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YUNANiSTANCA REJiM 

işçi Ve Çiftçi Partisi 
Krala Aleyhtar 

Krallık Gelirse Parti Buna 
Karşı ·Çareler Hrızırlıgacak 

Bel~a,ı. 23.A.A. - Bugön de gCS. 
rUfi,nılerhıe devan. ~- naib, Yu. 
gQllav ula.l partitiia. blfkanr Uzu. 
nO'Jis Pe &qr; demokrat par:tisi bat
anı ~vidovıç'i kabül etmiftir. 

13ayleee bütün paıtlletle illtlpte 
eclclW'dla bU genif 8lÇUdeki ~ 
-*d ~ özerilide Sok ~ bi.r 
~~§ta. 

Prens ~ol'lm yeni kablneyJ Wri
calt §Ah~ yarından &ıce RC«.,.. 
ii pek-.ı\IOliyor. 
Naib.~ 'Yevtiç'e, ~ da 

Stoyanoviçe baıvuracalmr~ 

Nötr klibi• 
Be12rad~ 23. A.A. - Gueteleıin 

yazdıkfuma göre, Stoyaıioviç buı 
ıualcaıarm ve hele BoWıa mu.ıu.n
lannm ve radikallerinin ietelderi yll
dblden b~neri kuramazsa yeni b-
1>ine)'i kurma qi General JMto'riç'e 
verlleeektir. GenrraJ cötr bir kabine 
kurac:ü •e j>u bbme ı.rfahktald ıer· 
t,inliğin kalkması ve iç durumun ,... 
'ftll yavaı normallqtirilmeti aebep. 
leriui hazırlıyaraktil'. 

Maçekin lllzlerl 
Belgrad, 23.A.A. - Birleıik ayıış 

partileri önderi Maçt.k, IJavu ajan11-
na diyevinde rejan u General Jiv
k J'risl~ :yapbp konuşmalarda içeri 
lnftel&Jenn ve. hele Hırvat maeleai
l'lÜ& k~ olenk k<•tanlmuı içüı ce
reken yeni havayı n yeni dwumıı 
yaratmak: iç_in lüzumlu g5rdilP ted· 
b~~ ~kkındaki röri111erini ıçteıı 
büdırmıt oldufunu 1:aylemiftir. 
Zaj~ :a. ~.A. - ~raddan 

• Atma, 23 (llu•ıısl muhabiri • 
ıııiz bildiriyor) - General Kon 
dilia bir m.JEale ile krallık lehi
ne beya~unm akislerine cevap 
vermektedir. Bu makalede Ge
nerat,Kremve.lin öliimünden IOll 
ra General Mongun lniiJ.terede 
kralhğı ihyaamı hatırlatarak di
yor ki: "Fikriniiı memlekete fay 
dası olmadıjım görünte sıyua 
adamının fikrinden d&uiıek 91• 
zifesi delil midir? en bir sene 
tecrübeden IOIU'a ıtlfer ıiyatile 
rin cumuri~ rejimi için olcun 
olmadıldaruu görünce ben naaı1 
israr edebiliriıa? Ben bu anarşi
ye -son vermek devlet prestiji 
ni kurtarmak için krallık taraf 
tanyıtn,, Haber •ldiPna gire 
kabine lzalarmdan bazdan da 
bu yot• ~ 1'1)acaklar -
dır. - Pilcrct AdJt' 

fl'ul:~~ ' lnclft] 
::o A\ f tÇt 

istişareleri Yunanistan 
5Sende 300 
Uçak Ajacak 
[HUSUSi~ 

BlLDDtlYOJt] 

At6r11,.U 

Seçim .nfômfe tbpfanan ka 
bine komeyiQde -.., kara. de
ni% kuwetleri hakanlan Yuna -
niıtamıı müdafaa kiıvvetlerinin 
artJrdmUı ve is,.. aarfedi -
len mühimmat yeriııe yenilen -
Din aJmmam: için bir nmlı• ftr 
miflerdL 

Hava Bakam ~tfldir -
~iAe göre Yunaıüatan hava 
kiavvetJeri için üç yüz uçak alma 
caktır. Yalnız bu ~kler hep 
birden ahnırlıyacaktır. Şimdilik 
on. bet ava, yirmisi rasat ve 
bombardiman ve on tanesi de -
nis uçağı olmak ve on tanesi de
niz uçağı olmak Üftre kırk bet 
uçak ısmarlanımttır. Hava Ba
kam Çinas bU hUIUSta diyor ki: 

Dün Büyük Adada hüytik 
bir Çiçek Bayramı yapıldı 
Dün Büyiibda\fa çiçek bayra 

mı ve çi~ laftll )'aptlııuttır. 
Çiçek ba~ ntünasebetile 
dün Ada ~k kalabalıktı. Çiçek 
lerle s~ on araba. iki ta· 
raflı dizilim§, binletce halkin al 
kıtlan ~dan. g~. 
Arabalaim Uatthtdeki g~ kız 
lar, h~a ~ç~ atmıfl.r', 
lia1k da çj~ atmak. suretile mu 

- 1935 senesi bitmeden sipa
rişletjmizin bu ilk kısmı gele -
cektir. 1939 yılı ıonunde. Yuna 
nistanm hava siWılan diğer Av 
fll'4 ve bilhassa Balbn devlet
lerine nazar~ m\U[eınmel bir 
tekilde tamamlannut olacaktır. 
Ve o zamana.~ üç yilz tay
yue mmar~ Qlacap. Bun -
lann h~ timdiden mmarla. 
maımz için iki ınUbim aeJ>ej> 
vlr. Birincisi ha~ YÇ.• ~ 
lan yddınm gibi aüratli terüld 
l~r, ikincisi me henüs kAfi ~ 
cede haft nıe.;ydanJpmm ofıU. 
nıa1L B1l sene içiıtde Kalama -
ta, Xorfu ve lraldiyon hava mey 
danlan miiteklmil bir -1.1e .,.;_ 

r- eı~ [Bu neiiD "Tan,, lsin hueuat ıurette ~J 
recek ve teçhiz edilecektir. Ati .-.- ~ - - - - - _ _ _ _ _ 
na.da sivil bir ıı.va meydam vo RitLW<LGLLa%KS~~ .. ...._~~ 
bütün Arkeoloji mtrked~ .SlnlcHerimlzin Pe.-. kazandıklan bUyUk zaferin 
yam bqlarma bfrei ~ mq • taWlatfnı ve rnU•bltkalara alt çok dikkate ~ 
daıu yapdacakıır. fotQQ•fl•ı yıar.ınkl -yn,,tzda ko~attZ 

ı~s_... 
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BiR AMERIKALI 
TERBiYECi 

Dizlerini yazı masası ve na -
kil vaııtalannı 13.boratuvar ha -
line getirerek tramvaylarda, va
purlarda imtihana hazırlanan 
çocuklarımızdan bahsederken, 
bu sütunda, onları ayıplamadığı 
mı yazmı§ttm. Bugünkü ders 
pr~~amlarımızın çocuk beyin -
l~n~~ .h~bu~~ anhan haline ge
tırdıgını de ılave ettim. Belki 
ha tırlarsıruz. 

Ak am gazetelerimizden biri 
nin muharriri, Amerikanın ve 
b.ütü:ı dünyanın meşhur terbiye 
cılermden prof csör Monroe ile 
evvelki gün görü müş. Bu pe -
dagoji alimi de müfredat prog
ramlarına muhaliftir. Çocukla -
ra az ve öz şey öğretilmesine ta 
raftar olduğunu anlattıktan son 
ra diyor ki: 

- Terbiye münferit ~ocuğa 
uymazsa hiç bir semere vermez. 
Her çocuğa standardize bir sis -
tem takip etmek bütün kabiliyet 
~eri öldürmek demektir. Çocu
gun kafası bir anbar değildir ki, 
her nevi mallımatı karma karı -
sek bir şekilde alabilsin. 

İmtihanlar hakkında da şöy
le diyor: 

- Hele çocukları sene sonun 
da imtihana tabi tutup da ona 
göre hüküm vermek kadar ter
biye sistemine muhalif bir ey 
yoktur. Bu, tamamile eski usul
dur. 

Profesör Ankaraya giderek 
bu husustaki fikfrlerini yeni 
Kültür Bakanına da anlatmış. 
Bütün yeni terbiye sistemleri 
körpe kabiliyetlerin mezbahala~ 
n haline gelen mekteplerden es 
ki usulleri ve programları kov • 
makla meşguldürler. Fakat ken 
di düşüncelerinden baska hiç 
bir endisesi olmayan bizim ta
lim ve terbiye grubunun sistemi 
deği tirilmedikçe su özlerin 
manası anlaşrlımyacak: kültür 
!kabiliyet, usul, program, mek
tep, muallim~ ta)Pn"'~ ıt~l;.,..._ ,.__.., 
b~y.-t-

Peyami SAFA 

Tayyareci Kost 
Esklşehire gitti 

Bir kaç gündenberi şehrimiz 
de bulunan meşhur Fransız tay 
yarecisi Kost dün akşamki tren 
le Eskişehirc gitmiştir. 

Tayyareci orada tayyareci 
meslektasları ile tanışıp konu a 
cak ve bir kaç gün kaldıktan 
onra İstanbul yolile Yunanista 

na gidecektir. 

Bir Emniyet amiri vekllat 
emrine ahndı 

• .İst.anbul emniyet müdürlügü 
ıkınca şube müdür müavini Sab
ri, görülen lüzum üzerine i ten 
el cektirihniş ve hakkında tah -
kkata başlanmıştır. 

Üsküdar polis merkez memu 
ru Mehmet Bcşikta merkez 
memuru Sami yerlerini değiş • 
mişlerdir. 

No. 63 

Erik Çiçekleri 
Mahmud Y ES ARI 

Yoksa, köşk, sabahtan ak ama 
ve belki de gece yarılarına, hat
ta sabahlara kadar kom u mi -
afirlerle dolup boşalacaktı. Bu 

da, hiç eğlence bir şey olmaya -
caktı. 

Kadriye, koluma gimııştı; 
cnç aktöre gülümsedi: 
- Artık, sık sık görüseceğiz. 
Aktörün yüzü parlayıvcnniş· 

ti: 
- Efüette 1ıannnefendi. Bu, 

bizim iç\n, çok bijyük bir şeref 
olacaktır. 

Kadriye. başmr salladı: 
• - Şimdilik müsaadenizle ... 

Genç aktör, eğilerek bizi se
lamladı: 

- Estağfurullah hanuncf en-
di ... 

- Beklerim! 
- Taciz ederim cf endim , 
Kadriye, bana gülümsedi: 
- Kahvıltı hazır ..• Bir saat-
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-- DOn hava kapah va arada sırada çisenlilili olma ina rağmen vaporlar, tramvaylar adam almıyordu 

imtihan talimatna- Usküdarda saf 
mesi yine değişiyor Ve temiz süt 

Kültür Bakanlığının emri ü -
zerine, İstanbul Kültür direk -
törlügü, bütün lise ve orta mek 
tep muallimleri arasında mühim 
bir anket açını ur. Bu anketin 
mevzuunu orta tedrisat imti -
han talimatnamesi teşkil etmek 
tedir. EldcH talimatname da -
ha yeni yapılmıştı. V c ilk defa 
bu haziran imtihanlarında tat
bik edilmi~ti. G~çen ders yılı için 
de burada lise müdürleri, bakan 
hk genel müdürleri günlerce 
toplanmışlar, konuşmuşlar bu 
talimatnameyi yapmışlardı. Fa
kat. bu talimatnamenin bir cok 
maddelerinin tatbike elveri li 
o.~mad!ğı tecrübe ile görülmüş -
tur. Bır aydır mekteplerde imti 
hanlar yapılıyor. Fakat bu imti 
hanların hic birinde talimatna -
me hakkile tatbik edilememis -
tir. Yine, bir çok talebe mu;af 
fak olamamı tır. Talimatname 
nin tatbike elverisli olmamasr -
nrn en mühim sebebi olarak, ala 
kadarla;~ İstanbulda fazla mek. 
--,,.., .... .;'l., fi'""& öv ~-· • 

dershaı clerdc ~ok talebe bulun 
ınasım ileri sürmektedirler. 40 
talebeden fazla talebenin bir 
dershanede bulunmaması ayni 
talimatname hükümlerince la -
zrm gelirken, hakikatte dersha
nelerde talebe sayısı 60, 70, 80 
dir . 

lmtihan talimatnamesi boyu
na deği§tiriliyor. Şimdi de lise 
muallimlerine soruluyor. İyi bir 
talimatname nasıl olmalıdır?. 
Muallimler buna cevap verecek
ler, yeni bir talimatname yapıla 
cak.. 

Telefon şirketi de safın 
ahnma iş: ne razı f 

Telefon sosyetesinin satln a -
lınması kararını, sosyete genel 
direktörlüğü muvafık bulmuş -
tur. Hükumet esasen 1 S temmu 
za kadar bir mühlet vermişti. 
Arsıulusal telefon mütehassıs -
!arından mühendis Frankil ı;eh
rimizdc sosyetenin vaziyetini 
tetkik etmektedir. 

tir, seni arıyorum. 
Kolumdan cekerek yürüdii. 

Göz ucu ile genç aktöre bakmış· 
tım. O, sırrını ke fedemediği bir 
~şkınhk içinde bunalmı gibiy· 

dı. Ben, Kadriyc'nin nesi idim? 
Dostu mu? Jigolo olmama, ya
şım müsait dcö ildi. Muammeı, 
uzun zamandanberi, beni gör • 
mecligi için, hayatnn hakkında 
pek etraflı eyler bilmiyordu. 

Kadriyc'nin "misafiri11 idim. 
Fakat mi afirlikleriıı çcsitleri 
ve ekıllerı vaıdır. Nasıl bir mi
safirdim? 

Kadri 1e, her zamankinden da
ha teklifsiz. daha sokulgan dav .. 
rannustı. Bunw1da bir sebebi 
olacaktı. 

Citten uzaklaşmış, bağın orta 
sına gelmiştik, sordum: 

- Sen, bu aktörü, nereden ta-
nrv.orsun? 

°K1 kıs gülüyordu: 
- Her halde, kulisten değil.. 
- Pek merak ediyorum. Doğ-

ru l.onu ... 
Hemen ciddilesti: 
- Anlatayım, Yesari ... Bu ço

cukla bir baloda tanı§tım. 

Üsküdar kaymakamı Lutfi, 
Üsküdar esnafıle esaslı ekilde 
mücadeleye başlamı , belediye 
zabıtası talimatnamesinin iyi 
bir tarzda tatbiki için bazı yeni 
tedbirler almıştır. 

Üsküdar fmnlarmda ekseriya 
unların elekten geçirilmediği 
görülmilştür. Bu fırınlar, mcr -
kez memuru Mehmet ve beledi· 
ye zabıtası memurları tarafın -
dan sıkı bir kontrola tabi tutul· 
muştur. Unları elekten gc5im1e 
yen fırın ahipleri tecziye edile
cektir. 

Bundan başka Üsküdar kay -
mak~ml~ğı Üsküdarlıların iyi 
ve htelsız süt i~ebilmeleri için 
bazı yeni tedbirlere ba vurmuş 
tur. Sütlere vejetalin ve kola ka 
nştınldığı yaprlan muayeneler 
den a n 1 a ş ı 1 m ı ş t J r . Bun· 
dan sonra Üsküdarda süt litrele 
rinin ağızlan kapaklı olacaktır. 
Süt güğümelrinin ağızlan da vi· 
dalı ve uçlar süzgeçli ve öbekli 
olacaktır. Bıı suretle sü";e su ve 
he

0

r l!labah UskUd.ar, Kısık};~ -v~ 
Beylerbeğinde muayene edile -
cek ve bu kapalı kaplara kona -
rak mühürlenecek, sütçüler on • 
dan sonra satışa çıkacaklardır. 

Üsküdar kaymakamlığı ka -
sapların vaziyetini tetkik etmiş 
tir. Etler mutlaka sıfır numara 
teller içindeki dolaplarda bulun 
durulacak ve kasap dükkanlan 
her iki saatte bir filitle temizle
necektir. 

ÜsküdarlılarJ kaymakamın 
bu çalışkanlığından ~ok mcm -
nun olmaktadırlar. 

Papa Ettim ne diyor? 
Yeni dini kıyafet kanwıuna 

göre, cemaat ba kanlarmın di
ni kıyafetlerini eskisi gibi taşı -
yabileceklcrini yazmıştık. Dini 
kıyafet geymcktc s:rbest olan
lardan biri de Papa Eftimdir. 
Dün Papa Eftim kendisile görü 
şen gazetecilere: 

- Biz zaten dini kıyafeti dı
şarıda her zaman giymiyorduk. 
Yeni kıy af et kanunu çok isabet 

Kaşlarım çatardak düşündü: 
- Şöyle böyle üc dört sene 

oluyor. Şen. şakacı hali, hoşu -
ma gitti. Ben, serbest insanları 
severim. O gece, beni, çok gül
diirmüştü. Ve bana, ilanı a k 
etti. Ona da güldüm. Bundan 
sonra, rastgeldiğim yerde onun
la konuşuyor; ona. iltifat edi .. 
yordum. Lakin o, her tesadüfü
müzde ilanı a§k komedyasını oy
namağa kalkıştı. Onun bu isra
n: sinirlerimi bozdu, nihayet bir 
gün tersledim. 

Ağır agır yürüyerek bağdan 
çıkmış, bahçeye girmistik: 

- Kahvaltıyı çardağın altın
da hazırlattım. Nasıl iştahan 
var mı? · 

Dudal: büktüm: 
- Var gibi. .. 
- Benim de öyle ... '""' 
Çardağa doğru ytirilyorduk. 

Kadriye, kolunu kolumdan çek
ti: 

- Fakat biliyor musun? Zeki 
çocukmu§ ..• Derhal vaziyeti kav 
radr ve edebini takındı. lşte 
onun içindir ki, hala dostuz. 

~ardakta1 sofranm ba_şına 

1 K .~.~~~ HA~~RL~~] 
*. ls~n~ul Sıhhat direktörlüğü bah 

çesı. §ımdıye kadar pek bakımsız bir 
halde olarak bulunuyordu. Direktör· 
lük. bu bahçeyi tanzim ettirerek bura. 
):a kanapcler koydurmuı ve öğle ta
tillerinde mcmurlarm istirahatine ter 
ketmiştir. 

* Çocuk Esirgeme kurumu Eminö
n u kaza kolu, çalışmalarına devam et
mektedir. Kunım Divanyolunda Be· 
lediyeden kira ile tutmus olduğu Meh 
met a a mektep bina&lnda baı:ı tadi· 
lit yaptıktan sonra burada imdilik 
b~ .. Yataklı .bir do um evi ile çocuk 
kutuphanesı ve ~ocuk bakım evi kura 
caktır. 

A~ılacak olan bu doğum evinin ge. 
n•sıetilmesi için kurum \•ilayct mer -
kezi de yardım yapacaktır. 
Doğum evine ait ol•n llAt ve airc

yi kurumun kua kolu tiyelcrinden 
doktor Orhan Tahsin temin etmeyi ü
zerine almıştır. 

* Bir müddet önce gemi ahnıı" iÇiiİ 
yabancı tersaneleri görmek üzere Av· 
rupaya giden deniz yolları cenel di
rekt?r.ü Sadettin dünkü ıcmplon ekş
prCSl ılc Istanbula dönmil§tür. 
. * M ııallimltr birliği temınuz ayı i

çınde Anadoluya bir tetkik acyahati 
tertip etmitşir. Bu seyahat 011 be§ ~n 
şürecck ·e Ankara. lzmir. Avdın. Ba
sin. Kayaed, Sıvaa ve Sa.maUM gidi
lecektir. 

r',ı .Istanbul Avcılar birliği, dün Çı· 
narcı a buyUk bir av tertip etmi§lcr· 
dir. 

• Kasımpaşa Çocuk Esirgeme ku
rumu dün Bo&aziçinde ve Adalarda 
bir vapur ecıintisi yapmı§tır. Gezinti 
iyi olmuştur. 

• Her yıl açılmakta olan Galatasa
ray yerli mallar ıergiıi bu yıl 18 tem
muzda açılacaktır. Serginin hazırlık
lanna baJlanmıştır. 

• I tanbul bdediycsinin, belediye
ler bankasından yapacağı 750 bin li
ralık istikraza mahsup edilmek ÜZCl'e 
§imdilik ıoo bin lira almaaı lç Iıter 
Bakanlığınca muvafık bulunmu tur. 

* Bugün 18 te Pireden celecek o
lan ln(iliz bandıralı Homeric vapu -
rundan ehrimize üç yüı: kadar gez· 
ginci çıkacaktır. Geminin limanımu:da 
bir bç eUn kalaca&ı •öylenllmektc· 
dir. ? 

li ve muvafıktır. Bundan çok 
memnunuz. Hükumetin bize di 
ni ktyaf eti taşıyabilmek hakkı
m vermesi de aynca mcmnuni -
yetimizi mucip oldu. Bu !Utuf .. 
tan dolayı miıınettarn:. 

oturduk. Sordwn: 
- Onun komşu köşke kiracı 

gelişine pek sevinmişe benzemi
yorsun? 

- Onun için değil .•• O, gelse, 
güleriz, eğleniriz. Fakat onun 
buraya gelmesi, öbürlerine de 
kapı açar. Tehlikeyi anlıyor 
musun? 

- Peki ne yapacağız? 
Omuzlarını kaldırdı: 
- Pek tabii olarak Şişli1ye 

döneceğiz!. 
Yüzümü buru turdum: 
- Bu sıcaklarda, Şi§li çekilir 

mi? 
Gözlerini, gözlerime dikti, al

m buruştu, kaşlaruun arası kı
rıştı, ağzırul götürdüğü çatalı 
tabağa bıraktı, havlusunu maa· 
mn üstüne fırlatıp attı: 

- Doğru ... Yann, Şi§ll çe
kilmez. 

Elini, havadaı hovarda ho. 
varda salladı: 

- Adalara gideriz, be, Yesa
ri! 

Sesine ve bakışlarına bir ılık
Irk gelmişti: 

- Büıükada'da değ_il ... Bur • 

lstanbul nasıl 
Güzelleşebilir? 

Bir kaç gün evvel 1stanbula 
gelen Macar Başvekilinin akra
balarından sab1k Macar genera· 
li ve Tunadaki vapur şirketleri· 
nin direktörü Dormandi dün ak .. 
şam Romanya vapurile Varna -
ya gitmiştir. 

Sabık general hareketinden 
evvel bir muharririmize şehri -
miz hakkındaki ihtisaslarmı an
latmış ve şunları söylemiştir. 

- Şehrinizi bilhassa tabii gü 
zellikleri itibarile çok güzel bul
dum. Ben hemen hemen dünya 
nın her tarafım dolaşmış oldu· 
ğum halde şehri.niz kadar tabia
tin bütün güzelliklerini kendin .. 
de toplayan bir yere tesadüf et· 
mcdim. Eğer biraz daha çalışı
lıp gizli kalan bu güzellikler 
meydana çıkarılsa şehriniz dün 
yanın en güzel seyyah şehirle -
rinden biri olabilir. Mesela Bu -
ğazm her iki sahilinde bulunan 
deniz kenarlarındaki zaten ek -
seriyeti çürük kulübeler olan ev
lerin 'Uzunluğunda deniz kenar -
!arına caddeler acdsa ve evleri 
sahillerden ancak 40-10 metre 
kadar açıkta yapılsa ve bilhas -
sa Buğaıın yeşil koruluklarına 
da oteller kurulsa şehriniz ha -
kikaten dünyanın cenneti olabi
lir. 

Tabii yapılışı itibarile dünya
nın en güzel bir limanı olan Ha
liçten istifade edip her iki sahil 
rıhtımlarla kuşatılsa sonra hem 
Halicin manzarasını bozan ve 
hem de iktisadi bakımdan zarar 
1ı olan köprüler de kaldırılıp 

scyriaef er ya asma veya de11iz 
altından bir tünelle ve yahut ta 
hepsinden iyi ve ucu~ olan fri -
botlarla temin edilse bir de Bu
ğazın manzarasını ve güzelliği
ni kaçıran bazı antrepolarla fab 
rikalar da Halicin dip tarafına 
kaldırılsa bu suretle heın Bu -
ğaz güzelleşmiş ve hem de Ha
liç tam bir endüstri limam ol -
muş olur.,, 

gazda, küçük bir köşk tutarız. 
Naslı fena mı? 

- Hay, hay ... Olur. 
- Pek, yarım ağızla söyle -

din. Adaları sevmiyor musun, 
yoksa? 

- Severim. Fakat uıun va
pur yolculuğunu şcvmcm. 

Kadriye, başını eğmiş, düşü
nUyordu: 

- Matbaalarda stok yazın 
var mı? 
Aklımdan bir hesap ettim: 
- Pek az var. 
- Mesela, kaç günlük? 
- Dayansa, dayansa, bir haf· 

ta, on b· gün •.. 
- Sonra? 
- So~ bir iki gün kaparup 

sıkr ~ah§mak lazım.. 
- Çalışırs~ 
- Mecburum. 
Kadriye, tekrar düştinmcğe 

başlamıştı: 

- Adalar. yazın, çok kalaba· 
tık, çok gürültülü olur. Orada 
tanıdıklara rastgeleccğimiz mu. 
hi.kkakur. ~cl1 oradan da vaz. 

KÜÇÜK ADAM 
Bir küçük, bir kısır, bir kü

çüklüğünden ve kısırlığındaıı 
r.ıuztarip adam vardır. Bodur 
ve yerrıişsiz bir ağaç gibi yerin
de mthh durur. :ı'akat, kuru, er· 
lız dalları çevresindeki bir iki 
metrelik y:rc önden, aı :.adan, 
sağdan, soldan, karrtı::ı karışık 
uzann "§lardır di., e, sınırsız bir 
genişliğin, bitn-·yen bir ilerle• 
menin içind~ sar.ır kendini. 

• Bir küçük, bir kısır, bir kil· 
çUklüğünden ve t·ısırhğından 
n ~ztr 'p adam varoır. Omurga
s çür .. nüş, 5İntinesi su eden 
eski bir gom~ .. ~k giLi sulan dur· 
gun bir limanın nht .una bağ· 
lanmıştır. Fakat kendini hare
ketsizliğe b a ğ 1 ı y a ıı zin -
<:irin ! er halkaşı ayrı ayrı dü
şünce iklimlerinden, karma ka· 
rışrk. getirildiği · c;in. • ıdk .:~rek
lerine sarıl yırtrk yelkenlerinde 
hür riizgarlarm estiğini vehme
der. Bu vehim onun her şey~dir. 
Bu vehmin· kaybettiği gün bağ
landığı rıhtımın taşlan dibinde
ki durg"m suya bir daha hatırlan 
mamak üzere gömüleceğini bi
lir. Oysaki, onun en korıktui;u 
§Cy, kendini hatırlatm&...n-~. 
kendini gösterememek> unutul
maldır. 

• Bir ·üçijk, bir kısır, bir ~ij .. 
çüklüğilndcn ve kısırlığından 
muztarip adam vardır. Gramo
fon plağına benzer. Yalnu: şu 
farkla ki gramofon plağı, içine 
doldurulan şarkıyı söylerken, 
bunu ben kendi kendiliğimden 
okuyorum :ye düşünmez. 

Orhan SELiM 

ne kadar 
Et yiyoruz? 
İstanbul mezbahasında son 

bir ay içinde 63266 koyun kesil 
'.ı. Ap•t'b.4'ı LIU tı:u.aı.ıı:nı6'"' V4'- .a.:> 

tanbulda en çok sarf edilen et 
cinsi karamandır. Bir ayda 8461 
karaman istihlak edilmektedir. 
Son bir ayda kesilen keçi ade • 
di de 6 dır. İlkbahar kuzu mevsi 
mi olduğundan, maYlS ayı için 
de 46976 aded de kuzu kesilmiş 
tir. 

Veni deniz fenerleri 
dikilecek 

Geçenlerde Karadeniz buğa .. 
zma konulan radyofann ıon de
nenmeleri elverişli sonuçlar ver 
miş ve radyolar sürekli çalış· 
masma ba~lamıştır. Diğer yan .. 
dan bu yıl i~inde değişik burun 
ve limanlara yaptırılması gerek 
li görülen yeni fenerler için plan 
lar yapılmı tır. Bu planlar şart .. 
nameleri ile birlikte tahlisiye ge 
nel direktörlUğU tarafından Eko 
nomi Bakanlığına gönderilmiş
tir. Bakanlık bu işi inceledikten 
sonra onaylanacak ve hemen fe 
nerlerin yaptırılmasına ba§lana 
caktır. 

geçelim • .l{cfell köy, fen1 mı? 
Ora r, öyle ::.apadır ki, kimse 
izimi bulamaz. · 
Ayağa kalkmıştı: 

- Ben, imdi, otele telefon 
edeyim. Eğer taliimize, ilst ka~ 
boşsa, tamamen kiralarız. 

Güldilnı: 

- Kiralarız, deme. Kiralarım, 
de. 

Gözlerini kırpıştırarak anla •. 
ınamı§ gibi baktı: 

- Neden? 
- Parayı verccck,ıensin, ya,, 

rum! 
Yanaklarını çukurla§ tırara1C 

güldU: 
- Ayrımız gayrımız var ını? 
Bu soruş, damarlarunı don" 

durmuştu. 
- N ~ye susuyorsun? 
Kekeledim. 
- Bilmem! 
Tiksinı. iş eibi audaklarıı11 

büzd:.l: 
- Budala ı .. Hala m1 anlat11'"' 

dm? 
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ŞUkrU Kaya Kayseriye Uraylarımız 
Mensucat fabrikasına Gitti "BELEolvELERIMiz,, 

&akara, 23 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - içişler Ba -
kam Şükrü Hay;t. beraberlerinde Sümer Bank genel direktörü 
Nurullah Esat olduğu halde bu akşam Toros ekspresile Kayseri
~e hareket etti. Şükrü Kaya Nurullah Esat'le birlikte işlemeye 
bqhyan Kayseri mensucat fabrikasmı gezecek ve sah günü şeh
rimize dönecektir. 

Yumurta ihracatımız Yep
Yeni Şekilde isllh Edilecek 

[HUSUSi MUHABIR!MlZIN TELEFONU] 

Ankara, 23 

mtonomi Bakanlığı yumurta 
satışının rasyonalizasyonuna 
bqlamak kararındadır. Bu re -
forma tevessül ederken Bakan -
lık standardizasyon mütehassı -
11 Dr. B a a d e ' n i n hazır -
ladığı rapordan istifade ederek 
bir çalışma plim tanzim edecek 
tir. Plinın ana hatlanm şu esaı 
1ar tetkil eyliyecektir: 

1 - Yumurta nizamnamesin
t!e taze yumurtalar için mevcut 
tek smıf yerine kalite yumurta -
lan ve idi taze yumurtalar için 
iki sınıf tesbit edilecektir. 

2-Standardizasyon kontrolu 
elverişli bazı mmtakalann ihra
cat limamnda değil, fakat istih 
sal sahasında yapılacaktır. Ye -
niden kurulacak kontrol ve top 
lama teşkilitmda şu iki merha
le tesbit edilecektir. 

En mühim demiryolu istas -
yanlarında ~e biriktirme yerle -
rinde kontrol ve toplama mer -
kezlerince bu merkezlere sevke
dilecek yumurtalan toplamak ü
zere~ köylerde ikinci dere 
_......... ı..:~ı.. .. :....... c 11 h fil t e r i 
kontrol ve toplama merkezleri -
nin şimdilik İzmir. Adapazan, 
Geyve; Kaıtı.ın9fli. İnebolu, 

Samsun, çarşamba, Ladik ve 
Havzada teşkili kuvvetle müh -
temeldir. 

3 - Kalite yumurtalan için 
damgalanmak mecburiyeti ko -
nacak, Türkiye'kalite yumurta
ları olduklannı ve geldikleri ye
ri gösteren üç rakamlı bir dam
ga vurulacaktır. 

4 - Kalite yumurtaları için 
toplama ve kontrol teşkilatı ku-
rulan ihracat sahalarında müs
tahsiller arasında yumurta sa
tış kooperatifleri kurulmasına 
çalışılacak fakat bu kooperatif 
ter kalite yumurtalarınm satı -
şım inhisar altına almıyacak, 
bilakis serbest ticaret koopera-
tiflerile birlikte kontrol teşkilatı 
nm kurulmasına ve iyi çalışma 
sına yardım edecektir. Bu koo
peratifler ayni zamanda kümes 
hayvanlan toplayacak ve kes -
tikten sonra ihraç etmek işile 
de meşgul olacaktır. 

5 - İklim değiıikliğinden 
istifade olunarak ilkbahar yeri 
ne sonbahar ve 1a, yumurtala -
n ihraç edilmesi temin edilecek-
tir. ~ 
tehlik memlekete kadar yapı -
lan sevkiyatın ıslahı için tedbir 
ler almacaktır. 

Büyükadada Kaymakamlar 
Çiçek Bayramı Arasında 

[Baı tarafı 1 incide] O ""• 'kl'kl 
çiçekten bir deniz haline gelmit eg iŞ 1 1 er 
biribirine çiçek atan genç kız ve Ankara, 23. (Hususi muhabi-
erkekler saatlerce çiçek muhare rimiz bildiriyor) - Yeni kay
beai yapauşlardır. makam tayinleri karamamesi-

Bundan sonra viliyetin tertip nin yarın yüksek tasdikten gel
ettiii çiçek sergisi açılmış ve mesi beklenmektedir. Yeni kay
binlerce kişi tarafından gezil - makam tayin ve tebedüllerinden 
mi,tir. Sergi çok beğenilmiştir. bazılannı bildiriyorum: 
8ergide bir çam ağacı bilhassa Çerkes kaymakamı Kamran 
nazari dikkati celbetmiştir. Bu İstanbul emniyet müdürlüğü 
çarlı ağacı yirmi yaşında olma - şübc müdürlüğüne, Koçhisar 
ama rağmen henüz boyu bir ka- kaymakamı İsmail, Düzce kay
nştır. Bu bir garibe olarak telak makamlığma, Ankara maiyet 
ki edilmektedir. Sergi gece geç ~~murlarından AhmetDüzceye, 
\rakit kapanmıştır. • nufus genel direktörlüğünden 

Bu yıl Adalarda tertip edilen Fahri Simava, viliyetler idare
ilk eğlence ve bayram çok gü _ 8~ genel direktörlüğünden Ham
zel olmuştur. Dün bir çok İstan dı Keşana, Balikesir nahiye mü 
bullular çiçek eğlencesinde bu - dürlerinden Süleyman Hafrebo
lwunak üzere Adaya gitmişler- luya, lstanbul maiyet memurla
dir. Bu yaz adalarda daha bir nnd_an Cahit Alucraya, Konya 
kaç eğlence tertip edilecektir. nahıye müdürlerinden Mehmet 
Adalarda yazı geçinnek üzere Cihanbeyliye, Tursunbeyli kay
göç edenler de bir taraftan de - makamı İzzet lpsalaya, viliyet· 
\'am ediyor. ler idaresi genel direktörlü

Ticaret ve lflls 
Kanunu deilşecek 

Ankara, 23 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Ekonomi 
Bakanlığı ticaret ve iflia kanu 
ııumuz üzerinde bugünkü ihti -
hçlara uygun olarak yapılması 
1hım gelen değişiklikleri tet -
~ ettirmektedir. Kanunda bil 
bam anonim firketlerle koope
ratifler hakkındaki hükümler 
lloban görülmektedir. Alına -
~ neticeye göre bir kanun 
Projesi hazırlanacaktır. 

~•nl Evkaf genel dlrektlrD 
ılı..:.~ıun ,23.A.A. - Evkaf genel 
~IUfUne atanan Dbay FUui 
'-aınn Ankaraya 1itmi1tir. DUn pr
~hk -~bir tötea venmıtir. 

ğünden Nihat Şarkikaraağaca, 
Mahalli idarelerden Turgut 
~~r~.ew'.!• Matbuat genel direk -
torJugunden Haydar Aksekiye, 
Ankara maiyet memurlarmdan 
Kemal Urlaya, viliyetler idare
si g~ne! direktörlüğünden Ihsan 
Vezırkoprüye, nüfus genel di
rektörlüğünden Bekir Hekimha
na, nüfua genel direktörlüğün
d~ Mehmed Ali Akdağ Made
~e·. ~~Yhan. umuru hukukiye 
müdüru Nebil Balaya tayin e
dilmektedirler. 

Muammer ERiŞ 
ı, Banka11 genel müdürü 

Muammer Eriş dün sabah An -
karadan tehrimize gelmit ve is
tasyonda dostlan ve banka me
murlan tarafmdan karşılanmıı -
tır. 

Muammer Eriş bir kaç gün 
tehrimizde kaldıktan sonra Aaı
karaya dönecektir. 

Ankara, 23 

Yeni uray kanununun yeritilme 
sine başlanalı nerdeyse beş yıl 
olacak. Şehirler tarihinde beş 
yıl uzun bir zaman sayılmamak 
la beraber, 1930 eylülündenberi 
uraylanmızda göze çarpan ve -
rimli çalışmalar; göğüslerimizi 
kabartacak kadar esaslıdır. Şu
nu da gözönünde tutalım ki, ne 
yapılmışsa, ne yapılıyorsa; bun
ların hepsi maddiğ imkanların 
dar çerçevesi içinde meydana 
konmaktadır. Yeni kanun, biz
de uraylan kuran 1293 tarihli 
kanunu yıkmış, yerine beldenin 
ve beldede oturanlann sosyal ve 
birleşik ihtiyaçlarını düzene koy 
mak ve karşılamakla yükümlü 
birer kurum meydana koymuş -
tur. 

Şimdi bu kurumlara malik ol
duklan genç ve dinç ruhla orta
ya daha çok eser koyabilmeleri 
için, ihtiyaçlı olduktan maddiğ 
imkinlan sağlamak zoru ile kar 
şı karşıyayız. S 19 urayımızın 
yıllık gelir bütçeleri 18 milyon 
lira gibi küçük bir rakkamı bul 
maktadır. 

Bu tutarın ancak 16 milyo -
nunun elde edildiğini, ve S mil
yondan fazlasının da İstanbul 
urayının bulunduğunu gözönün
de tutacak olursak beş yüzden 
fazla şehir ve kentin geriye ka
lan paralarla ne yapabilecekle -
rini kolaylıkla oranlanz. Bu ü
züntü rakamlar üzerinde dur -
maktan maksadım, uray vergi 
resimleri kanununnı ı değiştiren 
kanun projesinin bir an evvel ka 
mutayda görüşülmesini dile -. . . .. -- \, ,,. ., 
durumlarını düzeltmek için -y~
ni gelir kaynaklarına baş vuran 
bu proje, kanun olmıca, urayla 
nnuz belki de istendiği kadar 
finansal genliğe kavuşmıyacak
lardır. Fakat ne de olsa, atıla -
cak bu birinci adımla kendileri
ne düşen ödevlerin bir kısmını 
daha yapmaya imkan bulmuş o
lacaklardır. Şehirli yurddaşlar 
kaygıya düşmesinler, kanun ol
masını dilediğimiz proje, her bi 
rimizi yeniden ağır yüküm altın 
da bırakmıyacaktır. Belki ufak 
bir özverlik zorağı ile karşılaşa -
cağız. Fakat sıhhatimiz ve ra
hatımız için her ay harcamakta 
olduğumuz yüzlerce kuruştan 
bir kısmını da bizler için ~alışan 
bir kuruma vermenin faydalı ola 
cağım kim yadısayabilir? 

Bir misal: Ankaralıların se -
~ed~ "tenvirat ve tanzifat,, re
sırnı olarak verdikleri paranın 
tutarı altmıf bin liradır. Urayh
ğın bu işler için yılda harcadığı 
26~ bin liradır. Her uraybk büt· 
çesmde buna benzer nice misal 
ler bulunabilir .•• Yukanda işaret 
ettiğim proje kanun olacak o -
luna, yapılan bir hesaba göre, 
uraylar yılda,yüzde 25 ile 35 ara 
sında fazla bir gelir sağlamış 
olacaklardır ki, bu aynmla yapı 
labilecek işler; her şehirlinin öz
liyerek beklediii hareketler ola
caktır •.• 

Kara gümrüklerini andıran 
oktruvanın kaldırılması ile güm 
rük resimlerine eklenen yüzde 
o~ nis~tindeki uray hisseleri -
nın, uraylar nüfusuna gö:-e dağı 
tılması, yeritim sırasında büyük 
uraylara karşın olmuştur. Haki 
katta ihtiyaçtan daha çok olan 
büyük uraylann bu balqmdarı 
kaybettikleri bir kısmı gelirleri
nin önümiiZdeki aylcJn:b yapıla
cak yeni nüfus saynihJle kal"§I
lanacağmı ümut etmek gerektir. 
Nüfusu artmış bulunan uraylar 
gümrüklerde alman payların tak 
siminde haklan olam bu suretle 
elde etmiş olacaklardır ... 

Kamusal hizmetinden olan 
tenvirat işinin uraylarca doğru
dan doğruya kurulup işletilmesi 

SiYASAL KONUŞMA 

irandaki Reformalar 
Telgraf bize İranda da önem

li reformalar yapıldığını bildir -
di. O cümleden olmak üzere çok 
kadın almamn ve geçici evlen
melerin (mut'a)yasak edildiğini 
ve f arisi dilinden ecnebi kelime
lerinin çıkanlmasına karar ve
rildiğini bildirdi. 

Bugünlük biz, !randa kadm 
meselesi üzerinde duracağız. 

İran kadını, islimiyetten ev
vel de çok aşağı bir dun.nnda 
idi. Zerdüşt dini bunlar için hak 
tanımazdı. Zaten "Protoarian" 
denilen uluslann (Grek, Latin, 
İranlı) hepsinde öyle idi. Er~
ğin kadm üzerinde mutlak bir 
yetkesi vardı. Kadın çokluğu 
töresi de vardı. Hele zavallı 
İran kadınlan için aybaşıları 
çekilmez bir işkence idi. Onlan 
"Dahme,, denilen karanlık bir 
yer altına sokarlardı, yiyecek, 
içeceklerini uzaktan, kendileri • 
ne yaklaşmadan verirlerdi. Ne
fesleri pis ve bulaştırıcı sayılır
dı. Buna rağmen islimiyete ka
dar, hatta İran kadını İran ya
şayışında bilhassa sarayda rol 
oynamaktan geri kalmamıştır. 
Bay Reşit tarafından dilimize 
henüz çevrilmiş olan Racin'in 
meşhur eseri "Ester" i okuyan
lar bu rolün ne kadar büyük ol
duğunu takdir edebilmişlerdir. 

lstimiyetle İran.da kadmm 
durmnu Kadınnı lehine olarak 
değişiyor. Kadın aile i;inde hak 
sahibi oluyor. 

Fakat "harem ve selimlik", 
"perde, örtü" kaideleri İranda 
her yerden daha sertti, daha 
ağırdL Kadın adeta sokağa çı
kamaz olmuştu. Çıktığı zaman 
gözlerinden başka hiçbir taraft 
gözükemezdi. 

Daha Namüd"din Şaıh zama -
nında - saray kadınları hama
ma giderken - önden polis ne
ferleri yllrlmken yüUek sesle: 

"Kör bafit 1 Kör bqit1" 
v~ ... : uvx .. ,.,,,.,., _. .. VJ; .. ... tn. 

nuz ! diye bağırırlardı. Bunun 
~e~~ çarp ~ h~cs 
diUtklliım bırabrak "8ibımu 
kadınlara ~imıek +e gözlerini 
sıkı stlr yummak mecburiyetin
de idi r 

Bununla b e r ~ b e r İrani· 
ler Mut'a yani geçici eylenmek 
töresini de saklamakta idiler. 

Bu töre Araplardan gelmiş -
tir. Peygamberden evvel Arap
lar arasında var olan birçok ev
lenme töreleri arasında mut'a 
adeti de vardı. Peygamber öte
kileri kaldırdığı halde bu töre
yi sakladı. Erkek istediği kadın
la bir ücret mukabilinde muay
yen bir zaman için evlenirdi. Ha 
kikatte bu bir zina idi. Omer, 
bu töreyi kaldırdı. Fakat İrani
ler şii olduklarından peygam • 
her tarafından kabul edilmiş bir 
törenin Ömer tarafından kaldı
rdamıyacağını iddia ederek tö
reyi muhafaza ediyorlardL Fa
rislerin oturdukları yerlerde bu 
töre çok yayılmıştı. Fakat, lra
niler töreye !:an ni bir şekil 
vennişlerdi. Şöyle ki, kadm sa
tılmış olduğu aJc.mdan aynl
dıktan sonra, iddet müdde
tine bakmak ödevinde idi. Yal-

ve halka ucuz bir fiatla ışık ve 
işletge satılması etrafmda son 
zamanlarda kamutay ve hüku -
met çevrenlerinde baş gösteren 
fikrin yol almasım candan dile 
yenlerdenim. Zaten uray kanu -
numuzun ana çerçevesine Çok 
uygun olan bu hareketin sağ -
tanınası için çare bulmak ta zor 
değildir. Bugüne kadar ya finan 
sal durumlanmn elverişli olma 
maSJ veya bu gibi önemli ista-
lisyonlan başarabilecek derece
de ttknisiyenlere malık bulunma· 
malan yüzünden bu haklarını şa 
hıslara veya sosyetelere bir bı
rakı" olarak vermiş bulunan 
uraylar, ura]tlar bankasmm yar 
dımı ve pazarlıkla bu instalisi
yonları kolaylıkla satın alabilir 
ler ••• 

Mecdi S. Sayman 
U ray • belediye, Oran - tahmin, 

Uzünlii. Hazin, Onerilik -"Fedakar-
bk, itletıe • kudret, Birakıj • imti
Y.Us 

nız bu müddet geçtikten aonra 
gebe olmadığı anlaphrsa, bqıka 
bir erkekle yeni bir ilgi ya
pdıbilirdi. Hamile oldu'u takdir· 
de ise, çocuk d .. ğuncaya kadar 
gözetmek liznn~elir. . Doğan 
çocuk, meşru evU~dm bütün 
haklarını haizdi, kendisini dün
yaya getinniı olan eı~ğin va· 
risi idi. 

Fakat tatbikatta böyle oknu
yordu. Çünkü mut'ayı eberi
yetle başka yerlerden, memle -
ketin uzak taraflanndan gelen 
erkekler yaparlardı. Çacuk için 
bunlan bulmak, hak iddia et -
mek çok güçtü. 
Şalım bu adeti kaldumak1a, 

İran kadınım zelil bir mevkiden 
kurtarmış olduğunda ıUphe yok 
tur. Hele ka.imlan hukuk ala
nında erkekler ile beraberleşti
rirse, unutulmaz bir iş görmüş 
olacaktır. 

İran kadım bu zelil durumunia 
baıkmıyarak isllm devrinde bile 
kendi varlığım g&termiftir. 

Birçok miealler arasmda yal
nız''Kurretülayn,,i göstermek ye 
tişir. On dokmuncu asr.ın orta
lanna doğru 1randa gayet ge
niı ve derin bir halk hareketi 
oldu. BAbilik ,adı ile taıımml§ 
olan bu harek~t, yalnız dini de
ğildi. Ayni zamanda ahliki, iç· 
timai ~ siyasi idi. İstibdattan, 
istibdadm bin bir sıkıntılarm • 
dan bııkmıı olan halk, orada da 
bir kurtarıcı, bir mehdi bekli
yordu. Bu n\ehdi, Babi unvanım 
alımı olan Şirazlı Mirza Meh
met Alinin pbaında Zdhur etti. 

Onu benimeiyerek yolunda 
kahramanlık gösteren, can1armı 
feda edenler arasında, bilhassa 
bugünkü phm doğuf yeri olan 
Keylindaki bir müctehidin baki 
re kızı Kurretülayn temayüz et
ti. Bu Kıirreülayn gençliğine 

KISKANIYORUM 1 
Çocuk değiliz. Kaç yqımda 

olduğumu aöylemeıem de meş • 
rutiyetten evvele ait fCyleri ya
zıp dururken, beni on dokuz ya
şında bir delikanlı sanmazlar. 
Kısa zamanda çok fCY gördük 
ama yq da ilerledi. Diyorlar ki: 

- lnaan göründüğü yaştadır .. 
Haydi biz de öyle doyir> avu -

nalmı. 

Diyecek ıu ki, delikanlı deği
liz. Hayatta çizebileceğimiz çiz
ginin ortaamdan ileride deme • 
&ek bile berisinde de değiliz. 

Hala kendimi kimseye ağır 
satamadım. Yıllardır, hep gele -
cek seneden umud beklerim böy, 
lece seneler omuzlanma yığılır 
dururlar •• 

Dün gazeteleri okurken 
zerzevatm, fasulyenin, kabağm 
pahahlqtığnu okudum. KJakan
dım. E ben ne zaman bu kabak· 
lar gibi pahaldaşacağmı? Yıl • 
tardır beltliyorum. Ben de bir 
kabak olsa idim bu sene kurak 
gitti; bildır hastalık üştü diye 
belki deyerim artardı. Kabak eli 
yince alınırdım. Şimdi: 

- Ah kabak olsa idim. .. Diye 
hayflanıyorum. Nedir benim 
bu halim? Her fCyİn değerinde 
n çok bir oynaklık var. Buğ -
day yıllardanberi düştü düştü, 

itte bugünlerde fırladı. Sığır 
eti bile sırasına göre yükseliyor. 
Odunun çekisi kimi zaman atq 
pahasına oluyor. Diyeceksinis 
ki, onlar da ihtikir yapıyorlar. 

Ne olur bende de ihtikar ya~
lar ayul 1 Odun kadar, sığır ka-
dar da mı işe yaramam. Nedir. 
bu bendeki oturaklık ? •• 

ve uğrayabileceği tehlikelt~ Değerim olduğu yerde mola 
bakmıyara•- lranm birçok yerle- taşı gibi mıh1anmıf duruyor. 
rini ya. us tqma cezdi, her yer- Şimdi nud &lemem kabak ol -
~e lliiylevler L~~~Jıer,_ mayı, ochm obaJıw mfa olma 
~0=~~)'1! 
ve fÖ~ ol~uiuncJç, ~Je Dikkat ediyonı.m, kabak on. 
ri ve ve lıellrfdl-N&lı.t - ı.,. c*alr tattı Utllnf gı'bi flstfl 
dan ziyade gençlifi, ve tqıdığı ne titriyorlar. Herkea şimdi en
heyecan tes~.r y~ptı.En son tutul ginardan bahseder gibi gillibıı
du ve Nasruddin Şahın buzu - siyerek· 
runda nüçtehitler tarafından • 
isfintaka çekildi. Onun güzelli- - Akşam kabak yedik.. diye 
ğine ve gençliğine dayanamıyan övünüyor. Halbuki kabak hep o 
şJı onu kurtarmağa çalııtı, ken- kabak.. Bizim ona ku1ı bakip
disine cevaplar 'elılrin etti. Fa - mız değİ4miı de tatlı geliyor' Ne 
kat ölümde bile zevk arayan olur bana da 0 bbaklara baİtuk 
Kllrretülayn oralarda değildi. 1arı "b" bak 1 da ... _ 
Vaktaki k_.. ... bow • k gı ı sa ar tawm art• 

~NISlDl gmaga 0- "b" _,__ +_____ • 
yoldular, irticc..'ecı şu sözleri 1111§ gı ı gClllC .. uıanm ki; onlar 
söyledi: kadar, belki onlardan fazla ite 
Hele aşikan beıart ki nemaned yarar, hele daha fazla vitamin 

in cüdayi ~rirdim. Likin kime anlatır -
Biıeved zamanı vahded biküned sın! Bir kere ki· kabak dqil eli 

Hüda Hüdai ye adımız çdrm~ 
Yani aşıklara müjdeler ki, bu ... 8. FElEt( 

aynlılc kalmıyacaktır. Bir za-
man gelecektir ki Allah, Allah· 
lı:lc etmeğe başlıyacalktır ! 

O kadar hakısızlıkl ·r ve sı
kıntılar içinde bu tipte bit 
kadm çrkc.rmış olan bir muhit· 
te, daha geniş ve insanca yaşa -
mak imkinı o1duğu .akdirde, 
elbette ki pek çok d~f erli kadm
lar çııkabilir. 

Hele bine kadar kadm akmş, 
yetmiş betlik Fith'ali Şaha ge
lin g6lmiş ve geceyi sabaha ka,,. 
dar beraber geçirdil .en sonra 
şaha şu beyti yazıp gönderen 
Azerbay,-nlı g~ç PrellSC8 Can 
Hanıma ne dersiniz? 

Yarim gece geldi, gece kaldı, 
gece gitti 

Bilmem nice geldi, nice kaldı, 
nice gitti! 

Şaheser r değil mi? 

Z'rtlny•il•rımızı 
lsllh ı~ın .. 

Ankara, 23 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Ekonomi 
Bıkanllfı ıtandardizaaiyon 
mütehasaw doktor Baade.pkm 
da zeytin mmtakasmda zeytin 
ve eytin yalı üzerinde mevsi
mi tetkikler yapmağa gidecek • 
tir. Mütehass11 memleketimizin 
en mühim servetlerinden biri o
lan zeytin ve zeytin yağcıbğnı 
istihsal ve ihracat bakımından 
inkitafı huauıunda ılmmaaı li
znn gelen tedbirlere dair bir ra
por hazırlıyacaktır. Bu mev -
zuun tetkikinden sonra aıra fm 
dığa gelecektir. 

Kim bilir? Haremin o pia ve 
ılık .1?-vası iç~e .. kaç. bu. gibi Emniyet ve Belediye 
~ılıyetler çuruyup gıtmİ§ler- Zabıtası birleşecek 

Şah, bizim Atatürkü örnek Ankara. 23 (HU8Uli muhabi-
alıyor ve çe>Ş iyi yapıyor. Ket- rimiz bildiriyor) - HWdlmef 
'ki bu hareket handan Hindista- merkezi ile latanbulda devlet 
na da, Araplar aruma da atla· zabı\uı ile birlqtirilmit olan 
sa, oralarda da §arık kadmhğı belediye zabıtaıı ve seyrüsefer 
nefee almağa batlaaa. memurlannm diğer viliyetler • 

Y alnu: Türle kadmhğı için de dahi birle•tirilmeai ve bu su 
değil, bütün şark kadmlığı için retle memleketin her tarafmda 
de Y~ kapwnı 8.ÇDUf o~ fikirleri ve fahsi halleri illa bir 
Ata~, bu kadmhğ~ ebedi - tetkikten geçirilmif daha.)ııv. 
yen muın.ettar kalacagı pek DO- vetli b" • "ba al • 
mal de!il midir1 . . ır lllZI t tmda yetştt -

Ahmet AclAOGLU :::rr:m.~ 1mnıvımm 



Katil götiJrülüyor 

tinde hareket eden katiller artık 
meydanda kalmamıştır. Bazı a
narşist veyahut adi çetelerin faa 
liyeti varsa da bunlar, Fransız 
sosyetesine dahil olmayan ya -
bancı şahsiyetlerdir. On beş yıl 
oluyor ki, Fransada, çete haJin· 
de harek~t eden mücrimlere te
sadüf edilmiyor. Buna mukabil 
burjuva katiller çıkmıştır. 

Toplu cinayet işleyecek pro -
fesyonel teşkilat ancak muhitin 
müsait olduğu yerlerde vücut 
bulabilir. 

Fuhşiyat Alemln
dekl cinayetler 
Fuhşiyat alemindeki cinayet

ler malUındur. Bu gibi fuhşiyat 
işlerini, adeta bir endüstri gibi 
idare edenler arasında ekserya, 
ölüm vak'aları olur. Bu çirkin 
alemde, bazan kaQadaY.ılık düel 
lo a kadar ıkar. 

Bir ciuayetin ilk fotoft'raft. ÔldDr6len adam merdivenlerin üı'tllnde 
boylu boyunca yatmaktadır. 

Bl.dbirile hısabmr, mahkeme 
de değil, rovelverle halletmek 
isteyenlerin çoğu kumar alemin 
de bulunur. 

Arjantinli Fernandez,kendisi
ne borçlu oldukları 130,000 
franklık kuIT\ar karını ödemedik 
leri için üç arkadaşım Madrid 
kahvehanesinde öldürdü. 

Lehli katiller çetesi de Fran 
sız değildi, bunlar Londra ve 
Berlinde çalışıyorlardı. Bu ku -
marcdann planı şudur: Zengin 
bir fabrikatörü lüks bir otele da 
vet ederl~r. ona yüksek sipariş
ler v e p e ş i n o l a r a k e
hemmiyetli pey akçesi de 
verir 1 erdi. Ayni zaman 
da kumarı svdiklerinden bahis
le, fabrikatörü oyuna davet eacr 
lerdi. Fabrikatör ilk günü 30 
bin frank kazanır, fakat ikinci 
günü 200,000 kaybederdi. Bu 
kumarcılar. kartları, ellerindeki 
küçük bir ayna üzerinden verir
lerdi. Üstteki kaadı verir gibi 
görünür ve aynadan cinsini scc
tikleri kartı vererek ıavallı şik~r 
larmı mahvcderlerdi. 

• 
Aileler içinde meç 
hul kalan cinayet 

Birçok cinayetler, aileler için
de meçhul kalıyor. Zabıta an -
cak, meydanda kanlı bir ceset 
olduğu vakit çağrılır. Bugiln, 
kimya, sillhlardan daha fazla 
ilerlemiştir. Uyuşturucu ilaçlar 
kadar zehirli maddeler elde et -
mekten kolay bir şey yoktur. 
Bir insan , hiç sezilmeden duyul 
madan meydandan kaybolabilir. 

Burjuvazide görülen katil 
vak'alarmdan bir kısmı da. ha· 
yat sigorta bedeline göz dikilme 
•inden ileri gelir. Poliçe yadeai'-

ölümle beraber olduğu için, bu 
katiller hep ince bir hesaba, so
ğuk bir hırsa bağlıdır. Yolda ve 
sokakta insan öldürenler de böy 
le ince hesaplar görülmez. Cese 
di ortadan kaldınnak için bulu
nan çareler ve yollar da gariptir. 
Parisli bir mühendis, uzun miid 
dettcn beri beraber yaşadrğı zen 
gin bir kadını birdenbire orta • 
dan kaldırdı. Kadının varisleri 
ortada hiç bir cinayet alameti gö 
remediler, yalnız kadının banyo 
sunda koyu bir mayiin izlerine 
rastgeldiler. Erimiş olan ihti • 
yar kadından, bundan başka 
bir iz kalmamıştı. Hülasa, adam 
öldürmek için bulunan çareler 
pek çoktur. Asıl sorak bu değil
dir. Düne kadar, cinayetler, ka
tiller birtakım bedbaht, ahlak -
sız, yoksul insanlar tarafından 
yapılırken bugün bu kötülüğün, 
orta halli sınıfa geçmiş olması • 
dır. İşte sosyal önemli sorak bu· 
dur. Cinayetlerin başlıca sebebi: 
şehvettir. Bir cevahirciyi öldü -
ren Gay Davin bir hizmetçi ka
dını yok eden Berthelcmy her • 
halde şehvetin tesirile hareket 
etmişlrdir. Biri çaldığı yüzükle
ri kadınlara dağıtacaktı. ikinci 
zat ta şehvetini teskin edemediği 
için bu cinayeti yaptı. Her ikisi 
nin de amacı: zevk ve şehvetti. 

• 
Aydınlar arasında-

ki cinayetlerin 
sebepleri 

Aydınlar arasındaki cinayet -
lerin başlıca sebepleri nedir? 
Katli teşvik eden sosyal bir te • 
ıir mi var?. BaaIDı skil!ldal UY.an 

rf umerotaj işleri 
Bitirilecek 

Belediye sokak levhalarının 
değiştirilmesi ve numerotaj faa
liyetine çabuklukla devam etli -
yor. Levhalar, çocukların takla 
yamamalan için sokak köşele -
rinin yüksek yerlerine asılmak 
tadır. Sokak isimleri aynen mu
hafaza edilmektedir. Temmuz 
sonuna kadar bu işlerin bitirile 
ceği tahmin edilmektedir. 

YENİ KİTAPLAR 

Hava tehlikes!nden 
korunmak için öOUt 

(Büyük Gaı:ete) nin h.1lk kitapları 
serisinin birincisini teşkil eden (Hava 
Tehlikesinden Korunmak lçin Oğüt) 
adlı kitabı 5ıkmı,tır. Kitabı yazan, 
bu iş üzerinde büyük etütler yapmtş 
olan Erkanıharp Mektebi mezunla· 
nndan Mahmut Beliğ'dir. 

Bu kitabı okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

IKUÇUK 

3 LiRA-Tuvalete ve ıtriyata ait her 
ne vapmak isıerseniz herkesin yapa· 
bileceği şekilde formüJUnU yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfcn 
laboratuvarı. Kadıköy rıhtım 76. 
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dıran resimleri ve yazılarile hal
kı kan dökmeğe scvkediyor mu? 
Gazeteler, halk arasında harbe 
karşı bir hararet, bir inhimak U· 

yandırıyorlar. Sinemalatda ınüc 
rimlerin maceralarını uzun boy
lu göstererek halkı fenalığa sü
rüklü;;orlar. Katil, filmin başlı. 
ca kahramanı oluyor. Gazetele -
rin ilk say faları da tıpkı film te
siri yapıyorlar. Cinayeti yüksel
tiyorlar. Katil, kendisinden nef
ret edilen bir mahluk değil, ala
ka ve merak uyandıran bir şah
siyet oluyor. 

Kibar cina.yetlerin başlıca or
takları şunlardır: Baslll, sinema 
ve işıizHk .. , 

Fazla söze ne hacet 1 
güvenebiliriz? 

Diyelim ki, bütün sucular, he
lale haram katmıyan doğru öz
lil, doğru sözlü kimselerdir.Fa
kat; Tanrının, hiçbir vergi al~ 
madan, gürül gürül akıttığı dağ 
sularım, şişenin içinde hapset· 
mek payr olarak yüzde beş yüz 
kazanç temin etmek istiyen bu 
doğru özlü esnda: 

- Azıcık halkı da düşünün t 
denilmiyecek mi? 
Eğer bu, hep böyle gidecek

s~ lstanbulda, bir bardak iyi su, 
kılosu 18 liraya satılan siyah 
havyar gibi, cebi deliklerin, 
yalnız etiketine uzaktan bakabi· 
lecekleri lüks bir mata haline 
gelecek! - S. Güngör 

Ma~ka tramvayı 
Macka h,glkı traı;ı:ıva.v ı;ıP.f P.r -

yor. Akşamlan seferlerin en zi 
yade sık olması lazım gelen bir 
saatte yani saat 18 ile 20 arasın 
da Maçkaya gitmek istiyenler 
Sirkeci ve Eminönü durak yerle 
rinde tramvay beklemektedir -
ler. Bir çok kereler dikkat ettik. 
Beyazıttan Kurtulu§a, Fatihten 
Harbiyeye hareket eden üç ara 
baya mukabil, ancak bir Maçka 
tramvayı hareket ettiriliyor. Ak 
şam saat 20 den sonra Maçka -
ya gitmek isteyenler bazen ya
rım saat beklemek mecburiye• 
tindedirler. 

Bunun sebebi nedir?. Maçka 
seneden seneye büyümüş ve şeb 
rin kalabalık bir mahallesi ol -
muştur. Tramvay şirketi bu 
semt halkının ihtiyacını ihmal 
etmemelidir •• 
Şarbayhk ve sosyeteler genel 

miH1>triı:liö-i hn ;.,t .................. 1 _, 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilaıilan 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli ile 
mıkdarı aşağıda yazıh seyyar telgraf makineleri 5-8-935 
.ı.- c.lzartesi günü saat 1 S de kapalı zarf usulü ile Ankara· 
da idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek 
isteyenlerin 3 9 3, 7 5 liralık muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
Jazımc)ır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada tesel
lüm ve sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme daire· 
s;nde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

35 adet seyyar telgraf makinesi Muhammen bedeli~ 
( 3469) 5250 lira 

lstanbul Valiliğinden: 
1 - İdare mecmuasının Temmuz 935 ayından baş .. 

lamak üzere 1 1 nüshasının şartnamesine göre basımı 
17 Haziran 935 tarihinden itibaren 21 gün müddetle 
açık münakasaya konulmuşdur. . 

2 - Mecmua en aşağı 6, en fazla 15 forma olacakdır. 
3 -Beher nüshasımn baskı adedi 3000 olacakdır. 
4 - İhale günü 10 Temmuz 935 tarihine müsadif 

çarşamba günüdür. 
5 - Talihler yüzde 7 ,5 hesabile 146 lira 25 kuruş 

teminat akçesini malsandığına yatıracakdır. 
6 - Talihler ihale günü saat onda vilayet binasındaki 

Alım Satım Komisyonuna müracaat edecekleri gibi 
şartnameyi öğrenmek için de her gün Vilayet Daire mü· 
düdüğüne müracaat edeceklerdir. (3378) 4588 

Adapazarı Belediyesinden: 
5000 metre tulinde 60 milimetre dahili kuturlu pik boru 

15 aded Vana "anahtarlı " 
2 5 ,, 9 O derecelik dirsek 
15 ,, üç ağızlı "T". 

150 ,, abonalara su vermek için parça (tam takım): 
2 takını boru delmeğe mahsus makkap 
5 ,, yangın musluğu (Komple) 

Yukanda cins ve mikdarları yazılı ve 15 atmosfer taz"' 
yıka mütehammil su yolu malzemesi kapalı zarf usutile 
eksiltmeye konulmuşdur. İhalesi 16 Temmuz 1935 sa
lı günü saat 17,30 da yapılacağından isteyenlerin art
tırma ve eksiltme kanunundaki şerait veçhile mezkur ta"' 
rih ve günde 16, 3 O kadar teklif mektublarile 3 7 5 liralık 
muvakkat teminat vermeleri ilan olunur • ..(3355) ~549 
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24. 8. 935 Yunantsfanda HABEŞ iMPARATORU SÖYLÜYOR 

SON HABER Rejim italyanın Seferberlik 
TECiM ODALARI KONGRESi 

Sekizin·ci Arsıulusal Kon
gre Bugün Açılıyor 

Paris, 23.A.A. - ArSiulusal tecim odasının sekizinci k~~~
resi pazartesi günü açılaca~tır .. Ko?grede Avrupanm butün 
memleketlerinden ve Amenka ile Çın, Japonya, Avustralya ve 
Hindistandan gelmiş olan binden fazla delege bulunacaktır. 
Kongre Rene Duchemin'in başkanlığında toplanacaktır. . 

Kongre gündeminde yazılı olan başhca meseleler, kambıyo1a
rın durluğu, üretimin dağıtılmasmm yoluna konması, malların 
kapitallann arsıulusal geçmesi (tedavülü) taşıntı araçlarının 

düzenlenmesi. · 'k' · 
Paraların durluğunu sağlamak meselesine ayırt. edılen ~ ıncı 

·günün görüşüleri pek hararetli olacaktır. Bu mesele kambıyola
rm arıulusal durluğunun ekonomik kalkın;t?anm temel ş,aı;ı 
olduğu savında bulunan in~liz P.rof es.örl~nnden Gre~?1?' nın 
raporuna dayanarak dilgenmış (teşnh edılmış) ve profesorun bu 
görüşü kongrenin genel raporunda da kabul olunmuştur. 

iş Kongresi Haftada 40 
Saat Çalışmayı Kabul Etti 
Cnevre, 23.A.A. - Arsıulusal iş kon~ra~ı kongra komisyonu 

tarafından tasarlanan projeyi kabul etmışdır. . 
40 saatlik haf ta andlaşması 30 oya karşı 79 oyla kabul edıl-

mişdir. k b ı 
Tekaüdlük hakkına dair olan andlaşma da toplulukla a u 

edilmişdir. 

Avusturyada Habsburglara 
Medeni Hak Verildi 

Paris, 23.A.A. - Havas ajansından : . 
Avusturyada Tirol eyaletinde bulunan .. ~.all .~as~bası şarbay: 

hk kurulu eski imparator hanedanının butun uyesıne medenı 
haklar vermeği oy birliği ile kararla~tırmıştır. Habsburg hanc
c1aru üvesi şimdi Stenockezel'de bulunm1;1ktadır. ~urul, bu ~ak
kın keiıdilcrine verildiğini bildiren resrnığ belgeyı vermek uzre 
bir salgit gönderilmesini de ayrıca karar aluna almıştır 

A.ltı Milyon Yabancı Ame-
v.fnı~'~.P. n :.ayÇL~~bt•J.tto~!Y~•m•il 

eden 155 birliğin, işsizliği kısmen azaltmak için altı milyçm ya-
bancmm Amerikadan çıkanlması projesini onayladığım söyle -
mişdir, Dies. kongramn 155 üyesinin bu projeye taraftar olduğu
nu söylemişdir. 

Bundan sonra hiç bir yabancı Amerikalıların başarabilecekleri 
işlere tayin edilmeyeceklerdir. 

Yunanhlar 5 Senede 
300 Uçak Alacak 

(HUSUSi MUHABIRIMIZ BlLDIRIYOR] 

[Baş tarafı 1 incide] 

Yeni torpitolar 
Deniz kuvvetleri Bakam Ami 

tal Duımanis'in bildirdiğine gö 
re Yunanistan yeniden torpito 
muhripleri ısmarlayacaktır.Bun 
1ar hafif tipte olacaktır. 

Proiya'nn yazdıkları 
Hava kuvvetlerinin artırılma 

aı hususunda yazdığı bir baş ma 
kalede Halk Partisi fikirlerini 
neşreden gazetelerden Proia di 
yor ki: 

''Yunanistandaki isyan hare
ketindenberi, Avrupada bir çok 
kuvvetlerin süratlc gruplar teş
kil ettiği görülmektedir. Yuna -
nistan Balkan antantının bir iız 
w ve ayni zamanda bir Akdeniz 
devleti olmak üzere Avrupanın 
dikkat nazarım üzerine çekmiş 
tir. 

Y unanistanm, bugün karışık 
.bulunan arsıulusal vaziyette, 
coğrafi baknndan mühim bir 
ı-ol oynamağa namzet olduğu 
aşikardır. Yunanistan, bütün 
komşulan gibi, her hangi ani bir 
hücuma karşı milli müdafaasını 
takviye mecburiyetindedir. 

Burada t c k n i k teferrüata 
girecek değiliz. Esasen bu bizi 
alikadar etmediği gibi alenen 
ınünakafa edilecek bir mesele 
de değildir. Fakat bilhassa şu 
rasıru kaydetmek lazımdır ki, 
mim müdafaa işi en kısa bir za 
manda halledilmek laznndrr. 
).femleketin vesaitinin ve mem
baıannın mahdut, ihtiyaçtan -
lrıızm _çok olduğunu bili):onızs 

Lakin milli müdafaamızın tak -
viyesi bütün ihtiyaçlarmuzdan 
evvel gelir ve her şeyden evvel 
tahakkuk ettirilmelidir.,, 

Fikret ADIL 

Mac Donald'ın Amerika 
seyahati 

Va!tinıton, ZS.A A - Dıı işleri 
bakanlığı ileri gelenlerinden bir ut 
İngiliz gazetelerinde çıkan ve Mac 
Donald'm paranın duruluğu meselesi 
ile harp borçları ve diğer meseleler 
hakkında görüşmek üne Amerikaya 
geleceğine dair olan haberi reamiğ 
olarak berkitecek bir bilge almamı§ 
olduğ unn 11C:ylemiştir. 

ispanyada bir saray yandı 
Sevme. 23. A.A. - Kamporey 

kontların sarayı bir yangın netice-
sinde yanmıı<hr. Paha biçilemez kry· 
metteki eşya ile bir çok aanat eseri 
mahvolmuıdur. 

Mamafih, Rubenı'in ve Zurbarıın ı:ı 
tablolarından bazılan J.urtanlauşdır. 

Nasyonal sosyalistler iki 
gösteriş yapacaklarmıt 
Bertin, 23. A.A. - Naayonal ıoı· 

yaliıtler, frrkalarmm birliğini göster
mek ergcaiyle önümiirdeki cumarte
si i!Ünü Berlinin spor urayı ile Tem
pelhof alanında Goebhela hazır oldu
ğu halde iki büyük göıtcriı yapacak
lardır. 

Altınordu lzmir tamplyonu 
oldu 

Izmir, 23 A.A. - bmir ,ampiyonu 
nu belli edecek olan maç dün AINn· 
cak alanında Karpyaka ve Altınordu 
araaında yapıldı. Altınordu ikiye kar-
şı üç sayı ile maçı kazanarak umir 
pm,eiyonu oldu-. 

Atina 23 (Hususi muhabiri- Sebepleri Varil Değildir 
.. , ·~ mizdcn)' - Başbakan Çald~~ 

BALKAN LAROA HU
SUSİ tSTıHBARA TiMiZ 

Ecnebi dövizi 
Ve Drahmi 

Atina, 23 (Hususi muhabiri -
mizden) - Ecnebi döviz mev -
duatının drahmiye tahvili mese 
lesinin halli için Maksiınos, Pes 
mazoğlu ve Yunan bankası ikin 
ci reisi Varvarcssos iki saat sü
ren bir görüşme yapmışlardır. 
Verilen haberlere göre hüku -
met lazım gelen kanuni tedbir
leri almak üzeredir. Bu muame
leden dolayı hükumetin hisse -
sine düşecek bir milyar drah -
miye yakın varidat milli müda
faa islerine tahsis edilecektir. 
Y~nan bankasının 15 haziran 

daki vaziyetine göre döviz ve 
altın ihtiyatı 7 hazirana naza -
ran 38,315, 700 drahmi eksilmiş 
hükumetin bankaya karşı drah 
mi o 1 a r a k obligasyonlan 
59,260,960 drahmi artmıştır:. 
evrakı nakdiye tedavülünde pas 
sif' de 6,600,300 dl".ahmilik bir 
eksilme vardır. Buna karşı drah 
mi olarak ibrazında tediye etli -
lir obligationlar 40,473,742 ve 
ecnebi kambiyo o b 1 i g a s -
yon 1 ar :r. 8,810,515 drahmi 
artmıştır. 

ltalyan ·Yunan ticareti 
Atina, 23 (Hususi muhabiri· 

mizden) -İtalya ile Yunanis -
tan arasındaki ticaret mukavele 
si görüşmeleri neticelenmek üze 
redir. Hükumet, Romada ya -
pılmakta olan müzakerelerde 
kendisini temsil eden sefire tel
grafla nihai talimat vermiştir. 
Mukavelenin hafta sonuna ka -
dar imzalanacağı zannediliyor •. 

gazetecilere, General Kondilı -
sin, Yunanistanda tekrar bir 
krallığı tesis için söylediği söz -
ler üzerine kabinedeki mcvkiinin 
mevzuu bahis olduğu hakkında 
verilen haberleri tekzip etmiş ve 
demiştir ki: 

- "Generalin şahsa ait olan 
fikirleri, mutlak bir bitaraflık 
gütmekte olan hükumeti hiç bir 
surette takyit -edemez. Bakan -
lann memlekete daha elverişli 
bir rejim hakkındaki noktai na
zarları da hükumetin yapmağl 
taahhüt ettiği rcyiamm bitaraf
lığını ihlal edemez.,. 

Kondilis'in sözleri 
Atina, 23 (Hususi mUhabiri -

mizden)- General Kondilis ga 
zeteciler ile konuşurken demiş -
tir ki: 

'' - Muhalifler. kral getirildi 
ği takdirde ilk önce Atina so • 
kaklarmda kendimi cumuriyet -
çi asker ve ahali karşısında bu • 
lac.ağmıa dair tehditler savuru -
yorlar. Buna hayret ediyorum 
ben Yunan ahalisinin ar.zusu hi
lafında krallığın getirilmesin • 
den bahsetmedim. 

l,çi ve çiftçi par
U a inin tebUGi 

Atina, 23 (Hususi muhabiri· 
mizdcn) - Gazeteler rejim me 
selesilc pek har:aretli surette uğ 
raşmaktadırlar. Muhalifler, 4cGe 
neral Kondilisin monarşiye ta -
raftar olduğu hakkındaki sözle
ri yapılacak reyiamda hükUme -
tin ne kadar bitaraf kalacağına 
en iyi bir delildir,, demektedir -
lcr. 

Muhalif liderlerden Papaanas 
tasiyu Amerikaya seyahate çık
mak üzere olduğundan işçi <ve 

~~...., •· halkçıpartisi umumi bir toplan -
tı yaparak Kondilisin beyanatı
nın yarattığı vaziyeti konuşmuş 

Papa 3 asırhk bir mektup 
buldu 

Vatikan ,23. A.A. - Papa, kütüp

hm~rr& mv-ım·M ·kdHnfugf;i · • • 
diği açılmamış bir mektup bulmuş~ 
tur. Papa, bu mektubu açmış ve 12 
nfıan 1661 tıtribli oldt•ğı•nu cörmUJ· 
tür. Dördüncü Filip ba§ha.kanın Par
me dııkasmm yanına giderek İngil
tere Kralı İkinci ŞarJ ile dükün kır 

lcarde§lerindcn birinin evlenmesi hak 
kındaki görüşmelerin durumunu 5ğ-
renmesini emretmekt,dir. ' 

E ÇUK HARiCi 
HABERLER ..... _ ..... . 

Londra, ~3.A.A. - Dün Kralın 
aıcakhk derec::"suıin yilbclmeai üze· 
rinc Kraliçe Sandrıngbama' gitmi§
tir. Kralın dereecsinin bz:la &ıc::aklar 
yuıündcn artmıJ olchıru aamlmaktı. 
dır. 

Prag, 23. A.A. - Bağlaşık ajans· 
lar yedinci konferansı delegeleri, Ne
mecky Brod'u gezdik~cn sonra dün 
ak§am Prağ'a c!cnmüş.'rrdir. Delege
ler Nemecky Brod'da Çek gazeteci· 
liğinin babası olan Karel Havlic::kk Bo 
rovsky·yi göre gidE'rı-k &ayı:ılarım 
bildirmiılcrdir. 

Paris. 23.A.A. - Fransız-Leh par· 
lamento grubu, MaH·ıal PHsudski'nin 
hatırasını re!men tevkir etmek Uze. 
re toplanml) ,.c Var~vadald Fransıı:
Leh grubuna bir ml"ktub göndererek 
duygularını bildirmiı:~Hr. 

24 HAZİRAN PA~ARTESt 
Saat 16 .30 da 

Si.iıdiye plaj ıazinosunda, Elek
trik fırınının tatbikatı cöaterilecek ve 
bu meyanda .ıclcnlcr araaında kur'a 
çekilerek, bir 

Elektrik Aleti 
Hediye Edilecektir. 

Bu dcrı Bayanlara mahsustur. 

(Herkes gir,bilir) 

SAGIRLIK 
KALKIYOR 

Berlindeki Doyçe Akustik fabrika· 
aının yaptıiı elektrikli kulaklıklarla 
aağrrların pek çoğu işitebilirler. Son 
icat: kulak yerine kafa kemiklerine 
tesir yapan aletler. Türkiye Acenta
lrğr : Galata posta kutusu 1112. 
DiKKAT : Ankara ve İzmir'den 
§İmdi mUracaat edenler seyahat me
murumuz tarafından yakında ı:iyaret 
edileceklerdir. .4653 

lardır. 

Konuımatardan eonra parti 

iröftutr~iebug-v;riimiŞti;:·ii~ 
tebliğ de Yunanistanda rejim 
meaelellinin ortaya çıkanlmau 
üzerine partinin duyduğu tces :. 
sür kaydolunmakta ve şunlar ili 
ve edilmektedir:. 

Atonarşinin Yunanistanda tek 
rar teessüsü iç vaziyet baknnm
dan hiç bir faydayı temin edemi 
yecek ve bilakis daha .ziyade fe 
1.aketler getirecektir. Ve bunun 
için işçi ve çiftçi partisi krallığın 
mevzuu bahis olmasına katiyen 
tahammül edemez. Şayet böyle 
bir scye cüret edilirse parti kra
lın tekrar memleketten kovul -
ması için çareler hazrrltyacak • 
tır. 

K rarclların yazdıkları 
Atina, 23 (Hususi muhabiri -

mizden) - Kondilisin Avala a
jansında çıkan diyevini mevzuu 
bahseden kralcı gazeteler şun • 
lan yazmaktadırlar: Ay başın -
da toplanacak meclis, milli mec 
lis hl!lini alır almaz hemen Yu -
nanistanm idare rejiminin kral
lı cumuriyet olduğunu ilan ede
cek sonra yapılacak reyiim ile 
ahali bu kararı tasdik edecektir. 

Vıyanada Hitlerizm 
propagandaları 

Viyana, 23.A .. ". - H!tferizm pro
pagandaaı yapmak~an suçlu t-ndii~tri
ycl Ncubaher ile eski nazi aav1avJa. 
zından Lcooold ve dab1 virmı kadar 
kimı-:t: tevkif edilmişl::rdi;. 

Habet imparatorunun bir 
, hediyesi 

Varşo\•a 23.A.A - Habet İmpar•· 
toru Polrnya Cumur baıkall!n• çok 
gUzel bir arılan göndermit ve bu 
ualın kafes içinde Vartova hayvan 
bahçesine gctiı ilmistir. 

Boluda faydalı yaamurlar 
Bolu, 23.A.A. - Evveliai eh y.ı

i'ln ve 25 dakika ısüıen yağmıırCWı 
sonra dün de aaat J 6 da blı aat de
vam eden bereketli yafmur terim~
de duyulan ya~mur ihtiyacını te21a· 
aıen gidermiştir. Ynğmur daha ya. 
ğacak kadar bava serin ve bulutlu· 
dur. Yağmur hütiin Bolu çevresine 
de yağmıttır. Bu yüzden ürün geçen 
yd kadar iyi olmaya yUz: tutmuı, ku· 
ralWk or~dan lılluııııtır; 

Bfr Habeş ıtirya1cisi 
Londra, 23. A.A. - Sunday Chro-

niclıle ~uetesi Habeş Kralı Haile-Sc
lassit.e:'nin bir diyev.ini ncşrctmckdc:
dir. 

Kral demijtir ki : • 
'' Uluslar kurumu UJe61 bulunan 

ve K"lloı andlaşmH !U imza eden bir 
!hillnnnt:t wıfatiylc, Habe§istan, hır· 
be müı ac.aat etmezden Gnce sulh en, 
bUtün te:~viye ~arclrnine bı§ 't'ura
~~ır. HabeJi~ta-:ı, .Uıa~üdlcrini y.e· 
rine ıetirmek ıate!ındc-dır. Uluslar 
kurumunun, ltaly:ı ile aramızdaki 
an1aım"mazbğı kôt~amayacağm~ ~~ 
mAk istemiyoruz. Bız kuvvetlerımızı 
sefcı~.- etmeden ve 1talyanm aefer
berlik i~in gösterdiği ıe.bebleri de va
rid gör:müyoruı. B!t be~ .za!1'.an an· 
laşmamaılığın gıdedlm~s~ ı~ın mu· 
said bir bava yaratnıa'k ı~ın Ugt"aşd.k. 
Fakat meselenin kurtarılması uzun 
r:anan -sonıaya ibıratç.lr. Ve bu bırak· 
ma f talye:nın ısilililanmaıını kolay· 
laıdırırsa topraklumu.zı korumay.a 
hazırlanacağız. J 

Seferberlik haberleri 
yalanlanJyor 

Aı1dis Abeda, 2S.A A. - Ha~ 
hükumeti Hahe§isunm seferberlik 
vaprru.kta olduğu,ıa dair olan yaym
Ülarr yai:ınlamaktadır. RC!lmiğ se-
venler, Babeşist~mr. uluslar sosyc~:
si konsc.yine baı_vur•ra~ durumu tn
celemek için nötr r;örmmler g6nde· 
rilmesini istemiı cldu,tı:.ııu batırlıt
malrtadırlu. 

Roma, 3.A A. - Habeıiıtan dı 
işleri babıu Henoy. ~üa A~ '-tt
bı"dalri lt~yan dç!lıline ciderek 
bayrak yırtma hadi~erj hakkındı bu
kümeti na:nmı özür dileıniıtir. 

Bu mesele hakk•udo: tahkikat a. 
çılmı! "e birkaç kışi ;akalanmııtır. 
Hebetiatanın alllhlanm•aı 

Roma, 2S.A.A. - Verilen çok 

Tektelli sa.ı 

dofru haberlere gtire, . ı.s ay ~inde 
Cibuti'den Habeşistan ıçın 23 bın tu· 
frk, 601.l mitraiyöz ve 6 milyon kur· 

lun geçmiJtir. B~ ralmn~n veren 
tılyan gazete1en Pn'br§ aılih~anma· 

sının i!Cniflifini it&termektedırler. 
lt.lyanın .. ker .. vklyatl 

.ııırın1i . 2~ A A. - Gango vapuru 
29 gubay, ~o kü~ük ., h t c ~oo u 
ker 'ft önemli harp kençleriyle Maa· 
aaoua'a hı~ket ctm~şth. 

Dün alc~m Conri.:cuza vapuru da 
ıgtr harp kcrc~leti ve beyıirlerlc. 
§&rki Afrikıya r.itıni~ffr. 

Napob 23.A.A. - J>raga vapurı.ı 
9 nb:t., 24 küsük nbit ve 486 aak~r 
ile harp kereçlerini yüklü oldu&u 
halde Mauaou•'a t-.areht etmiıtir. 

PARiS DENiZ GÖRÜŞMELERi 

Amerika, Londra Anlaşma
sını Bir Avrupa işi Sayıyor 

Parla, 23.A.A.- Baam Laval-Edeıı 
konuırnalınnın durum verdifi dur
gunlufu ipret etmekdedir. 

Petit Parisien, bu konuımalınn 
bilhassa metod meseleleri üzerine ya· 
pılmıı olduldannı yazıyor .Samimi

1 

tam ve devamlı kal'Jllıklı bir çalıı· 
manın ber iki memleket için hayati 
bir önemde oldufu Fransız ve tnıilia 
delegelerine apaşikir görünmüşdür. 

Oeuvre gazetesi dıf bdanhfında
ki konuşmaların aamimi bir hava i· 
çlnde yapıldıklarını yazmakdadır. 

Parisin etkili• mahafili Fransız 

lngfüz-ltalyan birleşik beyannamesi
nin bUtiln diplomatik konupnalarm 
tekrar baJlamasmı bir iıaret olma· 
aı dil,~inde bulunmuılardır. Çünkü 
<.lı-ııi~ andlaımasmın imı:cılanmaaı 
Londrıda ve Streza'da alınan taah· 
hUllere zıddır. 

Figaro, Lavalin diyevinin müp
hem ddufunu, fakat başka türlü o:. 
merırun da imkansız bulunduğunu 
ynzmaktıdır. 

Amerika ve deniz işi 

1 

EDEN 

Vışin&ton, 23. A.A. - Drı bakan· vcn?iiini yalnız lir Avrupa mc&dcs, 
lı~ı müstetarı Filipı·in İn&ilterc hü- olarak kabul etmek11 ~ır. 
lriı":'~tinc bildirdiği?c göre, Amerika, Alman murahh•aları 
tngılız-Alman dcnız andlaımaaının 

bir genel deniz eiJihlınmaya yol dönüyorlar 
açaeıit ümid edilmektedir. lngiltere Londra, 2S.A.A. - lngiliz ve Al· 
hilkfımeti, Amcrık.ı riış işleri bakan- man delegeleri cUn soıı toplantılarını 
hlına fnriliz·Alm ın konu~alın v_e y:ıpmışlardır. Alman dClegclcri bu· 
ıon anlatma h~kmda tafsilitlı bıt giln uçak ile Berlindcn hareket ede-. 
rapor verecekdir. ki d. 

ık d • 1 • b k 1 .. L. J ce er ır. 
Amr.r a ı§ ış .en a an ıgı, m • Alman ekıperlerfnin bir kaç gün 

~y·~ ne .. Hull ve.,r·mp~. ne de başka ıonrı Londrıya dbnm~leri ihtimal l• 
hıç bır hukfunet uyesı ile bu mesele çindedir 
Jer hakkında konuımadıfını bildir· _. ______ _ 
mitdir. 

A'lH'rika bakuıhfı, 1nglliz-Alımn Lehistanın deniz aillhları 
deı.iı ~ ndlaımasc"m hiç bir hükmü
nü ne onaylamrti ne de tenkid et· 
mfşdic. 

Göıünüşe göre .\merika di' iş1erl 
b&Pnhlı Avrupa · uluı}ar araaı gü· 

Vaı~nva 23.A.A. - Deniz mıicla· 
faası İC'İn h~lkın vermiı olduğu 2 mil
yon 800 bin zloti ile l\taresal Pil· 
audski adına bir deniz altı a-cmiai ya, .. 
pılmısı Jlararlııtırıinuıur, 
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Hava kurumuna 
Yardım toplantısı 

Hava kurumuna yardım için, 
•0-•1111• .. a1111-•eı1111·ıwınıwınıwııwı· .. .a1111r .. a1111nıwın .. aı117 .. u .. n11ıuıııın11ıaı117 .. u..-.u .. n-...nıwı· .. a111n-... .. a1111n .. a1111._,ı ....... 1110 .. a1111r .. a,.n .. a1111r .. a,..u,..a1111·--·-·;.• .. aı11r .. aı11· .. aı11n .. sı11nıııııaı11·_.· ... 111n .... a.......... dün ermeni cemaati ki liselerin -

Klrşehl.rde Ekonomı·. ---.~........_._.._ de ibadetten sonra, vaizler ta_ 
Pamuklarımızı rafından cemaate vaazedilmiş -

tir.Şehrimizdeki 32 ermeni kili-
Kırşehir, 23 (Hus~~i m~habirimiz bildiriyor) - 9090 kilomet

r.e ~urabbaı alanlı vılayetın l 64 bin nüfusunun geçim yolu çiftçi 
lı~tır. Yumurtan}~ tanesi 20 para sade yağın kilosu 45 ila 55, etin 
~ılosu 16.' ~kmegın. 8, Ispanak ve diğer sebzelerin kilosu 2,5, en 
1stek verı~ı balın kılosu 35 kuruştur. Her türlü meyva boldur. 
Her Y~~ ~ınle.:ce ton tutan meyvalar satımsızhk yüzünden bozu
lur. Bu>_:uk bı.r şarap fabrikasını idare edecek kadar üzümü bol
du~:. Çagı. gelınce kılosu 100 paraya iner. 

NALICILIK: En güzel yün halılar burada yapılır. Anneler 
genç kızlar her gün türkü çağırarak tezgah başına güzelim hah -
l~r.ı haz~rlarl~r •. ~aryola hahları, seccade, yastık, minder, ve 
kılımleı:ın en ıyısı onların ellerinin emeğidir. Bir çift karyola ha
lısı 50 lıraya satılır. 

Gaziantep Sağlık işleri 
Gidiyor Yolunda 

Gaziantep, 23 (Hususi mu -
habirimiz bildiriyor) - İlimi -
.zin genel sağlık durumu diğer 
yıllara nispetle daha memnuni
yet verici bir kerteye gelmiştir. 
Başta ilba.Y. Akif Eyidoğan oldu 
ğu halde değerli sağlık direktö 
rümüz Dr. Faik Yargıcı ve yurd 
sağlık evi başhekimi operatör 
Nuri Aktan'ın sürekli çalışmala 
riyle elde edilen bu sonuç, ken -
dilerini her yönden değerleme -
ye layik ve yerinde bir sebeptir. 

Son aylar içinde hiç bir salgın 
hastalığı rastlanmamış olması, 
935 yılında tatbik edilen 49645 
çiçek ,65 7 2 tifo ve 15 l 8 men en 
jit aşısının temin ettiği muafi -
yetten ileri gelmiştir. Hele tifo 
bu yıl hiç görülmemiş gibidir: 
Buna, lağım suyu ile sulanan 
bahçelere sebze ekiminin yasak 
edilişi çok tesir etmiştir. Gene 

şu dört ay içinde genel sağlık 

kanununa uyularak ve bilhassa 
çocukların sihhati bakımından 
atılan önemli bir adım süt üre -
tim ve elden çıkarılışının kon -
trol altına alınmış olmasıdır. 
Süt işiyle uğraşanlar şarbaylık 
ça sağlık bakımına tabi tutul -
dukları gibi siit kaplarının ağız 
lan kapaklı ve yalnız içerden dı 
şarıya acılır musluk tertibatını 
havi olması temin olunmuştur. 
Bu sütlere gece yarısı örnek süt 
evine götürülerek hamiziyet ve 
yağ dereceleri tespit edildikten 
sonra pastorizasyon yapılır. A -
ğızları kurşun mühürle mühürle 
nerek cins, hamiziyet ve yağ de 
recelerini gösterir etiketler takı 
Iarak satılığa çıkarılır. Çok ö -
nem verilen bu durumun cocuk 
ölümünün önüne geçeceği -tah -
min olunmaktadır, 

Kayseride Kültür Hareke,ti 

Kayseri, 23 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Bu yıl Kay 
seri erkek lisesinden liseyi bi -
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.,Bürlıan CAHIT 

Bunu diyemedif\i ve her gün 
kulaklarım dolduran münasebet 
siz hadiseleri işitmekte devam 
ettiği için sinirleniyordu. 

İşte bunun için (Atik) te ge
çireceği bir neticeyi minnetle 
kabul etmişti. O istiyordu ki bir 
yarım çöl sayılan bu ıssız yurd 
köşesinde kurulan bu yepy.eni 
medeniyet yuvası yalnız şekli ve 
görünüü ile değil morali ve yaşa 
yışı ile de düzgün ve modern 
bir belde olsun. 

Onun kanaatince buranın ha
vasını bulandıran yalnız Nadya 
olmuştu. Arkadaşının kansı ol
ması bu ıkadına karşı duyduğu 
.kin ve hmcı içinde düğümlüyor
du. 

O her şeyi görüyor, hissedi-
yordu. 

İki İspanyolun bu kadın için 
meslektaşlığı, Y.urttaşhğı teP.C -

tirme diploması alan gençlerin 
adedi 35 clir. Bunlardan 8 i fen, 
27 si edebiyat kplundan çıkmış 

cck kadar biribirlerine düşman 
kesildiklerini ele hilivordu. Bu 
iki rakibe şimdi Aıne.rikalı Vat
son da iltihak etmişti. Ve onun 
müdahalesi d a h a mühimdi. 
Çünkii tabiati çok sert olan 
Amerikahnm bu kadını benim
semiş olması ötekiler icin artık 
bütün ümitlerinin kesilmesi de
mekti. 

Turgut bütün bu gizli ve aşi
kar entrikaları gördükçe, işit -
tikce daha İstanbulda iken Nad· . 
ya'yı buraya getirmemek için 
yaptığı israrlarda ne kadar 
haklı olduğunu bir daha anlı
yordu. 

Ne çare ki, körkörüne bu İs
lav aüzelinin altın kafasına ta-

b 

kılıp kalan Muhtar Arifin kafa-
sına bunu sokmağa imkan bu
lamamıştı. 

Turgut son zamanlarda N ad
ya'nm mutat davetlerine de ba
hane bularak gitmez olmuştu . 

Bu kadının, bu haris, sönmez 
iştahalı kadının gözlerinde bile 
tehlike gürüyordu. 

Yüksek sosyete salonlarının 
entrikalarını ve gönül P.azarhk· 

Harap eden sesinde vaizler, yurdun hava teh 
He ı y 0 ti 5 ! likesine karşı korunması için ya 

Adananın Akdam köyÜ yanındu
ki tarlalarda pamuk mahsulatına 
çok zararlı olan Helyotis isimli bir 
böcek bulunmuştur. Bu böceklerin 
çok tehlikeli olduğu anla§ılmıftır. 

Bu mıntakanın ziraat direktörlü· 
ğü bu yeni cins :z..,rar' ıhayvanlarla 
mücadele İçin tedbirler almı§tır. 

Helyotis bulunan sahaya vilayet 
merkezinden mücadele malzemesi 
vesaire gönderilmiştir. Civar köy 
ihtiyar hcyctler,ine de vaz;iyet bil -
dirilmiş ve mücadele içira çalııma· 
ğa davet edilmiştir. 

Bu yıl, Anadolunun ekser yerle· 
rinde havalar kurak citmiş, yağ
mur düşmemiştir. Bu vaziyet ziraa• 
te bittabi zarar v ·rmiştir. Müstah· 
sil bir tara/tan iklim ve havanın 
taliine küsmüş bulunurken, diğer 
tara/tan, hiç yoktan yeni bir tahrip 
böceği ortaya çıkması, can sıkan 
bir hadisedir. 

Pamuk tarlalarını Helyotis hay· 
vanlarından korumak, Türk çiftçi· 
sini kurtarmak için elden gelen her 
§ey yapılmalıdır. Mıntaka ziraat di 
rektörlü~:inün lüzumu kadar bu 
nokta Üzerinde titiz davranmakta 
olduğundan emin bulunuyoruz. 

Hava kurumuna 
Yardım 
Kırşehir, (Tan) - Hava teh 

likesine karşı biitün memurlar 
aylıklarından yüzde 1,5 verme
ği onayladılar. 

Halk ta bütün bir gayretle ta 
ahhüdata ve armağana hazırlan 
dılar. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 
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• Muğla, (Tan) - Uçak komite
si toplantılarım yapıyor ve hava teh
likesine üye yazmakta devam ediyor. 
Bugün üye yazılanlar arasında Hü
seyin Demirci adında bir yurttaş 600 
lira veritde bulunmuş ve yılda da yü
zer lira vermeği yükenmiştir. 

alaı.nı7ıda bUyiık bir toplantı" yapİldı. 
SayJavımız Ruşeni hava tehlikesini 
halka apaçık anlatan çok heyecanlı 
bir söylev verdi. Halk ıhava tehlikesi
ni bilenler kurumuna üye olmak için 
birbiriyle yarışıyor. 

* <,:anakkale, (Tan). - Binlerce 
kişinın katimiyle büyük hava metin
~i yapıldı. Söylevler söylen~ üyelik 
için çok istek vardır. 
~ Germencik (Tan) - Gençler gü 

cü temsil kolu dün Uzümlü köyüne 
giderek Yıkılan Ocak piyesini temsil 
etmişlerdir. Seyirciler, Hava Kurumu 
na 18 lira teberrü etmişlerdir. 
~ Aydın, (Tan) - Bunaltıcı sıcak 

lar gene başladr. Herkes kendini su 
başlanna, dere kenarlarına atıyor. 

ıv: Çorum, (Tan) - Orgeneral Ali 
Sait Alpaytoğan şanmıza gelmiş, bir 
gece kalarak Amasyaya gitmiştir. Or 
general Çorumun fahri hemşehriliğini 
kabul etmiştir. 

• Merzifon, (Tan) - Tuzun ve şe
kerin ucuzlaması herkesi sevindir -
miştir. İlk zamanlarda yapılan ihti -
).·arın da önü alınmış bulunmaktadır. 

lardır. 
Kız orta mektepten mezun 

olan talebeelrin muallimlerile 
birlikte çektirdikleri resmi gön
deriyo,rnm. 

)arını bu sakin köşenin masum 
insanlarına aşılayan Nadya, Sa
n Bal o nevi kadınlardandı ki, 
Geyhüsrev'in sevgilisi Astart 
gibi zevki uğruna aşıkının kel
lesini yemek yediği altın tepsi
ye koydurup vahşi bir ihtirasla 
onu seyredebilirdi. 

Bu kadının, bu sefih ruhlu ka
dının hayata karşı doymaz bir 
iştahası vardı. 

Ve boyle bir kaclınm Basib -
r~n gibi daracık bir diinya köşe
Sınde ne kadar aç kalacağına ve 
bu açlıkla ne çılgınlıklar yap
mıyacağma şüphe edilemezdi. 

Turgut, park eğlencesi dönü
şünde Nadya'nm suratına inen 
kırbaçtan o kadar memnun ol • 
muştu ki, Erguvan'a kalben te
şekkür ediyordu. Kasabanın is
ci halkı arasında Sarı Bal adı 
verilen Nadya böyle bir değil, 
bircok kırbaclara hak etmis bir 
mahllıktu. J ~ 

Onun bütün ileri geri arzula
rına koyun gibi boyun uzatacak 
erkeği, Muhtar'dan başka tasav
vur edemiyordu. O, ne yapış -
kan ve ağdah bir sevgi idi kit 

pılacak yardımı anlatmışlar ve 
cemaati yardıma teşvik etmiş -
lerdir. 

Ermeni vatandaşlarımız, ha -
va kurumuna ellerinden geldiği 
kadar yardım etmeği kararlaş -
tırmışlar, yaptıkları yardım der 
neğinin teşkilatının büyültül -
mesi için çahşmağa başlamışlar 
dır. 

Bugün, tecim odasında seçi -
len hava kurumuna yardım kol -
lan, ticarethaneleri dolaşarak 
esnaftan hava kurumuna yar -
drm istiyeceklerdir. 

Bu akşam saat 18 de Beyoğlu 
Cumuriyet Halk Partisi kaza 
merkezinde büyük bir toplantı; 
yapılacak, hava kurumuna yar -
dım için yeni tedbirler alınacak 
tır. 

Hava kurumu İstanbul mer
kezi dün açık bulundurulmuş, 
taahhüt ve teberrüde bulunan 
vatandaşları kaydetmiştir. 

Yağmursuzluğun zararları 

Son zamanlarda hava çok ku 
rak gitmektedir. Havaların yağ 
mursuz gitmesi sebze fiatlar~
nm yükselmesine sebep olmuş -
tur. Dün sabah ve öğleden son
ra, İstanbulda hava biraz bulut 
lanmış, bir kaç damla yağmur 

döküştürmüştür. 

Yağmur yağae1ak diye bekli
yen İstanbulluların ümidi boşa 
çıkmış, yağmur yağmamıştır. 

Belediye bu yaz sokakları su
layacaktı. Fakat nedense yine 
bu iş kalmıştır. Bir taraftan da 
yağmur yağmadığından şehir 

halkı toz toprak içinde kalmak
tadır. 

'' Ull.UI IUUllJ'O'I 

* Yozgad, (Tan) - Vilaye -
tin her köyünde başlanan okul -
ların ekserisi ikmaledilmiştir. 

Bir kısmı da ikmal edilmektedir. 
Köy okutucuları inşaat için tatil 
de de köylerde bulu;1arak inşaa 
tın ikmaline nezaret etmekte -
<lir. 

Yozgatta f aydah yağmurlar 
Yozgad, 23 (Tan) - Uzun 

zamandanberi süren kuraklık 

bugünlerde zail olmağa başla -
mıştır. Y ozgad ve civarında sü
rekli yağmurlar başlamıştır, ve 
her gün hava yağmurlu bulut -
lu görülmektedir. Esen poyraz 
ara sıra yağmur bulutlarını da
ğıtıyorsa da, havaya bakıldığı -
na göre ve şehir barometreleri
ne nazaran sürekli yağmurlar 
yağacağı anlaşılmaktadır. Ha -
vaların değişmesi derhal buğ -
day piyasası üzerine tesir yapıp 
ve buğday fiatları ucuzlamağa 
başlamtştll". 

&u zalim, sefih, aşifte kadının 
bütün hiirmetsizliklerine taham 
mül ettiriyordu. 

Bütün bunları <lüsündükce 
Turgud'un Nadya'ya oian hm~ı 
artıyordu. Hele kendine çok 
yardımı olan Şahin'in vaktinden 
önce yanından ayrılmasına se -
bep oluşu bu hıncmı kızıştırmış
tı. Bununla beraber Erguvan'ın 
kırbacı ile bu işin çarçabuk yo· 
luna girmiş olmasını da hayırlı 
buluyordu. Nadya gibi tehlike
li kadınlar ne kadar mukave
metli olursa olsun herhangi bir 
erkeği yenebilirler. Sarı Bal'm 
bu sınıf kadınlara ders verecek 
bir kabilivette olduğuna şüphe 
yoktu. 

• 
Atik çiftliğinin genis badem-

likleri arasında yanınd~n ımıak 
geçen düzlükte bir aydanberi 
yapılısı süren tenis kortu bugün 
bitmişti. Silindirlenen kırmızı 
kumlu sal .., sertleşmiş, çizgileri 
çekilmişti. 

Top kaçmaması için dört ta
rafa on metre Y.Üksekliğinde 

Kabzımallar neler 
istiyorlar? 

Belediyenin yeni yaptırdığı 
hal binası nizamnamesine kah -
zimalların itiraz ederek yaziha
nelerin ihalesine girmediklerini 
yazmıştık. Bu vaziyetin üzülme 
sini istiyen kabzımallar alaka -
dar makamlara müracaata de -
vam ediyorlar. Ticaret odasına 
da giderek vaziyeti anlatmışlar
dır. 

Dün görüştüğümüz kabzımal 
Jar bu konu üzerinde bize sun -
ları anlatmışlardır: ~ 

"-Müzayedeye girmeyişi -
miz, belediyenin hal nizamna -
mesi ile önümüze koyduğu bazı 
ağır şartlardan doğmuştur. Bi
zim isteklerimize evvela müsa -
it davranıldı. Fakat biz para ya 
tırarak fiş aldıktan sonra işin 
rengi gene değişti. Belediyeyi 
eski fikrinde imrar eden vazi -
yette gördük. Bizim istedikleri 
miz şunlardır: 

1 - Belediyenin her istedi -
ği anda bugün defterlerimizi 
kontrol etmek hakkını üzerine 
alması yersiz ve usulsuzdur. E
sasen fiş usulü kontrol, buna 
lüzum bırakmıyacaktır. ~ 

2 - Belediye kullanacağımız 
müstahdemle_ri istediği vakit 
çıkarmak ve yenisini almak hak 
kını da benimsemek istiyor .. Bu 
na neden lüzum görüldüğünü 
bir türlü anhyamadık. Bizim 
müsetahdemlerimizle belediye -
nin alakası ne olabilir? 

3 - Beyannamelerin beledi -
ye namına ciro edilmesi de ni -
zamname hükümleri arasında -
dır. Böylelikle belediye ikinci 
bir komisyoncu vaziyetine gire
ce , eskiden 1,5 liraya yapılan 
bir beyannamenin muayenesi 
şimdi 20 - 30 liraya çıkabilecek 
tir • 

4 - Haldeki ardiyelerin ka
zanç vergileri, yazihaneyi tu -
tanlara yükletilmek isteniliyor. 
Ardiyelerin kazancım belediye 
alırken, kazanç vergisini kabzı
mallara ödetmek doğru değil -
<lir. 
tmaa aıak·acıarıara muracaatımı 
zı yaptık. Neticeyi bekliyoruz.,, 

Selçuk kız san'at 
mektebi sergisi 

Selçuk kız san'at mektebi Pe
degojik ve teknik qir sergi aç -
maktadır. 

Modayı takip eden, elişlerine 
meraklı bayanları cidden alaka
dar edecek mahiyette olan bu 
sergiyi ziyaret etmeği herkese 
ve bilhassa ilk veya orta mek -
teplerden çıkan kızlarının tahsi 
line bugünkü hayat ve ihtiyaca 
uygun bir istikamet vermek isti 
yen ana ve babalara tavsiye ede 

riz. 
Mektep Çapa tramvay istas -

yonundadır. Sergi 25 haziran 
1935 salı günü saat 17 de açıla-

SACiLIK 
ÖGÜTLERi 

Ekmek ve fr:ancala 
Buğday fiyattan yükseldi, ~ükseJ .. 

di, en sonunda ek· ·. te, fırancala da. 
biraz pahalılaştı. Kabah::.t havalarda, 
diyorlar. Bu yıl havalar nomal gitme
diği için buğday pahalılaşmış. Buna 
karşı da yapılacak bir şey yok, ek .. 
mek kaç paraya olsa yine yiyecegiz, 
çiinkü her yerde be~ inin temeli odur~ 

Fakat fırancalanın parası ekmek 
parasından daha az yükseldiği için, 
bazıları kendi kendilerine düşünüyor· 
lar: acaba fırancala yemek daha iyi 
mi olur. 

Geçen yıl Paristeki Tıp akademisi 
her tarafta pek önemli wayılan bir ka
rar çıkarmıştı. Akademi bunda fıran .. 
calaya büyük suçlar buluyordu. Be
yaz ekmek Fransız ırkını bozuyor, za
yıf düşürüyormuş, kuvvetini azaltı • 
yormuş. Onun için devlete bağlı okul .. 
!arda, hastahanelerde tam ekmek de
nilen esmer ekmeğin yedirilmesini is
tiyor. 

Francalanın suçlu olmasının sebe
bi, onu yapmak için kullanılan unun 
çokça elenmesindedir. Un çok elenin
ce içerisindeki besleyici maddelerden 
bazıları çıkıyor. Unun içerisinde ke -
pek kalmıyor. Halbuki buğdayın vi
taminleri kepek içinde. 

P?risteki akademiden çok önce, A'• 
merıkada bazı hekimler de beyaz ek· 
megi suçlu çıkarmışlardı. İçlerinden 
biri Amerikada kırmızı derili adam -
ların büsbütün sönmelerine üç sebep 
göstermişti: biri viski, biri frengi has 
talığı, üçüncüsü de beyaz ekmek ... 

İnsan kendisini yalnız ekmekle 
beslerse bu fikirler doğru olabilir. Fa
kat ekmeğin yanı sıra katık olarak 
başka şeyler yiyenler beyaz ekmekten 
alamadıkları besinleri öteki yemekler 
de bulurlar. Onun için fırancalaya bu .. 
lunan suçlar biisbütün haklı değildir, 

Ekmek ile fırancala arasındaki fark 
yalnız unun elenme derecesinde de .. 
gildir. !kisinin mayalanmaları da baş
ka başkadır. Fırancala bira mayasile 
yapılmak Ja..:ımdır. Ekmek kendi ha -
murundaki maya ile yapılır. Bu da i
kisinin kıymetlerini çok dcği§tirir. 

Fırancalarda vıkıa besin maddeleri 
daha azdır. Fakat insan onun yüzde 
do~an beşini eritir. Oysa ki ekmeğin 
yüzde yirmisini eritemez, kaybeder. 

Beyaz un bira mayasile mayalan .. 
dırıldığı vakit hasıl olan maddeler 
kimya bakımından pek iyi bilinir. Ek 
mek hamurundaki mayi 'an çıkan ma 

, ya}~?-~~!:!!.1 ~.~.~~J~!'"ş~-'(}sı.11tüs.~r·ı1.ıf 
medilir. Onun için hastalara fıranca
la yedirirler. Hele Viyana usulünde 
yapılan fırancalaların ununa süt tc 
kanştırdıklarınd· hazmı daha kolay
laşır. Bazı fırarıcalaların ununa yu -
murta kırarlar. O vakit beyaz un elen 
mckle kaybettiği fosforu yumurtada 
bulur. Lezzeti de nefis olur. 

Lokman Hekim 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saatl 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyo)u No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 4101 

• • il DOKTOR 

Rusçuk ru. Hakkı üzeı 
Galatasarayda Kanzuk eczahanesı 

cak ve 30 haziran 1935 pazar gü karşısında Sahne sokağında 3 nu· ~ 
nü akşamı kapanacak ve her 

1 

maralı apartımanda ı numara. 
gün saat 9 dan 19 kadar açık bu 8"!!""'!~!!'!!"!~~-~~""""""""""~~~• 
lunacaktm 40Y9 

teller gerilen kortun iki yanın- de bu geniş arazi içinde otomo
da seyirciler için tribünler ya- bil sür'at tecrübeleri yapacak 
pılımştı. bir (oto ştrase) yaptırıyordu4 

Büyük binadan uzak olduğu Pek çok paraya lüzum gösteren 
için soyunma ve yıkanma dai- bu hayatı herkes tatbik edemez
releri de yapılmıştı. di. Fakat İskoC'7ah İngiliz de 

Erguvan bu kortun planını bundan aşağı kalmıyordu. Onun 
!skoçyalı bir zenginin şatosun- dağlık arazisinde avcılık yapılı .. 
da yaptırdığı korttan alınıştı. yor, golf oynanıyor, fakat fut .. 
Meraklı bir gazetecinin (kendi bol pisti, otomobil yollan yok
alemlerinde yaşıyan zenginler) tu. Yalnız bu adamın tenis 
diye topladığı bu seri arasında kortları Ingiliz kibar aleminde 
en entercsam zengin bir sporcu pek meşhurdu. Onun malikan~ .. 
Almanla bu lskoçyalı lngilizin sindeki kortlarda bir parti tenı~ 
hayatları idi. oynamak, yüksek bir spor zevkı 

Fransız gazetecisi bunlar ve ., sayılıyordu. 
bunlarla beraber birçok münze- İskcx:;yalınm üç tenis kortu 
vi hayat geçiren zenginlerle gö- vardı. Bunların hususiyeti yiikj 
rüşmüş, kendilerinin ve yaşa - sek ve sık ağaçlı bir dağın tüne 
drkları yerlerin resimlerini al· gibi oyularak düzleştirilmesin -
mıstı. de idi. Bu kortlarda etrafı telle 

Alman sporcu zengin, bütün çevirmeğe lüzum olmamıştı. ÜÇ 
!por vasıtalarrm kemli malika- taraf yemyeşil duvardı. Oynı ' 
nesi içine toplayan ve orada çok yanlar bu yeşillikler arasında 
samimi dostlarile yaşıyaıı bir yalnız mavi bir gök görebiliyor" 
garip adamdı. Geniş arazisi lardı • . 
içinde birkaç tenis kortu, yüz - iskoçyalı zenginin babası bıl; 
me havuzları, futbol sahası, po- radan çıkan toprakla şatottt11 

lo çayırı, av için ormanları var- önünde beş Y.ÜZ kişinin rahatça 
dı. Ye bu meııaklı adam §imdi {Arkası var) 
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TÜRKiYEDE iŞ HAREKETLERi 

Osmanlı Bankı Genel 
HeyetindeBaşkanmSöylevi 

Dün ekonomi sütiiunlanmızda Os
manlaı bankası genel heyetinin Lon
drada toplandığını ve Başkan Sir Her 
bert A. Lavrence'in bir söylevde bu • 
lunduğunu yazmıştık. 

Başkan son sene zarfında ekonomik 
ve finansal kararsızlıktan bahsettik • 
ten sonra demiştir ki: 

Yüksek fiyatler 
.. -:-. Dün>_:a ekon.omisindeki düzgün

suzluğe ragmen bır çok dahili piyasa
ların nisbi inkişafı karşısında hayret 
etmemek imkan dahilinde değildir. 

Geçen senenin bilhassa ortasından
beri, Türkiyedeki is faaliyeti bunun 
en bariz bir delilidir. 

. Fazla hareketsiz geçen altı aydan 
sonra, clering hesaplarım denkleştir

mek lüzumu, ve bilhassa Almanyanın 
~ipariş ihtiyaçları yüzünden, ecnebile 
rın aldıkları mallar, sonbaharda şaya
nı dikkat bir iş hareketi husule ge
tirmiş, ve fiyatları, uzun zamandan
beri ümit edilmiyen bir hadde çıkar
mıştır. Bunun içindir ki, bir kaç ay 
~arfında tiftik ve yün fiyatları, bir mis 
lınden fazla yüksrhniş, tütün yüzde 
60, arpa yüzde 50 fırlamıştır. Diğer 
taraftan hükumet müdahaleleri ve-
ya fevkalade talepler yüzünden, 
Türk pamuğu ve buğdayı, dünya fi -
yatlarından çok yükseğe çıkmıştır. 

Ekim mahsulU 
Heyeti umumiyesi itir .. .,rile istihsa

lat, 1933 senesind .. kinde:ı daha az be
reketli olmasına rağmen, ulusal mah· 
sulat arasında kıymet fazlalığından 
bilhassa ekim istifade etmiştir. 

Ekim, senenin mahsullerine k§rla 
müşteri bulurken, diğer taraftan tren 
tarifelerinin ucuzlamasından istifade 
eden ticaret, eski stoklarından kurtul 
muştur. Onun için iflaslar evvelki se
nelerdekinden daha az olmuş ve pi
yasa salah bulmuşt ır. 

Bu yeni doğan faali
yetin, gayri kabili ret 
bir delilini, merkez bankasının rees
kont portföyiınün inkişafında bulabi
liriz. Bu, evvelki 31 kanunu evvelde 
8 milyon Türk lirasından az iken, ö
bür senenin 31 kanunu ~vvrlin .. 1 '..ı. 
suU,-- • .. \i~\r.mınd n farla olarak 
geçmiştir. 

Bu sayede l1ara piyasasında kağıt 
paranın tedavülü, gı· .;iş paraların 

darbile de kolaylaşmıştır. 

Merkez bankası 
••. Ticaret müvazenesi. 19 "3 de pi· 

yasaya arzedilen miktarda kambiyo 
olmamasına rağmen aktiftir. 

Takas anlaşmalannın umumileşme
si sayesinde ihrac müessesesi, devle
tin yalnız hariçteki alacaklılarına o -
lan bütün finansal angajmanlarını kar 
şılayabilecek bir vaziyette kalmamış. 
altın mevcudunu, ve derhal altına kal
bedilecek döviz ihtiyacını şayanı dik
kat bir surette takviye etmiştir. 

Bu karşılık 1932 de yüzde 12,30, 
1933 te )"lizde 15,87 olduğu halde, 
1934 senesinin nihayetinde yüzde 
17,83 e çıkmıştır. 

• B u , b ti t u n d ü n y a d a a. r
e ı u 1 usa l bir para mik
yasına ve sermayelerin serbestçe te
davül etınesine dönülmesi idn lazım· 
gelen şartların birleşmesin~ doğru, 
cesaret verici bir terfidir. Hazirana 
kadar normal olan vergilerin geliri 
1934 - 35 eksersis senesinin ilk yedi 
ayında, yani 1934 senesinin son yedi 
ayında 1933 - 1934 senelerindeki tah-
6ilata nazaran .. :i buçuk milyon ve 

No : 61 

b~tçe tahminlerine nazaran 3 milyon 
bır fazlalık arzetmiştir. 

Ergani istikrazı 
Bütün bu rakkamlar, geçen sene 

zarfında tamamen mütevazin bir büt· 
çe ile, ulusal müdafaa için çıkabilecek 
nagihani masraflara karşı koymak en
dişesile hareket eden, devletin, ener· 
jiic mali tedbirlerle hazineye yaptığı 
yardımı ifade edemezler. 

Krediye yapılan müra
c a a t y a 1 n ı z ç o k evvel mü· 
saadesi alınan müsmir bir gaye 
uğrunda olmuştur: o da teşrini evvel 
ayında, Ergani istikrazının üçüncü ve 
son parçası için 4 milyon liralık plas· 
mandır. Sıvas - Erzurum dcmiryolu
nun inşası için de aynı şekilde fakat 
bu sefer yüzde 7 getiren 30 milyon Ji. 
ralık tahvil çıkarılması düş:ünülmekte
dir. 

Demiryolrarı 
Hükumet, Afyon Karahisar - An -

talya hattı ve 200 kilometrelik yeni 
yol kısımları ile geniş demiryolu si· 
yasasını takip ederken, diğer taraftan 
endüstrileşmeye büyük bir vüs'at ver 
miştir. Biliyorsunuz ki bu işe teşeb -
büs edenler yavaş yavaş ithalatın bir 
kısmını azaltarak, ve memlekete ihra
cat yapabilecek bir mevkie getirerek 
Türkiyenin ekonomik bünyesini geniş 
bir surette değiştirmeği düşünmek -
tedirler. 

Fabrikalar 
İşte, son defa Eskişehir ve Turhal 

şeker fabrikalarının işlemesi sayesin· 
de Türkiye şeker hususunda harice 
bağlanmaktan kurtulmuştur. Mensu· 
cata gelince, biri Kayseride, diğeri, 
Konya civarında iki "Kombina,, inşa 

edilmektedir. Bütün bu fabrikalar fa. 
aliyete geçince, Türkiyeye pamuklu 
mensucat ithaline hacet kalmıyacak· 
tır. 

Diğer taraftan Zonguldak kömürü 
kullanabilecek bir demir sanayii vü -
cuda getirmek için de etütler yapıl· 
maktadır. 

Madenler 
t"!.--·- -- L--· --~-- ı- ,_.. ... dörtte bir miktarıncıa artmıiür.:-Fril-

rice 1933 senesinde 480.000 ton kö -
mür satıldığı halde bu miktar son 
defa 700.000 tona yükselmiştir.Neti
cede krom istihsali 80.000 tondan 
130.000 tona çıkmıştır ve Ergani ba· 
kırının işletilmesi de çok uzun zama
na müvakkıf değildir. 
Başkan Türkiyede umumi hizmet -

lerin millileştirildiğini ve Osmanlı 
Bankasının Türkiyedeki faaliyetini 
anlattıktan sonra, bankanın diğer 
memleketlerdeki faaliyetini izah et -
miştir. 

Alman parası 
Almanyada yükJ>eltme oyunlarına 

karşı yapılan hücumlar adeta genel 
bir seferberlik halini almıştır. Bu mü
nasebetle (Der Deutsche Volkswirt) 
gazetesi şunu yazmaktadır: '' Son 
haftalar içinde Fransada Birleşik A
merikada ve İsviçrede ceryan etmiş 
olan şeyler, para stabilizasoynu hak· 
kındaki tahminlerimizi teyit etmiş
tir. Para intizamsızlığının kalkacağı
na ve arsıulusal mübadelelerin önem· 
1i surette genişleyeceğine kadar da
ha epey zaman geçeceğinden Alman 
hükumetinin duruma hakim olması 
güç fakat başarılması elzem olan bir 
şeydir .Hükumet de bu işi behema
hal başarmağa karar vermiştir. Bu 

KIRMIZI VE SiYAH 
ca bir tavurla onun omuzlarını 
sıktı, M. de Renal'i bırakıp ter
biye edilecek çocukları olan bir 
devlet memurunun yanma gir
mesıni teklif etti; ] ulien buna 
razı olursa o memur da, kral 
Philippe gibi Allah'a öyle co
cuklar bahşettiğinden ziyade 
onlan M. Julien'in bulunduğu 
şehirde dünyaya -getirdiği için 
hamdedecekti. Çocukların mü
rebbisi yılda sekiz yüz frank ala
caktı; hem de bu para kendisi
ne aydan aya değil (M.de Mau
giron'un bunun bir asilzadeye 
yakışmadığını söyledi), üç ay
dan üç aya peşin olarak verile
cekti. 

Kendisine söz düşmesini bir 
buçuk saatten beri içi sıkılarak 
pekliyen Julien'e artık sıra gel
misti. Bir buvrultu kadar uzun 
ve kusursuz bir cevab verdi. Her 
feyi ima ile anlatıp hiç bir şeyi 

STENDHAL 

açıkça bildinniyen bu cevabda 
M. de Renal'e karşı saygı da 
vardı, Verrieres halkına karşı 
adeta ibadete benzer bir riayet 
de vardı, ünlü ilçebaya minnet
tarlık da unutulmamıştı. Ken
dinden daha jcsuitc'ini gördü
ğüne şaşıran ilçebay, kesin bir 
cevab koparmağa çok uğraştı 
ise de beceremedi. Sevincinden 
içi içine sığmıyan Julien, bela
gatini bilemek fırsatını kaçırma
dı ve yine o cevabı, bu sefer 
başka tabirlerle tekrarladı. Bu 
kadar söz icinde bu kadar az şey 
söylemek, kamutay üyelerinin 
uyanmak tehlikesi gösterdiği 
bir wplantıyı kazasızca sonuna 
erdirmek istiyen en beliğ baka
nın bile harcı değildir. M. de 
Maugiron kapıdan çıkar çık
maz Julien, bir deli gibi gülme
ğe başladı. Jesuite'cc cerbeze
sindeıı istifade etmek için he-
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A1ıt lat:Jt 

Sterlin 615,- 620,-
Dolar 123,- 124.-
20 Fransız frangı 165,- 168,50 
20 Liret 202,- 204,-
20 Belçika Franıı 80,- 81,-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre fr. 812,- 816,-
Florin 81,- 83,-
20 Çek Kuron !>8.- 99,-
Avusturya §İlİır 21,50 23,-
Mark 41,- 43,-
Zloti 23,- 24.-
Pengo 23.- 25,-
20 Ley 14.- 15,-
20 Dinar 52,- 54,-
Yen 31,- 33,-
İsveç Kuron 30,- 31,-
Altm G39,- G41,-
Mecidiye 58,50 59,-
Banknot 228,- 230.-

ÇEKLER 

Fransız Franrı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronQ 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovets 
İsviçre kurona 

ESHAM 

I~ Bankası Mü-
,. " N. 
" ,, H. 

Anadolu% 60 
.. % 100 

Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan çimento 
Merkez: Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat detinnencilik T.A.S. 
~~k T.ktl-"'.Cl-'-

Kapan11 

12,06 
619.

Cl,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 
.S,81.43 
1,97,95 
4,21,-
4.51,40 

78,54.43 
3'4,96,33 

2.78,30 
10.98 

3,13,92 

SI0.-
9,50 
9,70 

25,80 
43.-
16.-
29.-
8.25 

16,25 
2,60 

10.J,,'i 
57,75 
25,50 
ll,-

8,7S 
n R'.2 <n 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu l Kupon Kesik 
" " II • " 

n Ill • • 
E;~ani 
İstikrazi dahili 

28,27,50 
28,30 

26,82,50 
95.-
94,50 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupon Kesik 
Anadolu 1 ve II 

" 
il Kupon Kesik 

Anadolu mümessil 

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

sebeple muvakkat bir zaınan için ye· 
ni bir takım finansal çalışmalar la
zım gelecektir. Aksiyonların son gün
lerde fırlamasına amil olan §eylerden 
biri de devalüasyon (kıymetten dü
şürme) imkanları hakkındaki kor
kudur. Borsa hareketlerinin Danzig, 
Fransa, Birleşik Amerika ve sair ül
kelerdeki para siyasası hadiselerine 
müvazi bir inkişaf seyrini takip etti
ği manidar olmakla beraber şayanı 
eseftir. Bu vesile ile ~unu gözönüne 
almak lazımdır ki Alman hükumeti 
siyasasını hiç bir zaman yabancı ül
kelerdeki dalgalanmalara, noksanlık· 
lara ve daha kıvama gelmemi! şeyle
re bağlamıyacaktır. 

men M. de Renal dokuz sayfa
lık bir mektub yazdı. Bu mek
tubda kendisine söylenenleri an
latıyor ve son derece alçak gö
nüllülük göstererek akıl danışı
yordu. "Ama o köpoğlu beni ki
min istediğini söylemedi! M. 
Valenod olacak ... Benim V erri
eres' e sürülmemi imzasız mek
tubundan biliyordur ..... 

Mektubu yolladıktan sonra 
Julien, gidip M. Chelan'a danış
mak üzere evden çıktı; giizel 
bir sonbahar günü, sabahın altı
sında, avı bol bir kıra varan av
cı ne kadar sevinirse bizim de
likanlı da o kadar sevine icinde 
idi. Fakat papasın evine vcl'rma
dan, o gün onu nimetten nime
te sürükliyen Felek, önüne M. 
Valenod'yu çıkardı.,, Julien için
de ne türlü lüzum duyduğunu 
ondan gizlemedi; kendisi gibi 
yoksul bir gene, gönlüne Alla
hın ihsan ettiği papaslık arzu
sundan başka bir şey düşünme
meli idi ama ne çare? bu deni 
dünyada gönül arzusu yetmiyor 
du ki! Tanrı bağında layıkıyla 
hizmet edebilmek, bilgili bunca -

CARSI 
' PAZA ••• 

Sandal Bedestenind 
Var, Ne Yok? 

Son günferd~ ~a~rşlar durmuştur, hah üzerine iş yoktur, mücevher 
satışı hararetsızdır. işler halde bir otomobil 100 liraya zor müşteri buldu 

Sandal bedssfeninde mUzayede ils salış yapılıyor 
Sandal Bedesteninde bu ara işler 

çok durgunlaşmıştır. Halı dairesinde 
mevsim dolayısile satış azdır. Iran 
haldan üzerine tek tük muamele olu
yor. 

Mücevher satışları da eski harare
tini kaybetmiştir. Tek taşlı, yüksek 
kıratta pırlantaların, iyi inci, zümrüt 
ve diğer taşların alıcısı vardır. Fakat 
böyleleri bedestana bugünlerde çok az 
düşüyor. 

Ev eşyası getirenler de azalmıştır. 
Göç mevsimi olduğundan, yazlığa gi
denlerden bazıları ağır ev eşynların
dan bir kısmını satışa çıkarmaktadır. 
Soba satışları daha başlamamıştır. 
J -'"and;r;J 'q_t\..~Tmaaı ru_....1.._ffU•E,U.._ 

satıldıgı halde; diğer bir kısım eşya 
da arttırmanın hararetli oluşu nisbe
tinde, değerinden çok fazlaya çıkmak
tadır. 

Geçende, Kızılaya ait, işler halde, 
güzel bir otomobil güçlükle 100 liraya 
satılabilmi§tir. Ote yandan, 350 - 400 
liraya alınmış iyi markalı radyolar 
30 - 40 liradan fazla alıcı bulamamak· 
tadır. 

Beş lambalı, orta dalgaları, pek pÜ· 
rüzsüz şekilde alan bir Amerikan 
radyosuna 11 liraya müşteri çıkma -
mışbr. Fakat buna mukabil, dükkan· 
da 70 liraya satılan gramofonların, 
arttıranları çok olduğu zamanlar 110 
liraya kadar çıktığı sık sık görülüyor. 

Sandal Bedesteni Mezat idaresi, 
esnaf malına muhamminleri vasıtasile 
değerinden daha az kıymet koydur
maktadır. Bunun da sebebi, esnafın 
aralarında birleşerek tavcılık yaptık
ları ve böylece malın kıymetini art· 
tırdıkları hakkında ileri sürülen bazı 
§İkayctlerdir. 

Bununla beraber, son zamanlarda 
esnaf mah getirenler azalmıştır. 

Bedestene, daha çok halkın kullan· 
dığı eşyalar gelmektedir. 

Mezat yerine, yalnız kıymet biçtir
mek için eşya getirenler de vardır. 

Bunlar, ufak bir para mukabilinde 

işdaşlarının yanında pek de kü
çük düşmemek için, mekteb 
medrese görmesi lazımdı; Besan 
çon medresesine gidip iki yıl 
masraf edecekti; para biriktir
mek boynuna borc olmuştu; bu 
da her j.iç aylığı peşin verilen 
sekiz yüz frank yıllıkla elbette 
daha kolay olacaktı; altı yüz 
frank yıllığm her ay verilen pa-
yı ise çabucak harcanıp eriyordu. 
Başka bir yönden düşünülünce 
ele Tann'nm onu de Renal'in 
cocuklarına mi.irebbilik ettirme
~i. hele gönlünde onlara karşı 
büyük. bir sevgi uyandırmış ol
ması, onları bırakıp yazacağım 
göstermez miydi? ... 

Julien, Napoleon çağının o 
çabucak iş görmek huyu yerine 
krallık zamanında yayılmış olan 
bu çeşit belagatte öyle bir mü
kemmelliğe varmıştı ki en so
nunda sözleri, kendisinin de içi
ni sıktı. 

Eve döndüğü vakit M. Vale
nod'nun uşaklarından birinin 
kendisini beklemekte olduğunu 
gördü: srrtma esmiğ gi.inlere 
mahsus esvabını giymiş olan bu 

~~yalarını t.eşhir ettirerek değerini ı Cumartesi, pazar, salı günleri kıs
ögrenmek ısterlcr. Bundan dolayı, men tenha geçer. Çarşamba gün~ 
Bedestende göze çarpan eşyanın hep- epeyce muamele olur. 
si satılık değildir. Bedestenin durgun aylan önümüz• 

Satıhğa çıkarılan eşyamn 
kayıtları tutuluyor 

Mezat yerinin en fazla iş yaptığı 
günler, pazartesi ve per§embe günle· 
ridir. 

uşak Julien'i bütün şehirde ara
drğım söyledi, bir mektub getir
mişti. Bu mektubda Julien, o 
gün M. Valenod'nun evine, öğle 
yemeğine davet olunuyordu. 

Julierı o adamın evine hiç git
memişti; daha birkaç gün önce, 
işe polisi karıştnnıadan ona bir 
sopa atmanın yolunu düşünü -
yordu. Yemek saat birde yene -
cekti ama Julien, dilenciler ha -
kımevi müdürünün çalışma oda
sına saat yarımı bulmadan git -
menin saygıya daha uygun ola
cağınr düşündü. M. Valenod bir 
yığın kaad ortasına kurumlu ku 
rumlu yayılmış, oturuyordu. iri 
kara favorileri, dal budak sal -
mışa benziyen saçları, tepesine 
yan yıktığı takkesi, işlemeli ter
likleri, göğsünü soldan sağa, 
sağdan sola haplıyan altın kös -
tekleri, kendisine kadınların ba
yı J dığmı sanan her taşralı para 
adammm üstünde başında görül 
mesi adet olan şeyler Julien'in 
gczünü hiç de yıldırmadı; hatta 
Julien onları görünce bu adama 
adrıdığı sopaYJ: daha çok düşün
meğe başladı. 

deki temmuz ve ağustos ta dahil ol
duğu halde üç aydır. Eyliilde, satışlar 
tekrar hararetlenir. Hah ve kilim sa
tışları bu arada başlar. Ecnebi halıla
rı, piyasada az olduğu çin, önümüz
deki mevsim içinde satıslarm yerli 
halılara münhasır kalacağı anlaşıl .. 
maktadır. 

Mücevher satıştan mevsime tabi 
değildir. Senenin bütün aylarında, 
mücevher satışı yapılır. Son günler
de, iyi elmasın ve pırlantanın fiyatı 

;.ittı;'Jı-gt mU~'evherİer' içinde. çok ~cu
za kapatılanları olduğu için bunların 
mezat edildiği günlerde Bedesten çok 
kalabalık olur, diğer günler nisbeten 
tenhadır. Sandal Bedesteni, halkın 
son kmk döküklerinin haraç mezat 
satıldığı bir yer olmak itibarile, bu· 
radaki satışların daimi mürakabe al
tında tutulmasına çalışılmakta, bazı 
esnafın ,herhangi şekilde halkı aldat• 
masına meydan verilmemdttedir. 

RÖPORTAJCI 

RADiO SALTS 
çabucak geçecektir. 

Hemen bugünden bir kutu 

alınız ve akşamları deru
nuna kafi mikdarda koya
cağınız Radio Snlts ile bir 
ayak banyosu yapınız. 
Kat'i bir tedavi bulunacak 

ayaklarınız hafıfleyecek, 
sancı ye şişkinlikler zniJ 
olacaktır. Bütün eczane-

Madame Valenod'ya tanıtıl 
mak şerefini rica etti; Madam 
tuvaleti ile meşguldü ve kimse 
yi kabul edemezdi. Fakat buna 
mukabil Julien, bay müdür giyi 
nip kuşanırken yanında bulun 
mak şerefine nayil oldu. Sonra 
Madaıne Valenocl'nun salonun 
gecildi ve madame, gözleri dol 
dolu, çocuklarım Julien'e tanıt 
tı. Verrieres'in en ileri gelenle 
rinden olan bu bayanın iri bir e 
k~k suratı vardı, o günkü şöle 
dolayısile de allık sürmüştü. Y 
mek arasında anaların söylem 
si lüzumlu sanılan bütün o be 
lik, yapmacıklı sözleri sıraladı. 

Juliyen'in aklı m 
dame de Renal'de id 
Julien hisse kapılmaktan k 
çman bir gene olduğu için gö 
lü, ancak tezadlarm uyandırdı 
hatıralara açılabilirdi, fakat 

'zaman içinde bir ağlama ihtiy 
cı bile duyduğu olurdu. M. V 
lenod'nun evinin manzarası o 
nun bu meylini bir kat daha a 

(Arkası va 
N. ATA~ 
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Beşiktaş, Fenerbahçeyi Bire 

Karşı Üçle Yendi 

Beşiktaş 
• l:>ün Taksim stadında yapılan Fe
nerbahçe - Beşiktaş tilt maçını, dok
san dakikalık bir 1 - 1 beraberlikten 
sonra Beşiktaş 3 ~ 1 kazandı. 

Beşiktaş bu maçı, ne yapmak iste
diğini ve ne için oynadığını Fener • 
bahçeden daha iyi kavradığından ka
zandı. Bununla beraber Beşiktaşın ga 
Jibiyetini hazırlayan amiller yalnız 
bundan ibaret değildir: 

Fenerbahçe maçı takımını fena yap 
tığı, Servete karşı yüksek oyun ve 
galibiyetinden kalma bir grurla oyna
dığı, oyunun yüzde doksanını hava
dan oynadığı için kaybetti. 

~· .... ----..- .1:.-ı: ........ ft.,,& .. ? 
" Fenerbahçe en güzel takımını Ser• 
vetc karşı Ali Rızayı merkez muha
cim ve Esadı merkez muaviJJ. mevkü
ne alarak yapmış, hücum ve müdafa
aya bir sağlamlık vermişti. Bu sağ
lamlık hemen eserini ortaya koyınuş
tu. 

Servet maçının ertesi günü yazdığı 
'!1rz bir yazrda takımın bu isabetli şek 
imden bahsed~ı:ken, Fenerbahçenin 
mevsim içindeki resmi maçlarda çek
tiği sıkıntıyı hep Ali Rızayı merkez 
muavin oynatmak yüzünden çektigini 
açıkça yazmış, senelerce dinleteme -
diğimiz sözün nihayet yerine getiril
diğini kaydetmiştik. 

Dün Fenerbahçe yine eski hatası
Jıa dü§erek §Öyle bir takım çıkardı: 

Bedii 
Fazıl Yaşar 

Esat Ali Rıza Reşat 
Fikret Naci Namık Şaban Niyazi 
. Takımın bu şekli ve oyunun başın
dan sonuna kadar merkez muhacim 
Namığın berbat oyunu, nihayet takı
mı mağlılp ettirdi. 

Bravo Beşiktaşa 1 
Fenerin mağlubiyetinde takımın 

çok fena şekli büyük bir sebep olmak
la beraber, Beşiktaşlılar da, kabul et
mek lazımdır ki, dünkü ne yapmak 
istediklerini biterek oynadıkları can
lı, ıe~ v.e tesirli oyunile galibiyeti ta
~amıle hak~ettiler. Bunun için Be -
~iktaıı takdır ve tebrik etmek lazım
dır. 

Beşiktaş takımı 
Dünkü galibiyeti alan Beşiktaş ta

kımı §Öyle yapılmıştı: 
Mehmet Ali 

Hüsnü Nuri 
Feyzi Hasan FarutC 

E.1ref, Şeref, Muzaffer, Hakkı, Hayati 

Oyun tarzı 
Fenerbahçe oyuncuları kendilerine 

güvendikleri için her zaman topu a -
yaklannda tuttular, karşılarındaki o
yunculan nasıl olsa geçeriz zihniyeti
le hareket ettiler, bunun için aldıkta
n topların yüzde yetmişini daima kap 
tırdılar. Yerden oyun yerine Beşikta
!m havadan oyununu kabul ettiler ve 
kafa vurutlanndan yüzde doksanını 
kaybettiler. 

Betiktatm dünkü muvaffakiyetinin 
~rn, Fenerbahçeyi havadan oynama. 
ga mecbur etmesi, açıklarla oynama
sı, ayakta hiç top bekletmemesi, aol 
taraf muhacimlerinin çok seri oyna. 
lnalandır. 

. nk devrenin ba§langıcmda. Fener 
b~raz ağır basar gibi başladı ve Be
!ilctaıhlar sert ve üatüste favullu bir 
oyunla mukabele ettiler. Eğer Fener 
taknnı, Esat merkez muavin ve Ali 
Rıza merkez muhacim mevkilerinde 
Old~ğu halde oyuna .başla~ıt olsa idi, 

ve Fenerbahçe takımları bir arada 

Bir kafa vuruşu 
iyi olmıyan ve Namığın ortada çok fe- ı Ancak bu devrede umumiyetle Beşik 
na oyunile ortasından ikiye ayrılmış taş galibiyeti hakkeden bir çalışkan
bulunan hücum hatti doğru dürüst lık gösterdi. 
b~~ pas alam~dığı. gibi, Beşiktaşlılar Uzatma devreleri 
hucuma geçtıklerı zaman da Fener 
haf hattı bunlara karşı bit ağırlık teş 
kil edemiyordu. 

ilk devre 
Oyuna sert ve favullu başlayan Be

şiktaş, Fenerbahçenin tesirsiz oldu -
ğunu görür görmez yavaş yavaş oyu
nunu düzeltmeğe başladı. Her topa 
canla başla atılarak Fenerlilerden to
pu kapıyorlar ve hemen iki iç muha -
cimleri vasıtasile hücuma geçiyorlar
dı. Sağ açıkları Hayatinin iyi oyna -
mamasına rağmen, öteki dört muha -
cim Fener kalesini tehlikeye düşürü
yorlardı. Nihayet on beşinci dakika
da merkez muhacimleri Muzaffer gü
zel bu şiltle Beşiktaşın ilk golünü yap 
tr. 

Beşiktaş ~Uzeliyor 
Beşiktaşın O - 1 galibiyeti aslından 

bozuk oynayan Fenerlileri sinirlendir 
di. Bu sinirlilik bütün oyun müddetin 
ce büyük bir rol oynadı. Bunun neti
c.esidir ki Beşiktaşlılar daima Fener
hlerden daha tesirli hücumlar yaptı
lar. Hatta ikinci devrede Namik ve 
~aci~in. muhakkak gol vaziyetine gi
rışlerı bıle insana tesirli görünmüyor, 
ha kaçırdı, ha kaçıracak gibi geliyor
du. Netekim evvela Namık sonra Na 
ci mubakkak iki golü pek' beceriksiz 
kaçırdılar. 

Beşiktaş 1-0 
llk devrenin otuzuncu dakikasında 

nihayet Fenerbahçe Esadı merkez mu 
av~~e. v~ Ali Rızayı sol hafa aldı. Bu 
degışıklık derhal tesirini gösterdi ve 
iki dakika sonra Niyazinin ayağile 
Fenerbahçenin beraberlik sayısını 
yaptı. Karşılıklı uğraşmalardan son
ra ilk devre böyle berabere bitti. 

Fenerin golU 
Devre arasında Fenerlilerden biri • 

nin bir arkadaşına tehlikeyi atlattık
larm ıve artık meseleyi hallettiklerini 
söylediğini işittik. Çok muhtemeldir 
ki Fenerbahçe ikinci devreye bu zih
niyetle çılttı, bunun için de Beşikta
şm oyun bozan atılgan oyunu karşı
sında hiç bir şey yapamadı. 

Devre arası 

Nihayet oyun bittiği zaman vazi -
yet değişmemişti. Bir taraftan hava 
kararmağa yüz tutarken oyun on be
şer dakikadan iki devre uzatıldı. Bi
rinci devre yine sayısız bitti. 

Son dakikalarda 
ikinci devrenin son dakikalarında 

sol tarafın seri hücumlarile üstüste 
Fener kalesine inen Beşiktaşlılar, 
Hakkının güzel şütlerile evvela ikin
ci ve Fenerbahçenin .uğradığı şaşkın
lık içinde üçüncü gollerini yaptılar. 

Nasll oynadllar. 
Fcnerbahçeliler umumiyetle fena 

ovnadrlar, merkez muhacimleri ise 
faydalı değil tam tersine zararlı oldu. 
Beşiktaşlılar çok candan oynadılar. 
Eşref ile Şeref parlak bir oyun gös
terdiler. 

itirazlar 
Bu maçtan evvel her iki takımın 

kaptanları hakem Kemal Halime Fc
nerbahçe takımından Fazıl ve Beşik
taştan Şeref hakkrndCl itirazlarda bu-
luhmu,lardır. · 

Sadun O. Savcı 
Atletizm 
Müsabakaları 

Dün Taksim stadında sabahlevin 
Galatasaray, Beyoğlu spor ve Kurtu
luş kulüpleri arasında hususi bir at
letizm müsabakaları yapılmıştır. Tek 
nik dereceleri yazıyoruz : 

100 metre 
1 - Semih 11 2/5 saniye 
2 - Yorgiyadis 
3 - Kalfopulos 

800 metre 
1 - Besim 2. 7 4/5 dakika 
2 -Agop 
3 - Simeonidia 

OUlle atma 
1 - Kanfelidis 12.10 
2 - Naili 11;9 
3 - Karakaş 11,62 

3000 metre 
l - Teoharidis 9. 35. 3/ 5 dakika. 
2 - Andonyadiı 
3 -Bill 

200 

g 

Eşya Piyangosu Dün Çekildi. Otomobili 
50584 Numaralı Bilet Kalandı 

T. 1. C. t. nin eşya piyankosu 
dün çekildi. 

Buik otomobili 50584, Ame -
rika seyahati 78049, Paris seya
hati 60115, Brüksel seyahati 
571, maruken takım 4280, Peş 
te seyahati 14873, elli beş par
ça çay ve kahve takrmt 31936, 
modem koltuk takımı 35330, bi
siklet 61432, halı seccade 18977 
hava gazi fırını 62944 numara
lara çıktı 
Başkaca kıymetli hediye ka

zanan numaralar şunlardır: 
26671 kadm çantası, 27547 kadın 

çantası, 7761 kadın çantası, 86444 ka
dın şemsiyesi, 35443 kadın kundura
sı, 86364 •çiçeklik, 83183 portföy, 
6228 çorap, 38651 şeker sepeti,47547 
altı fincan, 21013 bavul, 61403 fin • 
can, 29290 para çantası, 75905 hok
ka, 82899 yatak örtüsü, 82774 fani
la, 31923 evrak çantası, 43203 fon- ı 
danlık, 571 Büı:ıüksel seyahati, 85436 Piyango 
battaniye, 57855 saat ve çiçek takımı, lik, 86423 yatak örtüsü, 65520 Altın 
54115 bavul, 17321 şeker sepeti, mekik 3,5 metre kumaş; 72128 kadın 
75742 heykel, 52169 ısmarlama kos- çantası, 86592 şekerlik, 58778 fani
türn, 23037 ısmarlama ayakkabı. la, 67441 seccade, f1737 cep saati, 
30393 mürekkerli kalem, 56509 masa 13950 ısmarlama ayakkabı, 59309 fo
lambası, 51683 fanila, 83712 kadın ter şapka. 89614 mürekkepli kalem, 
şemsiyesi, 44245 para çantası. 42213 85284 bavul, 42748 altı kahve finca
mürekkepli kalem, ~3267 para çanta- nı, 71403 pijama, 58417 şeker sepeti, 
sı,32439 şeker sepetı, 30610 Altınme- 4.,8284 çiçeklik, 75637 pasta takımı, 
kik kumaş 3,5 metre, 38877 yüzü~. 57623 fanila, 40784 portföy, 10264 
88435 seccade, 23426 şeker sepeti, altı fincan, 32360 pijama, 68637 göm 
78248 çatal bıçak, 78545 çorap, 78049 lek, 4215 altı fincan, 49266 mürek • 
Amerika seyahati, 26532 çay fancanı, kepli kalem, 78212 gömlek, 81605 
20270 karyola, 307 5 kadın çantası, portföy,53786 karyola,67393 altı fin-
61609 bavul, 87881 komposto takımı, can, 36273 fanila,40038 çorap, 31936 
83579 fondanhk,31759 gömlek, 14873 elli beş parçalı çay ve kahve takımı, 
Peşte !leyı:11ıati, 74351 para çantası, 17252 elektrik lambası, .32421 çatal 
2058 altı fincan, 63383 heykel, 7 5499 bıçak,23298 fanila, 3306 posta talmnı 
mürekkepli kalem, 5922 altı fincan, 65164 heykel, 50692 çocuk ayakkabı-
63892 şekerlik, 36576 ayakkabı,28224 sı, 6549 kadın çantası, 14163 lamba, 
çorap, 4987 para çantası, 7041 kadın 42800 maroken takımı, 62539 kıravat 
çantası 12839 çorap, 23487 para çan- 24271 cep saati, 48669 fantezi saat vt
tur, 28859 gömlek, 6435 fanila,64170 çiçek takımı, 41464 heykel, 68887 mü 
erkek kundurası, 61532 bisiklet, 3931 rekkepli kalem, 1574 çay fincanı, 
lamlıa, 77715 erkek kundurası, 14218 33216 gömlek, 5382 altı fincan, 18878 
şekerlik, 5776 şeker sepeti, 1803 çi- şekerlik, 16864 fondanlık, 33046 mü
çeklik, 15!:'7 fanila, 33033 gömlek, rekkepli kalem, 140026 bavul, 43390 
1193bavul, 82343 para çantası 57256 evrak çantası, 36333 heykel, 14802 al
kolonyalık, 45820 çay fincanı, 74865 tı fincan, 43598 altı fincan, 74959 ma
bavul, 13270 heykel, 34333 oyuncak, sa lambası, 82365 para çantası, 71531 
73851 kadın çantası, 10150 ayakkabı, kadın kundurası,67784 fincan, 30977 
4002 komposto takımı, 8217 çocuk a- gömlek, 80734 pasta takımı, 15840 
yakkabnıı, 37137 fincan, 14719 jar • sigara tablası 8086 likör takmu,77937 
deniye takımı, 34292 kumaş 3,5 met- erkek kundurası, 25077 tekerlik, 
re, 88982 gömlek, ıs4sa portfi:Sy, 60174 lıaravat. 74619 tuvalet takımı, 
111)90 cocult avakkaôısı. 85871 bok- 56239 masa IA.mbur, 78869 çocuk •· 
ka, 75832 çatal bıçak, 60115 Paris se yakkabısı, ~4326 mürekkepli kalem, 
yahati, 60912 mür.ekkep. hokkası, 33285 gilriıti§ yüzük, 24441 fondan -
51590 va-zo, 9431 mürekkepli kalem, bk, 29918 mürekkepli kalem. 70103 
29929 para çantası, çatal bıçak,15970 mürefcepli kalem, 66200 sigara tabla
portföy, 21747.mürekkep, 36378 çi - sı, 38223 yüzük, 66721 şeker sepeti, 
çeklik, 11164 yatak örtüsü, 18705 mü 61687 çiçeklik, 21417 çocuk ayakka
rekkepli kalem,79481 battaniye,85081 bısı, 23345 portföy, 79289 kadın çan
ısmarlama ayakkabı, 23497 pasta ta- tası, 51383 kolonyalık, 48668 Altın 
kımı, 9543 şekerlik, 52298 şekerlik, mekik kumaş 3,5 metre, 76888 kıra -
80169 kristal vazo, 4791 heykel, vat, 20732 su takımı, 14092 evrak çan 
90078 robluk kumaş 3 metre, 63298 tası, 76857 çorap, 17048 cep saati, 
altı fincan, 43786 saat, çiçek takımı, 5360 evrak çantası, 15134 çatal bıçak, 
65545 portföy, 35888 masa, 82326 tc 19878 gümüş yüzük, 13815 altı fin
kerlik, 84055 çay fincanı, 82033 altı can, 50362 gömlek, 71782 battaniye, 
saJQsı, 51861 para çantası, 51303 fon- 41164 cep saati, 82284 şapka, 41836 
danlık, 57092 masa lambası,80969 sa- çay fincanı, 14600 mürekekpli kalem, 
at ve çiçek takımı, 6541 heykel,23559 19651 şekerlik, 36854 seccade, 77772 
şekerlik,37374 kıravat, 69635 şeker kadın çantası, 26933 fanila, 80701 
sepeti, 69101 kolonyahk, 60078 lam- sigara tablası, 21800 porselen heykel. 
ba, 36339 fanila, 7845 koltuk takımı, 15201 altı fincan, 62944 hava gazı fı-
76010 çatal bıçak, 78199 kadın çan- nnı, 55424 oyuncak, 51182 para çan
ta"Sı 21751 masa lambası, 58440 kadın tası, 71788 cüzdan, 49895 altı fincan, 
şemsiyesi, 50584 modeli dört kişilik 76865 altı fincan, 74263 masa lam
Boik otomobili, 32233 fondanlrk, bası, 89397 kadm çorabı, 27 battani-
23205 çatal bıçak takımı, 13763 şeker ye, 50886 çatal bıçak, 19164 masa, 
lik, 58461 para çantası, 46232 port • 55227 altı fincan, 11988 sigara tab
föy, 21761 heykel, 63770 ısmarlama lası, 69280 kadın çorabı, 5056 kadın 
ayakkabı, 59647 gömlek, 27193 yatak çorabı, 52725 erkek kundurası, 44502 
örtüsü, 30804 masa lambası, 75139 evra kçantası, 7625 tatlı takıım,65044 
sigara tablası, 71071 şeker sepeti, masa, 64570 altı fincan, 75583 hokka, 
83478 çocuk ayakkabısı, 9284 şeker- 31369 cep saati, 80764 çatal bıçak, 

2 __;Fikret 
3 - Merkoriı. 

60594 komposto taknnı, 50034 çiçek
lik, 49790 kristal şeekrlik, 32088 CÜ% 

dan, 4397 oyuncak, 20444 şeker ae-
Disk peti, 42268 alt ıfincan, 74028 kıravat. 

73167 kadın çantası, 80684 çatal bı • 
1 - Naili 39,67 metre 
2 - Herzenci oğlu 35,73 

3 - Keşiş oğlu 34,12 

400 metre 
1 - Cevat 54 4/5 
2 - Agop 
3 - Papadopuloı 

1500 metre 
1 - Teoharidis 4. 31 3/ 5 
2 - İbrahim 
3 - Kolfopuloı 

1 - Cihat 6,45 metre 
2 - Borsalis 5,10 
3 - Mitat 6,07 

Uzun 

çak, 80627 tekerlik, 11528 tekerlik, 
73860 battaniye. 76769 kadın çanta • 
sı, 9657 seccade, 38539 cep saati, 
39007 pasta takımı, 60077 yatak ör
tıiisü, 4529 çiçeklik, 10185 kadm kun-
durası 8622 6kıravat, 10186 yatak 
örtüsü, 88841 para çantası, 68399 fa· 
nila, 11467 şapka, 86413 ısmarlama 
ayakkabı, 46420 Yerli mallar paza • 
rından ısmarlama palto, 59931 kadın 
çantası, 68800 çocuk ayakkabısı. 

1 - Ciha~ 1.71 
2 - Asmanidis 1,66 
3 - Bonar 1,60 

76842 heykel, 71941 sigara tablası, 
42429 karyol~ 50920 sigara tablası, 
12269 su takımı,26969 su takımı, 
16377 jardeniyer takımı, 43491 fani
la, 27445 gömlek, 80119 fanila, 20551 
şapka, 42026 kadın şemsiyesi, 9984 

Yüksek 37265 fotoğraf manikesi ,35068 çiçek
lik, 1157 ıu takımı, 23751 altı fıncan, 
58147 masa lambau,44558 portföy, 

Cirit atma 
1 - Karakaı 51.82 metre 
2 - Fethi 39,90 
3 - Cambaz oğlu 36,00 

56055 JSmarlama kostüm, 30564 ma
sa lambası, 73295 altı fincan, 54102 
bavul, 15850 para çantaSI, 22169 ev
rak çantası, 276 para çantam, 40256 

1 - Fethi 3,40 metre 
2 - Viharopulos 3.10 
3 - Karabinidis 

pasta takımı, 89196 kıravat, 7087 çay 
fincanı, 41240 para çantası, 4193 şe

Sırık ker sepeti, 44241 mürekkebli kalem, 
24771 kadın ıemsiyesi, 62900 çorab, 
28549 şeker sepeti, 36961 şekerlik, 
48~97 şeker sepeti, 82239 çatal bı-

ı -
Necmi) 
2-

4X100 bayrak 
(Zaif, Mufahham, Semih, 
47. 2/5 saniye 

o~lu 

çak, 16401 şekerlik 52988 fotoğraf 
makinesi ,23360 kumaı 3,5 metro, 
8951 pasta takımı, 3245 şekerlik, 
49210 mürekkebli kalem, 6908 göm-

çekilirken 
fanila, 33744 portföy, 18977 secead 
62614 çorab, 73657 ısmarlama ku 
dura, 82524 kadın çantası, 82590 k 
maş 3 metro robluk, 9031 şapk 
37756 şekerlik, 59678 şapka, 658 
tatlı takımı, 63303 kıra.vat, 562 
ceb saati, 71887 şekerlik, 27722 ç 
fincanı, 44971 tatl ıtakımı, 150 
75495 kristal vazo, 62786 kristal v 
zo, 50604 sigara tablası, 30140 k 
yola, 75419 ipek gömlek, 76690 erk 
kundurası,7 5094 su takımı, 481 
portföy, 19307 para çantası, 6994 
ravat, 15282 kristal vazo, 21 fani 
35454 komposto takımı, 62360 kı 
vat, 76899 bavul, 38634 şeker scp 
79688 erkek kundurası, 89849 çoc 
ayakkabısı, 20583 çatal bıçak, 325 
kristal şekrlik, 26440 ısmarlama a 
kabı, 8489 gömlek, 8169 fanila, 20 
portföy, 57379 masa lambası, 608 
çatal bıçak, 6211 O gümü§lü şeker 
63389 şekerlik, 19922 yüzük, 769 
komposto takımı, 13349 masa lam 
s,ı 34412 sigara tablası, 71638 
tak örtüsü, 13859 altı fjncan, 66 
mürekkeb hokkası, 38430 kadın ç 
tası, 2901 masa lambası, 68869 p 
çantası, 8465 kristal vazo, 90 
portföy, 89514 komposto ta 
835 portföy, 26751 mantoluk 3 
ro kumaş, 32717 sigara tablası, 40 
vantilatör, 65778 Yerli Mallar P 
nnda ısmarlama palto, 632 ipek g· 
lek, 34194 14mba, 55675 kary 
!51.115 çatal brçq. 33840 fan 
17164 kadın kundurası, 64319 çor 
57153 masa, 20813 ıu takımı, 14 
kristal vazo, 81092 çocuk ayakka 
7 5404 şapka, 647 55 masa lamb 
66672 tuvalet takımı, 69723 o 
cak, 12002 gömlek, 77845 ço 
33331 vazo, 69776 evrak çan 
51544 ceb saati, 48704 altınmekik 
maş 3,5 metro, 51695 çay fin 
2352 fanila, 67932 mürekkeb 
kaaı, 7211 çatal bıçak takımı, 52 
I?avul, 51476 şeker sepeti, 35092 
tal kolonyahk, 14173 Altrnmekik 
mat 3,5 metro, 23230 şekerlik., 
kıravat, 20293 yüzük, 472 mürek 
1i kalem, 60051 likör takımı, 2 
vazo, 46984 tatlı takımı, 21172 y 
örtüsü, 15098 tatlı takımı, 1671 
tı fincan,85394 masa. 56065 çay 
canı, 87455 robluk 3 metro ku 
25848 çift vazo, 15263 mürek 
kalem, 457 58 borselen heykel, 7 
komposto takımı, 603 71 pasta ta 
76201 gümüş yüzük, 25624 e 
çantası, 81047 altı fincan, 45892 
fincanı, 75031 ıapka, 12773 m" 
kebli kalem, 67054 jardeniyer ta 
70035 ceb saati,41613 para ça 
30079 kadın çantası, 15855 fa 
66800 seccade, 37984 heykel, 8 
ıekerlik, 62766 altı kahve fin 
35330 modem koltuk takımı, 2 
masa, 30755 kadın kundurası, 1 
fondanlık, 40788 su takımı, 8 
kadın çantası, 24780 mürekkebl 
bası, 16877 elektrikli sanaks,3 
mürekkcbli kalem, 43397 masa, 
battaniye, 30033 ayakkabı. 
kadın çantası, 41220 lamba, 
komposto takımı, 36641 şek 

14699 altı fincan ,15754 pasta 
mı, 54254 pasta takımı, 25021 
fincanı, 66702 çatal, 2379 çocuk 
kabısı, 39923 kadm çantası, 
kadın çantası, 84668 ısmarlama 
tilin, 45248 likörlük, 51 erkek 
durası, 7 4 7 7 7 komposto takımı, 
oyuncak, 68761 gömlek, 38338 
limbası, 47845 çatal bıçaş, 122 
kek kundurası, 56729 yüzük, 
altı fincan, 74371 fanila, 85764 
örtüsü, 32122 çatal bıçak, 6988 
fincan, 44532 masa lambası, 
gömlek, 60342 kadın kun 
83346 portföy, 14976 Ergani t 
21519 saat ve çiçek takımı, 568 
kertik, 69396 fincan, 11211 yat 
tüsil, 21901 şekerlik,74649 ıe 
50864 para çantası, 28135 
27628 gömlek, 41170 heykel, 
ıeker sepeti, 30085 mürekke 
lem, 9313 masa, 476 çiçeklik, 
pijama. 68043 fanill 78954 
çantası, 28020 saat ve çiçek 
78065 kadın çantasr, 50563 
kundurası, 54203 çatal bıçak, 
gömlek, 90598 oyuncak, 74 
takımı, 7661 masa lambası, 560 
kerlik, 40223 fanila, 57494 oy 
48886 he kel 27862 ker 
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Bir yandan balta, bir yandan yan
gmlar ve her taraftan saldıran müte
ahhitler bu gidi~le memleketi saçlan 
dökülmüş bir kafa gıbi cascavlak bı • 
ı-akacaklardll'. Bir mütehassısın kale
minden çıkan bu yazı dik.katle okun
rnağa değer. 

Bizde ağaç sevgisi her şeyden baş
ta gelmedikçe ve memleketin ağaç • 
!anması herkesin öz ülküsü olmadıkça 
omıanlanmızı koruyamayız. Orman
ların cemiyetin hayatı üzerinde oyna
dığı büyük rolü ormanların muhite, 
toprağa, suya, esenliğe ve memleket 
ekonomisine yaptıklan etkileri ve oı
:rnancılığ ıileri gitmiş memleketlerin 
ormanları korumak için ne büyük fe· 
dakarlıklarda bulunduklarını ve or • 
:rnanlara ne kadar önem verdiklerini 
:rnünevverlerimiz arasında bilmiyen 
yok gibidir. 

Memleketimizin orman itibarile 
%engin olduğunu ve hatta yalnız Kas 
tamonu ormanlarının Fransa orman • 
larına denk olduğunu hiç sıkılmadan 
yazan kitaplar vardır. 

Halbuki memleketimizde sekiz bu
çu kmilyon hektar orman olduğu söy 
lenebiliyor ve deniliyor ki: "bunun 
'Üç buçuk milyonu bataklık, sazlık, 
fundalık ve artanı da koru ormanıdır. 
Ve ormanlarımız memleketin yüzde 
on birinden ibaretmiş. 

Fransa ormanlan ( l) otuz yedi mil 
yon hektardır. Yol şimendifer kena
rnıdaki ağaçlıklarla köy. kasaba. şe -
hir hudutları dahilindeki meşcereler 
bu hesaptan hariçtir. Kaldı ki, bugün 
ı;ckiz buçuk milyon hektar ormanımız 
olduğu da şüphelidir. Çünkü bu hc-
1;ap hakiki mesahaya müstenit değil
dir. Ulu orta söylenilmiş, bekciler -
den, fen memurlarından alınru; ma
lumata kısmen de ötedenberi müdü
riyet merkezlerinde asılı bulunan cet
vellere dayanmaktadır. Bu cetveller-
deki rakkamın ise hakiki bir tetkik so 

nucu olmayıp, şundan bundan alınan 
nıalUmat üzerine doldurulduklan mu
hakkaktır. 

On yıl evvel teşkil edilen amenaj-
2llan grupları memleket onnanlannın 
haritalarını yapmış olsalardı, belki 
bundan bir istifademiz olurdu. On sc
Jtedenberi yapılan mukaveleli orman 
haritalarının halen hiç bir değeri yok
tur. Çünkü müteahhidin çıktığı bir 
o":'!lln~ -~~i~c}0 .. m~.teahhidin girdiği 

1-_lektann dörtte birinde veya §erit 
halınde yapıJan tecrübelere istinaden 
hakiki serveti tahakkuk ettirmek te 
imkansızdır ve bu servete istinaden 
:Yapılan devlet hesaplan hatalıdır. Bu 
hatalı tesbitten ötürü mukavele müd
deti biten ormana ikinci istekli çık • 
:rnaz. Zira ikinci istekli birincinin çık· 
tığı ormanda işine yarayacak ağaç 
kalmadığını ve bırakılmışsa bile ya -
J>acağı müesseseye ve girişeceği ta -
ahhüdata karşılayamıyacağını bilir, 
,~menajman plan ve haritalarındaki ra 
.1>amlara güvenerek işe girişmez. 

Şimdi belli başlr ormanlc:rımız A -
{<.ncıkta Zingal, Kösedağr, KaraJcre, 
lgaz, Alaçam, Eskere, Cehennemde

re, Muzvadı ve adlan Ziraat bakanlı
ğınca belli ve mahdut bir kaç orman
dan ibarettir ki bunların da bir kısmı 
halen işletilmekte, bir kısmı da yolsuz 
l~ktan işletilmemiş ve muhafazaları 
bır kaç kolcuya terkedilmiştir. 

Müteahhidin çıktığı ormanlarda 
görülen manzara ise beş on bin fidan
la kavlı eğri ağaçlar ve piyasada sürül 
tniyen çapta karışık ve yaşlan birbiri
ne uymıyan irili, ufaklı ağaçlar ve bir 
Bürü enkazdır. Ormanlarımızın her 
Yerde durumu aşağı yukarı buna bcn-

2er. Bu durumu ve ormanlarımızın 
keyfiyet bakrmından da fakirliğini 
gözönünde tutan Ziraat Bakanı sayın 
l'duhlis Erkmen satışı durdurmuş ve 
onnanJarnnızın h:::kiki vaziyetlerini 
lesbit ettirmeğe başlamıştır. 

Yalnız bu tesbit işi devam ederken 
lııcvcut ormanları korumak işinde Ö· 

nemli müeyyedelere ihtiyaç vardır. 
Şimdi eliRlizde bulunan nizamname
nin 33 ve 36 ıncı maddelerindeki 25 
kuruş, 7 5 kuruş gibi cezalarla orman 
lar muhafaza edilemez. Muhafaza kad 
rosunun tezyidine mali imkan voksa 
yolsuz kat'iyat cezalarını arttınn"ah ve 
suçluları da ihtisas mahkemelerine 
vermelidir. Bunun için bir iki madde
lik kanun layıhası hazırlayıp Büyük 
Kamu taya vermeli. f ncak ağır mü • 
eyyedel .. rle yolsuz katiyat azalır. Or
man düşmanlarını yıldırmak Iazımdır. 
Dört yıldanberi Kamutaydan Ziraat 
Bakanlığına ve ziraat bakanlığından 
Kamutaya, Kamutaydan Şfırayı Dev
lete gidip gelmekte olan orman ka • 
nunu bir türlü çıkmadı. Bu kanun çı
kıncaya kadar elimizdeki ormanlar 
daha ziyade azalacak. En iyisi tehli
keyi Kamutaya bütün açıkhğile bil -
dirip diğer kanun çıkıncaya kadar pa 
ra ve hapis cezalarını arttiran bir ka-

nun Hiyıhasını vakti ~ayi etnıe~en 
Kamutava sunmaktır. Yeni kanun la
yıhası 1"02 maddeden ibaretmiş, baş
ta ormanların tarifi ve amacı, orman
larda yaylak, kışlak ve meraların mül 
kiyet hükümleri, mürakabe hakkı, 
mülkiyet hükümlerine ait davaların 
bakılma yolu, ormanların taksimi, sı
nırlama (umuma, müesseselere ve şa
h!slara orman~ ayırmak ve mülkiyeti
m vermek) agaçlandırma, yasak işle
ri, tali mahsulattan sureti istifade ve 
ceza İ§lerinden bahismic;, Halbuki bun 
lardan önce yapılacak~ önemli bir iş 
varsa o da mevcudu muhafaza etmek
tir. Sınırlama, hedef, vesaire gibi şey 
ler ormanlarımızın bugünkü tehlikeli 
durumuna göre boş tcferrüattır. 

Esasen, köylülere ayrılacak orman 
kalmamış gibidir. Çünkü intifa kanu
nu köylerin yakınında bulunan orman 

tarı baltalatmıştır. Geçimi yalnıı o
dunculuk ve kömürcülüğe bağlı olan 
köylüler baltahklarını muhafaza e -
derler. Ornekleri Belgrat ormanının 
arka tarafındaki köylerd~ Şile vesair 
taraflarda görülmektedir. Fakat ge
çimleri odunculuk ve kömürcülüğe 
bağlı olmıyan köylülerin ormanlara 
karşı yürekten sevgileri yoktur. Or
manların oynadıkları büyük rolü tak 
dir edecek kadar da seviyeleri yüksek 
olmadığı için, ormanlar bunların elin
de mahvolmaktadır. 

• Binaenaleyh. köylülere baltalık a
rınnak tehlikeli bir iştir. Yapılacak 
'~: her yıl muayyen aylarda köylliye 
!uzumu olan odun, ağaç ve saireyi fen 
memurunun nezareti altında vermek
tir. Mahalli ihtiyaçlar ve ticaret için 
verilecek ağaçlarda bölgenin direktö
t'Ü ve mühendisleri ve amenajman 
gruplarınm her yıl muayyen mevsim
lerde toplu olarak ve bizzat işaretle
yecekleri ağaçlardan verilmelidir. Bu 
su.retle güvensizliğin de önüne geçil
mış olur. 

Yangınlara gelince: 
Bu hususta köksel araştırmalar ya

pılmalı, yangın mevsiminde vilayet 
merkezlerindeki bütün kuvvetlerden 
istifade edilmeli ve müşterek bir tali
matname yapılmalı. Yangın söndür • 
me~e gelenler başıboş bırakılmamalı. 
Küreği ve kazması olmıyan köylüyü 
yangın yerine götürüp "hay! huy!,, di 
ye bağırtmakta ve ateşin karşısında 

terletmekte bir fayda yoktur. 
( 1) Bazıları hiç düşünmeden atar

lar ve derler ki, "bizim Kastamonu or 
manlanmrz Fransanın bütün orman
larım\ bedeldir ... 

Antalyanrn bir şelSlesi 

Antalyadan bir mehtap 

Mersin (Hususi) - Buraaa, 
dikkati üzerine çekecek iki ceb
he vardır: 

ı - Ekonomi 
2 - Kültür. . 
Bir ticaret şehri olduğu için 

kültürü bir türlü genişlememiş
tir. 

Her ulusun burada murahhas 
lan var ve bunlar hiç rahatsız e
dilmeden kendi havalan içinde 
yaşıyorlar. Hatta yarattıkları 
bu kozmopolit hava ortasında, 
Mersin Türklüğü rahatsız bir 
durumdadır denebilir. 

Türk varlığının, Mersinde 
gürbüzleşmesi, ve hinterlandını 
dolduran yüzbinlerce öz türkün 
varlığından gelen bir yabancı -
nm haberdar olması için kültü
rel bir mücadelenin zamanı gel 
miş ve geçmiştir bile. Bundan 
dolayıdır ki, (İçel) imizin mer
kezinde kültür işleri üzerinde 
fazla durmak ulusal bir borçtur. 
Maamafih, Mersin Kültürü bu 
teJ;ılikeyi sezen ve yapılacak mü 
cadelenin kazanılması için la -
zım olan irade ve ülküye sahip 
idealist insanların elindedir. On 
lara güvenebiliriz. 

Ki.il tür direktörü beyanatta 
bulunmağa, salahiyettar olma -
dığını söylediği için Mersinin 
kültürel vaziyetini kendim tet- · 
kik ettim. Ve bura ilk okulları-
nın, elbirliğile açtıkları sergi, 
istediğim malumatı bana verdi. 
Elde ettiğim bilgiler, resmi cet
vellere dayanılarak, çıkarıldığı 
için, bence daha iyi oldu. Sergi 
binasına girince, ilk planda, iç
el kültürünün bütün kuvvetleri
ni gösteren bir kroki buldum. Bu 
krokinin altındaki dekopaj gra
fikler de, bütün okullarda tale
benin çoğalışınr, bitirenleri,mu
allimlerin ve yapıların vaziyeti
ni, sekiz senelik bütçe rakamla
rını,, gördüm. 

Bunların verdiği malı1mattan 
açıkça :anlaşılıyor ki her yıl, 
okul, muallim, ve para azalma
sına karşı, okur sayısı çoğalmak 
tadır. Bir misal olarak haber ve 
reyim ki, bu ders yılında, geçen 
senenin ayni olan bir kadro ile 
1500 okur fazla okutulmuştur. 

1929 dan beri, İçel maarif büt 
çesi, her yıl yüzde 30 nisbetinde 
bir eksiklik göstermektedir. An
cak bu yıldır ki, bu eksilme, dur 
durulmuş ve bütçe geçen yıla na 
zaran 7000 lira fazlasile kabul 
edilmiştir. Bununla beraber, o -
kulsuz kalan okuma çağmdaki 
çocukların yekunu üzücüdür. 
Okutulanlarm okutulma yana 
nisbeti nedir bilir misiniz? Yüz
de otuz ... Evet İçel çocuklarının 
yüzde yetmişi okutulamamakta
dır. 

Serginin ikinci parçası çocuk 
Jara ekonomik terbiye vermeğe 

psue : Mersin Çankaya mektebinde haysiyet 
divanı ve kooperatif. 
Altta : Saöhk heyeti ve dıvar gaze t e sini 
:·ayanlar 

yarayan eserler için aynlmıştı. 
Bizim c· "'rs aletleri diye yalnız 
kitaplarda resimlerini gördüğü
müz şeyler, çocuklar tarafından 
büyük bir itina ile yaprlmı.ş, in -
sanın dikkatini çekiyordu. Diğer 
taraf tan İçel hinterlandinin ve 
dolayısiyle Türkiye cümhuriye
tinin düzgün bir ekonomik hari
tası göze ~arpıyordu. Kızların 
yaptığı işler, aynca görülmeğe 
Iayikti. Bunların üzerinde fazla 
durrnıyarak, okulları himaye e -
den kurumlara, ayrılmış bölüm
de duralım: 

Burada, yalmz Mersin okul -
ları, fakir çocukları için yapılan 
yardım yekunu IJ 56 liradrr. Bun 
dan başka şarbaylığın ,Halkevi, 
Çocuk Esirgeme kurumu ve Kı
zılay cemiyeti ile elbirliği ede -
rek, yaptıkları, bir aşevinde, bü
tün ders yılınca, 120 çocuğa sı
cak öğle yemeği verilmiştir. Mil 
let mektepleri köşesi de, ayrıca 
verdiği rakamla, gözü çekiyor. 
İçel gibi küçük bir vilayette, bu 

sene 2250 yurddaş okutulmuş, 
ve bunlardan 1725 ine vesika ve 
rilmiştir. Bura muallimlerinin 
bu işleri parasız yaptıklarını bü
yük bir memnuniyetle işaret edi 
yorum. 

• İçel vilayetinde binlerce ço -
cuğun okutulamamasr, hayli ha
zindir. Fakir çocuklar için Mer
sin gibi zenginlerle dolu bir lima 
nın yaptığı hayrin yekunu ise 
ancak 1156 lira tutuyor. Ne a
yıp! Ve sonra Şarbayhk, Halke
vi. Çocuk esirgeme kurumu ve 
kızılay elele verip bir a evi ku
ruyorlar da bu kadar debdebeli 
bir " ittifakı mukaddes" in ne-
t!.cesi ~?cak ruz yirmi çocuğa 
şoyle boyle hır sıcak öğle yeme
ği vermekten ibaret "kalıyor. 

Anlaşılıyor ki Mersinde biraz 
başka türlü çalışmak Iaznndır. 
Hayır vergisini ( !) hiç olmazsa 
on misli ve "ittifakı mukaddes" 
aşhanesinin hayrını da yüz mis 
li arttırmağa bakmalıyız • 

Uzuncaburç Köyünde Yapı
lacak Araştırmalar Baka
l ım Neler Kazandıracak ? 

Anamor çayı Dstundeki bUyUk köprU bugUn bu haldedir? 

Mersin, (Hususi) Ekonomsal l lık arazi arasındaki parçaları 
ve turistik kıymetleri mühim o- gayet dar olduğundan otomobil
lan ~e!s~~ - Silifk__e yolu üzerin- l~rin serbestçe geçebilmeleri i -
de 1 ıla uç açıklıgında 18 adet j çın bu dar kısımlar Ağustos ayı 
~enfez ll!~tea.h~ide ve:ilmiş ve içinde çalışılıp genişletilecektir. 
ıkmal ettı~ılmışt~r. G~rıye kalan Anamur çayı üzerinde ve 81' 
20 menfezın proJelen de hazır - metre uzunluğunda, ayakları be 
lanmış ve pek yakında bunlar ton, üzeri ahşap köprünün nok
da müteahhitlere verilecektir. san kalan bir gözü de çok yakm
Bundan sonra asıl şose kısmına da tamamlanacaktır. 
geçilecektir. Bu yolun bir an ev Anamor _ Alanya Anamor • 
vel bitirilmesi temenni edilir. Çamalan _ Armenak yolları aç-

İçel vilayetinin 1200 kilomet tırılmıştır. Fakat Anamor - A 
relik yollarının büyük bir kıs - lanya yolu üzerinde henüz oto
~ı~da da toprak düzeltilmiştir. mobiller işleyememektedirler. 
Sılıf_ke - Taşucu ~olunun esaslı Bu yıl içerisinde, bu yol ikmal e
tamıra tı bu sen~ ıkmal edilmiş dildiği takdirde Antalya ile Mer 
o~acaktır. 26 Kılometrelik Mer- sin bağlanmış olacaktır. 
sın - Tarsus yolunun otomobil Silifke - Mut - Karaman 
sef~rlerini zorlaştıran 6 kilomet ve Mut - Annenak - Kara .. 
r~l~k. kısmı. da bu yıl içerisinde man yolları tamamlanmıştır. 
bıtırııe:ektır. . · . Konya vilayetinden Armenaka 
. 9~ kılomerelı~ ( Taşucu - Kı- ve Karamana gitmek isteyen bir 

l!nd!r ) ve 60 kılometrelik (Ki- yolcu otomobille Silifkeye gide
lındır - Anarnor) yollarınm dağ bilmektedir. 
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BO~AZLAR MESELESi VE BiZ 

Boğazların Tahkimi 
ARSIULUSAL SiYASA Benesin Moskova Seyahati Ve 1 • 

Avrupada Panslavism Siyasası ıtalya Ve Uluslar Kurumu 
=-~8 ANAl-AATA 

MLIB0'-11 _ llOl.A'UA. _ 
'l 

Çanakkale Boğazı 
Japan Times'den: Filhakika her hangi ani bir taarruz 

Son günlerin haberleri arasında Ça· kar§ısmda Türkiye_yi ~urtl~nnm. mü· 
ııakkale ile Boğaziçi yine en önemli· dafaası işinde ellen baglı bır vazıy~te 
leri sırasına girdi. Türkiye Dı§ Baka- sokuyordu. 
111 Tevfik Rüştü Arasın Bükreıte Sov Türkiycnin noktai nazanna laz~· 
yet elçisi ile Boğazlan ailihlandırmak gelen saygıyı göstermekle bcrabe_r bı· 
mevzuu üzerinde görütmesi Londra, ze kalırsa Lozan an~latmasını ımza 
Paris ve Romadan tiddetli reaksiyon· eden devletler~e m~akere etmeden 
lara yol açtı. Buna mukabil Berlin Boğazları yc:uden sıl~lan~k Lo
Türkiyeye kartı bu itte büyük bir z~n~ yapılan taah?,ütler! ı~kar ~a: 
aempati göstermektedir. Ccnevredeki hıyetınde ~la.cağı t~phes.ız~ır. Turkı· 
kanaat& göre bu meseleyi halletmek yenin bu gı?ı taahhutier:ını fesh.etme
için yeni bir Lozan konferansına ihti· den evvel hıç olmazsa dıplomatik va
yaç vardır. ıııtalann ?ep_sine müracaa~ et~csini 

16 Nisan 935 te uluslar kurumu candan dılerız. Bu mcselenm muzake· 
konseyinin toplantısında Türk mü • resinde ise Sovyet w ~u.sya~n . yar~.ı
messilinin Avusturya, Macaristan ve ~n~ mazhar olacagı ı.çın Turkıye bus 
Bulgaristanın yeniden silahlanmasına butiin dostsuz. kalmaya:aktır. Fran:ıa, 
müsaade edildiği takdirde Türkiyenin ltalyll; ve İngiltere Bogazların yenı • 
de Boğazları silahlandıracağını bil • den sılahlanmastnı kabul hususunda 
dirmesi hali hazırdaki can sıkıcı tahdi oldukça kıskanç davranacaklardır; 
dattan kurtulmak için Türkiyenin bununla beraber bugünkü hakikatler 
müsbet siyasasını göstermektedir. karşmnda hiç şüp~esiz onlar da :nu· 

Türkiyenin maksat ve niyetini te- vafakat edeccklerdır. Asıl ehemmıyet 
yit etmesi bu i§i Balkan devletleri • 1i olan §ey, Avrupada bu gibi noktai 
nin silahlanmasından daha önemli bir nazar deği§i~liklerini hallederken bu 
tekle sokuyor. Bilhassa Akdenizde ar gibi ihtilaflar ve sureti halleri ile ala
sıuluaal kuvvet muvazenesi bakımın· kadar devletlerin makul bir yol tut ~ 
dan yüzlerce yıl süren tarihi geçim- malarıdır. 

Daily Telegraph'dan: sizlikleri hatırlatırsak bu meselenin 
ehemmiyeti daha ziyade göze çarpar. 

Genel sava§tan sonra Boğazlar me
selesi yeniden münak.ıta mevzuu ol -
du. Hatırlardadır ki Vilsonun on dört 
maddesi arasında Boğazların ulusal 
rekabetlere ve düşma-:lıklara yol aç· 
masma mani olabilmek üzere Çanak
kalenin arnulusallattırılması ileri ıü· 
~ülmüttür. 

ltilaf devletleri büyük savaştan al
dıkları acı tecrübe dolayısile Boğazlar 
meselesinde endişeye düştüler. Gene
ral Ludendorff boğazların kapatılma
sının savaşı en &§ağı iki yıl uzattığı
nı söylemişti. ltilar kuvvetleri bütün 
sava§ boyunca Rusyadan biJ' ~dun 
~önn.ıd\kldt ğlb\ kendnerinın de 
Rusyaya hiç bir yardımda bulunama· 
<liklanna göre böyle bir hatırlatmaya 
ihtiyaçtan yoktur. 

ltilif devletleri ile Türk devleti a
rasındaki belli batlı meıelelcri hallet· 
miş ve bu meyanda Scvr andlatmasını 
ortadan kaldırmış olan 1923 Lozan 
andlatması diğer bazı kayıtlar ara -
sında Çanakkale, Marmara denizi ve 
Karadeniz boğazının her türlü gemi
Jerin geçmesi için açık tutulmasını, 
uluslar kurumunun Boğazlar komia -
yonunun bu işi kontrol etmesini, Bo· 
ğazların her iki sahilinin gayri askeri 
bö1g r olmak şartile Türk hakimi -
yeti ~tında kalmuını kararlaıtır • 
mıştı. 

Türkiyenin kabul ettiği bu ıeraite 
uygun evvelce geçmiş bir örnek ol • 
nıadığı için Lozan andlaşmasına "ya· 
sa yapan andlqma., adı verildi. Bo· 
ğularrn askerlikten tecridi mevzuu 
lAıanda çok hararetle münakaşa edil 
di. Ve neticede Türkiye ile Sovyet 
Ruııyanın itirazlarına rağmen lngil -
tere ile İtalyanın arzuları hakim oldu. 

Bu suretle Lozan andlaımaaı Bo· 
gazlar meselesi etrafında uzun zaman 
danberi beslenen dütmanbk hislerini 
meydana çıkardı. ÇünkU Türk bakı· 
mından bu tekildeki tahdidat uluaal 
egemenliği baltalayan bir hareketti. 
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Edgar WALLACE 
birkaç dakika evvel yazıhanede
ki büyük dolaba saklamışum. 
Kızım dolabın içinden bütün 
komedyayı mükemmelen sey
retti. 

Türkiyenin aon zamanlarda Boğaz· 
lar için hazırladığı proje Lozan and
la~masının menettiği silahların yeni 
den iadesi §eklinde bir meselyi ortaya 
atmıyacaktır. Menedilen silahlar ağır 
uhil bataryaları, yerli tahkimat ve 
mayinlerdir. Bu gibi silahlardan fera· 
gat etmek Türkiye için de kolaydır, 
çünkü bu korunma metotlarının bu -
gün modası geçmiştir. Buna karşılık 
Balkan antantı Türkiyenin §U talep -
lerini onayacaktır: 

l - Bir miktar müteharrik sahil 
bataryaları kurmak hakkı. 
. 2 -:- . Boğ~a gid~n bütün kara ge· 
~ _ ...... ı. ..... ır 1.:at:ar'Ltlll:ar v 
ba§ka dlcl kıtalarla koruma hakkı 

(yani Türkiyenin Avrupa kıtasındaki 
parçasını askerilcştirmek hakkı). 

3 - Sahilde yeraltı torpil kovanla
n tesisi hakkı. 

4 - Muayyen miktarda denizaltı 
gemileri ile Çanakkalede iki tane de· 
nizaltı gemileri üasü kurmak hakkı. 

S - lki tane deniz ve kara uçak ka 
rargahmın tesisi hakkı. 

Pester Lloyd'dan: 
Türkiyenin Çanakkalenin tahkimi 

hakkındaki yeni planına göre Türki
ye Lozan muahedesile tesbit edilmi§ 
olan tahdidatın ve sahil muhafazası İ· 
çin ağır toplar bulundurmak, tahki • 
mat yapmak ve torpil dökmek husus
lanndaki rnemnuiyetlerin devamına 
razı olmaktadır. Çünkü bu nevi silah· 
lar artık kullanılmayıp bunların yeri· 
ne Balkan ünyonu Türkiye için aşağı· 
daki metalibatı ikame ediyor: 

Türkiye sahil muhafazası için mu· 
ayyen bir miktarda seyyar batarya bu 
lundurmağa, Boğazlara giden bütün 
yollan seyyar topçu ve diğer 
askeri kuvvetlerle muhafazaya, sahil· 
lerde yeraltı torpido kovanları inşa
ıma, Çanakkalede iki yeraltı gemisi 
istinat noktası tesisine ve muayyen 
bir miktar yeraltı gemisi bulundur • 
mağa ve nihayet istinat noktalan kur 
mağa aalihiyettardır. 

dan aşınnıştı. 
Hançer Willings•in tam göğ-

8Üne saplanmak üzere iken, ken
disini müdafaaya çalışan Thalia 
şiddetli bir itiş ile adamın vazi
yeti değişmiş ve hançer omuzu
na saplanmıştı. 

Pek tabii olarak Yale bu cina 
yetten kızı mes'ul gösterdi. 

GORING 

Le Temps'dan: 
Bene~n Moskovaya yaptığı seya· 

hat panslavisme meselesinin yeniden 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İ· 
talyan mat: ·a~ Ç::k v- Sovyet yakın
lığının bütün Latin aler .. i için büyük 
bir tehlike te~ltll edecek olan iki yüz 
milyonluk bir Slav blokunun teşek • 
külüne varacağını asla tahmin etme· 
miştir. Bu hJok Adriaıiğe hakim ol· 

mak ve Ege denizine doğru bir yol 
bulmak çarelerini arayacaktır. 

lmdat i§Bretine cevap veren Comte 
Bethlen, .:maımn nüfuz altır.a alın • 
mıJ olan Çekoslovakya ülkesi i~nde 
Sovyet Rusyanın tayyarelerinin Buda 
peştcnin elli kilometre mesafesinde 
yerleştirilebileceğini nazarı dikkate 
alarak, talisiz Macaristan hakkında, 
Avrupanın merhametini celbetmeğe 
çalışıyor. 

Böyle bir maksat ne Çekoslovakya
da ve ne de Sovyet Rusyada mevcut 
olsun olmasın, bunun tebarüz ettiril· 
mesine karşı hayret edilmektedir. 

Slav hayalJeri geriye dönmüştür. 
Masaryk ve onun taraftarları, ta harp 
ten evveldenberi, bu hayali ileriye sü
rerek Çekoslovak siyasasını buna 
doğru sevketmeğe çalışmışlardır. 

lşte Benesi Moskovya götüren de 
bu siyasa olmuştur. Sovyet Rusya, 
müdafilerine müzaheret etmek için 
Avrupadaki rakiplerini terketsin, Ce
nevre de siyasasından zevk alsın, A· 
vusturya istiklalile alakadar olsun ve· 
ya bir Tuna paktının akdine taraftar 
hulun_~u.rı hatt~ ır, .......... nlcı hiJ,.__ı,.,.,.._ 
di bUyuk piyasasını harice karşı a~sm, 
bütün bunlar Çekoıılovak hükumet a
damlarına göre sulhun muhafazası i
çin bir hareke• ve Ç< koslavakya dahil 
olduğu halde bütün Avruparun istifa· 
de edeceği bir iyilik olarak telakki e
dilmektedir. 

Fakat Çekoslovakya geni§ bir Slav 
federasyrnu te§kil ~'tnellerini besliyen 
lerini temsil etmekte olan Dr. Kramer 
Sovyetler ile banşmağa asla razı olmu 
yor. Çünkü Krarr ue göre Sovyetler 
milli bir hükumet rlmaa!ğı gibi pans
lav idealini vıicude getirebilecek 
bir halde de değildir. Bu suretle Sov· 
yet Rusyarun en hararetli bir rakibi 
olan Dr. Kramer lzvestia ile hemfikir 
bulunuyor. Bu gazete 14 mayısta di
yor ki: "Sovyet ittihadı, Slav olmıyan 
bir çok hükQmetlerin bulunduğu bir 
devlettir. Slavlık hakkında hiç bir e • 
meli yoktur. Fakat tecavüz: tehdidi 
altında bulunan Slav devletlerinin mU 
dafaasının, Fransanın müdafaasından 
daha az lüzumlu olmadığını da gizle· 
yemez.,, 

Itte kulaklarımıza çarpan yeni Pa
nislavizm böyle tarif ediliyor. Bu me· 
selede Slav milletlerinin, Cermaniz
min gizli bir tecavüz ve tehdidine kar 
§l tedafüi bir aksülameli mevzuu ba
histir. Eğer Sovyet Rusya ve Çekos· 
lovakya bu mesc' le ilkönce uyu§Bbi· 

Yale bu fotoğraf ta pek iyi tanı
yordu. 

Şimdi baylar. sormak istedi -
ğiniz daha başka şeyler var mı? 
Sözümü bitirmeden evvel kü -
~ük bir noktayı daha arzetmek 
isterim. İki gün Yale'e şöyle bir 
şey demiştim: En büyük caniler, 
ekseriya en küçük hataları yü -
zünden yakayı ele verirler. 

lecek olurlarsa bu da evvelceden mev 
cut olan bir yakınlıktan ve bilhassa 
doğrudan doğruya tehdit altında bu· 
lunmalarından ileri gelmiş olacaktır. 

Sovyet Rusyaya gelince Rosinberg' 
in planlan malumdur. Ş·,rası muhak· 
kaktır ki Göringin orta Avrupa ve Bal 
kanlara yaptığı tı~yahat evvela Çek 
oslovakya ve Italyaya ve İtalyanın 
Tuna havzasındaki nüfuzunun gclişi
mesine müteveccih geniş bir manevra 
dan ibarettir. Prağ ve Bükreş hükü
metlerini Göringe, r:ağ ve Bükreş • 
ten geçmesini kabul c~mekle beraber 
!:endi m,ıvafakkatile nıütenasiP. bir su 
retle kabul etmiyeceklerini bıldirmiş 
olduklanndan, Göring te Budapeşte, 
Sofya ve Yugoslavyayı ziyaret stmek 
le iktifa etmiştir. 

Bu seyahatin maksadı pek aşikar
dır ve Alı.ıan siyasasının hedefi de 

BEN ES 
pek vazihtir. Almanya. Yugoslavyayı 
kendi fikrine çevirmekle küçük anlaş· 
mayı dağıta<:aktı. Almanya nüfuzunu 
Bulgaristan ve Yunanistanda da yü -
rütmekle Balkan andlaımaıını da da
ğltmağa muvaffak olaC'aktı. 

Titulesco'nun kendi memleketinde 
de muvaffakiyetsizliğini temine mu
vaffak olursa, bütün orta Avrupayı 
nüfuzu o.!tına alacal: ve bu suretle Çe· 
koslovakya müdafaası müşkül bir a· 
da haline gelecekti. Almanya bu gü· 
zel neticeyi elde etmek için mevcvt 
bütün vasıtalardan istifade etmekte· 
dir. 

Alman ·a, silahlanmakta ~abrrsızlık 
gösteren Bulgaristan ve Maearistana 
mitralyözler. toplar, tanklar vermeği 
ve bunlara mukabil zahire ve tütün 
almağı teklif etmektedir. Burada fik
ri bir pr-ıpaganda da mevcuttur. ki bu 
da muallim ve talebe mübadelesinden 
ibaret kalmıyacaktır. Mesela Paris ü
niversitesinin Romanya talebesi üz:e· 
rindeki nüfuzunu kırmak için Alman· 
ya hük, ıeti, Romanyayı terketmcz· 
den evvel Romanya • Almanya kle
ring hesabına 75 mark vermiş olan 
her Romen talebesine 17 S mark ver· 
meği dü§l.:,mektedir. 

Bu işte siyasal bir propaganda var
dır. Yani Yugoslav ve Bulgarların 
Bolşevizmi sevmemelerini ve ltalyan
Yugoslav ihflafını istismar etmek 
sıfatı vardır. Sonra orta Avrupanm 

her tarafına yayılmı§ olan Alman az. 
lıklarınm faaliyeti ve Prence de 
Hesse ve karısının aristokrasi müna
sebetleri ve Belgıatta gitya Lufthan-

sa seferlerini idare etmekte olan Neu
hauııer'in Alman nazırının bizzat ya
pamadığı propagandalan vardır. Son· 
ra Yugoslav milli kıyafeti içinde pek 
güzel görünen Madam Göring'in te· 
be~ümleri kolaylıkla ve bol bol sar· 
fedilen paralar ve nihayet Alman pro
paganda üıtadının mükemmel surette 
yaptığı blöfler vardır.,, 

fat vereceğiz. Bunun haricinde 
başka ne yapabiliriz? Çünkü kı
zınız memlekete hizmet etmek 
için çok bti} dit tehlikelere göğüs 
geımiştir. 

O z::ımanrlan Jack heyecan -
c!nn titreyen bir sesle: 

- Onun İ!-.tikbalini bana br -
rakmanızı rica edeceğim, dedi, 
~ünkü o ve ben yakında evleni
yuruz. 

Jack bunu orada söyledi ama. 
ne yıptığ~m bilmiyerek söyle . 
mişti. Çünkü o kadar mütehey -
yiçti. Maarrı.afih herk1.os ken~si
ni tebdk eıti. Parr o zaman kı
zına döndü: 

11 Popo/o d'ltalia'dan: 
Çindeki Japon süel hareketleri mil· 

temadiyen gcnişlemekdedir. 

ziyetini takınmıştı. Bunun üzerin~, 
bunlar da sosyeteden çekilmişlerdir. 
Uluslar &0syetesi ,bu işlerde büyük 
bir muvaffakıyetsizlik göstermiştir. 
-Uluslar sosyetesinde eksik olan §ey 
moral kısmıdır. 

Eski başşehir Pekin de dahil oldu
ğu halde diğer büyük bir kıta başd.ın 
başa ve Tientsin gibi arsıulusal bir 
mevki temamen Japonyanın kontro
lu altına geçmekdedirler. 

Çin, bilindiği gibi, eski ve yüksek 
bir medeniyet sahibidir. Çinin nü
fusu 450 milyondur. Çin uluslar sos
yetesi üyelerindendir. 

tJlus'ar sosyetesi kurulmuş bulu
nan büyük devletlerin bir sigorta ku
rumudur. 

Bununla beraber, uluslar sosyetesi 
Japonyanın süel hareketlerine karşı 
susmakda ve hiç bir şey yapmamak· 
dadır. 

Japonya, maden menbalan ile zen· 
gin olan Mansuri kıtasmı ta Sibirya 
aımrlarına kadar hükmü altına aldık· 
dan sonra şimdi de sücl hareketleri· 
ni ve yayılmayı Çinin güney bölge· 
lerine çcvfrrrıiştir. 

Çin kapulan büyük Okyanus dev
letlerinin iş birliğine açık bulunacak
tı. Halbuki Çin kıtası sadece Japon· 
yanın süel ve ekonomik gelişmesine 
(inkişafına) açık bulunmaktadır. 

Japonyanm Çindeki hareketleri 
Habeş meselesi ile ölçülmeyecek ka· 
dar geniş ve manalıdır. Habeş mese
lesi bunun yanında ehemmiyetsiz bir 
mesele mahiyetinde kalır. 

Japonya kendisi için çizdiği imper· 
yalizm yolunda ilerlemektedir. Ha· 
kikat böyle olduğu halde, bütün a
cun bu hadiseye kar~ı susmakda ve 
Cenevre bir şey söylemeğe lüzum 
görmemektedir. İngiltere, Çin kıta· 
ıına yalnız bir finansal mümessil gön· 
dermekle iktifa etmiştir. Matbuat ta· 
rafından hiç bir kınav (faaliyet) 
gösterilmemektedir. Bu gidişi ile.bil· 
tün Çin, yavaş yavaş Japonya tara· 
fından yutulmak tehlikesine maruz 
bulunmaktadır. 

Çin, uluslar sosyetesi, üyelerin· 
dendir. Fakat uluslar sosyetesinin 
Conoenantı Çini alakadar eden işde, 
Konfneisonun metni gibi kalmışdır. 

Japonya uluslar sosyetesinden çe· 
kilmekle kendisi için iyi bir hareket 
yapmııtır. Japonya bu çekilişi ile 
bağınsız: (serbest) kalmıı ve kendi iş
lerini dilediği gibi yapmağı temin 
etmiştir. 

Bu örnek Almanya tarafından da 
taklit edilmişdir. Almanya uluslar 
aosyetesinde bulunı'lni'iu ıııran~ h1'r:. 
uu uuıu .. u .Yoınü, "'IJ'lmilarınr.syta'caı ı 

den çekilince tam hüriyetini elde et
nlİ§tir. Bu gün uluslar sosyetesine 
mensup bir devlet, Almanya ile mü· 
:r:akerelere giripnek isterse, mümessi
lini Berline kadar göndermektedir. 
Almanya, canlı dinamik bir devlettir, 
Japonya dahi dinamik bir impcrator
luktur. İkisi de bir takım itlerini kur
tarmak istediler, fakat uluslar sos· 
yeteıi bu devlete kar§t bir engel va· 

Kısırlık meselesi 
Berliner Tageblat'tan: 

İrsi hastalıklarla malul kim -
selerin nesillerini üretmemek 
maksadile vazedilen kanunun 
hükümlerine göre kısırlaştınna 
ameliyatını yapan ve buna işti
rak edenlerin bu işi gizli bir sır 
olarak saklamağa mecbur olduk 
lan hakkında kanunda mevcut 
kaydı son zamanda Reich dahi 
liye nazın bir tamim ile tasrih 
ve tefsir etmiştir! Bu tamime 
göre esas ameliyat haricinde va 
zifcten bu işten malumat edi -
nenlerin de bu işi gizli bir sır 
olarak saklamaları mecburiyeti 
bildirilmiştir. 

müsaade eJilmediğinden do!ayr 
şikayet etti. Hapishane müdürü 
ne: 

- Fransada böyle şeylere mü 
saade edilir, ben bundan e~el 
de idam eı:.iilirken. sigara içme -
me birşey dememişlerdi. 

Amerikada hayat 
Petit Parisien'den: 

"'Bir ela.tam fUnlan aöyledi: A· 
merikaya gicliyorninuz ya, orada 
göreceğiniz u~luğa fGfacaluınu:. 
Yirmi, hatta otuz beygirlik lülu ve 
rahat bir otomobili bin dolara ala· 
bilirsin~. Amerikada yalnız otoma 
bil değil, benzin ele ucıuclur. 

Hele radyolar bedava aa)lllır. 
FranMUla verilen bir çilt aya1tkabı 
parcuına Nevyor"lcta altı lambalı 
radyolar çolrtar. 

Yinni birinci katında oturduğum 
otelde, herkes gibi benim de Tad • 
yom vardı. Oyle mülcemmel radyo 
ki parazitsiz ... 

ipek çoraplar da öyle... Bir ko
ca, •evgüi kancıiına bütçeaini ha· 
rap etmeden çil f çilt ipekli çorap• 
lar alabilir. 

Fakat imanlar yalnız otomobil, 
1'.adyo ve çorapla iktifa demeuer. 
Daha bQfka ıeylere de .i/atiyaçları 
vardır. Muela oturacak ev gib4 >i· 
)'ecek yemek gibi ... Nevyol'.kta eıJ 
kiralar ıçok yüluektir, hatta Nev • 
yorkun binalarından da yiikaek ... 

Yi)'ecek pahalulır. Sağlam. iyi 
kalite ve soğuk içkiler pahalıdır. 
Mesela bir kadeh bira üç buçuk 
franktır. Müteva.zi bir lokantada 
bir küçük kadeh taraba İİf lran~ 
yetmİf bq MUttim oerir•İnia. Bir fİ• 
ı• adi ıarap, eğer o ela §Üpheli de• 
iiue, iki buçuk dolar, yani otu= 
franktır. Büyük otellerde oda kira• 
ları 5 • 10 dolar, 75 - 150 franktır. 

Nevyorkta otomobil ne lıtailar u• 
cuua, otomobille bir yere gitmek 
Pariae na.zaraın iki miali.clir. Nevyo~ 
kun en gijzel nnenuuı olan Railio • 
Cityde koltuklar üç dolardır. 

mllrih'lltr~--.. 'lrr'ü, 1 

~. lıaJ,;,. 
bol •arletae bile, yine Amerilıada 
sarlettiiinden ucu.ı: ırelir.,, 

- Ben sizin ama olduğunun. 
zannediyordum. 

- Evet, amayım! 
- Peki o halde nasıl okuyor• 

sunuz? 
- Okumuyorum, resimlerine 

bakıyorum. 
Aftenposten (Oslo) 

mu? O da sizin meslektaşlarınız 
dan biri idi, o da sizin gibi ayni 
vazifeyi yapıyordu. 

Cellad cevap vermedi. ÇünkÜ 
hapishane nizamnamesine göre, 
herhangi bir idam mahkfunu ile 
münakaşaya girmesi yasaktı. 

Yale yahut Lightman, hapis
haneden çıkıp siyaset yerine gi
derken: 

- Size demin bahsettiğil11 
Palliondan ders almalısınız. Sa
kın içki içmeyiniz, içki benim fe 
laketimi mucip olmuştur. Eğer 
Pallion içki içmemiş olsaydı. 
ben şimdi buralarda butwunaı'" 
dım. 

Çıkarken, Y ale'ın yazıhanenin 
bir gözüne attığı kloroform şişe
sini de aldı. 

Willings'e gelince bu zat ha
yatını kızıma karşı beslediği 

Bütün bu işlerin ne kadar şey 
tani bir maharetle yapıldığını ta 
savvur edersiniz. Yale en yük -
sek bir polis hafiyesi sıfatile, 
her türlü kolaylıkları görüyor -
du. Hatta Emniyet müdürlüğün 
de, benim emrim altında dahi 
olsa, kendisini resmi vazifeye 
dahi tayin ettirdi. Müdürlükte 
birçok mühim vesikalara ittıla 
hasıl ediyordu. Bunlardan Yale 
bir tanesini çalmıştı. Bu vesika, 
içinde bir fotoğraf bulunan bir 
zarftan ibaretti. Zarfı açtı, fo -
toğrafı aldı, içine beyaz bir kar· 
ton koyarak, zarfı gene maha -
retle kapadr. 

Yale de bana, Willings köşke 
gittikten sonra evine uğradığını 
ve hizmetçilerden efendilerinin 
köşke gittiğini öğrendiğini söy
Icmşti. Halbuki Yale Villingsin 
evine hiç uğramamıştı. Çünkü 
Willings kızunla beraber köşke 
gitmeden daha iki saat evvel o 
köşke gitıniş bulunuyordu. 

- Fakat bana biışey söyle -
memiştinız. dedL 

Biraz düşündü ve ilave etti= 
- Ben ömrümde Thalia 

Drummond kadar harika bir kız 
gönnedim. 'Zannederim, şimdi 
Jack'la evlenecek. Bu delikanlı
nın talii vannış. Kadınlar şah -
sen benim üzerimde hiç bir te • 
sir bırakmazlar. Zaten hayatta
ki muvaffakıyetlerimin çoğunu 
buna borçluyum. Şayet bir gün 
evlenmiş olsaydım, herhalde 
Thalia Drummond gibi bir kadı
m intihap ederdim. 

Bu fikir, sehpaya kadar otaıı 
kısa mesafede zihnini hayli nıef 
gut etti. İpi boynuna gcçirdilef 1 

başına beyaz bir örtü örttület• 
Mahkfun: 

ahlaksızca niyete medyundur. 
KIZm1, onun deraguşlanna kar
şı kendisini ~iddetle müdafaa 
ederken, perdenin arahğmdan 
hancer tutan bir el uzandığım 

gördü. Bu hançeri Yale. polis 
memuru sıfatiyle hareket ede
rek, Willingı'in kolleksiyonun· 

Bu fotoğraf. bir idam hükmü 
nün icrası sırasında alınmıştı ve 

Başvekil dedi ki: 
- Bu büyük muvaff akı yeti • 

nizde kızınızın büyük bir rol oy
nadığım görüyorum. Onu nasıl 
mükafatlandıracağız? Sizin için 
mesele basittir. Terfiiniz yapıla 
caktır. Fakat kızmız için ne ya
palım? Kendisine nakdi müka. 

Genç kı7 aa Jack'a bakarak: 
- O da h;ına birşey söyleme

mişti ki .. dedi. 

• 
l..ightrnan, namdiğer Yal!" ha 

:pishanede son derece uslu oturu 
yord11. Yalmz idam dakikası ge
lip çatınca1 bir sigara içınesine 

Soğuk ve sert bir mart saba ·
hı, adamın biri hapishanedeki 
höcresine girdi, ellerine kelepçe 
vurdu. Yale adamın yüziine dik 
dik baktı: 

- Siz hiç Pallion adında bi -
rindcn bahsedildiğini duydunuz 

- Dilerim ki bu sefer ip koP" 
maz, dedi. 

Kızıl Çemberin son arzusu da 
bu oldu. 

[Bitti] 
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..... KATHERiN HEPBURN HOLiVUD_U_r\rsr ANDART 
GÜZELLiK TiPiNi iLK BOZAN YILDIZDIR 

-'~il 

KÜÇÜK Sil'tEMA HABERLEBi 1 

Jack Holt aşkta her 
zaman mı kaybedecek 

Doğrusu zavallı Jack Holt'e 
acıyorum. Hemen hemen cevir
diği bütün filmlerde aşkta· kay
beden bu güzel delikanlı böyle 
devam ederse nefsine itimadım 
kaybedecek ve sahiden aşık ol
duğu zaman da işi kenine gü
venmemezlik yüzünden yüzüne 
gözüne bulaştıracak l • 

Siz ne dersin:z? 
''Düğün gecesi., filminin acık

lı sonu beni mahzun etti. Bu
nunla beraber sonun böyle gel
mesi daha ziyade mantık icabı 
idi. Fakat ne de olsa hayat za
ten çok acıklı vak'alarla dolu 
olduğu için insan hiç olmazsa 
sinemada bu gibi vak'aların gö
.zü önünde bir daha canlandırıl
masından bir kere daha mahzun 
ve belki de nevmit oluyor. 

Bazı artistleri biri 
şöyle tavsif ediyor 

Leslie Howard kadar şarman, 
John Barrymorc kadar hovarda 
ve cesur, William Powell kadar 
havai Adolphe Menjou kadar 
temiz ve kusursuz giyinmiş, 
Wille Rogers kadar orijinal; 
Clark Gable kadar yakışıklı! 

• 
Sinemanın yaphğı şeh"rler 

Bir şehir, bir kasaba hatta bir 
köy bile oraya sinema girince 
bambaşka bir hal alıyor. Evvel
ki sessizlik, düşünce ve uyku ye· 
rine oraya bir canlılık, bir ha
yat geliyor. Herkes bambaşka 

'iklimlerin havasını, yaşayış tar
zım, telakki şekillerini kolayca 
tetkik imkanını buluyor. Şu 
halde sinemayı çok şümullü şe· 
kilde her yere tamim etmek an
cak ve her halde faydalı netice
ler verecektir. 

BugUn adım bilen yok. Yarm dillere destan olabilir 
Platin saçlı yıldızların en şirini ALiCE FA YE 

PLATiN 
SAÇLAR 

Eskiden abanoz gibi kara, al· 
tın ve sırma gibi sarı, kehribar: 
gibi kumral ve bakır gibi kızıl 
saçlar beğenilirdi. Sarı, kızıl, 
kara, kumral saçları övmek için 
onlar eski günlerin en değerli 
nesnelerine, abanoza, kehribaraı 
altına, bakıra, benzetilirdi. 

Şimdi platin, değerlilikte ano· 
nozu da, altını da geçti. Bunun 
için yeryüzünde yeni bir saç 
modası belirdi : Platin saçlar. 
Yukarda resmini koyduğumuz 
sinema yıldızı saçları platine 
benzediği için yıldız o~muş. Ne 
diyelim? Platin bul , 
S a r ı ş ı n 1 a·r 

· Şaşırtmışlar 
Ayni filmde birçok sarışınla· 

rı bir araya toplamak hiç de 
doğru değil! "Kaptan denizden 
nefret ediyor,, adlı çok güzel 
filmi üç sarışın yıldızın birden 
oynaması insanı fena halde şa
şırtıyor. Bu filme bir iki esmer 
de katılmış olsaydı daha güzel 
olacağına hiç şüphe yok. Hem 
esmerlere de arasıra fırsat veril
miş olurdu. 
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SiNEKLERi 
Öldürünüz 

Alelade C haşarat öldürOcu mayi) ıe~ 
elneklert öldürmezler. Sadece bir lk~ 
dakika IQln bayıltırlar. Slnekler yeni•) 
den canlanarak üstanüze ve yemek· 
ıerlnlz• a,o,arıer ve hastalık tohum~ 
larını Afllarlar. Sineklerin OIOmOnderJ' 
emin olmanız için muelrren FLiT lste1 
~iniz. FLiT. bUtOn haşarata haklkaterv 

' 1 .,. ebediyen öldUrOr. Leke yapmazı.ı 
taze ve IA.tlt kokuludur. Siyah kufakh 
ve uker res1mll sara tenekelere dik .. 
lat ediniz. Flatlar tenzllıtlı. \ 

tr_, O.,.. ı 1. CRDPll, ltt. 8alata, YOJW* Hu 1 

ıstanbul millf emlak müdürlüğünden : 
Muhammen Değeri 

\ 

.BAY AZIT : Sekbanbaşı Yakub Ağa ma· 
hallesi Simitçi sokağı eski yeni 9 
sayılı dükkanın 36/360 payı. 

rtJSKÜDAR ı !cadiye mahallesi Taşçı 
' sokak eski 5 yeni 9 sayılı evin 2/3 

payı. 

KUZGUNCUK : İcadiye mahallesi Ara .. 
nik sokak yeni 20 arsanın T. 

lOSKÜDAR : İcadiye mahallesi Saatçı 
· Sehpus sokak eski 27 yeni 33 sa· 

yılı evin tamamL ' 
KADIKÖY : Caferağ~ mahallesi Kara .. 

kolhane soKak'. eskı J yenı Zü sa-
yrlı arsanın tamamr. 

HAYDARPAŞA : Rasimpaşa mahallesi 
Mısırlı oğlu sokak eski 18 M. ye-

..._ ni 45 sayılı evin 1/3 payı. 
, KAMERHA TUN : Yenişehir mahallesi 

Salhane sokak eski 21 yeni 19 sa· 
yılı arsanın tamamı. -ORTAKÖY: Pişmiş Oğlu sokak eski 55 
yeni l O 1 evin tamamı. 

KAMERiiA TUN : Mahallesi Mangasar 
sokak eski 55-55 M. yeni 61-63 
sayılı ev ve dükkanın 1/4 payı. 

KA1\1:ERHA TUN : Yenişehir mahallesi 
Kaya sokak eski 105 yeni 123 

_ sayılı arsanın 1/2 payı. 
~1:AH1\1UTPAŞA ı Çuhacı han üst kat 

eski yeni 2 2 odanın 2 / 4 payı. 
~ SKUDAR : Selami Ali Efendi Selam .. \ 

siz caddesi eski 308 yeni 272/1. 
sayılı dükkanın tamamı. 

~ U'Y.ÜKDERE : Büyük dere caddesi es.; 
· ki 28 yeni 41, 41/1 bostanın 

36/64 payı. 
BtlYOKDERE : Höpsü sokak eski yeni 

3 evin 36-64 payı. 
l3ÜYÜKDERE : Piyasa caddesi eski 5 6 

yeni 51 evin 51/80 payı. 
l3EYOÖLU: Küçükpangaltı Hacı Mi

hak yeni Şefak sokağı eski 5 defa 
mükerrer 13 yeni 69 sayılı evin 
1/8 payı. . 

kADIKÖY : Caferağa mahallesi Ru ... 
şen sokak yeni 10 evin 3/8 payı. 

KADIKÖY : Caferağa mah:;.llesi Ru-' 

Lira ' 

'80 

834 

50 

ı 

~55 
~ . 

'625' 

90 

. . 
111: 

300 

1200 

[1953 

tl357. 

'525
1 

863 

şen sokak yeni 12 evin 3/8 payı. : .ı 125 
BÜY~ÜKADA : Cami mahallesi Tepe ~ 

Köyü 1 O sayılı evde kullanılmış 
bir konsol, bir büfe, dört koltuk, 
bir kanape, iki masa, bir karyola, 
bir komodin, ve eski bir yatak bir 
yorgan iki yastık beş perde. ·2 9 2 O 

Yukanda yazılı mallar 5-7-935 cuma günü saat 14 
de peşin para ve açık arttırma ile satdacakdır. İsteklile .. 
rin yüzde yedi buçuk pey akçalarını on ikiden evvel ya
tırmaları. (M) (3476) 

Umumi neşriyat ve yazı i•leri Müdürü: Mümtaz FAiK 
Gazetec.ilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad· 

desi,. 100.~ Basıldığı Y.Cr..: iIAN matbaası. 

lstanbul millt emlik mDdOrHi§ünden: 
.Muhammen Kıymet 

BAKIRKÖY: Yenimahalle hat boyu yeni 
100-1O2 sayılı evin 2/1 O payı. 

.ÜSKÜDAR : Selami Ali efendi Selamsiz 
caddesi eski 2 35 yeni 2 51 sayılı ar
sanın tamamı. 

ERENKÖY : Bostancı Vükela caddesi es· 
ki 26 M. sayılı (903 metre 94 
santin1etre murabbaı) arsanın ta
mamı. 

BÜYÜKDERE : Çivici sokak eski yeni 8 
sayılı evin 5/ 6 payı. 

MERCAN : Büyük yeni han birinci kat 
eski 31-32 sayılı oda ile merdi
ven altındaki kömürlük mahlinin 
1/ 2 payı. 

MERCAN : Büyük yeni han tahtanisi es
ki 3 3 yeni 3 2 odanın tamamı. 

TARLABAŞI: Hüseyin ağa Karaca ve 
Keresteci sokakları eski 1-26 yeni 
3-34 sayılı iki evlerin ikide bir 
paylan 

TARLABAŞI : Hiiseyin ağa aşıklar so
kak eski 19 yeni 15 saY.ılı evin ta
mamı. 

FENER: Balat Karabaş köprü başı 
eski 21 M. yeni 45 sayılı evın 
4/7 payr. 

FENER : Tevkiicafer Yasemin sokak 
. eski yeni 8 sayılı evin 66/96 payı. 

:OSKÜDAR : Altunizade Kısıklı mahal
lesi Bulgurlu sokak eski 4-6 yeni 
2·4 sayılı dükkanların 5/12 payı. 

:OSKÜDAR: Altunizade Kısıklı mahal .. 
lesi Bulgurlu sokak eski yeni bir 
sayılı dükkanın 5/12 payı. 

EMİNÖNÜ : Hacı Mustafa Tuzcular so .. 
~. kak eski ı yeni 3 6 sawlı dükka .. 

nın 6/40 payı. 
MAHMUTPAŞA : mahallesi Bezciler 

hanı sokak eski 28-30 yeni 29-31 
sayılı iki dükkanın 7020/16674 
payı. 

BEYKOZ : Paşabahçe Sultaniye caddesi 
eski 16-1 7 yeni 4 5 sayılı bostanın 
609, 3 7 5/1200,000 payı. 

KAMERHATUN : Yenişehir Demirha .. 
ne ve Keklık soKaK esı~ı yenı 16 
sayılı arsa mahallinin 5/1 2 ve 
evin 5/24 payı. 

KAMERHATUN : Boyacı sokak yen; 
23 sayılı evin 1/2 payı. 

FENER : Seferikoz mahallesi Fener caQ. 
desi eski 162-158 yeni 128-132 
sayılı' kahvehane ve odalar ve 
bir evin 5 7 /96 payr. 

KASIMPAŞA : Eyyühem Ahmet cami 
aralığı sokak eski 40 yeni 4 sayılı 
evin 3 / 4 payL 

YENİCAM!: Hoca Alaettin Yeni cami 
avlusu eski 72 yeni 76 saydı dük .. 
kanın 1/2 payı. 

BÜYÜKDERE : Gülmez sokak eski f 
yeni 11 sayılı evin 1/2 payı: 

1-IASKÖY : Kumbarahane caddesi ve 
Halıcı oğlu iskelesi aralığı yeni 
153,155, 16 üç dükanın 1/2 payı. · 

MİRG ÜN : Boyacıköy Koru caddesi es- · 
ki 51 yeni 5 5 dükkanın tamamı. 

SEHREMİNİ: Fatma Sultan Etem 
efendi sokak eski yeni 17 sayılı 
evin tamamı. 

YENİKÖY : Panaiye mahallesi Köybaşr 
caddesi eski 89-89 M.yeni 95-97 · 
sayılı ev ve dükkanın 14/16 payı, 

YENİKÖY : Panaiye mahallesi Köybaşı 
caddesi 8 9-91 M. yeni 99-1O1 ev 
ve dükkanın 14/16 payı. 

YENİKÖY : Panaiya mahallesi Vapur 
iskelesi caddesi eski 93-93 M. 93 
M. yeni 1, 3, 5 ev ve iki dükkanın 
14/16 payı. 

YENİKÖY : Panaiya mahallesi Vapur 
iskelesi caddesi 93 M. 93 M. 93 M. 

93 M. 93 M. yeni 7, 9,Jl, 13, 
_ 15 bir ev ve dükkanın 14 / ı 6 payı. 

YENİKÖY :Panaiya mahallesinin Vapur 
iskelesi caddesinde eski 93 M. ye· 
ni 17 sayılı gazinonun 14/16 
payı. 

YENİKÖY : Panaiye mahallesi birinci 
sokak eski 1 yeni 5 sayılı evin 
14/16 payı. 

.YENİKÖY : Panaiye mahallesi birinci 
sokak eski 3 yeni 7 sayılı evin 
14/16 payı. 

:YENİKÖY : Panaiye mahallesi birinci 
sokak eski 5 yeni 9 sayılı evin 
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R E V U E s.atıuı 
en dakik, en husu, en ıon modeller 

- -'E't'OÔLU'ncıa 'MISIRLI '•tlklal CaddNI seo 
C ALA TA O. ' SAATCf MEYltR TUnel C.ddHI 28 

1 ' l&TANBUL'O. • A , ı<EŞ ŞYAN, Sultan Hamam. , 
Veni Cami Caddeal 4 } 

ANICA R A' oa ı RIZA T&VFIK, 8anlCalar C&ddNI 8 

\Jmu"'l t>eooau : latanbul, S.hee Keoı, Tat Han 19 T~ : aı8&4 

OSMANLI BAnKASI 
31 1 inci kanun 1934 tarihindeki mali vaziyet 

AKTİF. 
İstedin Ş. P. 

Hiase senetlerinin tesviyesi talep edilmemİJ olan kıs.mı 5.000.000 - -
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 3.801.704 13 10 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 1.203.306 16 1 
Tahsil olunacak senetler 5.674.154 8 -
Cüzdanda mevcut Kıymetler 1.973.086 13 4 
Borçlu hesabı cariler 5.279.267 13 S 
Rehin mukabilinde avanslar 2.316.721 10 9 
Kabul tarikile borçlular 637.755 l 7 
Gayri menkul mallar ve mobilya · 628.307 12 7 
Müteferrik 25.522 8 -

26.539.826 17 5 

PASiF. 

Sermaye 
Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat akçesi 

İsterlin Ş. P. 

10.000.000 - -
1.250.000 - -

374.390 15 4 
265.263 6 10 

12.272.133 7 11 
1.512.747 10 C) 

637.755 1 7 
221.536 ıs -

Mevkii tedavlilde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

26.539.826 17 5 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 

G. DELLA SUDDft: 
Türkiye Umum Müdürü 

PH. GARELLİ 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanlan 

M. M. V. den: 
1485 sayılı kanuna göre harp malulleri ile şehit yetim

lerine verilecek ikramiyelerin tevziine başlanmtştır. Ha
valeleri Ziraat bankasınca şubelere gönderilmek üzere -
dir. Bu sene bundan başka tevziat yapılıruyacaktır. Bu 
sene toplanan paraya göre harp malullerinin dereceleri
ne ve şehit ailelerine düşen hisse aşağıda gösterilmiştir. 

J33) (3505) 
Derece Subay "Zabit,, Er "Nefer,, 

f 
2 
3 
4 
5 
6 

Lira Ku. 
177 50 
159 32 
·ı 24 18 
106 44 

Lira Ku. 
88 72 
.70 96 
53 22 
35 48 
17 74 
17 74 
16 32 

88 72 
70 96 

Beher şehit ailesine 

• •• 4701 

Ciheti Askeriye için 1200 saat 15 de kapalı zarfla alr-
ton mazot kapalı zarf US!!- nacakdır. Tahmin bedeli 11 
liyle eksiltmeye konulmuş- kuruştur. Muvakkat temi
tur. İhalesi 1 Temmuz 935 natr 1238 liradır. Şartname 
pazartesi günü saat 10 da si Ankara ve İstanbul Leva 
İzmirde kışlada Müs. Mevki zım Amirlikleri Satınalma 
Satınalma Komisyonunda Komisyonunda görülebilir. 
yapılacaktır. Malin tahmin Eksiltmeye gireceklerin Ti
edilen tutarı 72000 liradır. caret Odası vesika1arile tek
Muvakkat teminat akçesi lif mektublanru belli saat-
4850 liradır. Beher kiloma- tan bir saat evvel Tekirda
zot için altı kuruş fiat tah'- ğında Satına1ma Komisyo 
min edilmiştir. Talipler şart nuna vermeleri. (22) 
namesini her gün Komis- (3383) 
yonda görmekle beraber 

4580 

bir suretini de 3 6 O kuruş 
bedelle alabilrler. İstekliler 
Ticaret odasında mukayyet 
olduklarına dair vesika gös
termeğe mecburdurlar. Mü 
nakasasına iştirak edecek
ler muvakkat teminat mak
buzu ile birlikte teklif mek
tuplarını ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 maddeleri ve 
şartnamesinde yazılı vesika 
lan ihale saatinden laakal 
bir saat evvel Komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 

(14) (3250) 4478 

*** Malkara için 15 O ton un 
4-7-935 oersembe giinü 

~··ıııııııııı••ııııııııııı111111111111ııt:ı 

~ Deniz yolları 1 
- -
i- iŞLETMESi E 
.. Acenteleri: Kara)dSy K5prtlbap I! 
: Tel 42362 - Sirkeci Milhilrd&r· 
§.uuı zade Han. Tel. 22740. Ht• 

: iskenderiye yolu i 
= -: IZMIR vapuru 2S Haıiran SA- i 
: U •ünü aut 11 de bkenderi- ! 
~ yeye kadar. (3462) İ 

5 Trabzon Yolu i 
5 CUMHURİYET npuru 25 il 
:: Haıiran Sah günil .. at 20 de -5 Rizeye kadar. (3463) ! 
~lllllllllllllfltltlllllllllllltltlllflf~ 

14/16 payı. 434 
YENİKÖY : Panaiye mahallesi birinci 

' sokak eski 7 yeni 11 sayılı evin 
14/ 16 payı. ·434 

Yukarıda yazılı mallar 5-7-935 cuma günü saat i4 de 
peşin para ve açık arttırma . ile satılacakdır. İsteklilerin 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden 
evvel yatırmaları. (F), ,(3443) 
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KÜÇÜK ÇiFTLiK P 
Büyük bir yenilikle 27 Haziran Perşembe 
açılıyor. Musiki sevenlere güzel bir sür
priz. Büyük san'atkarlar1 hep bir arada 

görüp dinliyeceksiniz. 

Münir Nurettin Eftalya Sa~i T an~uri Refi~ ' 1 

RUŞEN FERiD - SADi - ARTAKi 
Parkı açan ve bu yüksek san'atkarlan bir i Bu yıl odun, kömür almak için acele etmeyin ... ~ ---E --- 7'/J76emli 

GIBBS 

araya getiren 
~!~~~~~~~~!!!!!!!!!Hasan Tanraverdi ......,;;;;,,,,;;;,;....,..11' -------------------- Pivasava .... . d 

---

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

Hava makinist mektebi
ne kayıt ve kabul şartları: 

- --- = -,._ --
lraş sahunu 
varlr.en art Lk 

nazik. cılt yoldur. Hava makinist mektebi müdürlüğünden ---------------------== == -§ --t: -== -----------------------
----- c 

r çıkıyor ... 

•• 

• e ın ... -== -= . ----~ Bu yıl odun, kömür almak İCjin acele etmeyin ... 
-----..... ---- . . . . . 
~ Y 1 O UR EN KUVVETLi, --
~ EN iDARELi, EN TEMiZ 
== . . . • 
~ O U OLACAKTIR ... -------~ -----== = -- .... -3 

a 
--
: Acele Etmeyin 
== llldll::uT: ~------------~ Bu yal odun, kömür almak i~in acele etmeyin ... ----------~ Pi YASAYA Ç 1 K A C A.K OLAN 

---= -----------:=Yaz -§ Mevsimi - için ---
§ Terıi J, İTKİN ---------E: en zengin = ve mütenevvi := bir koleksiyonda 
:= en son moda - kumaşlanm 

=: takdim eder. --------= Beyoğlu istiklal = caddesi No. 405, 
Tel: 40450 __::::..-.~---' ---- 4341 --= -------------= lstanbul Komutanhğı 

E Satınalma Komisyonu = IUinlara 
~ 

5 İstanbul Komutanlığı -2 birlikleri için 240,000 kilo 
§ una verilen fiat komisyonu= muzca pahalı görüldüğün
e: = den tekrar kapalı zarfla ek--:= siltmeye konulmuştur. Be-= her kilosunun tahmin bede--:= Ii 1 O kuruş olub ihalesi 1 
:= Temmuz 935 pazartesi gü--= nü saat 15 dedir. Şartname 
:= si Fındıklıda Satınalma -= Komisyonunda görülebilir. 
:: Eksiltmeye gireceklerin 
= 1800 liralık teminat mektu--E: bu veya makbuz ve 2490 -C: sayılı kanunun 2, 3 cü mad-

. := delerindeki vesikalarla bir--E:: likde teklif mektublarını i-
5 hale saatinden en az bir -:= saat evveline kadar komis-
5 yona vermeleri. ( 3'2 7 7) = 4479 = $ •• -:= Komutanlığa bağlı kıt'a-= Jar ihtiy,acı için beher kilo--= sunun tahmin edilen bedeli -5 (8) kuruş olan (10240) ki-
§ lo ·kuru soğan açık eksilt= meve konulmuşdur. İhalesi -=: 4 Temmuz 935 perşembe 
:= günü saat 15 dedir. İstekli---§YEN. KÖMÜRÜ BEKLEYiNiZ ... 
=: lerin şartnamesini her gün 
= öğleden evvel Fındıklıda ::: = Sc. tınalma Komisyonunda = s 

3 
;:::ı 
:::s ---------5 = --------------------

•• 

cele Etmevin .... --= _,- -----~<Fvr- rvTv«tı,,,_.~a-4.....-<l':ll[rJ_yıT_..._......:dtdQıf == _J$fo.A.di~- -7--- ._.. - ._. -- -- -- - -- ._ ----- • ---
llllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllJllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

-:= görebilirler. Eksiltmeye gi--E receklerin ( 6 2) liralık ilk 
5 teminat makbuzlarile bir
= likde vaktinden evvel ko--§ m'syondan hazır bulunma-
=: lan. (3394) --- 4603 == 4 ... --=: Hadımköyündeki kıta ih-
=: ti:Yacı için beher kilosunun -=: tahmin edilen bedeli ( 9) 
5 kıruşolan (7000) kiloku--E: ru soğan açık eksiltmeye 
:5 konulmuşdur. İhalesi 4 -E: Temmuz 935 perşembe gü-
E nii saat 15,30 dadır. İstek
- liler şartnamesini her gün 

cğleden evvel Fındıklıda 

1 -Aşağıda Şartlan haiz istekliler; Dilek Kağıdı 
ve vesikalariyle Temmuz Başlanğıcından Ağustos sonu
na kadar mektebe baş vururlar. Mektebin bulunduğu 
yerin dışında bulunanlar dilek kağıtlariyle Vesikalan
nın Mektebe gönderirler ve aiacaklan karşılığa göre ha
reket ederler. Eğer Girme şartlarını haiz iseler müsaba
ka imtiha,mnda kazandıkları takdirde mektebe alınmak 
şartiyle İstanbula gelirler. . 

2 - Mektebe Girme şartları' 
A - Türk olmak. 
B - Orta mektep "Lise 8 inci sınif,, tahsilini bitir· 

miş en az 17 ve en çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kul

landmağa elverişli olduğuna dair mütehassısları tam 
olan bir hastahane sıhhat hey'eti raporu almak. 

Dışarda bulunanlar bulundukları yerin Askerlik Şu
besine müracaatla Muayeneye gönderilirler. Tam teş ... 
kilatlı sıhhi hey'et bulunan yerlerde o yerin en büyük 
komutnama müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu 
ve mahkum olmadığına dair bulunduğu yerin Emniyet 
Müdürlüğünden veya Polis amirliğinden tasdikli vesika 
göstermek. • , 
E- Mektebe alınacaK okuyucular; Gedikli erbaşlat 

hakkındaki 2..SD.5.-nıttn;\1"4llt k,;aT"lttfl 't"''rih;nr...o ._ •• ..,._,....ı_ 
gorece.klerlnı ve mekteı:n bitırenıennde 12 yıl müddetle 
Hava gedikli erbaşı olarak vazife göreceklerini Noterlik· 
ten teahhüt edeceklerdir. Bu teahhütname sureti kendi
lerine verilir, veya gönderilir. 

F - Mektepte yapılacak seçme imtihanını kazan· 
mak. 

H - İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alı-
nacak mıktardan fazla olursa bunların içinden Riyaziye 
bilğileri daha eyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. 

3 - Me!itep gece yatısı ve parasız olup okuyucuları 
Askeri liseler okuyuculan gibi yedirilir, ve giydirilir. 1 

Kitap ve diğer ders için lazım olanlar parasız verilir. 
4 - Tahsil müddeti iki senedir. 
5 - Hava gedikli makinistleri maaşlarından başka 

aynca her uçuş saati için 3 lira uçuş parası alır. 
6 - Vazifeten Tayya.re ile uçuşlarda vukua gelecek 

kazalarda aynen tayyareciler için tatbik edilen ikramiye 
kanunu tatbik edilir. 

7 - Mektebi bitirenler kabiliyetlerine göre Tayyare, 
Telsiz ve Elektrik Makinisti olarak yetiştirilirler. 

8 - Erbaş Pilot olmak isteyenler Eskişehir Hava 
~! .. ~tehi Komutanlığına başvurmalıdırlar. (3302) 

4578 

lstanbul Gümrükleri Satış Müdür
lüğünden: 
Kilo G Marka No. Kap 

34 200 OTS 551 1 sandık 

205 
1066 

NBBF 9395 1 balya 
SAT 201/ 6 6 sandık 

200 iSC 185/ 54 1 

136 iNDJiLt 3848 1 
141 500 AS 400/ 1 2 

" 

" 

Kıymeti Eşyanın cinsi 
L. Kr. 
171 

1640. 
2509° 

Yünlü pamuklu 
battaniye yün men 
sucat 
Yün mensucat 
Topu boyalı pa
muk mensucat 

~55 50 Boyalı pamuk 
mensucat 

383 60 Kadın el çantast 
1509 50 Pamuk mensucat-

tan çiçek 
1 300 3545 O 1 paket 17 34 Pamuk Tül perde 
1 11 O 1 Aded 30 Nişan için tabanca 
Yukarıda yazılı eşya 3-7-935 günü saat 14 de açık 

arttırmaya konulacak ve saat 13 den 14 de kadar da 
muvakkat teminat kabul olunacakdır. İsteklilerin muay
yen zamanda İstanbul İhracat Gümrüğü dahilindeki 
satış salonuna gelmeleri. ( 3 3 7 5) 

Satınalma Komisyonunda J likde vaktinden evvel ko
gcrebilirler. Eksiltmeye gi- ı misyonda ha7ır bulunmala
receklerin (48) liralık ilk rı. (3395) 
teminat makbuzlarile bir- 4604 


