ele geçirmek için blll
zat takldkata ım.tL En klçtlk 
tahminlerden bqhyarak, bu işin 
Y ale'ill elinden çıktığım ve ba 
adamm da aabık Lightman ol
duğunu anladı. öldftrilldilğil ge
ce, btıyük a.filli eöylemek için 
bili evine çalndı. Belki Yale 
tarafmdan kötü bir akıbete uğ· 
nyabilir mtilihualiyle, evinill 
bütün elektriklerioi yalamştı. 
Silihtan hiç ı.o.ıımnadıiı hal· 
de, eline iki dola tabmıea ıwır-,...,.,. 

Remıt raporlan okudunuzaa 
hatxrlal'lmız ki, Froyant evvell 
emniyet umum müdürüne tele
fon etmek için, bizlerden kendi
sini bir müddet yalnız bJrakma· 
mm rica etmişti. 

Odamdan evveli ben çıktım. 
Yale bu fınattan hemen istifade 
etmek için Friyant'a bir iki teY 
söylemek behanesiyJe, ev sahibi· 
ne yakla•tı ve hançeri vücuduna 
sapladı. Yale'in laf elini cebin· 
de tuttulunu görmüştüm. Bu 
elinde umı bir eldiven vardı, ye 
nlntn ~ de hançer •• 

Batftld1 IOl'du: 
- Bu eldiven ne ife yanyor

du ki? 

bl-~.==pıaaz maa .... lçla.. 
BeDarlrmm~ .. Ya
le eldiftnl bemm iDJDftl pÇir.. 
mit bqlunuyordu. '1oyant he
men 6ldtl. Yale atlrltle kolun
daki eldiveni çıkardı .,. bir 
müdet daha aıu adamht 111\ki 
konutUyonnut gibi bir vaziyet 
aldı. Ben itin iç yilz(bıil eeziy0r-
dum. Fakat ~da lieliJün yok
tu. vaı.-..oatnevlıtalım-

daki mamende bulurunasmı em- ağacmm yanında oturuyordu. karar vermifti. Zaten bmıua 
retmitti. Kum eline de bir han· Marl onu görünce bir an heye- için de evvelden bütün bazırlı
çerle bir eldiven venni,ti. Bu ıa can ve korku geçirdi. Sonra ğmı yapnuf~ Bütün tüpbeler 
retle bütün şüphleri Thalia'nm Londraya gidiyormuş gibi yapa- tabiatiyle kendi iizerinde top
üzerine çevirmek istiyordu. Li- rak geri döndü. Maksadı tekrar Jandığı için Beardmore ailaine 
kin Tbalia ,uphelenerek bahçe- geri gelerek Y a1e kendisini öl· ait eski metruk eve aıpıdı. Ba 
de kllmı•tı. dUrmeden evvel onu öldürmekti. evi aradılar. Fakat bangerin 

Hadiselerin evveliyatı var. Si- Fakat o kadar caaretli adam ol- aaklandıfl tavan arumı aramak 
ze ilkönce Jameı Beardmore'un madıiı için kötkün civarında itini Yale üzerine aldı. 
nasıl CSldürilldilğlinü söylemeli geceyi beklemeğe karar verdi. o zaman bqvekil aardu: 
idim. Bu zata Kızd Çember bir Yale'e bir kiı'h+ vııı"-dı: "Beni 

.... <T- - Benim için, hlll karaabk 
tehdit mektubu göndermi,ti. rahat bırakırsan, ben de seni kalan bir nokta var. Nuıl olu-
Bizim de bundan habetimiz var- rahat bırakınm,, diyordu. Ba yor da Yale kendi huıilt,..... 
dı. Jamea ana alım satımı yapı- kelimelerden buılaramı Beard- hanesinde ldorofonda ~ 
yor, iyi. köttı her cina inanlarla mon'un ocalmda :va19'mıt olan rak bafladmq '-'--. 
münuebette bulnuu1ordu. bu k&fldm yanmamJt kıam:ı!C· -~-· 

Marle'm ziyaretini bekledili rmda buldum. Her ihtimale Parr cevap verdi: 
bir gündü. Muiıi pek kanfık kanı Yale aldıil bu kitıdı, - Bu da Yale'in milbiraae 
olan bu adamı daha o vakte ka· 1dStk uhibinin çahpa odaamm bir maneYl'MI idL ~
dar hiç gönaUf delildi. Bunu ocaımc1a yalamya lüzum cör- paramı bir aria l&Vya», lreDdi 
otlana l&ylemifti, fakat hayatı- miiltil. apartmlalUDJD ....W ,.-.. 
m mahafuaya memur ettili Ya Artık o daJdkadan itibaren tan IODra binadli.a 1191_..ID. 
le'e bir "1 aö~. Marl Mart mabvolmut bir adamdı. lunan l'O'ta l&Utaim;ta •~ 
~ plince, nld mç oı1alı ve Yale mailini bilen bir ıdamm aonra .... ı.Dcliai IMtWı d\ 
bap~ arlcadqı Lightmam hayatta kalmaaıa razı oı.,.. bııdi keOdifte kloroform ~ 
tanıdi. Uzan sainanc1anWl giz. dr. Mart cJe. Xml ~ Hatır_.... ki pGltacı bU .~ 
den kaybettifi bu •ü.P ölmUf adamlarmdan Barbuoq. aleybl".' rettep taWrudan birkaç d~ 
nnnediyol'du. ne 1dlÇilk bir tantaJa ~ sonra ımta kutusunu ~ 

Çünldi Yale ~ IQel';di· Batbasoa. Marl'm &ldllrilUl- ıqtı. Ben Thalia'yı ha.eü • ...,.1111! 
~ . !IQl; -·-rW - .,,... .-..--ı·~l; .' UrkMı -
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YARiNiN, 
BrJYOKLERI 

savarl maymunlar 
OKUDUKLARIMIZ DUYDUKLARIMIZ j 

BALIKÇIL·LAR 
Bir Kez Havalandı mı, Koca
man Kanadlarile Şaşılacak Bir 

Planöre Benzer ... 
Bag&a hlwalar, imanları ka

ra tGpnık1ar kadar ilgillendiri
yor. Baaunla beraber hepimizin 
ilgisi .... "lt'er, gelecekte uç • 
man olunu, ister olmaymu: .. . 
Htwa iflerine ~ ...... .. 
.... a.. ,.,ıcuJuiu, bava mü-

daa biri: bal*çıldıs. 
Bu Jcuşun kanatlan. 9Üc:Uİdu

na n':üıbetle, her kuttan büyük • 
tür. Onu; kocatnan kanatlı mini 
mini bir uçağa benzetebilirsiniz. 
Bahkçd, karadan yükselirken, 
kanatlıarmm büyüklüğü ona, bi
çimsiz ve becerikr.lz · ·.r tavır w

ı rir. Ancak, balıkçıl, kolayblda 
bavalarnr. Topraktan ytlr-Jıdi· 
ği dakikada o.-ıa dikkat edlnis: 
Aç* kanadarile, ~ tutul
nq aç* bir...-~ andırır. 

Bir kes luwa1aDdı mı, koca • 
maaı klmatlarile .ptııac.k bir 
plWre benzer. ArU.tler aaun 
barekederir .. ..ieki güzellik ve 
ahenge hayran olarak, reamini 
yaparlar. 0, yonılmaksımı uçar 
gibi görünür, boynunu S teldin-
de blller, ayaidaniu arkaya atar. 

İyi bir jckeı küçük oJmabdır, 
denilir. Hele kat'iyyen ağır ol
mamalıdır. Mabat: jokeyi taşı
yan atm yıoıulmaniallıdır. Bir
çok küçük jokeyler görillmüf • 
tür. Ancak bu resimdeki may
mundan daha küçüğü elıbet yôk
tur. 

Süvari maymunlar, Faam Ra
hat tehrinde bulunur. Bunlar 
atlara delil, köpeklere binerler 
ve k6P.eii dört nal koştunırlar. 
Araplar, maymunlan ,;.tvariliğe 
ahf tmrlar. l~ör •ıer, kolaylık
la binek hayvanı oluyorlar. 
Maymun süvariler, seçme yol· 
laıda değil, raa~le her taralta 
Yarlf yaparlar. Halık, yarışta kö
pekleri tıetci eder, süvariler ve 
köpekler neş'e ile yarış hattma 
dofnı koşarlar. 
Aruıra düşenler de olur. He

le maymunlann düşüşü, seyirci
lerin kahkahalannı uyandırır. 

Şişmanlığın 
Başlıca 

Sebebi eri 
insan Başlıca iki 
Sebebden 
Şişmanlar 

Şi'11Wthk güzelliği ve zara
feti bozan bqlıca sebeplerden 
biridir. Herkes bunu bir afet 
cibj görür ve bundan çekinmek 

ister. Fakat başlıca faktörler, 
belli olmadıkça, bundan kaçm
mak kolay değildir. 

insan ba,hca iki sebepten ıe-

Uzun kanatlan, suya Çlbuk --.---------------·-------------dalma .. ma engeldir. Suya. bir 
~ .n çab•t· ~ il: dal_.., 
1111 li9tUnde y(izer. Suyun içine 
dikkatle bakar, bir balık veya 
kıuıbağa görUDcc, c Q .... mı tiki· 
rmm İ8tİkldletiM daldırır w 
~,..... b«httni kaçırmaz. 

FAYDALI BilGiLER 
1 Cocuk Mod,ası 1 1 Beş kar9eşler f 

Beçenlerde Kanadalı bir ana· 
mn bet çocuk birden dotuz'du
iunu yarmlft çocukların raim
lerini koymuftuk. Son plen A· 
merikan gueteleri çocuJdann 
hep.inin de llhhatte 'OldUJdarmı 
cWe oyaap bilylldWd.eriıd y.
nyorlar ve yukarı koydutumu 
remni buıyorlar. Bu resim bet 
brdqlere ıütlerini hulrlayan 
dadslanm ft ara ile dililmit 
bet lflt eil'iini göeteriyor. 

Iİ§eleri temiz tutmak ifiacte 
çok lilÇlük çekiyorlarmq. 

BUGUNKU uçurumu. 
PROGRAM • Hlll ı Zombl - Tunç vUcutlar. 

lat...bul • Kam.Ci7 Hile ı Kedi ve keman. 

12.30: PWr nept,.tr. 18.30:Duaı • o.a ... HAie ı Gençlik Ru,.u. 
mulildal. ullk. UUO: Cocuk mtl. • H..._ .,. ~ ı 8efiktat 
Hilrbeler. Mesut Cemil. 20: Konfe- Suad Park Tl,.trOlwada (Bir ICD· 
rana. 20.30: Raclvo en •e tancw or· Uk ıecnl). • 
katnlar Bayan Binen. tUrkçe e&a· 
ltı e1erler:" 21.30: Son haberler. bor- e 
ular. 21.40: Gitar aolo. Marvo. 22: N OBET ÇI 

ECZANEL..ER 
Pllk netırivatı. ..... 

11.45: sm.. ....... 11.JS: ~ 
elam"._ rille: A"'1Qla buerL lf:'Ki;: 
ll ~ 11: OrbRra. 19: l>aJamlar. 
11.15: KOllMrin dreil 20: Konferans. 
IUO: PWr (Romen mil.ıiii). 20.50: sa.. 
ler. 21: Haftum 4QumlarL 21.15: Rad· '° orbltruı. 22: lpor da:rmnları. 22.10: 
KClllRrilı atireiL IS: DQamlar. 23.20: 
PWr. 

19.IO: Cu. IUO: Koaf-. 21: ... 
~ ..... odreetrur. 25.SO: l>Qam· 
lar, apor. 24: ~ mbilL 24.20: 
Pns • BeclQette ..- rlponljı (abat) 

Moakova 
Si.il: a.fOllllr ....... 22: Almanca 
~ 21.0S: ........ ,.,... M.05: Al· ..... 

Roma 
aJO: ............. 21.45: a.fonllr ...... ıaı ..... il.il: Dlma mtlsili •• 

...., ,.rcalar. 24: .. -..... ....... 
20..15: Hafif millik.. 21: Kaflllk 1QlllL 

21.45: PopllJer .....,. 22: lkter. 22.10: 
ltomatlk llaftlar. 12.25: Kl..ıa ve mlillk. 
11.15: DarmaJu'. il.Si: PWr. 23.40: 861-
Jer. IMlc lclnmtl ..a.llio 

V...,ova 
IUO: IC- ........_ • la.ter. 21: Da

,..Jar. 21.15: Matem 7&7JlllL 22.30: S&ı· 
ll-... ..a.IMi ,.JlllL 23: 8Por. 13.lh. 
lkler. 23.20: BabriyeUler tarafmdul 
ta.er. 24.0S: Hafif mtiailt. 

Brealau 
IO.JO: Mtilallte. 21: P'laarmonik tdl

t! ııc ' t 
Bu .-C• nahetcl ecnneler tanlarctD" : 

Bab'elraplda Salih Necati - Alemdarda 
UbeYd - Llldide Sıtkı - Küçükpuarcla 
C..U - Sehzadebaşmda Asaf - Ak· 
aarayda Zi,.. Nuri - SamatJacla Teoftola 
- Sehremininde Nazmı - Xarqllmrillrte 
Arif - BUJiibclada Şiauı Rua - H~
belide Tanq - ~ latefml 
Tersi:van - Fenerde Bmlbadl - Hat
lröJde Yeni TtirkiJe - K•allJ'\Pleada Y • 
ni Taran - ModMa Jl'aik ı...... -
B..urtalta Recep - Oalatada ır.U. -
Tibaelct. Matlı:o'fic - htlkW eacl.._... 
Kemal Rebal - 8itHM lark 11.a. -
B7i1Pte Hilaut ........._ 

• MU RACA AT 
YERLERi 

HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpqa butane1L Cer· 
rah.,..a 

Gureba Hutanell. Şehremini. 
2H93 

Y enlbahçe. 23017 
Haleki bdmlar hataneei. 

:..:._ouer1. 2S: Da7amJar, 23.SO: Dua 

1 

, Hamburg 

K A R 1 K A T O R 
' 

20.SO: 8Por. 20.55: Jla•a taPora. 21: 
Sin ,.,.._ ısı IJQamlar. ıs.30: Repor
taj. ıs.551 Dua. 

'--------------------- MDnlh 

Aklaray Hueld cacL 3Z 
GWhane baıtaııeü. GUlhaDe 
Kudm baıtullli. Çapa 
Emruı. akliye ve asabiye 
haıtaneli. Baku~ Reıa 
diye klt1au 

24553 
20510 
22141 

... ... ....... ..... ,...... .. ,._ ........... 

20.40: Spor. 21: Ubasal IU'la •e daas
Jar. 22: JtepwtQ. IS: n.,.mlar. IUO: 
Daa ldliii-

• SiNEMALAR 
:'l91YATROLAR 

• TM ı Voromefin earan - Teb
Ukell ,ollar. 

• MIWs ı 30 cUn Prema - Cuuı 
blbL 

• U--. ı Gece btu- 37 llo. lu -. --

Beyoli• ZUldlr halltaneli. 
Firulap 
Etfal butanllL •ltU 
Haydarpqa Ntlmune hu
taneli 
Zqaep DIDil llataanL 
Ollcldar, Nah Jmyuau. GOD 

ıcs .• eo 

43341 
42426 

80107 

Dopaau cacldal 80179 
• ÇABUK BIHHI 

VARDIM TEŞKILATI 

44998 

ITFAlYE 
T'ELEISONLAAI 

Paplıçe, Kuıdllli, Erenkay, Kar
tal. Be,&Jracla. Heybeli, Burpa. Kı· 
nah mmtabJan için telefon 1111tra
lındald memura (yanpı) kelimaJnf 
t6ylemek Jrtilc:Ur. 

• VAFNR TA ..... l!Rf 
1COPltO • HAYDA•ASA • kADICOY 

ıs Mayıs 935 tarihindco itibaren 
(H• siia) ........... 

.. 'it' •Vanl 

•• x 1641 653 
700 x 711 723 
730 D -- 750 
715 x 751 
fSSXS 751 751 
100 -- 120 
•• x 140 --
130 D -- 111 
140 B -- ISS 
140 D 900 
105 ,.__ tıs 

t41ZAdlaa llU 
1011 --
ııoox us• 
1151 K 11• 
UIO --
1115 x usa 
MOOX Aabn =' a.llt1411 
14• 14• 
1510 x ısa 
1550 x 16• 
1615 --

•• 
ıo• 
1040 
1121 
1211 
1251 
Ull 
1421 
ı•sa 
uu 
1111 
1141 

1145 x 17• --
.,. -- 1715 
u• •• .,..,. 'ı1a 1741 
1711 X llU --
il• -- 1115 
11 IO Alllıılla *"* • • il Si 
1151 x ıtıs 
ıtıo 1111 
lt45 x 20~ •• 
•ao X 2041 JOU 
1110 x 11• tıl5 
2230XCıı 12250 2255 
ıs 41 X Ar / 14 05 14 it 

.............. treal ~ ...... 
dalert ı.ıer. .. ı ...... .., ... treni ~ ....... 
1ar dallll tıler. 
x~ ........... a..uıe ~ 

Dtiaala ... . • EDIK&f. llAYDARPASA - ICOPRO 
15 11&711 tS5 tarilrinclm idim• 

(H• ria> 
ICacldll- & ..... 

rlmde9 &. ela IC. 

125 615 x 150 
730 fUX 751 
fOO -- ,. 
ıooo llO -- IOI XD ı• 
ıoss ııo z ıa •• 111 -- 141 x •• tOOD -- •• -- 115 ...... afal, •• 
ıoss 115 115 
140 t•X Utl 

1018 ıo• x 1041 
1050 1011 ••••• ..., ııu 
1140 ıı•• 11• 
lllO U40&-..• ... 11U 
1sos 1•15. u• 
U41 Ull X 1410 
1415 -- 1411 
ueo ıs•• ıs• 
U40 -- ıt• 
112' 11• x 1141 
ı .. 50 1711 

17UX 1735 
1725 1745 
17'1 ı•ıı -- 1111 
ıuo 1151 
1110 1121 

ltN •• 

mirir: 
1 - Fula gıda ve icfınanm.. 

hk, 
2-Bünye. 
Bqlıca imil futa ~. 

Buna itiraz edenler çoktur. Ba .. 
yanlar çok yememıi, • ..Bu iddia 
hem doğrudur, hem yanhf. •• 
Çünkü bayanlar, tam gereken 
derecede pda aldddarma kani
dirler. Halbuki, ifrat derece 
yemek hemen her tarafta ldet 
hükmüne geçmif~ iman rejim 
takip ettiğini UDll', fakat biJmi .. 
yerek yaşına ve afırbğma ı&
re, fazla kalori aldJimm farkma 
varmas. 
Şipllnlıjm aebep1uindm bi

ri de ldro ... ıJrktır. !dmaa de
mek eVden çıkmak. ~
da gezmek, evde ayakta durmak 

··*~-- . -fma yarama. ftfiiiiii; l• 

resinde yapılmak lizundır. Ka
dınlar içinde kalori urfedenler, 
çiftçilerdir. Sporcu kadınlar da 
taifı anlamı ile idman yapanlar
dır. Bu iki kategoride şişman
lık pek nadirdir. ÇOk kadmlarm. 
heniis otuz yqmdayken ağır· 
1qmalarmm bqbca lebebi Id • 
maaaıılıktır. 

iKiNCi KISIM 
SEBEBLER 

tkinci kısım sebepler insan 
bünyesine aiıtir. Kalbin ini ya· 
but mtikt.elep yorpnluğu şiş
manlık Hbeplerinden biridir. 
Pek çok MaıınJar kalp butalı
fma milptelldırlar. KaJbüı ldl
çiik bir zaafı ~ vUcuda 
getirmefe lrtfidir. D~ı.da· 
ki tıefeVVllt1er de leminell lmll
lerdendir. Guddelerin kifayet· 
lizliklerinin de fitmnhk lmili 
oldufunu uımta•mak Jhmadır. 
yeni tıp, vUcııtta1d bildin bozuk 
luklan guddelerin lcifayetlizli
line atfetmefe meyyaldir. Ka· 
raciferin aafı ba1J.n.ak1ann 
tembelliii ft iWı...hep fi..,,.n
lık aebepleridir.Şifmlnbğı doğu 
rm aebeplere ı&e tedavi tarzı 
seçmek prektir: 

ı - Guddeyi tahdit ve rejim •• 
2 - Bed.ent terbl19, lt>Or. 

jimDutik bava w cUnet kürle-
ri.. 

3 - Haricen aydlatan ted • 
.. : frikaiyon, bDyo. hamam. 
maaj. 

4 - Dahilen aydll.tan teda
vi: Un eaır.Jeri. pia .ekatrelc
ri ve illb. 

Zaydlata •mucizeli şey au 
dur. En iyi kir aa ~de 
yapdlr. Baran mucizeli sonuç· 
lar elde e41Hr. 

•• il il 
1111 •• 

••• aı•X 
2215SC. 
llUS 8. 
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Bayanlar Nelerde Yanılıyorsunuz? 

Erkekler Hangi Tiplerden 

-1-
Mesela, gözlerine sürme çek· 
e meselesinden başlıyarak aş
a kadar gidebiliriz. Kadının 

şöyle mütevassıt bir ıhalde, if-
at yahut tefritten ayrıldığını 
örmek kabil olamaz. Ya gözle

rine fazla sürme SÜlierler, ya hiç 
6Ürmczler. Birisini severlerse 
deli gibi severler. Sevmediler 
mi, gözlerine ifrit gibi görünür
sünüz. Hemen kaçmalı! Hiç 
durmağa gelmez. Muhalcltak su
rette gönlünüzü kıracak bir şey 
söylerler. 

Bana kalırsa bayanların şöy
le uslu akıllı bir işleri yoktur. 
Ya gidip güneşte kapkara olun
caya kadar kavrulurlar; yahut 
ta şöyle yumurtadan çrkmış civ
civ gibi süt beyaz kalırlar. Hal
buki tuvaletin. güneş yanığının, 
sürmenin, allığın, pudranın bir 
ortası olmalıdır. 

dan kendi mes'ul olma:k, kadın
lara hiç te yakışmaz. Biz erkek
lere soracak olurlar~a böyle ka
dınlara, kadınlıktan çıkmış na
zarile bakarız. 

Gmerikada çok 
Olan tipler 

Bu cins kadınlar en ziyade 
Amerikada çoktur. Bunlardan 
birile tanışmak bedbahtlığına 
mazhar olmuşsanız, siz de be
nim gibi onu yemeğe da:vet et· 
tiğinize pişman olmuşsunuzdur. 
Çünkü hesabı verirken, zorla eli
nize yekunun yarısını, bilhassa 
garsonun yanında protestoları -
nıza rağmen srkıştırırken: "Al
lah aşkına, budalalrk istemez. 
Neden hepsini siz vereceksiniz. 
Ben de sizin kadar para ıkazanı
yorum" demez mi; insan kış or
tasında denize düşmüş gibi bir 
hal alır.\ 

Hoşlanırlar? 

Çünkü: Bir erkek bir hayam, 
yemeğe davet edecek kadar be
ğeniyorsa, jıer halde onu yeme
ğe davet ettiği vakit hesap pus
lasını verecek kadar paliası bu
lunduğu zamanı seçmiştir. Esa
sen erkek, her şeyden e:vvel bi
liaz da sevdiği kadının, kendi hi
mayesine muhtaç olduğunu his 
ettirmesinden çol{ hoşlanır. 

Bununla beraber, ıbaşka tipler 
de vardır ki, yukariki tiplerin 
tamamile zıttıdır. Eflkek, tabii 
nişanlısıru gezdirmeği, ona he
diyeler venneği; ne bileyim ben, 
elinden her geleni yapmak ister. 
Fakat mütemadiyen yontulmak 
tan da haklı olarak sinirlenir. 
Erkek sadece pahalı hediyeler 
almak, çok pa!hah lokantalarda 
yemek yedirmek için kadının 
kendisini bir vasıta olarak kul
lanmasından da hoşlanmaz. 

Yine başka tipler de vardır 

ki, bunlar, erkek için ihtiyar et· 
tikleri en ufak zahmeti en büyük 
fedakarlık diye göstermek ister
ler. Gezmelerde, muhakkak su
rette ayaklarını iskarpin sıka -
caktır. Nasırl...ı.rı mütemadiyen 
ağrır, zahmet verir ve işin fena 
tarafı kabahat yine erkektedir. 
Çünkü bir numara küçük, topu
ğu mutattan beş santimetre 
yüksek iskarpini ona siz ısmar
lamışsınızdır. 

Erkek bu 
Tiplerden de 
Hoşlanmaz 

Erkek bu tiplerden de hoşla
namaz. Çünkü kadınların ardı 
arası kesilmiyen baş ağrılarile; 
bir iş kunna!k, yahut para ka
zanmak için sokaklara kaldıran 
döşemek arasında hakikaten bü 
yük fark vaııdır. Eğer sempati 
bir ihtiyaçsa, erkekler buna, ka
dından daha muhtaç bir halde
dirler. 

Sevgili bayanlar; sakın bu 
itlıamlan üzerinize alınmayın. 
Bunlar daha ziyade şımarık, ne 
istediğini bilmiyen bayanların 
karıdır. 

Şayet bize darılacak bile ol
sanız; hiç olmazsa bu yazının 
yarın bitecek sonunda sizinle 
ıbozuşalnn. Birkaç unuttuğum 
şey daha var ki, yarma kadar 
aklıma gelirse size muhaıkkak 
surette yazacağım. 

• 
K AD 1 N .. 

ve 

Ç i ÇEK 
Her zamandan ziyade çiçek 

taşıyınız. Kemere takılan bu -
ketler son modadır. Sevilen 
cinsler şunlardır: Beyaz şebboy
lar, kamelyalar, sarı şebboylar 
ve kapusinler (latin çiçeği). 
Bunlar sıcak tonalitesi ıher şey
le uygun ve asorti düşer. 

Roplar ve !keten tayyörler 
üzerinde al jeramiomlar ta§ıma
lıdır. Bu da P,Ck §rktır. 

~lıenle bir fazilet sayılan 
başı yukarda, kendi harekatın • 

Çiçek ye kadın birbirini tamamlayan iki •iizelliktir. 

Maxine Doyle cildi tazelemelC 
için sürülen kremi iyice temiz• 
lemek, açılan meaamatı kapa• 
mak ve deriyi caaılandmnak 

için loayonu aürerken. 

'.Anita Louiae, eriyen, temizi~ 
yici biT krem sürerken. Cildi 
•aten sibi yumutak, tatlı bir 
hale getirmek için aon derece 

temiz ba~ lazımdır, 

Claudette Colbert, yüzünü 
pudralam .. dan ,yanağına ha
fif .urette allık aürmek taraf· 
tandır. Allığm dudak boyası· 
na "Yl'Un olmasını sevimli ar· 

tiıt p.rt kOfDULktadrı, 

GÜZELLİK 

BUGÜN 

BiR FEN 

HALiNE 

GiRDi. 

BU FENIN 

USTALARI 

SiNEMA 

YILDIZ

LARIDIR. 
ONLARIN 

SiZLERE 

V E R -

O IK LERI 

ô~OTLERI 

~ı OKUYU
N U Z. 

YILDIZLAR, SiZE, GÜZELLiKLERiNiN 
SIRLAR 1INI AÇIYOR. NASIL TUVALET 
YAPILDIGINI ANLATIYORLAR 

Claudette pudrayı bol sÜrÜlftÜz 
diyor. fazla geleni sonradan 
silmek ıartile. Pudra sürme· 
nin sım pudrayı yüzün her 
tarafına müsavi .urette sür. 
mek, rengini yüze uydurmak. 

Gloria Stuart çok yumuıak bir 
fırça ile yüzdeki pudrayı yayı
yor. Bu fırçanın her lCadının 
tuvalet maaaamda bulunması 

ıarttır, 

• 

HER YIL-
0 1Z1 N 
KENDiNE 
G Ô RE 
BiR GÜ
ZE LL l K 
USULÜ 
VARDIR. 
BURADA 
siz LE RE 
BU MUH
TEL i F 
USULLERi 
AN LA Tl
YORLAR. 

Rengi~ uygun bir tarzda her Sünn.e, maharetle kullanıldığı 
b~~an 11terae katlannı uzata- takdirde kadmı çok süzellq· 
bılır. Miu Dee de bunu ihmal tirir. Uat kirpiğe daha fazla 
ebnİyor n böylelikle gözlerinin ve yukan doğru hareketlerle 
ı\izelliiini bir kat daha arltm· sürülür. Alt kirpiğe daha az 

yor, ~· •taiı doğru aiirülür, 

Marr&l"et Llndsey pudraya te
mel olacak kremi yüzüne ya• 

yarkeın. 

Frances Dee gözkapaklarına 
sürülen boyayı, ıündüzleri ha. 
fif, g-=.celeri daha fazla aürme· 
ği tavsiye ediyor. Kirpiklere 
doğru daha koyu ıürmek li.• 

zundll". 

Claudette Colbert öpünce çık· 
mayan dudak boyasını pudra 
ve allıia uygun oluraa daha 
fazla beğeniyor. Güzelleıme 
aana'tinde kadma dudak bo-

yaaı çok lb!Jl'dll". 

• 
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VAPURCULUK 
Tirle AJIODim Şirketi 
lataabal Acmtalıiı 
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Liman SaD. Telef•: 22125. 

Trabzon Yof u lstanbul Gayri Mübadiller Komisyonundan: 
A K S U ..,... 23 lful. 

na PAZAR .. t 20 tle Rm
ye laMler. 

D, Noı ~ti ve m&• Soblr Emllk No. Cinll ve lılAeel Hlauye 18re 
halini muhammen ıc. 

Deniz yolları 

266 

eli 

2054 

2771 

401'1. 

$193 

5507 
6039 

Galata Keman .. 
ilet 

~· ., 

BiiyUkderı. 

J'~ 

.... 
Y~UriSy QU. 
se1ce Ali pqa 
tlaldlclar Sel· . 
manaia 

Çencellcöy 
Ayvanuray 
Hacı Hi!lreY., 

'Elld Botır 
tuı yeni 
Kalaycı 

Ballar 
mevkii 

E. l·tO 
~.33-33 

E.u:ıı 
Mll. 

Y.49·51 
E.106 Mii. 

Eski Karaca- 6-6 MİG 
Ahmed yeni 
Hlkimiyeti 
Milliye . 
Lokmacı Retff 1 
Savaklar B. ıa 

Havyırbanı içinde kaclr altı 
oda ve bir dolabın 51/56 
hiueai 
Ahpp bine n CIWddn ve 
bahçenin 5/8 tam 2/1 PP.
lak millldyet billal. 
Ahpp hane ~c dft»tnm 
1/ 2 bllleti 

J05.50 metre ananm fa'"'mı 

27001 metre tarlanm 1/Z 
hi .... i 
KAcir iki dtıkkln ve tiltibıdo 
odalarm 6L16 hiueai 

157~ •• . 

750 • 
2400 Kapalı sarf 

25 metre al'Nftlll tllDI"" 'SS ~ıi aıtbnna 
Boatan ve babsnan odur n 2335 KaeaJı Arf 
llur Ye ild adet dolaplı kuyu 
ve aaireyi havi bo.tan ıedi-
iinin 24/ 48 biueai ve diler 
ıedilin 2/4 hİIMli 

iŞLETMESi 
Mlmtlalı KarülJ Dsırtn-. 
TeJ. üm - Sirbcl Mtlalrdu

........ N.11740. IOU BtfOlla Karfd.; J!la1d llarea E. 20 Ahpp bine " balçenla 
ı.. . yenl Akallar Y. 71 165/240 hilaeai lakend•rlıe ,olu 

IZlllR ....... 2S y. 1 - SA,. 
IH4 Ylfllkly Um- EUI Baltan 106 MU, 107 metre anllllD nmıa 421 I • 

u .... ..atıı• ····••rb ,.,. ...... CNll) 

·~----............... ~. 
ranlye yeni Kalaya 

Yukarıda enafı yasılı ııyrl menkruler cm stın mUddttle •tıta çıbnbmftır. ihaleleri S.7·935 tul· 
isine teudltf eden cuma cilnü uat 14 dedir. Satfl münlıuıran cayri mübadil bonotileclir. 

- -- ~ - ~-=-=-- __ -_ -=--- :-____-=_ =-- - -.:.. --= - . - __:_ -_ - = - - --- - - -- -

---· A O A P AZ A R l 49!!111-... 

TÜRK TiCARET BANKASI 
Merkezi: Ankara 

Tamamı Ödenmlf Senna,•I 

2,200,000 TOrk Lir8SI 
Tllrkipnin her rerinde f1111e ıı 11uha~irlıri vardır. 
Her nevi Banka muamelatı yapar 

lstaıllul Şubesi : T ellf• : 22042 
Galata. ŞuMai: l.alefıı: 43201 

3230 

SOMER BANK.-..... 
a.,koz Deb•ı•t Ve Kundura Fab
rlkuından: 
Fabrikamız ioin haripm Ye memleket dahiliDden eeJhedilen 

euanm gflmıOk maımeleej n Tapardan fabrikaya kadar •Yit 
İfilli sl*flk ümUJoncalanndan Jlpmak isteyenler Fabrika 
Taret tefliliae ldnclat ederek tamim edilen prtnameyi 
aWıiliiler. 4691 

11..ıe 26-6-1935 tarihinde aat onbir baçakda icra edilecektir. 

SIHHlv1t"IDE.VI 
/POQ. /t.YYAMAT.OYUn 
v' l>AN/LAD i<in 
IAYAlll TAVllYlDIR 

y 

SiYAH 
•KABAR· 

• 4CIKLARI 
• GiDERi· 

NiZ. 

1 EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI 1 

1 • tlfll Metrutlyet Delus &. valde apartmanı· 
nın 7 el dal ..... 

9 • lleyollu caddelkeblr 187-lto. apartmanın 2-cl 
kati 

3• n n ,. n 4-cUkab 
4 • AJup ... AcıCjetm• 18/80 No. apartmanın 2ci 

daı .... ı 
S • a.upp Acı~etm• 18-20 No. aparbnanın 3cU 

dalrMI 
e • ,_..., ... Acı~eflll• 1840 No. aparbnanın 4cU 

daı .... ı 
7 • Galata Kemenket Ç&nlekd S. 12·No. ap.tma11 
8 • ae,otlu HU..,lnaıa Tarlab... 48-44 fto. ev 
8 • n Kltlpmuatafa Cjelebl Abdullah ~ 18 No. ev 

10 • ., Ha..,tnaıa Yen ... hlr s-no. ev 
11 • Kadıke, Ca,_ala lllNlemalb 411-No. ev 
12 • " ., Nlrettlnpap 70-72 Nô. et 
13 • P ... bah~• .... ltllk 72-8 No • .., 
14 • Beıkoz Camllterlf S. 2 No • .., 
1S. Van•k&, cami avluaunda mektep mahalll 
18 • .... ktat .... llkdecle Yenl,ol 41-no. .., 
17 • Çenberlltaf Mollalenarl Mahmudlı• C. 7 1to. ev 
18 ~ ,. " Dlva•,.au .. ta llo. ev 
18 • Gec11kpap Çadıra Ahm••lebl P•ı•ala S. 

a;.14 No. ev 
20 • llüılll Lalahaırettln Tomrukala 7 No. Mlh· ,.,....itan mektebi 
Si • Hocap ... Orhanlye C. 8348 No. Ku\•hatun 

mektep mahalll 
22 • Şehzadebafl Hofkadent 17·Stl No. ev 
23 • Hocapata Azlzlıe C. 88 lto. dUkkln ve u .. 

tunde odalar 
24 • Unkapanı Haranıkara Mehmet hlearalb e& 

no. ev 
2S • Mahmutpqa ServUlmeeclt cami avlauncla 

iki ocla 
H • Bah~.Upı Yenlpoetane C. M. No. dUkkln 
27· " n C.48•no.. 
28 • ,, ., C. 44nı82 llo. " ve 

ardlJ• 
28 • BahCjelcapı HamldlJ• C. 21• No. dUldclll ve 

lletllncle 2· oda 
ao . Galata Kemank9f Ç81nlekd S. 1CMto. dikilin 
81 • " ............. t v........ ......... . 
.. • Topll- C. 184. fto. 4lldlln ... " "'"° • 34 • KU~Ukpazar Sebzeciler. 153· no. n • • Dlwa•••• .a--ııe ... .t1N1ı.. ......... ..-1 

d ..... 
a8 • Yemlf K--t.cller Hac .. llhala camii 
87 • Balıkpaur Ahl~ebl Revllclan cami altmcle 

e-no. dikilin 
88 • Hocap ... OrllanlJe C. 11 lto. mektep albncla 

dlkkln 
88 • Hocap ... N81M1111ane C.11• No .... ve b•alca 
40 • BablAll ltal•eeclt • ...,. c. ... 1 ..... dllkkln 
41 • Kapandaklk Yawz .. ınan cami aiti 7-no. 

dUkkln 
42 • Kumkapı N"8na Mehm.tp ... cami avl-n• 

834-No. lulhve 
48 ... hadelNlfl Kal.acleh•• 4848 No. dlkkln 
44 • '9hret11lnl Topkapl C. 388-288 lto. dUkkln 

91) IWWlCIXLAR NASIL 8 UN LA R J NAS 1 ı: 4S • M.-canata HarblJe C. 70.1 No. dlldlan 

N u maro 1 evh a eksiltmesi Cilt, ~:=';..!~· .. ~bum., Bu Iİ;! t:.::! 'k!; mUca· 
48 • :::....... Sultanodalan .. n . a4 no. 

tabir edilen lııir aeYi yal ifıu eder. dele etmek ifin 1UslDlll. bqereyi .......... _._ ' ft 8 84- N dlldrln 

V l • ı • • Hemen- ekser kadmlann m~p ol· taafiye eden .. Sebum., denllen yap 47 • KU~Uk .,._...,.,... • ..,... O. 

Afyon a ı ığınden: ~=;,:::.:;= :.&"ti:"-5~ :::..;_. ........... 'v:U-...:s:.-=-... "° 
~yoll M.,._ kausma bailı dört nahiye ve köyle- ~d:.S:~-.:ı!.r 9:.. U: Jaa;:·defa temklemnft otan yilzil· IO • :~~ BU.Uk4 .. C. M.No. cllldcln 

rindeki ~· konmak üzere kırmızı zemin üzerine )'UllDtlrak bir yal babbeciği- ifru ntu, cildin Mrb~ teneffUJüne 81 • K,Up Nl .. na ............ mektep aftan 
bepz yaa ile yazılmak ve emaye olmak şartile 8-12 ed;ier Jilzilnlbe herhanci bir krem =ı;r~:n.,!~b':ı~!~ 87·18 NO. dUkkln 
eb'acblıda beher levhanın mubanunen bedeli sekiz ku- IDrleais, ı\ıddelmn fetbalan kapalı Zira bu krem havaJaaclınlant ve 82 • Bahpk.,. Hlda,et cami ..,._nda 1, '9w '8 lto. 
ruldan 20000 adecl numara levhası ile yine aynı şerait ve "Sebum" yap mahpus bulunma• pudrayı biittın cUn ubit tatar ve odalar 
lizere 25-30 eb'admda 164 aded köy isimlerini havi köy balebile meumatı ceiıitletir "al· burun parlaldıimı isale eder. 118. Mahmutp ... K~cUhan 8-cl katta 41-llo. oda 
levbaamm beher adedi sekilen iwıiıtdan imali 2 Tem- cı-1ar~klar bqerenbde yer •· Hemen bucün tecr1b11ia1 J&PDa 114 • Clball Sitrik• lekele C. 8-7 No. oda 
mm 935 Sah günü saat on altıda açık eksiltme ile vili- c R I! M E s 1 A M o ı s 11 U • Patlll Hocatuaırettln Dev.Un1 C. 1-7 fto. .ba-
~et idare heyetinde ihale edilecekdir. Bu işe girmek HER Yl!RDI! SATILIR rataa ve araa 
İsteyenlerin 130 lira teminat kaceai ile ~anunun tayin ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;, 88. KMl•P• s.,ltall ~elebl Mandara S. M no. 
ettiii veaikalan ile aym &tin saatte müracaat etmeleri ve ..Gbellifi .. Pmalltı itıbanle .....- ,..._ lııahPll • dlkk111 

, eartnameyi cörmeleri ilin olunur. (3461) p A N Q R A M A { YBaehçen i . ) Yukarıda .-.ıı mahala. - .... .a M.,. biti-
mine denlu ldra,a ,,....._.. a.. a9k ......,_ 
llon ............ 1.1.Jdll• 17 HUlran P~ ..... 

Dnlet DeadrJrolları c1a:u 1 ii;j'•n ftletme Açlllnlfllr uat 18 ele 19tanbul lvkaf Nldlrl,.tlnd• ..Wat 

u ..... ı ~... ,..111i HAM.ıYET''• •r •!"' '' kalent.... .......... ....7. 
:Muhammen bedeli 112so lira olan 150 ton Mazot Baran S8Yllnli artist va U kö ·· Bel d. · d 

9-7-193S Sah sünü •at lS,30 da kapalı zarf uauli ile Saı'atklrlan dinleyiniz. Telefon: 4108& zun pru e ıyesın en: 
i.Anbrada İdare binamnda •tın almacakdır. ._ _ _.llİ!!!!iiiııiB_li!Iİlll_. ________ ı•• UzunldSprtide pptınlacak olan (1197) lira (45) laı-

Bu · ıinnek isteyenlerin 843,75 liralık muvakkat nıt bedelilWfiOi fenni meabahamn yapıblwn iei 10 hazi-lhmina~ Ue Jıamınan tayin ettiii veııikailan ma kanu- Bakırköy Malmüdürlüiinden: ran 9ss tmihinden itibaren ıo c&ıı aılddetıe açık~lt 
nun 4 ncü ınaddeli muctbinoe ite clrmeie kanuı\t ma- ı9 meye konulmuttur. tbalesi ı terıım\IZ 935 pazartesi gii-
llileri bulunmadıima dair beyanname ve tekliflerini ay- , Em~ •P borcundan. dola11 hac& altına alı- nü saat ı a da Uzunköprü JWeai7e dairesinde yapdacak-
ıu elin saat 14,30 a kadar komisyon Reialiiine verme- nan (183) ton 200 kilo kurt çimentosu tah.W Emval tır. Muvakkat teminat akçesi 615 liradır. 24go saydı 
leri lbımdır. Kanununa tevfikan 24-6-935 pazartesi Prıü saat 13 de arttırma eksiltme ve ihale kanunundaki evsafı haiz is-

Buna ait eartnameler parasız olarak Ankarada Mal· açık arttırma ve peoin para ile satılacağmdan isteklilerin teklilerin Uzunköprü Belediyesi arttırma, eksiltme ve i-
aeme dairesinden ve Haydarpapda tesellüm ve sevk o günde Bakırköy MalmüdürlülUnde kurulmut K~ bale lcomiQonuna müracaatları ilin olunur. (3330) 
lddürliiiünden aJmabiJir. i3470~ miaY.Oll"'11~ müracaat ~er{. .(3~58) ısır 
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~ ----=.:: ilk taksitinin tutarıdır. -= Bu küçük ücret muka .. 
§ bilinde artık siz de bir 

= FRiGiDAiRE 

• 

·~ .. 

------------------------------------------------------------------------------------------------..... ----------
§ Soğuk hava dolabına 
..,..,. 

;; sahip olacaksınız. 

' ):Rİ6İDAİ~E,~ Bİlt'rANEDİR! 
----------= ~~~=-----~~~ -_,, - -§ Her evde artık FRiGiDAiRE'in yeri ayrıldı. Herkes alacağı FRiGIDAiRE'in hayalini ~ 

~ -§ 
8

;. taned;r. Onun ;,m;n• kuruyor. Eninde de_ sonunda da siz de bu mükemmel soğuk hava dolabına sahip §§ 
§ d;kı.aı cd;n;z. v. yanı.,ı.kıa olacaksınız. Onun ucuz satış şeraitinden biran evvel istifade ediniz. Hayat arka- ~ 
·- başka bir soğuk hava dolabı -§ atmayınız. daşınızı bir FRiGiDAiRE kadar sevindirecek bir hediye tasavvur edebilir misiniz? ~ 
-:: Şu halde daha nekadar tereddüt edeceksiniz ? ~ 
~ •. a er ve Ss 1 Galata : Hezaren caddesi. Beyoğlu: istiklal caddesi.. E -
~ • Ankara: Bankalar caddesi - iz mir: Gazi Bulvarı § - . -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111111111111111111111aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

1 

1 

• 

Artık her e • • 
( Mikdar1 az dahi olsa) 
Parasının kendisine ne getireceğini bilecek ve: 

Bu Geliri 
. . 

Her ay muntazaman alacaktır 

Bi Tiirk Bankası 
Halk Lehine 

Büyük Bir Karar Aldı 

Paranızı Muhafaza Edecek Olan , 

Umumi neşriyat ve yazı işleri müdUrU: Etem izzet BENiCE. Gazetecilik ve matba- ._ 
acılık T. A. şirketi, lstanbul, Ankara caddesi, 100 - Baslldığı yer: TAN matbaası ~ 

Bu Ban a: 
Paranızın Faizini Senede Bir Dafa.Değil 1 Fakat 

Her ,av Basında -. 

ödeyecektir ı . 
-- ti 

Muntazaman 
• 

sıze 


