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Peyami Safa'nm "Marinet· 
ti", Orhan Selim'in "Şundan 
bundan" fıkraları - Şehir 
haberleri. 
Ankara haberleri - Ali Rı
za Erem'in "Demiryolu si
yasamızın verimi önünde " 
yazısı - Felck'in "Dut 1 " 
fıkrası. 
Bizde casusluk - Kendi 
kendimize çatıyoruz:. 
Son haberleri - İcmal. 
Memlekette TAN - Sağlık 
öğüdleri. 
Özclil. 
Ekonomi - Aakerlik. 
Spor. 
Fatih İıtanbulu nasd aldı ? 
- Briç - Sevipeler, ev
lenmeler. 
Güzel sanatlar. 
Dünya hadiseleri karşıımda 
gazeteler. 
Çocuklar için yazrlar - 0-
kuduklarunız, duydukları
mız, 

Sinema - Kadın ve Moda. 

Türk Ailesi 
• Ata ot lile Hi!aeyinCahide göre • 

Epeyce oldu .. 
Sayın Bay Ahmedin bir betkesini, 

'(makalesini) okudum. Bunda; Türk 
ailesi hakkındaki düşünc~lerini anlatı
yordu. 

Ahmede göre, 1iirk ailesi düşüş ha
lindedir. Tehlikededir. 

• Bir hafta kadar var .. 
Güzel "Yedi Gün" de: llüseyin 

Cahidin tatJı kaleminden Türk ailesi
ne damlatılmış acılar tattım .• 

• Fakat .. 
Bunlar ne söylüyor? ı 
Bunlar ne istiyorlar? l 
Ağaoğluna göre: 
Türk babanın evle bağı kalmamış

tır. Onun dayanılmaz harçları, (mas
raflan) vardır. Moral bakımdan da 
bitkin bir haldedir 1 

Daha neler?! Ve neler?! 

• Hi.ısev! Ca!ıide i>'öre 
P k a~u;; saçıktır. 
Baloların, danılann gönılllliıüdür!. 
Gazete kavgalannm ihtinr tamPi-

)'onu, bundan yanıcıdır. (mü§tekidir). 

• Ahmedle, Hüseyin Cahit arasında 
ufacık bir ayırd yapmak lazımdır: 

Birincisi çok sert; alabildiğine sal
dırıyor. Batırıyor. Vuruyor ve aklına 
geleni söylüyor. 

"Niçe", (Zaratustra) smda: 
"En azdan kadınlan, haftada iki 

kere kamçılamak doğru olur.,, der 1. 
Ahmedin son yazılarına bakılırsa 

Alman filozofuna oldukça inanmış gi
bidir. 

lnanmış ve geçmiş bile 11. 
O, kamçısını sonsuz bir hınçla dur· 

in adan şaklatıyor!. 
Ve, sövüyor! .• 
ikincisi: 
Hüseyin Cahid, biraz daha ekitli 

~(insaflıdır). 
Hüseyin Cahid, biraz daha ekitli 

davranmıştır. 
Fakat!.. 
Ağaoğlunu okurken, Türk ailesini 

$amurlara belenmiş buldum! .• 
Korktum ve titredim .. 
Korkunç karanlıklardan, kendimi 

zorlukla kurtardım. 

• Fakatr. 
Bu iki yazıcımızın Türk bayanım 

bu kadar düşkün bir durumda (vazi
yette) göstermek hakları var mıdır? 

Bunda haklı mıdırlar? 1 
Hele Ağa Oğlu Ahmed; hele o!. 
Bu kadar ileri gidebilmek için, in-

tanın elinde kuvvetli belgeler (vesi -
k4lar) bulunmak lazımdır. 

Fakat Ahmedin belgeleri nedir?! 
Bunları bilmiyoruz 1. 
O, belge diye ortaya birşey koyma

nııştır. Yalnız ve sadece dilevcidir. 
.(davacıdır.) 

Boyuna anlatıyor .. 
O, boyuna anlatan bir dilevcidir 1. 
Kanıtları, (delilleri) yok. 
Anlatmayı yetkin, (kafi) görüyor. 
Fakat! .. 
Buna, böyle bir dilevin doğruluğu

na, yalnız kendisi inanabilir!! 
Başkası değil!!. 

• 
:Ahmet, Türk ailesi hakkında hük-

tnünü verirken gözünün önünde kim 
~ar?! 

Yalnu bir iki aile, birkaç bahıtsız 
bayan mı? Yoksa bir iki büyük şehrin 
baZı ailelerile beş on bayanları mı?. 

Veya bütün Türk aileleri ve bayan
ları mı?!. 

Bu noktalan bilmeği çok isterdim. 
Eğer Ahmet, bir iki aileyi bir veya 

[Arkası 5 incide] 
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Zabit Bu Aradadır. Kondilis Çaldarisle Görüştü. Kabineden Çekileceği Şayidir 

• AL TIN, PETROL AVRUPADA TÜRK SÜV/.\RİtERİ 

ismet inönü Şark ıBinicilerimiz Peştede Bir Zafer 
Seyahati.ne Çıkıyor Abidesi Yarattılar 1 

Başbakan lsmet lnönü 

Yugoslavyada 
Buhran Bitti 

Belgrad, 24. A.A. - Eski fi
nans bakam Milan Stoyadinoviç 
kabineyi teşkil etmiştir. Kabine 
aşağıda gösterildiği gibidir : 
Başbakan ve dış bakam Sto

yanoviç, Sü ve deniz bakam 
General Jifkoviç, iç bakam Ko
roşets, münakalat bakam Spa
ho, bayındırlık bakam Bobic 
(eski Belgrad şarbayı), finans 
bakanı Letidza, Sağlık sosyal 
Preka, Tarım bakam Stanko
viç, tüze bakam Auer,tecim ba
kam U rbaniç, terbiye beden ba
kanı Kommenoviç, orman ve 
madenler bakanı Stefanoviç, 
kültür bakanı Stoşoviç, devlet 
bakanları: Y ankoviç, Behmeı'ı. 
. Kabine saat 17 de and içmiş

tır. 

Yeni kabine geniş bir birlik 
hükumetidir. Yuğoslav genelo
yu yeni kabineyi çok iyi karşı
lc;nıa~tadır. Hükumet, üyeleri i
tıbanyle iç meselelerin kesin o
larak .k~~~rılabilmesi için gere
gen bırlıgı elde edebilecektir. 

İspanya ile · 
Konuşma durdu 

Ankara, 24 (Hususi muhabirimiz 
bildifiyor) - ispanya hükumeti baş
ka me~lek.~tlere verdiği bazı hakla
rı, bugunk~ umumi politikamıza uy
gun bir şekılde teklif ettiaimiz müva
zeneli Ticaret esaslarına 

0

rağmen. bi
ze de vermekte taa11ul ettiğinden 
Madridde devam etmekte olan müza~ 
kereler tarafımızdan katedilmiş ve iki 
aya yakındır Madridde bu işe memur 
bulunmakt~ ol~n Tvürkofisin ispanya 
masası şefı gerı çagmlmıştır. 

lngiltere ile ticaret 
Ankara, 24 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Türkiye ile lngilter\'! 
arasında imzalarian ticaret anlaşması 
bu&ünkü Resmi Gazetede !iıktl. • 

Rü tüAras'ta Yüzlerce Atın Girdiği Son Müs~bakada Mülazim 
Be:aberGidiyor Eyüp Birinci, Saim Polatkan Uçün_cü Geldiler! 

. ~nka.ra~ ~4 (Hususi'muhabi- Yüksek Atlamada Yüzbaşı Cevat Kola Kazandı 
rımız blldırıyor) - Başbakan 
İsmet İnönü önümüzdeki gün -
lerde -Şark vilayetlerinde bir tct 
kik seyahatine çıkacaktır. İs -
met İnönünün seyahatine Trab
zondan başlaması ihtimali kuv
vetlidir. 

Bu seyahatte kendisine, diğer 
Şarka gid'eceklerden maada,Dış 
işler Bakanı Tevfik Rüştü Aras 
ile Genel Jandarma kumandanı 
General Kazım ve Petrol arama 
teşkilatı direktörü Eyüp te re
fakat edeceklerdir. 

İsmet İnönü petrol ve altın 
arama nuntakalanıu da geze -
cektir. 

Trabzon vallllGi 
Ankara, 24 (Muhabirimizin 

telgra.fı) - Trabzon valisi Ri -
fatın hastalığı dolayısile mezu
niyeti uzatılmış ve vali vekale-

Peıte yanılanna giren aüvarilerı Onde Türk, arkada Macar 1HrinCileri aalıaya ~ıluyorlar. Batta Türk eki~ 
tefi Miralay Cevdet Bilsitin söriinüXor 

..a...: .... - - •• _,, ·- -·- _,. m.-. .. .l,;1-

Talat tayin edilmiştir. 1ıitanbul 
_da bulunan Tevfik Talat derhal 
Trabzona g'iderck vazifeye bag
lamak için emir almıştır • 

MAHSUL DURUMU 

Buğday fiyatı 
Yükseltilemez -

iç işler Bakanı 
Kayseri de 

Kayseri, 24 .A.A. - İç işleri 
Bakam Şükrü Kaya beraberin
de Sümer Bank umum müdürü 
Nurullah Esat Sümer olduğu 
halde bugün sabahleyin saat 
6.40 da Kayseriye geldiler. İl-
bay Bakanı Boğazköprüde kar
şıladı. Şükrü Kaya Boğazköp
rüde inerek İlbay ile beraber o
tomobille şehre girdile. Şehir 
dışında kolordu komutan vekili 
General Salih ve kalablık bir 

1 halk tarafından karşılandı. 

'~TIF 

Ankara, 24 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Ziraat ba
kanlığı müsteşarı Atıf buğday 
vaziyeti hakkında gazetemize 
şu izahatı vermiştir: 

-Memleketin mahsul vaziyeti 
tebellür etmiştir. Trakyada ve· 
Adana ha valisinde feyizli mah
sul elde edilmiştir. Sahil vila -
yetleri mahsulleri de fena de -
ğildir. 

Orta Anadolu mıntakasma ·ge 
lince, yani Ankara, Konya, Es
kişehir, Srvas ve Malatya mın
takalarmda kışhk ekinler iyi i
se de, sulanamıyan yazlık ekin
ler zayiata uğramıştır. Bunun
la beraber buralarda da geçen 
seneye nisbetle alınacak mahsul 
yüzde elliden aşağıya düşmiye
cektir. 

!Arkası S incidcl 

Ekonomi Bakanı 
Cumaya geliyor 

[HUSUSi MUHABIRlMIZ 
B!LDlRIYOR] 

Ankara, 24 
Ekonomi Bakanı Celal Bayar 

ve Parise gidecek olan Ekonomi 
Bakanlığı müsteşarı Faik Kur
doğlu Perşembe günü buradan 
hareket edeceklerdir. 

Valiler arasındc: 
[HUSUSi MUHABtRlMIZ 

BlLDIRIYOR] 

Ankara. 24 
Urfa valisi Nizamettin Ça

nakkale valiliğine, İstanbul va
li muavini Rükneddin İçel va
liliğine, Denizli valisi Fuat Sam 
sun valiliğine, Kars valisi Cev
det Çoruh valiliğine, Kars vali 
v.ekaletine Mülkiye müfettişle -
rınden Osman Nuri tayin edil
mişlerdir. 

Vali tayinleri listesi ali tasdi-' 
ke iktiran etmiştir. 

~ .... ._._..,..__ - - - - -
-LMU~~MS 

~ Kaymakamlıklarda 
Adliyede, Emniyet işlerin~ 
de ve diğer yerlerde yapı
lan yeni tayinlerin listele
rini 3 üncü sayfamızda bu
lacaksınız. 

Uıtte: r'ette at yanılannda Cevad Kola t,90 ,.üksekliğinde bir mini· 
ayı atlayarak yanıı bati.sız 'tazamrken-

Altta: Melilıat Alnelin mAnia atlayııı 

[Avr.upadaki binicileri~.ize .ref~~t 1 ~etleri nasrl kazandıklarrnı hikaye e .. 
e?en hır arkadaşımızın ıııuvarılerımı- aen mektubu ile yarışlar esnasında 
zın elde ettikleri yüksek muvaffakı- . !Arkası 5 incide] 

Yüzden fazla abn ıirdiği en ~ühim yanıta birinci gelen teğmen Eyüp 
atiyle yanıı kazanırken 

,... Bu rce.imlsr "l"an" i5in huauai ıurcttc a1mmı tır -
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MARINETTI 
İstanbula ikinci defa olaral: 

geleceği haber verilen fütürist 
Marinetti insan ruhunu otoma
tik bir tabanca gibi kullanmak 
istiyen bir sanatın mucidi diye 
tanınır. Bir tabanca ki, mermi
leri şuurun bir nQktasmda dur
madan ve soğumadan içimizin 
namlısmdan fırlasın ve mu
şambanın üstüne resim, kağıdın 
üstüne şiir, tuncun ve alçının 
üstüne heykel ilh ... halinde ya
pışsın. 

Fütürist'lerden sürrealist'le -
re kadar muhtelif tekamül dev
releri geçiren bu fikrin esası, 
ruhun gayri şuur denilen keş
f edilmcmiş kıtasma bir Cris
tophc Colombe aramaktır. Bu 
asrın felsefesi ve sanatı yan ya
na böyle bir keşif seyahatine 
çıkalıdanberi varılan noktalar 
sabit olamadı. Bunun içindir ki 
yeni sanat hareketlerinin en es
kisi olan fütürizm'in atası Ma
rinetti, geçenlerde Par'.ise gitti
ği zaman, kendisini en çok anla
ması lazım gelen büyük sanat 
şehrinde her hangi bir bulvar 
nazariyccişi kadar bile alaka bu
lamadı. 

Bütün nazariyelerden kanık
samı~ bir devirde fütürizm bir 
Ortazaman fikir hareketi gibi 
içi ölü ve kaskatı, fakat iddiası 
canlı bir akide sayılmaya mah
klımdu ve iddiası da cevherile 
aynı muameleyi gördü: hafif 
omuz hareketlerile karşılandı. 

Fakat. yine de Marinetti bi-
2im durgun sanat iklimimize 
hiç olmazsa bir mevsim farkı 
sokabilecek kudrette adamlar
dan biridiı:. Çünkü Paris çok de
ğişti, fakat biz, aşağı yukarı, yi
ne aynr İstanbuluz. 

Peyami SAFA 

Hal ve kabzımallar 
arasında 

anlaşamamazhk 
Belediyenin _şeni -yapt.ır~~ ••'--" 

hali 1 Temmuzda açı1acağından eski 
hal boşaltılacaktır. Bunun için dün 
belediye kabzımallar cemiyetine bir 
tezkere göndererek eski haldeki yazı· 
hanelerin kaldırılmasını bildirmiştir. 

Diğer taraftan, yeni hal nizamname· 
einin değiştirilmesini isteyen kabzı· 
mallarla belediye arasındaki anlaşama 
mazlık devam etmektedir. Kabzımal· 
lar halde yazıhane kiralamadan ser -
best aatı§ yapmağa karar vermişler -
<lir. Buna karşı belediye de şu karan 
vr-miştir: 

Yeni halde serbest satış yapmak is
teyen kabzımallardan 3000 lira temi· 
r:at mektubu alınacaktır. Bundan baş
ka ~üsnü hal ve halin yeni nizamna
mesıne tamamile riayet şart konmuş
tur. Yazıhane kiralayan kabzımallar· 
dan 1500 liralık teminat mektubu alı
n~ca.ğına göre, diğerleri bu parayı iki 
mıslı olarak verecekler; ayni zaman· 
da yazıhane sahiplerine nisbetle ikin· 
ci derecede addolunacaklardır, 

Heybeliadaya cami 
Evkaf direktörlüğü, Heybeli

adada yirmi beş bin lira kadar 
para sarfile bir cami yaptıracak
tır. 

No. 64 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESAR] 

Gözlerini kapadr, sırtını geniş 
hasır koltuğa dayadı, yavaş bir 
sesle: 

- Elini uzatman kafi! dedi. 
N c cevap verebilirdim? 
O, doğruldu; ağır ağır gözle

rini açtı, tatlı tatlı gülümsüyor
du: 

- Biliyorum ki bana ilam aşk 
etmiyeceksin... Çünkü sen, dü
zünedcn adamlardan değilsin ... 
Fakat bunun da bir sonu vardır. 
Ruhlarımız, kalplerimiz biribiri
ne kavuşuverecek ! Ama, nasıl? 
Bana, neler söyliyeceksin? Bu
nu merak ediyorum. Seni, çeşit 
çeşit denedim. Bir taş duygu
suzluğu gösterdin. Sesinden, 
bakışlarından bu granit sertliği 
altında, yumuşak bir kalbin, 
alev alev yandığını sezdim. Ni
çin susuyorsun? 

Elini masarun kenarına vur
~u; 

.. 
~ f D,A l,J ~ ~~ 

BENDEN 
ŞUNDAN BUNDAN 

Hava dün çok sıcaktı. Terle· 
dim durdum. Terlemek kötü 
şeydir. Fakat sıcaktanda terle· 
mekten de kötüsü oturup iş 'di
ye bunları yazmaktır. 

Cıgara tiryakisi misiniz? Size 
tavsiyem olsun, doktora mokto
ra aldırmayın, vazgeçmeyin cı· 
garanızdan. Çoğunuz, ondan da 
vazgeçerse sonra yapacak ne işi 
kalır bu dünyada ? 

" Yukarı tükürsem bıyığım, 
aşağı tükürsem sakalım" der
ler. Sanki hiç tükürmesen ne çı· 
kar? 

Anneler Birliğinde dUn yılhk toplanll yapıldı Vapurcular Şirketi beklenen mUnakaşah toplantısını dUn yaph 

Tükürmekten bir şey çıksay· 
dı, İngiltere Hindistanda barına 
mazdı. Çünkü hesap etmişler, 
bütün Hintliler bir araya gelip 
bir kere tükürseler öyle bir de· 
niz çıkarmış ki ortaya, İngilte
renin Hindistandaki bütün as· 
kerleri, kadın polislerine varın
cıya kadar, bu tükrük denizinin 
dalgalarında boğulup giderler
miş. 

Vapurcular 
iki üyeyi ~ıkardllar 

Vapurculuk şirketi genel h.issedar
lar heyeti dün fevkalade olarak top
lanmıştır. Bu toplantıda. idare mec· 
lisi azasından ikisi tarafından evvelce 
verilen ve yersiz dedikodulara sebep 
olan takrir meselesi görüşülmüştür. 
Genel heyet içtimaında, hissedarların 
ekscriyrti bulunmtl§tur. Kanuna aykı 
rı görillen takrir reddedilmiı. yersiz 
neşriyata ia:.kan vererek şirketi müt· 
kiıl duruma d~ilrdükleri kaydı ile 
idare meclisi üyelerinden Mclunet A· 
lemdarzade ile Ahmet Hacı Yalrup 
zade üyelikten çıkarrlmıslardır. Ya
pılan seçimde bu iki üyelige hissedar
lardan Muzaffer ve Mustafa getin1· 
mi lerdır. Dünkü toplantıda, Ekono
mi Bakanlığı namına başmüfettişler
den Hıi&lY'~ bulunmuştur. Sosyetenin 
idare medisi başkanı Ruşen, toplantı· 
dan sonra bır muharririmize şunları 
söylemiştir : 

"- Toplantrmızı yaptık. ldare mec 
tisi üyelerinden bazılarının vermiş ol
duktan takrir ruznamcde yazılı oldu
ğu gibi genel heyete sunulmuş ve gö
rüşülmüştür. Netıcede. takrir sahip -
!erinin yanlı görüşlerinin. kanun ve 
talimatnamelerimize uygun olmayan 
teklif ve hareketlerinin §irketin du -
nımuna, kredi ve çall§ma vaziyetleri
ne tesir yaptığı anla ılmı , bu arka -
daşlar, genel heyet tarafından üye)jk-
"----s-'--·....,-~~ 

Sosyetenin çalı§malarında yeni bir 
değişiklik olacak değildir. Ekonomi 
Bakanlığındaki sosyete dilekleri neti
ceye varmak üuredir. Bu dileklerimi
ze kavuştuğumuz gün iki yeni vapur 
daha alacağız.,, 

Eti Bank bir ay 
i~inde kuruluyor 

Maden kanununda yapılan değişik
liklerle Eti Bank ve Maden arama ens 
titüsünün kurulması hakkındaki ka -
nun layihaları Kamutayın son toplan 
tısında görüşUJerek kabul edilmişti. 
Eti Bank, kanunun neşri tarihinden 
itibaren bir ay içinde faaliyete geçmiş 
bulunacaktır. Bu husustaki hazırlıklar 
ilerlemiştir. Kabul edilen esaslara gö· 
re. maden ve elektrik işlerini üzerine 
alacak olan Eti Bank, 20 milyon lira 
sermaye ile ışe başlıyacak, lüzum gö
rüldüğıü takdirde bu sermaye 40 mil
yona çıkarılacaktır. Bankanın bir ge
nel direktörü ile üç muavini buluna
caktır. Muavinlerden biri maden, di
ğeri maden elektrik, üçüncüsü de ban 
ka mütehassısı olacaktır. Banka, da
hilde ve hariçte maden işleri yapan 
şirketlerle anlaşacağı gibi, aynca ken 
disi de şirketler kuracaktır. Memleke· 
timizdeki bütün mekşuf madenler 

-Çünkü mağrursün. Alın
gansın... Lakırdıların arasında 
dikkat ettim. Kendini beğenmi
yorsun... Sen de, abdalların be
ğcnın 'lleti yok ... Çirkinliğe ve 
yaşlılığa. kendini inandırmış
sm. Scssız ve şikayetsiz bir fe
ra~~tin :'ar. Yüzde değil, binde 
degıl.' mılyonda bir, red görmek, 
tahkır edılmck ve gülünmek ih
timali senin elini ve dilini tutu
yor. 
Ayağa kalktı: 
- Artık, açılmam istiyorum. 

Kefeli köyde, yaşıyacağız. 
Çardaktan çıktı: 
- Otele telefon edeyim. 
- Kahvaltım yemedin. Bu 

kadar acele mi? 

bankaya geçmektedir. Eti Bank, bu 
mekşuf madenler üzerinde diğer şir
ketlerle anlaşmalar yapabileceği gibi, 
elektrik imtiyazları alarak memleke
timizde elektrikasyon işlerini de ba
şaracaktır. Ayrıca, maden ve elek
trik malzemesi fabrikaları kurması, 
bunların alım satımı ile uğra§ması mu 
karrerdir. 

Diğer taraftan, maden nizamname
sini değiştiren yeni maden kanunu ile, 
maden işlerinin bazı avantürlerin eli
ne geçmesini önleyici esaslı tedbirler 
alınmış bulunmaktadır. işletenlere 
karşı azami himaye ve kolaylık göste
rilmektedir. Milli servetten olan ma
denlerin herhangi bir formalite yüzün 
den atıl vaziyette kalmaması için işle
miyen bütün madenlerin mukavelele
ri feshedilmektedir. Aynı zamanda 
madenlerin kiraya verilmesi usulü de 
tamamen ilga edilmiştir. 

Maden arama enştitusU 
Diğer bir kanun ile kurulması ka

bul edilen maden arama enstitüsfi 
1 

memleket dahilinde işlemeğe elveriş-
li olan madenleri arayıp meydana çı
karacak ve bunlardan işlemeğe salih 
olanlarını Eti Banka teslim edecektir. 
Eti Bank, Ekonomi Bakanlığının tas
<'likından geçen bu raporlar üzerine 
derhal o madenleri işletmeğe başhya
caktır. Altın ve petrol arama işleri de 
bugünkü teşkilatı ile enstitüye bağlan 
maktadır. Enstitü, memleket dahilin-

~~tıhf6~ fi!RA~I~ eylif"Nı1ft1Efi 
]erden de jeolojik harita alabilecek, 
fenni tetkikatta bulunabilecektir. Hu
susi şahısların maden aramasına gi· 
rişmelerinc müsaade edilmi§tir. Yal • 
nız, ayni vilayet dahilinde enstitü ta· 
ıafmdan arama yapılacağı bildirildi -
ği takdirde hususi izin verilmiyecek· 
tir. Enstitü ayni zamanda memleketin 
clektrikleşmesi işi için fenni tetkikat
ta da bulunacak, elektriklcşmesine ka
rar verilen mıntaka hakkında bu etüt
ler bakanlığın tasdikından sonra Eti 
Bank tarafından tatbik edilecektir. 
Banka, etütler için harcanacak parayı 
enstitüye ödeyecektir. · 

Yeşilay bayramı gezıntisi 
Yeşilay senelik deniz gezintisini bu 

aym 30 uncu pazar günü·yapacaktır. 
Yalnız üyelere ve ülkü arkadaşlarına 
tahsis edilen bu gezintiıii için güzel 
bir program yapılmıştır. O gün ge -
zintiye gelecekler, rozetler takacaklar 
dır. Programa göre Şirketi Hayriye
nin 68 numaralı vapuru pa -
zar günü saat sekizde Köprüden 
Jı:alkacak, Beşiktaş, Üsküdar, Kadı
köy, Heybeliada, Büyükada iskeleleri· 
ne uğrayarak Yalovaya gidecektir. 
Yalovadan dönüşte ayni iskelelere uğ 
rayacaktır. Vapurda caz bulunacak, 
türlü eğlenceler yapılacaktır. 

- Sen, şimdi çok mu sevini
yorsun? 

Yumruklarını, yüzüme uzatı
yordu: 

- Ben, senin gibi donuk 
adam değilim. 

Mersi! 
Yorulmuş gibi kqllaı mı yanı

na sarkıttı : 
- Emele de telefon ederim, 

gelir bavullarımı hazırlar. Sen 
de sevgilim; apartımamna gi
der. bavullarını hazırlarsın. 

Durgun durgun baktı: 

Anneler Birliğinin 
yllhk toplantısı 

Çocuk Esirgeme kurumu merkezi· 
ne bağlı Anneler Birliği yıllık toplan
tısı, kurum merkezinde dün saat on 
beşte yaptı. Toplantıya kazalardan 
gelen kaza ve nahiye başkanlarile an
neler birliği üyeleri, merkez heyeti iş
tirak etti. Kongreyi Sivas saylavı 
Şemseddin idare etti. Kongreye Anne 
lcr birliğinin azami randıman venne-
6İ için 10 maddelik bir proje verildi. 
Bu projenin esaslan §Udur: 

1 - Kaza ve nahiye merkezlerinde 
birer Anneler Birliği mümessili bulu· 
nacaktır. 

2 - Nahiye milmessilleri, kaza mü 
messillerin~ ve onlar da vilayet mer
kezine bağlı olacaktır. 

3 - Nahiye ve kaazlarla merkezde 
vazifedar olan anneler, vilayet merke· 
zinin de tabii üyeleridir. Bunlar An· 
nelerin her toplantısına iştirak edebi
lecekler, söz söyliyebilecekler, fakat 
reye karışamıyacaklardır. 

4 - Kaza ve nahiyelerdeki anneler, 
her vakit vilayet anneler birliğinden 
yardım isteyebileceklerdir. 

Proje aynen kabul edilmiş ve bun
dan sonra idare heyeti seçimine ge· 
çilmiştir. Anneler birliği vilayet ida
re heyetine seçilenler şunlardır: Fat
ma Atıf, Maşuka ipekçi. Melek Fev-
~, -i:J:l;...:.,.rra.._ •rfı~a ~iha 

Hem Ann(ler birliğine, hem de ka
za ve nahiye mümessilliklerine inti • 
hap edilenler: 

Beraat Ziya, Fatma Fehmi. Safinaz, 
Muazzez Hikmet, Celile Hikmet, Fai
ka Talat, Nevzar, Taranto, Bedia, 
Etem, Melahat Rami, Hasenadır. 

Bunlar da değişen nizamnameye 
göre Anneler birliği vilayet merkezin
de çalışacaklardır. 

Emniyet direktörlUtjUndeki 
tayinler 

Polis okulu direktörü Bahri, Sey • 
lınn emniyet direktörlü&i'ne, Seyhan 
emniyet direktörü Mehmet Ali lstan• 
bul polis okulu direktörlüğüne, lstan
bul emniyet direktörlüğü birinci şube 
merkez memurlarından Nureddin Mar 
din emniyet direktörlüğüne, emniyet 
işleri genel direktörlüğü altıncı şube 
direktörü polis müfettişliğine, emni • 
yet işleri genel direktörlüğü üçüncü 
şube şeflerinden Cemal İstanbul em
niyet ikinci şube direktörlüğüne, Is. 
tanbul emniyet memurlarından Cahid 
Olucra emniyet memurluğuna, Sabri· 
den açık kalan lstanbul emniyet ikin
ci şube direktör muavinliğine Maraş 
emniyet direktörü Şevki tayin edil -
mişlerdir. 

Mahzun mahzun boynunu 
çarpıtmıştı: . 

- Ne yazık ki, sen, beni an
lamıyorsun. 

- Neden? 
içini çekti, sol omuzunu kal

dırdı, baktı ve yürüdü: 
- Çünkü, elini uzatman ka

fiydi! 

• Otelin bahçesinin üst setin-
deyiz. 

Kadriye. başını dizime daya
dı, parlak lacivert göke, yıldız
lara bakıyor: 

~OÇOK HABERLER 

* Gemi alımı için yabancı el tezgah 
tarını görmek üzere Denizyolları iş -
letme direktörü Sadeddinin başkanlı
ğında Avrupaya giden heyet bugün
kü semplon ekspresile şehrimize dö· 
neceklerdir. 

.Y. Dün akşam Pireden lngiliz ban
dıralı Homeriç vapuru ile şehrimize 
üçyüz kadar gezgin gelmiş ve anıt yer 
lerini gezmişlerdir. 

* Küçük saantlar kanununun bil -
tün kısımları tatbik edilmiştir. Ancak 
kanunun tatbikatından herhangi bir 
~uretle kaçan olup olmadığı araştırıl· 
maktadır. Kaçamak yapanlar ayrıca 
ceza da göreceklerdir. 

* Istanbul ilbay vekili Rükneddin 
Sözerin Mersin valiliğne atanacağı du 
yutmuştur. 

.ıı: 1 Temmuz kaptuaj bayramında 
lstanbuldaki resmi yerler de bayrak· 
larla donanacaktır. 

* Istanbul ilbaylığr idare heyeti 
dün toplanarak Ziraat Bankası huğ -
day alım ve satım işine ait tahkik ka
adlarının okumasını bitirmiştir. llgili 
olanlar için bugünlerde karar verile -
cektir. 

"' Avrupada bulunan ilbay ve şar
bay Muhiddin Üstündağ bu ayın so
nuna kadar lstanbula dönmüı bulu
nacaktır. 

~ -l.lk rnektebLlı.itiT~ J:ocuklar 
tt- Külwr Bakanlığrnın çıkaratağı 

kültür mecmuası hazırlıkları bitmi~ -
tir. Mecmuanın ilk sayısı mektepler 
açıldığı vakit çıkacaktır. 

* Belediye §ehrimizdeki otomobil 
ve bisiklet plakalarını değiştirecek -
tir. Bunların hepsi 7240 tane olarak 
hesap edilmiştir. 

:f. Belediyenin, Belediyelr Banka -
6ından yapacağı 150 bin liralık istik
raza mahsuben ~imdilik yüz bin lira 
alması !çişleri Bakanlığınca muvafık 
görülmüştü. Belediye bu parayı almış 
ve yeni yaptırdığı hale sarfetmiştir. 

* Kibritlerde fosforların azlığı gö· 
rülmüştür. Haklı şikayetler çoğaldı
ğından kibritlerde fosforun ziyadeleş
tirilmcsi için tetbirlcr alınacaktır. 

ğ Jandarma genel komutanı kor 
general Kazım Orbay, Trakya jan -
darmasını teftiş ettikten sonra şehri
mizdeki vilayet jandarma komutanı 

ile kaza jandarma komutanlıklarını 

da tefti§ etmtiş ve evvelki gün Anka
raya gitmiştir. 

"' Sıfat (aşım) istasyonlarına gön
derilmiş olan aygır deposuna ait da
mızlık aygırlar, sıfat mevsiminin so
nu olan 15 Temmuzda istasyonlarca 
merkeze gönderileceklerdir. 

'' Bülbülün çektiği dili bela· 
sı" diye bir söz vardır. Bu sÖ• 
zün doğruluğunu yahut yanlış· 
lığını anlamam :için, ilkönce ha· 
na bülbülün ne çektiğini anlatın. 
Çünkü ben bu kusçağıza yalnız 
kasideler yazıldığım, her yerde 
methü sena edildiğini duydum. 
Ve doğduğumdan beri görüyo
rum ki, ağa5ların üstünde, dut 
yiyinciye kadar; ötüp dururı 
yan gelip keyfine bakar. 

Böyle bülbüllüğe, böyle çeK1 

meğe can feda . 
Orhan SELiM 

Yeni Emniyet 
Direktörü geliyor 

Istanbul Emniyet direktörlüğün«! 

tayin edilen Salih yarın Ankaradan 
buraya gelecek ve işine başlıyacaktır~ 
Salih inkılabın yetiştirdiği genç, ener• 
jik simalardan birisidir. Kendisi Top .. 
çu Zabit mektebinden çıkmış ve mü• 
da takım kumandaQı iken Istanblilua 
i gali üzeripe talumı 'le beraber Millt 
Mücadeleye iştirak etmek üzere Ana• 
doluya geçmiş, birçok yararlıklar gös• 
tcrmiş. ve bilhassa yetiştirdiği müsta• 
kil jandarma taburu ile müvaffakıyet• 
li hizmetler başarmıştır. Bu sıralarda 
Salih, lstanbul hükumeti tarafından 
idama mahk\tm edilmiş bulunuyordu~ 
Fakat, o bütün bunlara aldırmıyor, 
mim ödev uğurunda cephede çarpış• 
malarını sürdürüyordu. 

Salih zaferden sonra. mektebi hu• 
kuka girmiş, oradan yüksek derece i· 
le diploma alınış, sivil hizmete g~ç • 
miştir. Son beş yıldır Ankara Emni• 
yet direktörlüğünde çalışıyordu. An• 
karada çok muvaffak olan ve kendisi
ni herkese sevdiren bu genç idare ami 
ı inin lstanbulda da muvaffakıyetli 
hizmetler göstereceğine emniyetle 
bakmak yerinde olur. 

Mardin valiliğine tayin olunan Feh 
mi Ural da Salih geldikten sonra me• 
muriyeti başına gidecekti•. 

Florya yolu yapıhyor 
Filoryada yapılan modern tesisat 

dolayısile otomobil servislerinin de 
düzgün gitmesi için yollara gidip gel~ 
me işaretleri konacaktır. Bakırköyün· 
den ileride bozuk olan yol da Filorya• 
ya kadar onarılacaktır. 

yeni ve uzak maceraların meç- ı enginlerinde idi. 
hul yollarını ışıldatıyor. Aydlll- O, öbür insanlar gibi, hayalle· 
latıyorlar? . re, hayal! diye dalmıyordu; ha~ 

Yorgun yorgun: yallerini, bir teviye hakikat ol· 
- Ne durgun hava!... muş gördüğünden; inanarak, is-
Deyişi, kulaklarımda bir çın- tiyerek, ve projeler kurarak ha-. 

lama gibi titriyor. Havanın dur- kıyordu. 
gunluğundan şikayet mi ediyor? 
Bu durgunluk, hareketsizlik, 
onu, sıkıyor, boğuyor mu? Fa
kat halsiz yaslanıp uzanışından, 
onun, pek şikayet etmediğini 
anlıyorum. 

Ne düşünüyorçlu? Bu durgun, 
ılık ılık deniz kokan, bu sessiz, 
kalbi durmuş yaz gecesinde, gök 
yüzüne serpilmiş yıldızlara ba
karak neler düşünüyordu? 

- Ne durgun hava ..• 
Kadriyenin sesinde öyle bir 

durgunluk vardı ki ... 

Yüzünde, gözlerinde tath bir 
yorgunluk, dizime yaslanan ba· 
şmda tatlı bir dinlenme ağırlığı 
vardı. 

Sol gözünü kapıyarak baktı: 
- Acelem hoşuna P.]tmcdi 

- Sana, kendi elimle yeni 
çamaşırlar, hatta esvaplar hazır 
lardım, hazırlamak isterdim 
ama, se.n •. alınırsın. Alınacağın
dan ~mmım. Güler yüz göstere
ceksın, fakat için için kendini 
yiyeceksin. Rahatın kacacak 
Sen tabiatte insanları, ke°i-ıdi h~: 
line, kendi havasına terketmeli.. 

Set üstündeki kameriyede ya
nan küçük kırmızı ampulün ölü 
kırmızılığı, ağaçların sık gölge
leri arasmda büsbütün sönüyor. 

Hayatı, bir düzüye, hareket 
ve heyecanla geçmiş, geçen ev 
geçecek olan bu aceleci coşkun 
ruhlu kadın, ihtimal ki yıldızla
rın hareketsizliğne, gökyüzünün 
ve esintisiz, çırpmtısız denizin 
dur~unluğuna kızıyordu. 

Hayat, onu o kadar şımart
mıştı ki kendi durgun halinde, 
taşın, toprağın, gökün, denizin 
coşmasını, kımıldamasını; bu
lutların ufuklardan ufuklara 
yıldızların biribiriyle çarpışma

Titrek elimi başına uzattnn, 
saçlarım okşuyordum. Saçları· 
mn ipekli yumuşaklığı, avucu
mu, parmaklamnı ürpertiyordu. 

mi? 
- Cocuksun ! · 
- Mersi! 
Döndü, bana yaklaştı: 
- Fakat inanır mısın? İnsa

nın bir şeye çok canı sıkıldığı 
zaman iştahı kesilir ya? Çok 
sevindiği zaman da iştahı kesi
liyor. 

Sinsi bir gülüşle başım sallı
yordu: 

- Nasıl, seni anhyabiliyor 
muyum? 

Ben de gülmekten kendimi 
alamıyordum: 
· ..... - Mükemmel aıtlıY.orsunf ...... 

Kadriyenin dizime yaslanan 
başına, dalgın gözlerine bakıyo
rum. Acaba o da, benim daldı
ğım rüya, hulya aleminin koku
lanm duyuyor mu, renklerini 
görüyor mu? 

Gökyüzünde kıpışan yıldızlar, 
onun hür ruluında, acaba hangi 

sını istiyordu. 
Denize ve karşı kıyıda kama

şan ışıklara bakmıyordu. Gözü, 
gönlü gibi.ı göklerde, göklerin 

- Konuşmuyorsun, Y csari ! 
- Ne söyliyeyim, ne konuşa• 

yım? 

Yorgun bir kendini verişle 
içini çekti: 

- Doğru .. , Bir şey söyleme., 
Konusma,., 

{Arkası var) 
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HAFTA TATİLi KANUNU 

Cumartesi Günü işçiye 
Tam Yevmiye Verilecek 

[HUSUSl MUHABlRlMlZ BlLDlRlYOR] 

Ankara, 24 
Cumartesi günleri işçilere tam yevmiye verilme.si ha~ta tatili 

kanununun ruhu ve her memlekette vaki olan tatbıkatı ıcapları
dır. Bu tarzda yevmiyeleri vermiyen müesseselerin hareketi An
ka.rada alakadar mahfellerde teessürle karşılanmaktadır. , 

·Dil ve Tarih Cemiyetleri 
1\nkara, 24 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Dil ve Tarih 

cemiyetleri önümüzdeki aylarda Istanbulda Dolmabahçede çalış
ma emrini almıştır. Cemiyet üyeleri yakında Istanbula hareket 
edeceklerdir. 

Dış işlerde Yeni Tayin Listesi 
Ankara, 24 (Hususi muhabirimiz bildiriyor? :-- Dış lşl7ri .Ba

kanlığının hazırladığı yeni bir tayin listesı M ıllı iradeye ıktıran 
etmiştir. Bu listeye göre, elçi ve konsolosluk memurları ar.~smd~ 
bazı değişiklikler olmaktadır. Hususi kalemden Seyret~ Parıs 
birinci sekreterliğine tayin edilmiştir. 

Kaymakamlar Arasında 
Yeni Değişi kl i kler 

)..nkara 24 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Cihanbeyli kaymakam
lığına Nahiye müdürlerinden Meh
met, Kandra kaymakamlığına Tarsus 
kaymakamr Şekip, Karasu kaymakam 
lığına Şiran kaymakamı Zeki, Akdağ 
ınadeni kaymakamlığına hukuk me -
zunu Mehmet Ali, Menemen kayma
kamlığına Karaisalı kaymakamı Re -
bii, Karaisalı kaymakarnlrğma Mülki
ye mezunu Hıfzı, Çerkeş kaymakam
lığına Mülkiye mezunu Turgut, Serik 
kaymakamlığına Fenike kaymakamı 
Sevket Fenike kaymakamlığına Gör
dos kaymakamı Mazh'.'ım, Gördos kay
nıakamhğına Mülkiye mezunu Muh -
füı, Buldan kaymakamlıj~-rna Mülkiye 
b"'"' ırus!r'lı.'1' Kdy1naKainı Nlazhar, :raı
vaç kaymakamlığına hukuk me;r,unu 
:tbrahim. Tavşanlı kaymakamlığına 
Enez ltaymakamr Raşid, Simav kay
'hıakamhğına hukuk mezunu Fahri, 
1-Iara kaymakamlığına Foça kaymaka 
mı Sadi, Mesudiye kaymakamlığına 
Mülkiye mezunu Ilhan, Maçka kay
makamlığına Mülkiye mezunu Ziya, 
Vartu kaymakamlığına Şarki Kara -
ağaç kaymakamı Vedad Hamza, Ger
nıik kaymakamlığına Adnan, Olti kay 
nıakamlrğına Dursunbey kaymakamı 
lzzct, Şalşak kaymakamlığına Bala 
}.aymakamı Fuad, Osmaniye kayma
kamlığına Tire kaymakamı Gafur, 
Gölpazarı kaymakamlığına eski Şeh
remaneti müfettişlerinden Arif, Muğ
la kaymakamlığına Mülkiye mezunu 
Kemal, Karaburun kaymakanılığma 
Torbalı kaymakamı Muzaffer, Torba
lı kaymakamlığına Muğla kaymakamı 
:Nazım. Şarki Karaağaç kaymakamlr
grna Mülkiye mezunu Nihad. Pertek 
kaymakamlığrna Mülkiye mezunu Sa-

ip, Küşad kaymakamlrğına Mfükiye 
mezunu Hamdi, Şiran kaymakamlığı
na Mülkiye mezunu Sabri, Mercan 
kaymakamlığına Şürayi devletten Ke
mal, Emed kaymakamlrğma lzmir 
Emniyet müdürü Osman, Kuruçay 
kaymakamlığına Konya Emniyet mü
dürü Halid, Tire kaymakamlığına 

M tilkiye mezunu Şefik, Söke kayma
kamlığına Niyazi, Melazgird kayma· 
kamlığma Hayri, Çubuk kaymakamlı
ğına Mülkiye mezunu Ahmet, Köyce
ğiz kaymakamlığına Mülkiye mezu~u 
Halil Hilmi, Boyabad kaymakamlrgı
na Halil, Hayrebolu kaymakamlığın~ 
Mülkiye mezunu Süleyman. Dervarı 
kaymakamlığına Inebolu kaymakamı 
nısar kaymakarrirrsınd:ıt;-Gerede "kay
makamhğrna Düzce kaymakamı Şakir 
Mudurnu kayrnakamlı&"rna <leretıe 
kaymaltamı l brahim, Koçhisar kayma 
k<ımlığma eski Maçka kaymakamı 
Vasfi. Dursunbey kaymakamlığına 
Akseki kaymakamı Kamil, Çiçekdağ 
kaymakamhğma Yalvaç kaymakamı 
İdris, Macka kaymakamlığına hukuk 
mezunu Hüseyin, Kağızman kayma
akmhğma Celal, Mustafa Kemal Pa
şa kaymakamhğma Ceyhan kayma -
kamı Hayri, Pınarbaşı kaymakamlığı
na eski Keşan kaymakamı Reşad, Ti
reye Ferid, Yeşilköye Hukuk mezunu 
İhsan, Ineboluya Karaağaç kaymaka
mı Fuad, Karaağaça eski Simav kay
makamı Ali Fuat, Milasa Emirdağ 
kaymakamı Ahmed, Emirdağa Akça
dağ kaymakamı Ahmed, Akçadağa 
Gaziantep Rmniyet müdürü Necati, 
Arapçaya Kağızman kaymakamı Me
sud tayin edilmişlerdir. Karaburun 
kaymakamı Besim de Vekcilet emrine 
alrnmıştır. 

Emniyette Yeni Tayinler 
'Ankara, 24 (Hususi muhabirimiz ı 

bildiriyor) - Mardin emniyet mü
dürlüğüne İstanbul merkez memur
larmdan Necati, Kayseri müdiirlüğü
rıe, emniyet işleri genel direktörlüğü 
memurlarından Tahir, Antep müdür
lüğüne Emniyet işleri genel direktör
lüğü memurlarından Sebati, Van mü· 
dürlüğüne Diyadin kaymakamı Erib, 
~mniyet işleri 6ncı şube müdürlüğü
ne Trakya umumi müfettişliği İskan 
Müşaviri SadrettinDiyanbekir müdür 
lüğüne İstanbul merkez memurların
dan Mazhar, Antalya müdürlüğüne 
emniye işleri genel direktörlüğü şef
lerinden Kemal Kaya, Çorun müdür-
1iiğüne Antalya müdürü Tevfik, E-

dirne müdürlüğüne İstanbul emniyet 
m~dürlüğü ikinci şube müdürü De
mır, Konya müdürlüğüne Edirne 
müdürü Kerim, Seyhan müdürlüğüne 
1.stanbul polis mektebi müdürü Bah
rı, İstanbul polis mektebi müdür
lüğüne Seyhan müdürü Memed Ali, 
Malatiya müdürlüğüne emniyet işleri 
altıncı şube şeflerinden İhsan Sabri, 
Bursa nıüdürlüğüne Kayseri müdürü 
Salahattin, İstanbul ikinci şube mü
dürlüğüne umum müdürlük şeflerin
den Cemal, İstanbul üçüncü şube 
m~dürlüğüne Çerkes kaymakamı 
Kamran, polis müfettişliğine emni
y~t. umumiye altıncı şube müdür nıua 
vını İzzeddin tayin edilmişlerdir. 

Adliyede Yeni Tayinler 
'Ankara, 24. (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Yeni adliye tayinleri 
listesi şudur : Konya reisliğine Ku
tahya reisi Sadik, Antalya reisliğine 
temiz raportörü Necati, Zonguldak 
reisliğine temyiz raportörü Ekmel, 
temyiz raportörlüklerine başmuddei-
11ınumi muavinlerinden Abdülkadir 
ve Adana müddeiumumisi Münür, 
kütahya reisliğine Ankara ceza ha
kimi Asim, temyiz raportörlüğüne İs
tanbul hukuk hakimlerinden Zeki, 
İstanbul üçüncü hukuk reisliğine 
temyiz raportörlerinden Ali. temyiz 
raportörlügüne Erzurum reisi Sadtk, 
İi:rzurum reisliğine temyiz raportör
lerinden İbrahim, temyiz raportörlü
~ilne Elaziz reisi Sami, Elaziz reis
ligine temyiz ıap,ortödcrinden Meh· 

met Ata, temyiz raportörlüğüne İs
tanbul asliye reislerinden Necib, 
temyiz raportörlüğüne Konya müd-· 
deiumumisi Ahmet, Adana müddeiu
mümiliğine eski Kırşehir ceza hakimi 
Yümnü, başmuddeiumumi muavinli
ğine temyiz raportörlerinden Meh
med, temyiz raportörlügüne Trab· 
zon müddeiumumisi Ahmet Remzi, 
Trabzon müddeiumumiliğine temyiz 
reportörlerinden Mehmed Nuri, tem
yiz raportörlüğüne Maraş hukuk ha
kimi Ali Riza, Maraş hukuk hakimli
ğine temyiz raportörlerinden İsmail 
Mazhar, temyiz raportörlüğüne An
talya reisi Servet, temyiz raportörlü
ğüne Üsküdar mustantik azasından 
Osman Nuri, Konya müddeiumumi
liğine temyiz raportörlerinden HaY.-

n 

İbrahim Tali 
İyileşiyor 

[HUSUSi MUHABlRlMIZ 
BILDIRlYOR] 

Ankara, 24 
Trakya Umumi Müfettişi lbrahim 

Tali birkaç gün evvel mühim bir has
talık geçirmiş ve tedavi için Nüm~ne 
hastanesine kaldırılmıştı. lbrahım 
Tali yapılan tedavi neticesinde iyileş· 
miştir. Bir müddet dalı~ hastanede ka 
lacaktır. 

Buğday suiistimaıi tahkikata 
Ankara, 24 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Buğday su
iistimali işi için merci meselesi 
hakkında Devlet şurasr karan
m vermştir. Suiistimal tahkikat 
evrakı, tetkik edilmek üzere, İs 
tanbul idare heyetine gönderil
miştir. 

NUfus mUdürlUklerinde 
yeni tayin!er 

Ankara, 24 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Tokt nüfus 
müdürlüğüne nüfus umum mü
dürlüğü memurlarından Abdül
halim Edirne nüfus müdürlü -
ğüne Etlirne nüfus baş katibi 
Hayrullar, Kırşehir nüfus ~Ü -
düdüğüne Samsun iskan me • 
murluğundan açıkta bulunanHa 
lit, Urfa nüfus müdürlüğüne 
Seyhan nüfus müdürlüğünde a
cıkta bulunan Ekrem, İzmir is
kan müdürlüğ'üne Manisa nü -
fus müdürü Ekrem tayin edil
mişlerdir. 

Moskova elçiliği 

Ankara, 24 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Diyarbekir 
saylavı Zekainin Moskova elçi
liğine tayini yüksek tasdike ik
tiran etmiştir. 

l.ıfllı> D-1·-- '·' 1 ... - -: eenAI 

direktörlUkler 
Ankara, 24 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - İç Bakan
lık Hukuk genel direktörlüğü -
ne Kocaeli valisi Hasan Faiğin 
ve vilayetler idaresi genel di -
rektörlüğüne de Kastamonu va
lisi Fazılın tayinleri muhtemel
dir. 

ri, temyiz raportörlüğüne Bartin 
reisi Saffet, Kozan müddeiumumili
ğine temyiz müddeiumumi muavinle
rinden Emin Ferdi, Van reisliğine 
başmüddeiumumi muavinlerinden Ô· 
mer, Arabkir hakimliğine eski Ada
na sulh hakimi Ali Fehmi, Bitlis ha
kimliğine Gelibolu asliye reisi Ah
met Rifat. Bartin reisligine Çorum 
miiddeiumumisi Tahsin, Çorum mud
deiumumiliğine Kozan muddeiumu· 
misi Zeynel Abidin, Pertek hakimli
ğine eski İstanbul sulh hakimi Şev
ket başmüddeiumumi muavinliğine 
eski Karasi ağır ceza azası Kazim, 
Mesudiye hakimliğine eski Eskişehir 
hakim muavini Ahmet Raif, Tarsus 
müddeiumumiliğine başmuddeiumu
mi muavinlerinden Rifat, Akçadağ 
hakimliğine eski Edirne azası Ahmet 
Refik, Sivrihisar hakimliğine Cernik 
sulh hakimi Mehmet Faik, Refahiye 
hakimliğine eski Muğla azası Meh
met. Tercan hakimliğine eski Kocaeli 

müddeiumumisi Mehmet, Aiyaman 
hakimliğine Sungurlu müddeiumumi
si Recai, Çapakcur hakimliğine eski 
Eğirdir hakimi Hamdi, Siirt azalığı-
11a eski Nevşehir cinayet müddeiu
mumisi Nazim, Kemah hakimliğine 
eski Keşan hakimi Hüseyin, Pasinlar 
hakimliğine eski Çorlu hakimi Şera
fettin, Midyat hakimliğine eski Alai
ye aza mülaT.imi Ahmet, Dersim ha
kimliğine eski Balya reisi Hüseyin, 
Kelkit hakimliğine eski Manisa reisi 
Mustafa, Alucra hakimliğine eski 
Muş aza mülazimi Receb, Kars aza
lığına Sivrihisar hakimi Ali, Ermer
nek hukuk hakimliğine eski Milas 
hukuk hakimi Süleyman, Yıldızeli 
hakimliğine eski Kırkaç müddeiumu
misi Esad, başmuddeiumumi muavin
liğine bakanlık teftiş heyeti mümey
yizi Orhan, Gönen azalığına Sultani
ye hakimi Rifat, başmüddeiumumi 
muavinliklerine, eski Kemah müddei
umumisi Esad. Düzce aza mülazimi 
Bekir, eski ordu aza mülazimi Mef-
haret, Bolvadin müddeiumumiliğine 
eski Çemişgezek müddeiumumisi 
Zuyyin, Beğşehir müddeiumumiliği-
ne Osman, Balikesir müddeiumu
mi muavinliğine eski Çölemerik 
müstantik Cevdet, Akdağ madeni 
müddeiumumiliğine Cizre müddeiu
mumisi )"abya tayin edilmişlerdir. 

Gürlüklü Verimi Önünde 
"Büyük görelme ve kuvvcUenme aracı olan demiryollarmm y.ıpılmaaına 
devam edeceğiz ... 

II. (1) 
Demiryollanmızın genel durumuna 

şöyle kuş bakışı bir bakarsak, batıdan 
doğuya doğru iki büyük ana hattın 
uzandığı göze çarpar: 

ı - Haydarpaşa - Eskişehir - An
kara - Kayseri - Sivas. 

2 - !zmir - Afyon - Konya - Ada
na • Fevzipaşa - Malat~~ - ~~aziz. 

Bu iki ana hattan bırıncısı (Erzu
rum) a, ikincisi de (Diyarrbekir) e 
yönelmişlerdir. Birinci~i Erzuruma, 
ikincisi de Vana ve dogu sınırımıza 
dayanmcadır ki, yurdun bu iki belke-
miği tamlanmış olacaktır: .• 

Marmara ve Ege denızlerının en 
önemli limanlarından başlıyarak yur
dumuzun, biri güzey (şimal), öteki 
güney (cenup) bölgelerini boydan ~o· 
ya alarak doğu sınırlarımıza dogr~ 
giden bu iki ana hat, gerek ekonomı, 
gerek soysal ve kültür bakrmlarından 
ve gerekse yurt sav~ası yönünd~~- ül
kemizin gerçekten bırer belkemıgı ve 
ana kan damarıdırlar. 

3 - Simdi bu iki ana hattı biribiri
ne bağl~yan demiryollarına bakalım: 

a) Birincisi daha başlangıçta1 Mar
mara Denizi - Bandırma - Manısa de-
miryolu ile. . 

b) !kincisi K\itahya - Balıkesır • 
Manisa demiryolu ile. 

c) üçüncüsü Eskişehir· Afyon de-
miryolu ile. . 

ç) Dörd~nc~sü .Kayse.rı. -. ~lukış~a 
demiryolu ıle şı:::.ıdıden bırıbırıne bag
lanmıs bulunuyorlar. 

d) ~Yaptlrnakta olan Sivas • Malat
ya hattı da bitince beşinci bir bağ ile 
de bağlanmış olacaklardır. 

4 - Şimdi de bu iki ana demiryo
lun u, Kara ve Akdeniz limanlarına 
bağlıyan demiryollarına bakalım: 

a) Irmak - Ereğli limanı arasında 
yapılmakta olan demiryolu. 

b) Samsun - Sivas dcmiryolu. 
Bu iki yol giize~' (şimal) bölgeden 

geçen ana hattı Samsun limanına ve 
Ereğli kömür havzası limanına bağ
lamaktadırlar. 

c) Adana - Mersin. 
ç) Yapılmakta olan Afyon - An

talya hattı. 
Bu iki yol da güney (cenup) böl

geden geçen ana hattı Mersin ve An
talya limaniarma bağlıyorlar. 

Yeni satın aldığnruz İzmir - Ay
dm - Eğridir demiryolu ise. yurdumu· 
zun batr güney.i bölgesinin ekonomi 
bakrmmdan en bol verimli, yurt sav-
2'aSl bakımınıfan "11...Önemli bir r.Pvr"
sınaen geçıyor. .t.;grıd1rde bitiyor. 
Afyon - Antalya hattı bitince bu hat
la c:aprazlaşacağı için, bu hat ta kör
lükten kurtulacak, geçtiği zengin çev
reyi bir yandan Antalya limanına, bir 
yandan da İzmir - Afyon hattına bağ
lamış olacak ve o zaman bu hattın da 
gerek ekonomi ve gerek yurt savgası 
b~kımlarından değeri ve önemi iki 
kat artacaktır. 

• 
Şimdi bu hatlardan herbirinin üze-

rince biraz daha duralım: 

Afyon • Antalya ve Irmak • Ereğli 
hatları bitince; yurdumuzu batıdan 
doğuya kaplıyan yukarıki iki ana hat· 
ta dikel olarak Karadenizi AkdeniTe 
bağlayan iki önemli hattımız olacak. 

Bunlardan biri bitmiş olan: Sam
sun • Sivas - Kayseri - Ulukışla - Mer
sin hattıdır. 

O teki de: Ereğli - Irmak • Eskişe
hir - Afyon - Antalya hattıdır. 

Bu dikel hatlar: Karadeniz ve Ak
deniz lıimanlarr arasında, gereğinde 
Boğazlardan geçen deniz yoluna ih
tiyaç brt'akmıyacak çok önemli bir du
rumdadrrlar. 

Bunun değerini ve önemini kavrıya
bilmek iç:in, Büyük Savaşta tam dört 
yıl ve Ulusal Kurtuluş Savaşımızda 
da tam üç yıl, Boğazların dUşmanla
nmızca kapatılmış kaldığını ve bu 
yüzden Amadolunun güzey kıyılarile 
güney kıyılarındaki limanları arasın
da deniz yollunun kesili ve kapalı ka
lışından öti."trü, çektiğimiz zorlukları 
ve ıstırapları hatırlamak yeter. 

Bundan b.<ışka Irmak - Ereğli de
miryolu kısmmrn çok önemli bir de
ğeri daha vardır: 

Türkiyenin .zengin kömür havzası
na, bugüne kadar yalnız deniz yolu 
ile gidilebilirdi. \Gerek Büyük Savaşta 
ve gerek Ulusaf Kurtuhıs Savasımız
da, en büyük deıı·tlerimizden. sıkıntı
larımızdan başlrcıasr. gerek donanma
mızın ve deniz taşıma araçlarımızın 
gerek demiryollanmızın ve fabrikala~ 
rımrzın kömiirlerTı:ıi, Ereğli kömür 
havzasından getirtıebilmekte toplam. 
yordu. 

Büyük Savaş ba:Slar başlamaz, İm
paratorluk Rusya'sı.qın donanması Is
tanbul Boğazı ile E.reğli kömür hav
z:ısı arasındaki deniz- yolunu kesmiş
tı. Bu yüzden çekilen sıkıntıların ve 
darlıkların enginliğini, Büyük Savaş
ta ülke işlerile uğraş.oıış olanlar bi
lirler. 

Hvele Ulusal Kurtulutş Savaşı, baş
ladıgı sırada iş daha sıkıntılı bir du
ru malmıştr. Yurdumuzn düşmanları
mız her taraftan sardıkl.?n gibi, daha 
ilk ağızda Ereğli kömür 'kaynağım da 
ele geçirmişlerdi. 

O zaman, Atatürk sawaşçrlarının 
elinde kalabilen d~miryo~" earçalan 

\ 
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g'lizeyde Ankara - Eskişehir; güneyde 
Ulukışla - Konya • Afyon o~mak üze
re iki güdük hattan başka hır ey de
ğildi. 

Bunlardan: 
a) Ankara - Eskişehir demi~;olunu 

işletebilmek için, Ereğli kömür kay
nağının deniz yolundan başka yolu 
olmadığından Mihalıççık ormanları~
dan odun üstencilerinin (müteahhıt
lerinin) getirebilecekleri odunlara; 

b) Ulukışla - Konya - Afyon de
mrryolunu işletebilmek için de. T~r~s 
dağlarından yine odun üstencılerının 
getirip verebilecekleri odunlara ve bu 
odunların kaynatabilecekleri lokomo
tif kazanının verebileceği buhar kuv
vetine bağh kalmıştı 11. Bu yüzden 
neler çekmiştik!!. 

Düşünmeli • i: Ulusal Kurtuluş S~
vaşımızrn biricik desteği ve temel dı
reği olan o zamanki ulusal ordumu
zun biricik hayat daman da ancak bu 
güdük demiryolu parçasc idi. Onun 
için, ne ile ve nasıl olursa ols.u~ bu 
güdük hattı işletmek zorunda ıdık. 
Düşmanlarımız da. bizim bu duru

mumuzu pek iyi bildikleri için, bizi bu 
güdük demiryolu par~asmdan da aytr
mak icin ne kadar ugraşmışlardr? !. 

Birfnci, İkinci lnönleri ve Sakarya 
meydan döğüşleri, düşmanlarımızın 
böyle bir düşüncelerinden doğmamış 
mı idi? 

Onlar: "Türkleri, bu güdük demir
yolundan da ayırıp uzaklaştıralım .. 
Demiryolsuz kalsınlar .. O zaman or
dularını besliyemezler, cebelerini 
(cephanelerini ) getiremezler, savaşa 
da devam edemezler .. Dediğimizi ka
bul ederler." diyedir ki, lnönlerini 
de, Kütahya - Eskişehir ve Sakarya 
meydan döğüşlerini de göze almamış
lar mı idi? 

Onun için Irmak - Ereğli kömür 
kaynağı demiryoluna, (kömür yolu) 
demek pek yerinde olur. 

Bu yol, yalnız yurt savgası bakı
mından bu kadar önemli olduğu gibi, 
ekonomi bakımından da değerli ve 
verimli bir yoldur; 

a) Kömür harcantısr artacak. 
ab) Kömür madenlerinin işletilmesi 
genişliyecek. 

c) Kömür tecimi ve kömür işçiliği 
üreyecek. 

ç) Sonra yarım antrasit fabrikası 
bitince yurdun her yerine, bu yol ile 
de yarrm antrasit taşınabileceği için, 
vıırtta kömür yakrmt y;1 ytl:u·ak 

d) Bu geyizde ormanlarımız da y::ı
krlmaktan, yıkzlmaktan korunmuş ola
cak. 

e) Bugüne kadar kömür ve odun 
yerine tezek yakan bucaklarrmızda da, 
bugüne kadar yakılan tezekler, artık 
gübre olarak kullanılacağı için, tarım 
(ziraat) alanında da etkisini göstere
cek. 

• Yurdumuzun güney bölgesinden 
geçen lzmir • Afyon - Konya • Ada
na - Fcvzipaşa - Malatya - Ergani Ma· 
deni - Diyarıbekir hattının, bu yazı
mızm başında söylediğimiz değerin
den başka, bu hattın (Adana - Fevzi
paşa - Malatya ·Ergani Madeni) kıs
mının özel iki önemi daha vardır: 

1 - tik önce yurt savgası baknnrn
dan bu hat, eski Anadolu • Bağdat 
hattının Islahiye - Halep - Çobanbeğ-
1i - Nusaybin kısmının yerini tuta
caktır. Bu, bu hattın çok önemli bir 
özgüfüğüdür (hususiyetidir). Çünkü 
güney yönünden gelebilecek herhan
gi bir tehlike ve saldırı a karşı, yur
dumuzu korumak zorunda kalırsak, 
böyle bir savaşın başlangıcında, bu 
Islahiye - Çobanbeğli • Nusaybin de
mir~olunun, ne bizim, ne de onun gü
neyınden gelebilecek düşmanların 
kullanmasına imkan yoktur. Çünkü 
sınır boyunca sınırı sıyryarak giden 
bu gibi demiryoll~rı. o sınırın iki yö-'(I 
nündeki ülkeler arasında kopacak 
hernangi bir döğüş başlangıcında hiç 
bir tarafça güvenle kullanılamaz. Ya
ni bu gibi hatlar, gerek seferberlik 
taşıması devrinde ve gerek yığanak 
taşıması d~· .inde, ku1larulabileceği 
hesaba katılamaz. 

2 - Bu parçanın ikinci özel önemi 
de şudur: Bu parçanın geçtiği iller 
tarımca zengin ve ürünlü ill~rdir. Son
ra, Ergani bakır madeni. Adana -
Mersin hattı ile Mersin limanına bağ
lıdır. 

Geçtiği illerin zengin toprak ürün
lerini, hayvan ürünlerini, maden üriin
lerini ucuz, kolay ve çabuk olarak hem 
ülkenin öteki yerlerine, hem de Mer
sin limanına ulaştıracağ ıiçin ekono
mi, tecim ve .tarım yönlerinden de 
çok değerli ve verimli bir demiryolu 
parçasıdır. 

Yeşilköy: Ali Riza EREM 

(1) Birinci yazı l.S Haziran sayunızda
dır. 

Emniyet .direktörü 
Bugün geliyor 

Ankara, 24 (M uhabiri.mizin 
telgrafr) - Yeni İstanbul Em
niyet direktörü Salih bu aksam 
İstanbula hareket etti. 

DUT ! 
Çiğbal ! diye s~tarlar .. ~ :8alm 

pişmişini görmedım. Çıgın<len 
de hoşlanmam. Zaten ba~ın ya
pılışından işkillenirim. Bır .vı : 
zıltılı hayvanın nereden getır?ı
ğini bilmediğimiz harçla bıze 
göstermeden yaptığı bu tatlr da 
ha ziyade onun rızkıdır. Ne~en 
zoraki elinden alayım da yıye
yim? üstelik mumunu da Mer: 
yem anaya dikerler. Bu ebedı 
kız oğlan kızt acaba damla ka· 
dar hayvanların gıdalarından 
toplanan bu mumlara bir lahza 
sevap bağışlar mı?. Zannet
mem. Onun için dudun bala 
benzetilmesini bal için bir onur 
sayarım da dut için .sar~am. 

Şimdi yemiş mevsımıdır. So~
ralarnnızda olduğu kadar karı
halarımızda da yemiş görünür
se garipsememeliyiz (Onun i
çin bugünlerde kah yemiş, kah 
zerzevattan dem vuruyoruz.) 
Yemislerin içinde dut, frenkle
rin (Bohem) dedikleri hırpani 
ve evi sırtında artistler gibidir. 
Onu bir manav dükkanında ara
mayınız, bulamazsınız. Dut, ~a 
a<Tacmm dibinden, yahut gezgın 

b • 

bir satıcının tablasından yem -
lir. Dükkana girip mostrada 
duramaz, alçak gönüllü ve gös
terişsizdir. Çileğe kadar her ye
miş yıkanır, dut yıkanmaz. Top 
raktan toplandığı halde, yıkan· 
maz. Çünkü (Bohem)dir. Ser -
seridir. Yemişini yeriz, kurtu -
luruz, pestil kaynatır, rakı çe -
ker, sirke yaparız. Yaprağı o~
mazsa bayanların fışır fışrr ı
pekli fistanlarının yerinde yel -
ler eser. Lakin itibarsızdır. Hor 
tutulur ve kimse aldırmaz. Bir 
dut ağacını . bir şef tali, bir kay
sı aP.acı gibi kimse hoş tutmaz. 
Neden?. Cünkü alçak gönüllü
dür. Herkese faydalıdır. Dikeni 
yok, <lise dokunur çekirdeği 
yok ve iddiası yoktur. Gösteriş
siz oluşu ve mağrur olmayışı o
nu bu hale getirmiştir. Bir de 
şu kiraza bakın! Kırmızı boyalr, 
narin saplıdır. Güze1dir., ama ne
ye yarar? Mevsimi içinde iki 
hafta yiyebilirsiniz. Dikkat et -
meli, çok yerseniz midenizi bo
zar. Tatlısını bulmak güçtür. 
Bulursanız gözünüzü açarak ye
melisiniz, çoğu kurtludur. Bü -
tün bunlarla beraber o, itibarda
dır. Duttan çok yukardadır. Da
ha pahalıdır. Çünkü renklidir. 
Öyledir ama, dut gibi, serazat 
değildir, faydalı ve mütevazi 
değildir. 

Dut manav dükkanına gire -
mez, mostralık olamaz. O her
kese yarar, kimseden bir şey a-
raınaz. 

B. FELEK 

Türkofisin 
Yeni kadrosu 

[HUSUSI MUHABlR!M!Z 
BILDİR!YOR] 

Ankara, 24 
Türkofisin yeni kaarosu Bakanlar 

kurulu tarafından tasdik edilmiştir. 
Yeni kadroya göre, 'N.irkofis için Ce
lcil Bayarm tasavvur ettiği ikinci plan 
teşkilatr yapılmaktadır. Bu planda 
komşu memleketlerde komi vuvayya
jör halinde bulunacak komersiyaJ sek
reterler vardrı. Bu sekreterlikler Viya 
na, Bükreş, Hayfa ve Bombayda tesis 
edilmiştir. Bükreş sekreterliğine Ro
ber Kollej ve hukuk mezunlarından 
Ofis İzmir şubesi raportörü Nejat, 
Viyanaya Viyana Üniversitesi mezun 
larından ve Ofis raportörlerinden 
Aziz tayin olunmuştur. Hayfa ve Bom 
baya gidecek sekreterler henüz tesbit 
edilmemiştir. Tokyo konseye komersi 
yalliğine. Mançester Universitesi me 
zunlarmdan ve Ekonomi Bakanlığı Sa 
ııayi tetkik heyeti üyelerinden Reşad 
tayin edilmiştir. İskenderiye konseye 
komersiyali Mitat, ofisin Samsun şu
besi müdürlüğüne nakledilmiş, yerine 
Ofis raportörlerinden ve Berlin Tica
ret mektebi mezunlarından Baha ta
yin edilmiştir. Atina Ticaret atascli
ğine Türkofis müşavirlerinden ve ·Peş 
te Üniversitesi mezunlarından Dr. 
Naci tayin olunmuştur. Pariste müd
detini bitirmi~ olan Atina Ticaret ata
şemiz Mitat Türkofis müşavirliğine 
nakledilmiştir. Ofisin İstanbul müdü
rü Akil Emrullah Merkezde müşavir
liğe nakJcdilmiş, yerine müşavirler -
den Robert Kolej ve hukuk mezunla
rından Mahmud Celaleddin tayin edil 
miştir. Ofisin Kars şubesi müdürlüğü 
ne raportörlerden ve Berlin üniversi
tesi mezunlarından Ahmed Nalın ta· 
yin olunmll§tur. 
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imparatoriçe Zita Ve Otto 
için Yapılan Nümayişler 
insbrük, 24. A.A. - Eski imperatoriçe Zita ile oğlu Arşidük 

'Otto'nun, alelade Tirol yurttaşlan gibi Hall'de yaşamalarına 
§arbaylıkça izin verildiği duyulunca halk sokaklarda: 

"Yaşasın" diye bağırmış ve eski İmpetatorluk marşım söy
lcmişdir. 

Şarbaylığın bu çağnsıru (davetini) bildirmek üzere Hall 
ahalisinden bir salkur (heyet) Otto ile Zita'nın Belçikada otur
makda olduktan Stecnokerzeel'e gitmek üzere yola çıkmış;dır. 

Eden Paristen Romaya Gitti 
Musolini ile Görüşecek 

Roma, 24 A.A. -Eden dün akşam buraya gelmiştir. Bu sabah 
aaat 10 da Mussolini ile görüşecekdir. 

Londra, 24.A.A. - Daily Expres gazetesi, Eden'in yapacağı 
önerğcyi (teklifi) şöyle anlatıyor : 

"lngiltere, Italyan Habeşistanındaki törümlü (meşru) umay
Ianru (emellerini) yerine getirebilmesine yardun etmek için, 
herhangi bir süel saldınma geçmiyceği inancına (teminatına) 
karşıkk, bütün nüfuzunu kullanacakdır. . 

Bu törümlü umaylar (bu meşru emeller) arum~ .Habeş~s
tanda, Eritre'yi, İtalyan Somalisine bağlıyaca.k yenı bır demır
yolu yapmak, Ogadenuk bölgesinde buluna~ hır takun kayna~
larla otlaklardan faydalanmk, kuzey Habeşııtanda pamuk eki
mini geııişletmek haklan vardır. 

Bu haklar, 1906 tarihli ve üç taraflı andlaşmada bir dereceye 
kadar gözetilmişdi. 

Ayni zamanda 1925 tarihli İngiliz-İtalyan uzlaşması da, 
aemiryolunun geçeceği yerlerin İtalyan nüfuz bölgesine dahil 
bulunduğunu tanımakda~ı:.,,. .. . . 

Bu gazete, henüz berkıtılmıyen ( tee_r.yud ~~ıyen) bır ya
ymtıya (şayiaya) göre, ltalyaya verecegı bu ımtıyazlara karşı
lık, tr.uilterenin Habeşistana Somaliland üzerinden denize bir 
mahreÇ teklif etmesinin mümkün olduğunu yaııyor. 

Kondilis'in Roma Seyahati 
Atina 24 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kondilis Roma-. 

da Mus~olini ile yapacağı görüşmelerde Türkiye ile Yunanista
nm Tuna konferansına iştiraki meselesini de ortaya koyacağı 
söyleniyor. 

Musolini Dün Eden'le Görüştü 
Roma, 24 A.A. - M usaolini bugün Venedik sarayında Edeni 

kabul ederek kendisile iki saat kadar görüşmüştür. Bu konuşma ..., ~ - -
şubat tarihli Fransız - lngiliz anlaşmasile ilgili bulunan hava 
paktı proj~si ve diğer meseleler .&_Ö!_ğen _ıeçiriJ.ınitti-=--=~-........,_-

Balkan Kupası Yugoslavlarda 
Sofya, 24 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Balkan futbol 

§ampiyonluk müsabakasında Bulgarlar ve Yugoslavlarla kar
§ıla§tılar. Balkan kupasını Yugoslavlar aldılar. 

HABEŞ iMPARATORUNUN SÖYLEDİKLERi 

Vehip Pş. Habeş Ordusuna 
Komutanhk Etmiyecektir 

Bir Habeş ailesi ve meskenleri 

:Adiaababa, 24. A. A.- tmpa
.-ator Haile Seliaiye, Matin ay
tanna şunları söylemiştir : 
, " Harbe tutuşduğumuz tak
dirde kom,u islim ülkelerinden 
tnaddiğ yardnn göreceğimiz bir 
aandarr ibarettir. Kimseden 
bir feY dilemiş değiliz. Eski 
1'ürk Generali Mehmet Vehib 
buradadır. Fakat söylendiği gi
bi Habet ordusunda komutan
lık etmiyecektir. Masrafı bizim 
tarafmuZdan ödenmek üzre, 
llötre bir heyetin buraya gelip de 
1taıyanm sandığı gibi, saldırma 
~lanmadığnnızı yerinde ger
~iıılemeıini (tahrik etmesini) 
ıa.tiyoruz. Ha6eşistanın barışsal 
llıyetlerini bir kerre daha isbat 
etınek için bu önergeyi yapıyo-
1'\un. • • 

ltalyanların · kartll•tbkları 
zorluklar 

Londra. 24.A.A. - Kahreden 
Taymis gazetesine yazılıyor: 

İtalyanın, doğu Afrikada kuv 
vetli bir ordu bulundurmak için 
katlandığı zahmetler hakkında 
bir fikir edinebilmek üzere Mu-

' ' savva dan 350 mil uzakda olan 
port Sudan'a gemiler gönderip 
su aldırdığmı bilmek yeter. 

Sudan makamlan, Habeşista
mn bu ülkeden bilhassa pek çok 
buğday ve yük hayvanları aatm 
almakda olduğunu bildirmek
dedirler. 

Sudan'ın Habe,istana timdi 
yapmakda olduğu çıkatm (ih
racatın) ölçüsft geçen~ göre 
elli kat artnuşdır. 

...., ................ _____......_ 
BAL KANLARDA HU

SUST ıs T•HBARATIMız 

Yunanlstanda 
Yağmurlar 

Atina, 24 (Hususi muhabiri
mizden) - Makedonyada ya -
ğan pek şiddetli yağmurlar muh 
telif yerlerde büyük hasar yap
mıştır. 

Geçen gün yangından yansı 
harap olan Edessaya yağmur i
le birlikte büyük cesamette dü
şen dolu yangından kurtulan 
tarlatan mahvetmiştir. Vardar 
ırmağı çoştuğundan Selanik 
şehrinde bazı yerleri su basmış 
ve mezrua ta büyük zarar ver
miştir. 

Bir fabrikaya yıldırım dUttU 
Atina, 24 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Atinaya elli 
kilometre mesafede Megarda bir 
zift fabrikasına yıldırım düştü. 
Fabrika yandı: 

Kondilis 
Neden Kralcı? 
Dün Atina muhabirimizden 

Kondilisin bir Yunan gazetesin 
de krallık lehinde yazdığı bir 
makaleye dair aldığımız bir tel
grafı neşretmiştik. Ajans buma 
kalenin tafsilatını vermiştir. A
şağı koyuyoruz: 

Atina, 24 A.A. - Asbaşba
kan general Kondilis, kendisi
nin krallığa niçin eğğin olduğu 
nu (meyyal olduğunu) izah i -
çin, Elinikon Mellon gazetesin
de yazmıı olduğu bir yazıda di
yor ki: 

Son bir yıllık denemeden son 
ra, cumurluk rejiminin, ıhtilil
den başka bir şey ve aiyasai a
damlanmızm Jı~c~n:nlarma karsı 
0 .. ,. 5 , ~osterrncı rı esasına ua-
yanan bir rejim için henüz ol
gun bulunmadıkları anlaşmn -
ca, cumuriyet hakkında bugün
kü deneci edinmezden önce res
lemekte olduğum heyecanlı sev 
giyi nasıl muhafaza edebilirim? 
Benim, cumurluktan yana oldu
ğum pek doğrudur. Ancak, si • 
yasal adamlar, yanlışlığı deneç 
ile belli olan ve memleketin a
sığlarına (menfaatlerine) artık 
uygun düşmiyen fikirlere sonu
na kadar bağlı kalmaya mecbur 
değildirler. Eski parlamenter 
hükfunete başkam V enizelist 
kuvvetleri meşru hükUınete kar 
şı ayaklandırdığı zaman, on bir 
yıllık cumuriyet rejiminin sonuç 
larım geçen marttaki ihtilal ha
reketinde gördük.,, 

Kral nn, parti reisi mi? 
Atina, 24 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Romaya git -
mekte bulunan Kafandaris Pat
rasta gazetecilerle konuşurken 
demiştir ki: 

- Cepheli meclis tarafından 
rejim meıelesinin reyiima ko -
nulması, cebri bir ittir. Hele bi
taraf olarak yapılacağı temin 
edilmedikçe hükümsüzdür. 

Sofulis te krallık Yunan mil
letini ikiye ayırmış bulunduğun
dan gelecek krahn bir parti re
isinden bafka bir şey olamıya
cağını söylemiştir. 

Plln6rle 200 kilometre 
Moskova, 24 .A.A. - Mosko

va planör mektebi öğretmeni 
Kartaçef plinörle Moskovadan 
200 kilometre mesafeye kadar 
uçmuştur. 

Blr:nci genel enapektBr 
Ellzlzde 

Elaziz, 24 (Hususi muhabiri
mizden) - Birinci genel ens -
pektörlük bat müşaviri Fuat 
Batınay, hususi kalem müdürü 
Hilanet, Genel enapektör Abi -
dini karşılamak üzere buraya 
geldiler. Genel enspektörün bu 
akşamki trenle ıeldi ve hararet 
le karplandı. 

• ıcMAL Avrupada Türk işçilerin Hafta 
Yu~?nıstanda . Süvarileri Tatili Meselesi 
Reıım Meselesı [Baş tarafı 1 incide] Damga Matbaası müdürlü-

- ğünden aldığımız bir ~ektupta, Yunanistancan gelen haberler, bu 
komşu memlekette krallık taraftarla
rının gittikçe kuvvetleşmekte olduğu
nu bildirmektedir. Kral taraftarları
na son olarak iltihak eden kuvvetli bir 
devlet adamı Kondilia•tir. Kondilis, 
gazetelere verdiği beyanatta ve yaz
dığı yazılarda krallığın iadeaine açık
tan taraftar olarak ileri atılmııtır. Bir 
aralık cumurluk taraftarlannın ümit 
bağladıktan devlet adamının ansızm 
katJI tarafa geçmesi, Yunanistanda 
büyük bir heyecan uyandırmqtır. Bir 
çokları, Yunaniıtanda krallığın geri 
gelmesini artık bir emri vaki olarak 
telikki etmektedirler. 

Cumurluk rejiminin en erdemli bir 
rejim olduğuna §Üphe yoktur. Kral
lık için timdi ortaya atılan Kondilis, 
hatta koyu kral taraftarlan da bu ka
naattcdirlcr. O halde Yunanistan on 
küsur yıllık tecrübeden sonra neden 
tekrar krallığa geri dönüyor? Bu sua
le karıı verilecek cevabı, Yunanista
nm iç siyaaasında aramak gerektir. 
Y unaniatanda cumurluk bir parti me
selesi olarak kahnıı, ulusa mal edile
memittir. Parti son mart isyarunca 
itibardan düşünce cumurluk ta itibar
dan dütmüttür. lkinci ve bir dere
ceye kadar birinciye bağlr olan bir se
bep tc cumurluğun Yunanistana 
beklediği sükun ve istikrarı temin 
edememesidir. Esasen bir ülkede re
jim meselesi bir parti meselesi yapıhr
aa, o ülkenin rejiminde istikrar arana
maz. Yunaniıtanda rejim defitti. 
Fakat krallığa taraftar olan ve taraf
tar olduğunu ilin edip duran bir par
ti de çalışmakta devam etti. Bu par
tinin herhangi bir seçimde muvaffak 
olması. yalnız hükumet değişmesi de
ğil. rejim değişmesine de dclilct ede
cekti. 1931 seçiminde muvaffak ol
duktan sonra Çaldariı'in rejimi de
ğittirmeğe blktf1Daması, henilz rejim 
mcıeleaini ileri stirmenin vakti gel
mediğine kanaat gctirdiğindendir. 
Çalcariı vakit ve zamanını bekledi. 
Ve mart isyanı da ~u hraatı hazırla
dı. 

Yunaniatanda krallığın geri gelme
sinde azacık ta yabancı devlet nüfu· 
zu aramak gerektir. İngiltere öte -
denberi Yunaniıtanda krallığıJı iade
sine taraftar olmuıtur. lskat edilen 
hanedan 1867 yılmda Yunaniatanm 
batına lngilterenin tavsiyeaile geçi
rilmitti. Hatta bu hanedan ıcçirildi
ği içindir ki. !nciltere, Viyana kon
gre.indenberi ifpli altmda bulundur
dufu yedi adayı Yunaniatana hedi19 
olarak vermiftL Gariptir Jd. YWWU.
tanda cumurlııj( ilan edild.iki v;a1';+ 
oırnutnn ıngilııler, yecu adanın Yu-
naniatandan ı•ri alm••emı l8temif -
)erdi. Gcrçe Kral Koıtantin büyük 
savaı içinde Almanyanın tarafını 
tutmakla Incilterenin husumetini ccl
betmişti. Ancak Kral Kostantin 
tuttuğu yolun cezasını tacı ve tahtı 
ile ödemittir. Kral Koıtantinin kar
deıi, kızını lngiliz kralınm oflu ile 
evlendirmek ıuretilc yeni akrabalık 
münaıebetleri tecaaüs etmif oluyor. 
Bu vaziyette geri cetirilmek iıteniJen 
ikinci Yorgi, lngiliz kralının oğlu ile 
evlenen Prenses Marina'nın birinci 
yeğeni oluyor. 

Yunanistandaki rejim meseleai Yu
~n kom9umurun iç iti olduğundan, 
bız buna kanımayız. Ancak cwnuri
yctçi olduğumuz için Yunanistanın 
bu idareye kavuttuktan sonra karşı· 
la§tığı zorluktan bu erdemli rejimin 
çerçevesi içinde halletmeaini gön11cği 
de çok arzu ederdik. • 

Buğday Fiyatı 
Yükseltilemez 

[Baı tarafı 1 incide] 
Yeni mahsulün çıkması yak

laşmış olduğundan ve bu mah
sul şimdiki halde, her mahallin 
kendine yetişebileceğinden bir 
taraftan diğer taraflara iaşeye 
yardım için zahire nakledilmesi 
!\İmdilik mevzuu bahis değildir. 
Gelecek ilkbahara doğru her 
hangi bir mahalde böyle bir sı
kıntı görülecek olursa, zahiresi 
fazla olan mıntakalardan bu 
yerlere yardım edilecektir. 

BuGday flatları 
Türkiyede buğday fiyatı nor

mal olmak ve çiftçinin zararını 
mucip olmamak için 6 - 7 ku
ruştan aşağı düfmemelidir. Şim 
diki fiyatlar bu hudutlarda oldu 
ğundan bakanlık bu hususta hiç 
bir müdahaleye lüzum gönne -
mektedir. Ancak fiyatlar bu 
hadlerden yukarıya çıkacak o
lursa, müstehliğin zararına mey 
dan verilmemek için, Bakanlık 
Ziraat bankası ıilo ve antrepola 
rmdaki stok buğdaylarile vazi -
yete derhal müdahale ederek fi
yatı normal haddine indirecek
tir. 
Bakanlık fiyatlarda nazımlık 

rolünü ifa için iceP, eden vaaı-

alıp gönderdiği çok dikkate değer fo. 
toğraflan okuyucularımıza mümkün 
olduğu kadar çabuklukla sunmaktan 
kıvanç duyuyoruz:] 

Türk süvarilerinin Niı ve Ahen 
şehrindeki yüksek rnuvaffakıyctler
dcn ıonra, Pcıteye gelmeleri, haklı 
bir alib uyandırdı. Aynca Mclihat 
Akıeij.n de lı:onkurlara iştirak etmesi, 
büyü' merakla karıılandı. Müsabaka
ların cereyanı Türk zabitlerinin uyan
dırdıktan alakanın ne kadar yerinde 
olduğunu meydana koyduğu gibi, Me
lahat Aksclin hiç tanımadığı atlarla 
yaptığı biniılerden sonra, Macar ga
zeteleri bu Türk kadın binicisinden 
değer vererek bahsettiler ve onun sa 
de Türkiyenin dcfil, belki Orta Avru 
panın en tanınmıJ kadın binicilerin -
den biri olduğunu yazdılar. 

Müsabaka sahası ıchrc oldukça ya
kın, çok genit bir meydan... Yer ol
dukça ıcrt, tozlu. Tertip heyeti "Par
cours" ları bu geni§ sahada, mania
lar ıJrasına 70 - 80 metrelik mesafe
ler koyarak adeta (step) §eS) gibi 
tertip etmi§ti. Vaziyetin sebebini kon 
kurlar başlar batlamaz anladık: Ma
carlar hayvanlannı fazla ıüratle sürü 
yorlar, daha doğruıu hayvanlar ken
diliklerinden hızlı parkur yapıyorlar. 
Bu genit mesafeli manialar onlar için, 
tabiatile bir avantaj tetkil ediyordu. 
Nasıl ki ilk müsabakada bu avantaj 
kendini gösterdi. Bu yabancı yerde ve 
hiç alıımadıkları konkur izi üzerinde. 
hemen bütün mcfhur ecnebi atlar ve 
süvarileri, hata yaptılar, böylece Ma
carlar da pek kolay bir zafer kazandı
lar. 

!kinci gün yapılan ordu hizmet hay 
vanı müsabakaaınca ise, birinci ve 
ikinciliği Almanlar aldılar. 

Budapc§te şehri kupasını gene bir 
Alınan zabiti kazandı. 

Çift atla yapılan müsabakada süva
ri birinci parkuru yapar yapmar, 
ikinci hayvana atlıyor ve parkura de
vam ediyordu. Burada bir Macar .za· 
biti kazandı. 

Ayni günü yapılan milletler kupa
sında İtalyanlar birinci, Almanlar 
ikinci oldu. Almanlar Londraya birin
ci ekiplerini cöndermiflcr, Peşte ye i
kinci bir takım ile iftirak ctmi§lerdi. 
Onun cezasını çekmiş oldular. 

Bizim ekip birinci devrede dördün
cü, ikinci devrede üçüncü olarak par
kuru bitirdiler. 

Tertip heyetinin milletler kupası • 
nm yapılacatı cUne aynca iki atla 
atla)'ll arilublıabını ko)'muı bllyllk 
bir hatadır. Veyallud 10 den fazla 
ruurvıuıla cdr~n M2c:n·h• '1\rı. b\., avan 
taj olabilirse de bayvanlannı Millet
Jıtı- hpusna .......... fatqen ecne
bilerin eberiıi. iki hayvanla atlayıı 
müsabakasına ıinnediler, girmek is· 
temediler. 

Ertesi cünli yapılan yüksek dre -
aaj müaabakalanncan birincisinde bir 
Macar binicisi, ildnciıinde bir A vus
turya zabiti birinci oldular. 

Beıinci gilnlı:ü milaabakayı İtalyan
lar kazandı. 

Son gUn yapılan ve 1,90 a kadar 
yükselen 6 aınk üzerindeki mühim 
müsabakada ise en ıon dereceye ka
dar yükselmeye muvaffak olan yüzba 
!I Cevad Kola burada altıncı oldu. 
Birinciliği ltalyan kazandı. Bu müu
bakaya giren beheri 5 - 1 O bin liralık 
hayvanlar arasmda 400 liralık Macar 
atile son dereceye yillnclmeye muvaf 
fak olan bu kıymetli süvarimiz bütün 
sitayiflerip fevkinde ve cidden takdi
re llyik bir maharet gösterdi. Bura
da atlayan at değil, Türk kanı idi ı .. 

Son müsabaka, 24 mani üzerinde 
idi ve ilk hatiyı yapan müsabaka ha
rici oluyordu. Buraya 132 at ve en 
mcfbur Alman, ltalyan, Macar süva
rilerilc .beraber %abitlerirniz de girdi
ler. Bızden be§ at ittirak ediyordu. 
132 ye karşı 5 ı Niabct dehtctti ! 

Müsabakanm bqlamasmdan bir 
müddet sonra. Saim Polatlwun Çakal 
ile ilk hat!sız parkurunu halk çılgın
ca alkıtladı. hemen arkasından Eyüp 
Oncü. Bekri ile daha ıilratli bir par
kur çıkardı. Bundan sonra giren bü
tün müsabıklar· bir Macar Topçu za
biti müstesna - hata yaptılar. Bunla
ı·m içinde 1 O bin liralık Eely, Kampo
nak .'!e ~Y~ bir sürü meşhur atlar 
ve ıuvanler vardı. Bütün bunlara kar
tı üç Türk genci, Eytip, Saim, Cevad 
Kola batı aldılar ve 132 müaabıka 
kartı derecelerini muhafazaya muvaf. 
fak oldular. Böylece Eyüp Oncü birin 
ciliği, Saim Polatkan üçüncülüğü, Ce
vad Kola onunculuğu kazanmaya mu
vaffak olarak Pe,te konkurlannda 
Tilrklüie yarapr bir surette, yolduk 
içinde varlıklar yarattılar. Bu ,erefli 
muvaffakıyettcn her Türk ne kadar 
ıcvinae azdır. 

AKINCI 

talara maliktir. Binnetice orta
da bir buğday meıelesi yoktur 
ve olmıyacaktır. 

Bugünkü fiyat çıkışma gelin
ce, bu çıkrs bir spekülisyon 
neticesi olamaz ve değildir, arz 
ve talep arasındaki muvazene -
nin tezahür etmiş bir ifadesi
dir. 

Bankanm elinde külliyetli 
buğda.Y. stokları bulWJduğuna 

hafta tatili münasebetıle yazdı
ğımız bir yazı münasebetile iş
çilere kanuni imkansızlıktan do 
layı cumartesi günleri yarım 
gündelik verilemediği yazılarak 
deniyor ki-

''Son kanun, cumartesi öğle
den sonrayı resmi tatil yapmış 
ve fakat çalIŞmayan yevmiyeli
lere yaron günlüğün ve hatta 
yeniden tesbi t edilen diğer tam 
tatil günleri yövmiyelerinin ve
rileceği hakkında bir kayıt kon
mamıştır. 

Bu esasa binaendir ki, tütün 
depolarında, Devlet matbaasın
da çalışan yevmiyelilere cumar
tesinin yanm yevmiyesini ver -
meğe kanunen imkan olmadığı 
gümrük ve inhisarlar vekileti 
ile Maarif vekaleti tarafından 
tebliğ edilmiştir. 

Biz, Darphane ve Damga mat 
baasmda çalışan yevmiyclileri 
cumartesi öğleden sonraki ya
mn yevmiyelerini telifi etmek 
maksadile haftada iki gün birer 
buçuk saat fazla çalıştırarak ka
nunun kestiği bu yamn günlük
lerini temin etmiş bulunuyoruz. 
Bunu İstanbula bizden başka 
yapan bir müessse de yoktur 
sanırnn.,, 

Darphane ve Damga matba
asmm bu izahatım memnuni -
yetle dercediyoruz ve işçinin hu 
kukunu korumak yolunda bu 
müessesece alınan tedbiri ve 
bulunan şekli halli kıvançla öğ
reniyoruz. İşçi çalıştıran diğer 
müesseseler de aynı tedbirle 
müesseselerinde çahıanlarm 
menfaatlerini koruma yoluna 
giderlerse bir çok şikayete se -
hep olan haksız bir vaziyetin 
önüne geçerelr ve }>undan da 
lüphe yoktur ki yine o müesse
seler hayır görürler. Dileğimiz 
diğer müesseselerin Damga 
matbaasile Darphaneyi kendile
rine örnek ittilıu etmeleridir. 

Türk Ailesi 
[Bq tarafı 1 incide J 

birkaç ıehrin bayanlarını düıiinüyor. 
sa ... 

Böyle bir dü§iinceyle bütün bir u
luı hakkında hüküm vermek 1ıabu , 
hktan da öte bi11ey olur. 

Bu, bir .zulümdür. 
Bir ahlik diifkllnUnün. yüzlerce 

ahlik dilfkilnilnUn hali, hayatı, bütün 
bir ulusun aileleri, bayanlan için .• 
Nasıl bir töhmet belgesi olur?! 

Bunlan ileri ıilrerek: 
Türk aileai batıyor. Tilrk ailesi yok 

oluyor. Türk aile.i, Türk bayanları 
uçurumlara gidiyor. diye. batırmak 
yetgeaini ( aalihiyetini) kimden alıye>
ruz?. 

• 
Böyle def il de; Ahmet, batpnbaJ• 

Türkiyeyi diif ünilyor, Tilrk aileıinf. 
Türk bayanmı suçlamak (itham et , 
mek) isteyona: 
Apaçık söyleyebilirim ki: 
Yanlıı diltilnüyor, 
Y anlıı anlıyor. 
Ve yanlıt anlatıyor .. 
Dünün erkinlik, (iıtilclll) aavqrn• 

daki Türk bayanı ne iıe; buıün; 
Türkiyenin dört bir ucunda, 
Kocamın yanı batmda. 
Evi için, geçimi için çalıpn .. 
Buram, buram ter dökerek çalıpn94 
Türk bayanı da odur. 
Onun damarlannda vuran Jcan, er .. 

kinlik aavatını bapranlann kanıdır, 
inanabiliriz iri: 
Ağaoğlunun, HU.eyin Cahidin ve 

benim ve hepimizin kurıağma inen 
lokma da.; ıimdi &(ineı altınca, alev 
saçan kızgın ovalarda harman aavu. 
ran bayanın büyük payı vardır. 

Çok büyük! .• 
O, yurdu alın tcrilc ve çoculdannnı 

kanı dcfcriJc bekliyor. 
Biz bunu, her memlekette raıtla • 

nan bet on bahıtsız yüzlindcn, ne lıak
la diltilt halinde görilyoruz?. 

Anlamak istediğim budur . .., 
Bu?!. 

24-6-9.15 Büyükada: 

Mahmut Eaat BOZKURl 

göre, ilerde daha yüksek fiyat
la satmak ilmidile malı topla • 
mak tehlikeli bir iş olacağı iç~ 
buna cesaret edileceğine ihti· 
mal veremem. Çünkü müatah • 
silin menfaati kadar, müstehli
kin de menfaatleri aynı haua· 
siyetle gözetilmektedir. 

Tekrar ediyorum. vaziyette 
bir fevkaladelik yoktur, vaziyet 
tabiidir • ., 
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Ruamh Hayvanlarm Öldü-Biri~ 
rülmelerine Başlamyor ken Öbürünü de 

t Kandıra, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Süt veren inek"-
1erde verem hastalığı olup olmadığım tesbit etmek ve Kandıra
l~lara _ sağlrk verici süt '.içirımek için inekler muayeneden gççi
rılmege lbaşlanmıştır. Ruamın önüne geçilmek için de tedbir
l~r alınmaktadır ... Ruamlı hayvanların bedelleri sahiplerine ve-
nlecek, mevcut torelere uyularak öldürüleceklerdir. - -

\ 

100 Bin Lira Daha isteniyor 
Mersin, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Mersin liman 

!Şirketi, cer ve nakil vasıtaları ile limanda memleketin ihtiyaç
larına harcanmak üzere genel hissedarlar heyetinden yüz bin 
lira fatemiştir. Limanın ilerdeki inkişafı için icap eden tedbir
ler alınmaktadır. 935 yılının ilk beş ayında ümitli bir faaliyet 
kaydedilmiş, liman faaliyeti bu devrede ayda 26 bin tondan aşa
ğı düşmemiştir. 

Fenikede 120 Bin Ton Pirinç 
Fenike, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bu yıl bu mınta

kaya 120 bin dönüm pirinç ekilmiştir. Uç dört ylıdanberi baş
layan bu ziraat büyük gelir temin etmektedir. Bu mevsim su
sam, akdan ve aııpanm da fazla olacağı ümit edilmektedir. Fe
nike portakalları da olduk~ verimli olmuştur. Burada yetişen 
meyvalar kalite itibarile Alanya ve Antalyada yetişenlere üs
tünlük göstermektedir. 

Zonguldakta Kızılay Haftası 
' Zonguldak, 24 A.A. - 22 haziranda başlayan Kızılay haf tası, 
halkın haf taya karşı gösterdiği yüksek ilgi ile devam etmektedir. 
Bugün Cumuriyet alanında büyük bir toplantı yapılmış, başta 
llbay, hükumete işyarları, Parti örgüdü, okullar ve ulusal finan
sal kurumlar, işçiler toplantıya katılmışlardır. Kızılaya üye ya
zılması ve yardım yapılması hakkında söylevler verilmiştir. 

Aksekide Köy Sekreterleri 
Teşkilatı Yapıldı 

Memnuniyetle haber alıyoruz ki, 
Balıkesirlileri en çok Ünn eski bir 
dert halledilmek üzere bulunuyor. 
Genel sıhhat İ§lerile alcikaclar olan 
bu dert te kanaliz.asyon tesisatının 
mevcut olmayıııdır. 

Uz.un z.amandanberi birçok ıiha
yetlere yol açan bu mesele, nihayet 
~arbaylığın yerinde bir gayreti ile 
başarılmak üzeredir. istasyon cad· 
desinde lağam tesisatının döıenme· 
sine başlanmııtır. Bu sevindirici ha
ber münasebetile Balıkesir Şarbay
lığını tebrik ederken, bir noktaya 
İ§aret etmeden geçemiyeceğiz: 

Bütün §arabylıkların genel sıhha
ti alakadar eden iılcrle daha ya
k-j dan meıgul olmaları gereklidir. 
Her farab,.lık, keneli aınrıları için
de en Önce sağlık koruyucu tedbir
leri almalı, diğer §ar iılerini yalnr: 
bu bakımdan ikinci derecede aay
malıdır. Sağlık düzenliği ,ilk ıart· 
tır. 

Adanada Yüzme 
Sporları 

POLiS 

Para Kasasını Boşaltırken 
Yakayi Ele Verdiler 

Kevork adında birisi, ötedenbcri 
manitacılık yapmakla tanınmış bir sa
bıkalıdır. Bu adam, şimdiye kadar bir 
çok safdilleri kapanına kıstırmıştır. 
Kevork, manitacılıktan artık birşey 
çıkmıyacağını aklına koymuş olmalı 
ki, kendisine Vahan isminde bir ortak 
bularak, kasa hırsızlığı yapıp çabucak 
zengin olmağa karar vermiştir. Evvel 
ki gece, iki arkadaş Pangaltıda buluş
muşlar ve Halaskar Gazi caddesindl! 
bir sokağa girmişler, dükkanın kasa -
sını boşaltmaya kalkışmışlardır. Ka • 
sanın kırılması pek kolay olmamış, gü 
ıültüyü işiten bekçi ve polisler sütha
neyc girmişler, bu iki kafadarı tam iş 
üzerinde yakalamışlardır. 

Feci bir doğum 
Büyü.kderede Hacıosman bayırında 

çok acıklı bir doğum olmu§tur: Ha
cıosman bayırında amele Enisin kan
sının birkaç gündenberi ağrısı tutmuş 
tur. Çok şiddetli ağrılar içinde kıvra· 
nan zavallı kadıncağıza doktor getir
mek gerekmiştir. Kimsesiz, fakir bir 
işçi olan Enis. yola koyulmuş, doktor 
almak için Sarıyere gitmiştir. Bu es
nada kadın da çocuğunu ölü olarak 
doğurmuş ve çok kan kaybetmiştir. 
Hiç birşeyden haberi olmayan Enis, 
doktorla eve gelmiş, karısını kanlar 
içinde baygın bir halde bulmuştur. 
Kadın hastahaneye kaldırılmıştır. Ha
yatı tehlikededi'-

._ Pazar günü. Büyükadada gezen
leri, eğlenmek için gidenleri acındıra
cak bir vaka olmuştur: 12 yaşlarında 
Naum Dilde adında bir çocuk, deniz 
kenarında, arkadaşlarile beraber, ka
yalar arasında oynarken bir büyük ka 
ya parçası kopmuş ve denize yuvar
lanmıştır. Naum bu çökme karşısında 
müvazcnesini kaybederek kayaların 
üzerine yuvarlanmış, bir bacağı: kı -
rılmıtşır. Çocuk, etrtaftan yetişenler 
tarafından baygın bir halde hastaha
neye kaldırılmıştır. Polis, tahkikata 

Belediye ile Evkaf 
arasındaki ihtiUiflar 

Belediye ile Evkaf arasındaki 
ihtilaflı işleri düzeltmek için 
saylavlarımızdan Münir, Mus -
tafa Şeref, Yusuf Kemal ve Na
zımdan mürekkep dört kişilik 
bir hakem heyeti seçilmişti. 

Bu heyetin göreceği işlere 
dair bir talimatname yapılmış 

devam etmektedir. 
lf. Mehmet, Ali ve Haratambo ad

larında üç arkadaş, evvelce sözleşmiş
ler, Haralambonun Amavutköyünde· 
ki evinde bir eğlenti yapmayı sözleş
mişlerdir. Bu karar üzerine pazar gü
nü Mehmet ve Ali yola çıkmışlar, 
yiyeceklerini ve içecekleriı;li aldıktan 
sonra Haralambonun evine gitmişler
dir. Mehmet ve Ali kapıyı çalmışlar 
ve içeri girmişlerdir. Bu esnada mer
diven b~şında, sebebi henüz anlaşıl
mayan bir kavga başlamıştır. Bibiribi 
rine giren üç arkadaştan Ali ve Meh
met, Haralamboyu iyice dövmüşler, 
bununla da kalmıyarak bıçaklarını çe
kerek zavallıy ımuhtelif yerlerinden 
yaralamışlardır. Ali ve Mehmet yaka
lanmış, IIaralambo da hastahaneye 
kaldırlımıştır. Tahkikat sürmektedir. 

lf. Dün Haliç Fenerinde bir köpek
te kuduz alametleri görülmüştür. 
Caddeden gelip geçenlere saldıran kö 
pek, polisler tarafından öldürülmüs -
tür. • 

11- Bilecikte Arpadere köyünde otu
ran Habil oğlu Hüseyin, oğlu tara • 
fından çok acıklı bir şekilde öldürül
müştür: Geçen akşam evine işinden 
yorgun argın dönen ihtiyar Hüseyin, 
çarşıda satılık kiraz görmüş, para ve
rerek oğlu haya bir parça almasını 
söylemiştir. Dikbaşlı hain evlat, baba
sının bu isteğine aldırış etmemiş, hat
ta ısrarla çarşıya gittiği halde kirazı 
almadan geri gelmiştir. Zavallı Hüse
yin, sözünü dinlemediği için oğluna 
~ıkışmaya başlayınca, Isa bıçağını 
çekmiş, babasını 18 yerinden yarala
mak surctile cansız yere sermiştir. 
Canavar çocuk yakalanmrştır. Tahki
kat sürmektedir. 

lf. Evvelki gece Şehremininde Fın
dıkzade sokağına iki aylık bir çocuk 
bırakılmıştır. Bırakanlar araştırılmak 
tadır. Çocuk, düşkünler yurdu çocuk
lar kısmına gönderilmiştir. 

Ders programları 
değiştirilecek 

'önümüzdeki ders yılından i
tibaren bütün mekteplerin ders 
programları değiştirilecektir. 

Kültür Bakanlığı yeni yazıla
cak mektep kitaplarının öz türk 
çe olmasını afültadarlara bildir
miştir. Buna göre önümüzdeki 
yıl derslerin bir kısmı çoğala -

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

I skambil Kağıt
larının Mikrobu 

Vaktile lstanbulda bakteriyolojiha
ne direktörü olan, Dr. Remlinger bir 
arkadaşile birlikte, Fas'da Tanca şeh· 
rinde bir Arap kahvehanesindeki is • 
kambil kaadlannı bakteriyoloji me· 
todlarile muayene etmiş. Araştırma
lannın neticelerini haber veriyoruz: 

lskambil kaadlarının üzerinde ilk 
önce türlü türlü yağlı maddeler bul
muş. Bu da pek tabii. Bundan başka 
madeni madde de var. Bunlar oyun
cuların ellerile dokunduklan madeni 
eşyadan gelmiş olacak. Daha sonra 
nebati maddeler bulmuş. Bunlar da 
kahvehaneyi temizlemek ·için dökü • 
len tahta talaşmdan kaadların üzeri
ne konmuşlar. lskambil kaadlarınm 
üzerinde, oyun.çuların saçlanndan ve 
sakallarından gelen kıl parçaları da 
bulmuş. Uyuz hastalığı parazitini çok 
dikkat ederek aramı§. ise de bulama
mış. 

Mikroplara gelince, yalnız bir tek 
iskambil kaadının üzerinde bclsoğuk· 
luğu mikrobu bulunmuş. Başka mik· 
ropların hepsi yabancı ve önemsi.1 
mikroplar. 

Doktor iskambil kaadlannı mikrop 
besleyici maddeler üzerine eğerek 
mahsus kültürlerde yapmış: Gene ba· . 
yağı ve zararsız mikroplar yetişmiş~ 
yalnız bazılarında parmak hastalıkla
rı yapan mikroplar çıkmış. 

Bundan sonra on iki Hind domuzu• 
na iskambil kaadlarının üzerinden alı 
nan maddeleri şırınga etmiş. Bu hay• 
vanların hiç birinde gangren bulun -
mamış. Gene hiç biri verem hastalığı
na tutulmamış. Hayvanlardan beş ta• 
nesi barsak hastalığı yapan mikrop • 
ların tesirile ölmüşler. 

Bu araştırmalar en kirli sıcak me""' 
leketlerden birinde en kirli adamlarlll 
toplandıkları bir kahvehanenin en 
kirli iskambil kaadlanndan yapıldığı: 
halde, göri,ilüyor ki, neticede pek ö : 
nemli bir mikrop bulunamıyor. Belkı 
hastahanelerde sanatoryomlard"" ken
dileri hasta olan adamların oynadık
ları iskambillerde hastalık mikrobu 
bulunur •. 

Faakt. kibar kulüplerde, kiba_r bay .. 
lann poker veya briç oynamak için. 
zaten sık sık yenileştirerek, kullan -
dıklar ıiskambil kaadlarının mikrop 
bakımından hiç bir tehlikesi yok de• 
mektir. 

Adana. (Tan - Spor Yurdu..-.. u·-...... \.-(iurfjc"i (er"-frakanlıgıfiaagöi{: 
lübü üyeleri Mczaroluga bir gezinti derilm1ştir. 
tertip etmişlerdir. Gençler; Mezaro- Bu "'talimnameye göre dört 
lukta yüzme sporları yapmışlar ve cok hakeme ait masraf her iki daire 
güzel eğlenmişlerdir. Yukarıki resim arasında taksim edilerek öde
gençleri bir arada gösteriyor. necektir. Hakemler dört kişi ol-

n1<1m~k1e'Pı~r-aöb+ytriiılaliçesi 
Şehrimizdeki ilk mektepler -

de birer oyun bahçesi yapılma
sı kararlaşmış ve her mektebe 
otuzar lira tahsisat konmuştu. 
Bu tahsisat çok görülmüş ve 
mekteplerin mıntakalara ayrı -
larak her mmtakaya bir bahçe 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

K ı:rlnıf...funnvp~~-........,. ·
ôir İskambil kaadlarile açık havalı 
yerler.de oynamak pek det değildir. 
iskambil kaadları hemen daima kapa• 
1ı yerlerde. sigara ve pipo dumanlan 
arasında oynanır. 

'Akseki, (Hususi muhabirimiz bil
oiriyor) - 40 bin nüfusu olan Akse· 
kide, son zamanlarda biroçk bakım
lardan bir ilerleme göze çarpmakta
dır. Evvelki sene yanan Cevizlinin 
nahiye merkezi yeniden yaptırılmış· 
tır. 3 yıl önce Konyaya yapılan yol, 
henüz tesviye halindedir. Antalyaya 
ancak bir iki yıl sonra bağlanabile
cektir. Köylerin umumi şoseye uza
tılması için kaymakam Tandogan na
hiye müdürlerinin de ; .. ':irak ettigi 
?ı~ toplant~da yol ve diger işler i!jin 
ıkı yıllık bır program !:;İzmiştir. Bu 
arada köylerin hükumetin ve halkın 
işini kolaylaştırmak için bir yazgan
lık teşkilatı kurulmuş. yol. telefon 
mektep işleri görüşüimüştür. ' 

Yeni yapılmakta olan Büelbat kö-
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Clolasmasını ve saatlerce uza
l1an güzel vadiyi seyretmesini 
temin edecek bir geniş teras 
yaptırmıştı. . 
Boş zamanlarında böyle kı

taplar ve mecmualar okuyan 
Erguvan son gelen bir Fransız 
mecmuasında bunu okumuş, pek 
hoşuna gitmişti. Atik'te böyle 
bir sey yapmağa imkan yoktu. 
O yalnız kortun planından so
yunma ve yıkanma dairelerinin 
tcr:ti?atını olduğu gibi almıştı. 

I•kı tarafı zaten sık badem 
ağaçlarile çevrilen kort çok gü
zel olmuştu. Mardin'de tanıdık
ları bir.kaç dost, otomobille gel
diler. Basibrin'den davet edilen
ler hep beraber şirketin büyük 
otobüsü ile geldiler. Mühendis 
Nuri, Lehli ve bir iki mühendis 
ve kadınları. Fransız Canterac. 
rac. 

yünün kısa kadar bitirilmesini çalı
şılmaktadır. 

Toros dağlarının arasına sıkısan 
çiftligi kıt ve yolsuz Akseki, nizamı
cedit tcşkilıitında hizmeti görülen 
kadı A bdürrahman gibi birçok nıeş· 
bur simalar ela yetiştirmiştir. 

KÜÇUK 
HABERLERi 

* Sıvas. (Tan) ...- Sıvas lisesi re
sim hocalarında"\ Derviş, kalkan şek
linde bir arma haıırlamıştır. Arma, 
Halkevleri başkanı Necip .Aliye gön
derilmiştir. 

* Balıkesir, (Hususi muhabirimiz
bildiriyor) - Y cniköyde yapılan ilk 

Turgut biraz geç geldi . 
Davetliler arasında tenis me

raklıları vardı. Onlar hemen 
hazırlanmışlardı. Demir Bey 
kortun kapısına bağlanan kur · 
delcyi kesmesi için Turgud'a 
rica etti: 

- İyi şeylerde ilk adımı at
manızm size vercligi hak! dedi. 

Turgut sakin, mütevazı, ça • 
lışmaktan hoslanan is adamı 
gülümsedi. V c Erguvan'ın uıat 
tığı küçük ve giımüş makasla 
kurdeleyi kesti. Sonra Erguva
na döndü: 

- Müsaade ede. -seniz maka
sınııı hatıra diye saklıyacağım. 

Erguvan kırmızı ve beyaz 
kurdeleden bir parça uzattı: 

- Hatıranıza bunları da bağ
larsanız daha iyi olur zannede
rım. 

Lehli mühendisler ve ma
damlar hemen ilk partiye başla
dılar. Gölgelik bekleme ve se -
yirciler yerinde toplananlar ko
n yorlardı. 

Davetlilerini ağırlamakla meş 
gul Şahin onlar arasında Vatso
nun b~lunmadığını gördü. 

okulun yapısı bitirilmiştir. Bu ders 
yılında derslere başlanacaktır. 

* Antalya, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Antalyada sıcaklar bir· 
denbire şiddetlenmiştir. Halk. gece
leri bile akın akın kırlara, gazinolara 
dökülmektedir. 

"' Balıkesir, (Tan) - Parti Başka
m Doktor Lutfi, parti işlerini tetkik 
için Bandırmaya gitmiş. oradan Er -
dek ve Gönene uğrıyarak dönmüştür. 

* Kandıra, (Tan) - Hafta tatili
nin pazara çevrilmesi üzerine pazar 
giiniı kurulan Kandıra pazarı çarşam· 
baya çevrilmiştir. 

ıır Kayseri. (T:ın) - Mustafa Mir
za namına Hava Kurumuna 50 bin 
lira tebcrrü edildiği .haberi yanlış ya· 
zılmıştır. 50 bin lira Adanada Milli 
Mensucat Fabrikası Limtet Şirketi 

namına verilmiş bulunmaktadır. 

Amerikalı böyle davetleri hiç 
kaçınnazdı. Hele çiftliği pek se
verdi. 

.Miihendis N uriye sordu: 
- Vatson görünmedi. Rahat

sız mı? 
Mühendis Nuri güli.iınsedi. 
- Onun işleri büyiidü, dedi. 

Başını kaşıyacak vakti yok. 
- Eski işte çalışmıyor mu? 
Mühendis Nuri ne zamandır 

Basıbrinde gesen hadiseleri bil
miycn Şahini aydınlatmak la
zımgeldiğini anladı. 

Erguvan misafirleriyle meş
guldü. Bu fırsattan istifade ede
rek arkadaşça konuşabilirlerdi. 
Şahine yürümelerini işaret etti. 

Irmak köprüsüne doğru uzak
laştılar. 

Şahin kuşkulanmıı;tr. Mühen-
dis Nuri: ' 

- Dedikodu edeceğiz, dedi. 
Vatson Sarıbala aşık . 

- Ne diyorsun. O da mı? 
- Evet. nihayet o da. 
Mühendis Nuri gülerek ilave 

etti: 
- Bu eidişle kendimden şüp

he cdecegim. Düşün Vatsonu. 

duğu için her hangi bir mesele 
hallinde ekseriyet hasıl olmaz
sa, yine aynı hakemler beşinci 
bir hakem seçebileceklerdir. 

Bundan başka, lüzum gördük 
leri takdirde hakemler, hesap 
ve fen müşavirleri seçerek on -
ların da fikirlerini alabilecekler
dir. Ekseriyetlere verilen karar
lar, gerek Evkaf ve gerekse be
lediyece kabul edilecektir. 

Evkaf memurlarımn 
aylıkları 

İstanbul Evkaf müdürlüğü 
memurlarının haziran maaşla -
rile dul, yetim ve emeklilerinin 
haziran, temmuz, ağustos üç ay 
hklarmın verilmesine dün sa -
bahtan itibaren başlanmıştır. 
Hayrat hademelerinin de mayıs 
maasları verilmektedir. 

Çelik gibi adam. Şimdi Nadya
nın ateşinden balmumu gibi eri-
yip gidiyor. ' _ 

- Ya İspanyollar • 
- Onlar artık ikinci derece-

de kaldılar. Amerikalı ötekiler 
gibi deği1. İşi daha pratik tara
fından yiirtitmüş gibi görünü
yor. Haf tanın bir iki gününü 
Vatson Nadyamn evinde geçi
riyor. İspanyollar şimdiye ka
dar bu şerefi kazanamadılar. 

- O kadar da fedakarlık et
tikleri halde! 

- Evet, ev, otomobil, pırlan
ta, möble para etmedi. Vatson 
ne yaptıysa yaptı. Cibinlikten 
kaJTITlıŞ sivrisinek gibi Sarıba
lın tadına bakıp duruyor. Basıb
rinde artık bu cocukların bile 
ağımda. Sen nas;ı oldu da duy
madın. 

Şahin düşünüyordu. 
Şimdi başka bir kuşku beyni

ne saplanmıştı. 
Bazı hadiseleri biribirine bağ

lıyan ekler o kadar görünmez ve 
sezilmez bir karışıklıktır ki, on
ları aydınlatmak için yeni birta
kım vak'alar2 münasebetler ve 

llk oyun bahçesi, Eminönü 
mıntakasmda olan altıncı mek
tepte yapılacak ve tatil zamanı 
bu mıntaka dahilindeki mektep 
liler yeni bahçede oynayacaklar 
dır. 

Su katılan sütler 
Şehrimizdeki bir çok sütçüle

rin sattıkları sütlere fazla su 
kattıkları, bazılarrnın da müşte
riye bayat süt verdikleri gö -
rülmüştür. 

Bunun üzerine belediye sütçü 
leri umumi bir kontrola tabi tut 
ınağa karar vermiştir. Sıhhat 
müdürlüğü de ayrıca halkın sıh 
hati noktasından bu hususta 
tetkikat yapacaktır. 

hadiseler 
zımdır. 

Şimdi Şahinin kafasmda bir 
sinema şeridi gibi çözülüp açılan 
ve açıldıkça yakın bir trajedinin 
değişik sahnelerini biribirine 
ekliyen ve ayr!:nlatan bir hare
ket başlamıstı. M iinascbetler ve 
bağlar birihirine iliştirilince çe
tin bir di\ğiiınün uçları görünü
verdi. 

Onlara tuzak kurduran N ad
ya idi. 

Bir hamlede kafasında çakan 
ışık ona bu izi göstermişti. 

Vatson'un Sarı Bal'a bu ka
dar yakla$ması, zaten karanlık 
bir adam hissi veren Amerikalı
nın bu macera düşkünü kadının 
ihtiraslarına oyuncak olduğu 
şüphesini · kuvvetlendiriyordu. 

Hasso Amerikalının grupun
da çalışan bir adamdı. Vatsonun 
bu haydudu keşfetmesi Nadya 
için bulunmaz bir pırlanta hedi
yesinden daha makbule geçtiği
ne şüphe yoktu. 

:CArkası var). 

Oyun çok defa sabahlara kadar sü, 
rer. insanın uykusuna, dinlenm~sine 
engel olur. Kumar oy~~lar.ınd~ _ınsan 
parasını, bütün se~vetı~!· aılesının sa· 
adetini kaybedebılecegınden başka, 
kazanıldığı vakit bile helecan, üzün
tü ve derin yorgunluk verir. 

Onun için iskambil kaadlan, Uzer • 
!erinde tehlikeli mikrop taşımasalar 
da gayet temiz olsalar da gene, sağ
lık' bakımından, her vakit tehlikeli §CJ 

lerdir. 
Lokman Hekim 
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Dr. Ihsan Sami 
Tifo ve para.tifo hastalıklarına tu· 
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık ver· 

mez. Herkes ı,.Jabilir. Kutusu 
·.---~..,. 55 kuru. 3379 • 

• 
4230 
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OPERATÖR 

Doktor tlimet 
Ankara caddesi Zorlu 

apartmanı No. 21. 
Cumadan maada hergün 
saat 7-6 hastalarım kabul 
-~--""eder. 4115 <11 __ • 

• - ----- Doktor - - •ı 

1: Em;~.?!.ı~ ~~,?.!!;~•-
•~ nında Telefon: 24131 -• 

4532 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular. caddesi N .33 

4690 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: -
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. BeY.lerbeyi 48. !4101 
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Liretin Son Sukutu BORSA Bir Harp Çıkarsa italyan Orduları 
Habeşistanda Muvaffak Olabilir mi? 

Liret düşüyor. Bu haber dün 
§ehrimizde de yayıldı. Halbuki 
düşmemesi gerekti. Çünkü İtal
ya, altın blokunun kuvvetli un
surlarından biri idi; sterling blo 
kuna yani oynak paraya karsı 
bir cephe almıştı. ~ 

Görülüyor ki, liret te nihayet 
arsıulusal piyasada oynak para
nın cilveler.ine tahammül ede -
memiştir. 

Fakat, acaba mesele yalnız 
bundan mı doğmuştur? 

.. vaziyeti inceleyelim: Geçen 
gun Fransız borsasında liret 
1.242 ye kadar düşmüş ve niha
yet 1,245 de kapanmıştır. Hal
buki liretin tam karşılığı 
1,34,34 dü. Bu hesaba göre 

yüzde 8 bir kayıp var demektir. 
1 talya son zamanlarda liretin 

sukutuna karşı koymak için mü 
hiın tedbir almıştı: 

1 - Döviz piyasasını kontrola 
almak. . 

2 - Harici ticareti kontrol al 
tına almak .•. 

1934 kanunu evvelinde teseb
büs edilen birinci tedbir,son gün 
lerde fazla sıkıldı ve hatta buna 
muhalif hareket edenlere karşı 
para cezasından başka hapis ce
zası da kondu. 

Bu, altın esasında bir ricatti. 
Çünkü altm esasının serbestçe 
harekete geçmesine marn olu -
yordu. 

Bununla beraber, şurasr mu
hakkaktır ki, devletler al tının 
keyfine değil, belki kendi men
faatlerine göre hareket etmekle 
mükelleftirler. 

İkinci tedbir, ithalat ve ihra
catı tanzim ediyor, do1ayısile 
tediye müvazenesini düzene so
kuyordu. Bu da para siyasasını 
tanzim etmek demekti. 

1 Bu iki tedbir, İtalya banka -
smdan altının hicret etmemesi
ne kuvvetle yardım etti. Ve her 
türlü spekil\aayo~ ....... ~ü..,.. 

Çünkü spekülatörler Fransada 
olduğu gibi merkez bankasrna 
gidip ellerindeki kağ-ıt liretlerle 
istedikleri kadar altin alıp oyun 
oymyamryorlardı. Döviz üzerin 

1 de perndelbazhk yapamıyor-
lardı. 

Ticaret müvazenesi düzelmiş 
ti. 

Fakat bütün bunlar, yani ti
caret müvazenesi, tediye mü -
vazenesi paranın istikrarı üze -
rinde amil olmakla beraber ye
gane sebep değildirler. Bunun 
için daha bir çok şartların vü • 
cudu lazımdır. Bu şartların en 
başında da, dünyanın en kıymet 
li maddelerinden biri olan altın
dan evvel, dünyanın en mücer
ret sözlerinden biri olan "emni
yet,, gelir. Bu emniyeti koruyan 
Cla bütçedir. İtalyanrn bütün bu 
muvazenelerine rağmen bütçesi 
müvazenesizleşmeğe b a ş a d ı , 
ve açık verdi. 

Çünkü durum gayet sarih ti: 
İtalya doğu Afrikasına as-

No: 62 

ker sevkediyordu. Bu askerler 
vakra Habeşistanda İtalyanın 
prestijini yükseltiyorlardı; fa -
kat diğer taraftan ana vatanda 
altının ve paranın prestijini dü
şürüyorlardı. 

N etekim vaziyet öyle oldu. 
Bir tarf tan masraf, bir taraftan 
savaş endişesi elbirl.ik olarak li
rete tesir yaptı. 

Onun için liretin geçirdiği 
kriz harice ait olmaktan ziyade 
dahilidir ve ulusaldır. 

Ulusal yayılmanın, ulusal 
darlığıdır. 

Mümtaz FAiK 

Zahire nakliyatı 

Şark demir yolları kumpan
yası, baş müfettişliğinin temas
ları üzerine, zahire nakliyatında 
yeni ve önemli bir tenzilat ha -
zırlamıştrr. Bu tenzilat, mevsim 
dolayrsile Trakyadan şehrimize 
yapılacak buğday sevkiyatmı 
yakmdan alakadar etmektedir. 

Tarif eye göre, 30 bin tondan 
fazl.a nakliyat için, şirket, mal 
sahıplerine yüzde 5 ikramiye 
verecektir. İkramiye miktarı 
her beş tonda artacak, yüzde 25 
e kadar çıkacaktır. Bu tarife 
temmuzun birinden yıl sonuna 
kadar tatbik edilecektir. Trak
yada yaz mahsulü bol olduğu 
için, bu karar beklenen iyi sa -
nuçları verecektir. 

24 Haziran PAZARTESi 

PARALAR 

Alrt 

Steriit\ 620,-
Dolar 123,-
20 Fransu: ırancı 165,-
20 Lir-et 202,-
20 Belçika Frangı 80,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. 812,-
Florin 81,-
20 Çek Kuron 98,-
Avusturya ;ıilin 21,50 
Mark 41,-
Zlotl 22,50 
Pengo 23,-
20 Ley 14.-
20 Dinar 52,-
Yen 31,-
İ&veç Kuron 30,-
Altm 939-
Mecidiyı ss'.so 
Banknot 228,-

ÇEKLER 

Fransu: Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Drahmt 
İsviçre Franrı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuroıııı 
Avusturya 
Pezeta. 
Mark 
Zloti 
Pcnııo 
Ley 
Dinar 
Yeıı 

Cernovel:!I 
İsviçre kurons 

ESHAM 

Satıw 

622,-
125,-
168,50 
204,-
81.-
24.-

816,-
83,-
99,-
23,-
43,-
24,50 
25,-
15,-
54,-
33,-
31,-

941,-
59,-

230.-

Kapanq 

12,06 
621,_-

0,79,50 
9,65,54 
4,71,86 

83,71,50 
2,43,93 

63,69,83 
1,17,27 

19.06.50 
'4,21,25 
S,81,43 
1,97,95 
4,21,
'4.51,40 

'18,54,43 
34,96,33 
2.78.30 

10,98 
3,13,41 

Hububat piyasası Iı> Bankası Mü- Po.-
,, ,, N. 9,50 

Son günlerde hububat piya - A~~doı~' % 61:· 2~:~~ 
sasmda görülen canlılık bilhas- .. % ıoo 43.-

Sirketihayriye 16.-
sa arpa fiyatlannı çok sağlam- Tramvay 29,-
laştrrmıştır. Mevcut malların i- Bomonti - Nektar 8,25 

· f Terkos 16,2S 
yı iyatlarla satılacağı kanaati- Reji 2,60 
nin kökleşmesi ve şehrimizdeki Aslan çimento ıo.ıs 

bira fabrikalarmrn kendi ihti - ~:~~clı B;:n1k!!1 i~;~~ 
yaçları için arpa almağa başla- Telefon ıı,-

l b İttihat değirmencilik T .A.Ş'. 8,50 
ma arı 1:1nda biraz da amil ol- Sark Değirmenleri 0,82,50 
tl)\ı,at.-'' •~ 1.....--. .. ---.:..:. t-!....,.. -.:4-. o -~c~·;;~·~·lc;•;•;;;'"~O-~•=---~· ====- ===•ı::ı4~0~ 
t_~r<la arpa sevkiyatı devam et -
mektedir. 

M rs1r ve kuşyemi ancak dahi
li ihtiyaca yetecek miktarda ol· 
duğu için, ihracata ayrılacak 
mal kalmamrştır. Hariçten ya
pılan istekler karşılanamamak -
tadır. 

Mayıs ayı içinde buğday ih
racatı da çok canlı geçmiş, Bel· 
çikaya 1,5 milyon kilo, Avustur 
yaya 5 milyon kilo buğday gön
derilmiş tir. Bir ay evvelkine na
zaran ihracat miktarı 5,5 mil
yon kilo fazlalık göstermekte -
dir. Yalnız tiftik satışları biraz 
durgun geçmiştir. Rusya, Al -
manya ve italyadan gelen talep
lerin karşılanmasına çalışılmak 
tadır. 

Zeytinyağı 

Yeni yılın zeytinyağı istihsa
Ia tı 6 milyon kilo olarak tesbit 
edilmiştir. Bu miktar aşağı yu -
karı memleketimizin yıllık ihti
yacını karşılayacak nisbette ol-

duğu için tecimenler, ellerinde
ki mah dış piyasalara gönder -
memek yolunu tutmuşlardır. 

Tesbit edildiğine göre, zey -
tinyağı fiyatları son yıllar için-
de bir hayli ucuzlamıştır. 927 
ylimda toptan 106 kuruşa satı
lan zeytinyağlar şimdi 32 - 34 
kuruşa müşteri bulmaktadır. Bu 
fark, genel durumı.ın bir icabı 
sayılıyor. 

Mersin limam faaliyeti 

Mayıs ayında Mersin limanın 
dan dış piyasalara yapılan ih -
racat, bir ay öncekine nazaran, 
317 bin liralık bir fazlalık gös
termiştir. İthalatta da aşağı yu
kan aynı miktara yakın bir ço
ğalma vardır. 

Aynı limanlardan yapılan pa 
muk sevkiyatı, nisan ayında, 
miktar ve değer itibarile 3940 
balye ve 336,614 lira fazla ol
muştur. 

-3-

·1talyanlarrn yığdık· 
1 a r ı k uv v e t 1 e r : · 

ttalyanlann doğu Afrikasmdaki 
sömürgelerinde (müstemlekelerinde) 
hazırhğa başlamaları hudut hadisele· 
rinden evveldir. Kralın 933 te Erit· 
reyi, 934 sonbaharmda Somali'yi zi
yareti bu hazırlığın başlangıcı olarak 
kabul olunabilir. Somali seyahatinden 
sonra Müstemlekat Nazırı General de 
Bono iki müstemlekenin umumi vali· 
liğine tayin olundu. Generalin l 896 
seferine teğmen (mtilazım) •larak iş· 
tirak ettiği düşüntilürse bu yeni tayi· 
nin neye alamet olabileceği daha ko
lay anlaşıJabilir. 

Hududa doğru yollar yapılmasına 
da bundan sonra başlanmıştır. Yeni 
malzeme ve erzak nakliyatı da o za
mana tesadüf eder. Masuda birden
bire hayli tayyare ve tank görülür. Bu 
zamanlarda kıt'a nakliyatı henüz yok
tur. Eritre'de bir beyaz taburla bir iki 
beyaz müfreze ve !talya zabitleri em
rinde yerli piyadeden başka bir şey 
yoktur. 

Somali'de yalnız 3,000 kadar yerli 
müfrezeler vardrr. Ualual hudut ha. 
disesi sevkiyatın birdenbire fazlalaş
masını mucip oldu. Bu hadise terhis 
zamanına tesadüf ettiği için evvela üç 
siyah gömlekli taburu sevkolundu ve 
arkasından iki fırkanın seferberliği 
ilan edildi. 

Bu fırkalardan biri Mesina'da bu
lunan ve İtalyanın en sıcak iklimi ol
ması dolayxsiJe doğu Afrikası havası
na en fazla benziyen 29 uncu fırka, 
diğeri Floransa'da bulunan ve sefer
berliğinin ikmali en kolay olan 19 un
cu fırkadır. 

Fırkaların seferberlikleri süra'tle 
ikmal edildi ve ba_Şlarma Trablusgarp 
muharebelerinde iktidarı görülen Ge
neral Graziani geçirildi. 

Şimdiye kadar olan sevkiyat şöyle 
kademelenmektedir: 

Birinci kademe üç siyah gömlekli 
taburu (2 Roma, 1 Napoli), 1 istih
kam taburu, birçok mütehassıs işçi 
16 - 22 şubat tarihlerinde ve 4 vapur
la. 

2 - İkinci kademe 29 uncu farka 
ve Graziani'nin erkanıharbiyesi, yine 
birçok amele, 22 Şubattan 6 Marta 
kfda.ı:-~\..ı"l!l!,.N.1:. M.-u•..1 .... n •·•-··-

BttnJardan sonra ayrıca üç vapur· 
la yine malzeme, amele ve Trablus· 
garptan 2,000 yerli asker sevkolundu. 

3 - UçüncU kademe olarak 19 un
cu frrka Napoli'den ve takriben 20 bin 
mevcudla olarak sevkolundu . . Maa
mafih bugüne kadar sevkiyatın arkası 
alınmış değildir ve asker, bilhassa rnii· 
tehassıs işçi sevkiyatı devam edip 
durmaktadır. Eritre ve Somali'de 
şimdiye kadar toplanan İtalyan kuv
vetlerinin mevcudu şöyle tahmin 
olunmaktadır: 

Eritre'de 20,000 İtalyan, 40,000 
yerli asker, 200 tayyare; müteaddit 
orta ve ağır topçu ile tank . 

Somali'de 25.000 İtalyan, 45.000 
yerli asker, bir miktar tayyare, topçu 
ve tank. 

Amelenin ve fenni işlerle uğraşan 
kıt'aların mevcudu bundan hariçtir. 

Buna mukabil Habeşliledn Eritre 
hududuna karşı Tigre'de tahşidat yap
tıkları ve Somali'ye karşr da Harar 
civarında toplandıklan Cibuti - Adis
ababa demiryolunun iki tarafında tah
kimat yaptıkları söylenmektedir. 
İtalyanların şimdiki tahşidatx Eritre 

veya Somali'nin hangisinden hareka
ta geçeceklerine dair bir fikir vermi
yor. Bu belki de son zamana kadar 
niyetlerini gizlemek içindir. Fakat 

mazhar olurlarsa daha az bir kuvvet
le işe başlryan müstevli kuvvetler 
için bir 1896 felaketinin daha cereyan 
etmesi mümkün olabilir. Bu sebepten 
ltalyanlar için ilk şart en az 100,000 
kişilik bir !tal yan ve 100,000 kişilik 
bir yerli ordusunun toplanmasıdır. Bu 
muntazam orduların talep edeceği 
yol ve demiryol inşaatı, menzil hiz • 
meti, erzak ve bilhassa su tedarik ve 
sevkiyatı için de en az bir o kadar 
yani 200,000 kişilik cephe gerisi kuv· 
vetine ihtiyaç vardır ki, Italyanların 
sevkettikleri bol amele ve fenni kıt'a
ların hikmeti vücudu da buradan ge• 
lir. Maamafih bu kuvvetlerin de he· 
nüz yansı dahi gönderilmemiştir. O 
halde Habeş ve İtalyan durumunu 
şöylece hulasa edebiliriz: 

Habeşistan herhangi dahili sebep .. 
Ier ve siyasi entrikalarla dahill bir 
ayrılmağa sahne olmaz müttehit bir 
şekilde müstevlilere karşı kor ve şim .. 
di bildiğimiz gibi bunu da modern 
harbin icaplarına bir dereceye kadar 
uydurursa buramn istilası öyle kolay 
olmaz, cephe gerisile birlikte en az 
350,000 - 400,000 kişilik bir kuvvet 
ister. Bu kuvveti doğu Afrikası gibi 
İtalyan vatanından uzak bir yerde 

ı beslemek gayri mümkün değilse dq 
pek pahalıdır. Habeşistanın istilast 
bile yakın zamanlarda bunu temin 
edebilir mi, meşkiıktür. Bilhassa In
gilizlcrin de bu memlekette hayati 
menfaatleri bulunduktan ve tam isti• 
la pek te mevzuubahs olmadıktan 
sonra. 

Habeş piyade askerleri 
Italyan Somali'si ikliminin Avrupalı
ların tahammül edemiyeceği kadar sı· 
cak oluşu asli harekatın Eritre'den 
yapılacağı ve Somali'den ancak yerli 
kıt'alarJa harekete geçilebileceği his
sini vermektedir. 

ŞurasI muhakkaktır ki, eğer !tal· 
yanlar Habeşistaru tamamen işgali al
tına alabilecek kat'i ve seri bir muha
rebeyi göze alırlarsa Afrikaya daha 
en az iki üç beyaz fırka göndermek 
mecburiyetindedirler. Takriben 500 -
600 bin kişilik bir kuvvet 9karacak 
olan Habeşistan velev bu kuvvetler 
başıbozuk ta olsa kendilerine müsait 
olan iklim ve arazi şartlarından isti-
r-_~ - _ !: __ !.._ ı.:..-::.- - - • .. 
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O halde ·bugünkü takriben 150,00C> 
kişiJik mecmuu tahşidat iki gay~yi he· 
def tutar: 

1 - Manevi bir tazyikle mümkün 
olabileni elde etmek ve dolayisile iş.
siz amelenin mühim bir kısmına bu 
ülkede iş bulmak. 

2 - Bu elde edilemediği takdirde 
Habeşis!anın tam bir istilası değil ve 
fakat tedrici ve adım adım ilerliyen 
bir istilaya teşebbüs etmek ve yine 
buraya sevkedilen boş ameleyi bu su
retle fayda verir · bir hale sokmak. 
Eğer Habeşistan bizim anladığımız 

manada bir milli istiklal savaşına kı· 
yam edecek kudreti ve kabiliyeti ken• 
disinde görebilirse bu iki teşebbüs te 
hiç semere vermiyen bu halde kala• 
bilir. Bu şekillerden hangisinin haki· 
kat olabileceğini ise ancak zaman 

Kıymeti Cinsi Eşya 
L. K. 

8416 İpekli pamuklu 
mensucat 

655 50 İpekli· mensucat 
16 70 ,, yünlü meıı-

sucat 
82 20 ,, Şapka şeridi 
20 78 ,, mensucat par-

çalan 
O 120 O O ı parça 9 64 ipekli mensucat 

950 O 269 1 paket 72 ,, çorap 
O 240 O O O 19 28 ,, kadın elbisesi 

820 O O O 15 22 _ 4 adet deri çanta 

Yukarda yazılı .eşya 5-7-935 günü saat 14 de İstan .. 
bul İhracat Gümrüğü dahilindeki satış salonunda açık 
arttırma suretile satılacakdır. İsteklilerin muayyen za
manda müracaatları. (3410) 

KIRMIZI VE SiYAH 
- Elbette duyulmaz, dedi, 

ben o çulsuzu susdurttum. 
Bu söz Julien'in pek ağırına 

gitti; gerçi vaziyetinin icabettir 
diği tavurları, hareketleri öğren 
mişti, fakat daha yüreği o yürek 
değildi. Her fırsatta biraz daha 
bilenmiş mürailiğine rağmen iri 
bir gözyaşının yanağından aşağı 
akma~ını önliyemedi. 

altın kazanırsın ama bu da, sen 
etleri yutarken zavallı mahbu· 
sun şarkısını susturmakla o-
lur; onun yiyeceğinden çalaca
ğın para ile ziyafetler verecek
sin ama sen sofrada iken o bir 
kat daha ezilecek! - Ah Napo· 
leon r senin vaktinde insanın, 
savaş tehlikelerine göğüs gere
rek yüksek makamlara varması 
ne tatlı şeydi; ama bir zavallı
nın çektiği acıları alçakça artır
mağa razı olmak ... ,, 

leri aytar üyelerinden, boyalı kademiler üyesi) lUtfedip de la
bez fabrikatörlüğü ile para ka- tince bir cümle okusunlar, ben 
zamp artık işi gücü bırakmış de onu hemen dilimize çevire
bir bay Juilen'e sofranın ta ö- rek okwnağı deneyim. 
hür ucundan seslenerek : "İn- Bu ikinci smaç, · ününü gök· 

tırdr. Evi gezdirdiler. Herşey ih
tişamlı ve yeni idi, birer birer 
bütün eşyanın kaça mal olduğu 
nu da söylediler. Fakat Julien 
herşeyde bir iğrendik hissedi
yor, bir çalınmış para kokusu 
duyar gibi oluyordu. Uşaklara 
'1anncaya kadar orada herkes 
sanki hafifsenildiğini biliyor da 
bunu çalımla örtmeğe çalışıyor
du. 

Vergi tahsildarı, bilvasıta ver 
giler memuru, candarma zabiti, 
daha iki üc memur karıları ile 
beraber <;eld iler. Bunların arka
sı srra da birkaç zengin liberal 
geldi. Uşak gelip yemeğe çağır
dı. Zaten içerliyen ]ulien bir de 
yemek salonu duvarının öbür ta 
rafında tevkif edilmiş birkaç di
lenci bulunması ihtimalini dü -
Şündü · onun gözünü boyamak ' . için gösterilen bu zevksız şata -
fatm P.arastı belki de o zavallı. 

STENDHAL 

ların et parasından çöplenilmiş
ti. 

Julien içinden: "Kimbilir? de 
di, belki de onlar şimdi açtır,,; 
boğazı tıkandı, ne yiyebiliyor, 
ne de söz söyliyebiliyordu. Bir 
çeyrc.;: saat sonra iş daha kötü· 
leşti; derinden derinden bir ses 
geldi: mevkuflardan biri, doğru 
su biraz iğrene bir şarkı tuttur -
muştu. M. V alenod ~ordonlu 
usaklarmdan birine baktı, uşak 
gitti, biraz sonra da şarkı kesil· 
di. O sırada bir uşak Julien'e, 
yesil bir bardakla Rhin şarabı 
sunuyordu. Madame Valenod 
da bu şarabın yerinde şişesine 
dokuz frank verildiğini anlat -
mak fırsatını ka<;ınnamıştı. Ju 
lien, elinde yeşil bardağı ile M. 

0

Valenod'ya: 
- Ne oldu? o çirkin şarkı 

duyulmuyor, dedi. 
Müdür gururlu bit tavurla: 

Bu gözyaşım yeşil bardakla 
örtmeğe çalıştı ise de Rhin şara 
hı boğazından geçmedi. için • 
den: "Şarkı söylemesine de bı
rakmama~! dec!i; Tanrı'm, sen 
de bunlara göz yumuyorsun!" 

Onun, sosyete nedir görmüş 
bir adama hiç de yakıştnıyan 
bu üzüntüsü, çok şükür kim
senin dikkatine çarpmadı. Ver
gi tahsildarı, kralı öven bir 
şarkı tutturmuştu. Nakaratı 
herkes bir ağızdan söylüyordu; 
bu gürültü arasında Jullen vic
danından şöyle sözler duyuyor
du : "İşte ereceğin o mundar 
bahtiyarlık; onun tadını da an
cak bu suretle ve böyle adam
lar arasında yasamakla çıka
rabileceksin! Belki ~tlda bin 

Juliyen'in içinden geçirdiği 
bu sözlerdeki yüreksizlik, onu 
gözümden düşürmüyor de
sem yalan olur. Hani şu kos
koca bir memleketin bütün a
detlerini değiştirıneğe kalkıp 
yine kimsenin bumunu kanat
mağı içleri götünniyen nane 
molla ihtiialciler yok mu ? Ju
lien olsa olsa onlara arkadaş .. 
bk eder. 

Juilen birdenbire vazifesini 
hatırladı. Onu bu sofraya, bu 
yüce yüce kimselerin arasına, 
hayal kurup da ağzını açmasın 
diye çağırmadılar ya ! 

Besançon ve Ozes akademi-

cil hıfzında herkesleri hayret- lere çıkardı. 
lere düşürecek kadar ilerledi- M. Valenod'nun sofrasında 
ğinizi söylüyorlar, doğru mu?" birkaç zengin liberal de vardı ki 
diye sordu. bir gün mekteblere parasız alı-

Hemen ortalığı bir sükut nabilecek çocukları da. olduğun
kapladı; sanki bir melek, bir dan son genel din telkinlerin
sihirbaz getirmiş gibi, o iki aka- den beri birdenbire imana gel
deminin bilgin üyesi elinde bir mişlerdi. Bu ince poli tikacılrk· 
latince İncil peyda oldu. Ju- larına rağmen M. de Renal on
lien'in " Evet " demesi üzerine ları yine de evine çağırmak is
kitab gelişi güzel bir yerinden temiyordu. Julien'i ancak her
ac;ıhp latince bir yarım cümle o- kesten adrnı duymuş oldukları, 
kundu. Julien alt tarafını bül- bir de *** kralının geldiği gün 
bül gibi okudu, bu hariha, sofra atta gördükleri için tanıyan bu 
sonlarına mahsus bütün o gü- adamca~ızlar, onu en çok al· 
rültülü enerji ile alkışlandı. Ju- kışlıyanlar arasında idi. ]ulien 
lien hanımların boyalı yüzleri- kinden : " Bu avanaklar, _bir 
ne bakıyordu; birkaçı fena de- ş~y anlamadıkları bu İncil üs
ğildi. Hele sesi güzel tahsilda- lubundan usanmıyacaklar mı?u 
nn kansı göze çarpacak kadın- diye düşündü .. Onlar sıkılmak 
lardandı. Julien ona bakarak : şöyle dursun, bilakis bu üslubu 

- Doğrusu bayanların önün- bir tuhaf bulup eğleniyorlard; 
de böyle uzun uzun latince söy- İncil'i gülerek dinliyorlardı. 
lediğime utanıyorum, dedi. M. (Arkası var), 
Rubigneau .(hani şu çift çift a- İ \' N. ATA~ J 
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H T hl.k Ekmek ıene 
8V8 e I 8• YGMelecek mi? lstanbul •ki lskln 

ine Karşı Bufday rı11.tıanmn yilklel - modarGnan clavuı 
umka- mekte devam etmeai tlzerine ba- M.e r s a k a ve Z lt be y • 

Dün gece mt 22 de K n fırmcılar ekmeli sert buiday- d e y e a it 1 6 4 O 1 i r ah lC 
pıda Maeyane ~ patrik - dan yapmaia kalktıklan cörill- bir mübadil bonoeUDu, Sıcbka 
hane kiliaeainde bava kurumu müştür. Bunun üzerine beledi- ve Hamide isminde iki kadına 
için büyilk bir toplantı yapıl- ye fırmcdatı ada bir kontrola vermek ve böylelikle vuif~ 
mıttır• Bu toplantıda miı"'teve~ tabi tutmala karar vermif, be- ni ihmal itmekten IUÇlu ubdC 
lilerle Ermeni vatandaflardaiı lediye zatiıtuı ttıemurlan der - htanbu1 lakin miidltri1 Tahsin 
kalabafık bir grup bulunmut- hal teftişlere bqlanuflarcbr. Bu ve tevsi memuru o.manm dün 
tur. Hava tehlikesine kal'§I yapı suretle hareket ettikleri anlqı- de birinci cuada davalarma ba 
Jacak yardmı etrafında konuşul lan fmncdar ccalandınlacak - kılıdL 
mut ve teşvik yollu sözler söy- tardır. Hazine vekili, altmc1 istin • 
lenilmiıtir. n:.ı.er taraftan fırmcı1ar be -
Di"'-~ taraftan Tecim w v-_ .... .,. krar ~ bonoyu alan mçlal..-a a-

li"" ..,. lec:liyeye ekmek fiyatmm te • bir d daha ol .... .-........ -
düstri :....1---da, hava taırumu- üra ıt oaya ~- IOY, 

UUG911
1 arttın1muı i,.in yeni bir m - ledi b A--.. - -:--ı-i. 

na yardnn için seçilen komite - caatta bwDU§lardır. Narh ni ~u _,_,,_ ...... __ • 

... f>ilimle oymyacatı ... 
Salya BA'ln laıpauftdeıı dine
- milU oguncularla tatiye 
edilec:ektlr. 
Kaı,ılapal1mu: takwnlardıa 

8nClmüze ç*aaık bazı futboteu
lann entıerwyGl)al dereceleriıii 
yanyonmı. Bizim çoc*1v kim
lerin karpmaa çabcaklanm iyi 
hesaplaımlar,,. Silyle bir taknnı 
da~ aman Istan -
bullalar ~ d'encelliDi 
öl~iJl.mler .. 

~"'.:..-== 
~ RGlnan,a milllte· 

Ier dünden itibaren ça1'f""li• komisyonu, önOnliizdeki toplan-
baflamışlardır. tısında iateli ıözden geçirecek- Hakyeri, buna ltlsam a&me-

Abnan son bir karara göre, tir. Bufday 6yatlan düpmdifi di ve d~ evralmı t.etkiki f. 
odada fevkalide smıfla birinci takdirde, ekmeğinl 1,5 buçuk Jm çin b,atka itine kaldı. 
ıuıufa yazılı olan kunııııWa bis l11f& çıkanJmuı muhtemeldir. • Baroda dahil oJmadılı bal
zat komite tarafmdan müracaat Şehrimis bafday ve an piya- de, kendine avukat lillf1 vererM 
edilerek hava kurumuna yardmı wı mütemadiyen ytk1elmek • Katropanaki i1111inde bir alacak 
lan istenecektir. İkinci ve ü • tedir. Dün Borsada Menin ya • tmm, borçlunun anaama had& 
çüncil smıfa dahil olan kurum n yanya __.._ 100 ton vn"'D. koya--x-A ... bahiale paramı 
~pleri. meslekleri itibarile ~""" J- da~ IUÇla Le.ı Ka 
•-1.U a...a:ıen 22 komite tarafın. pk bqday 4,35 lmnıftan, 200 -1.•• • "nd ...:..:..:- L:-:
~ ~ talı lert buğday da 4,35 - 8 Jm •--Tyan ıll'D•_e ua&awu, uına 
dan ayn ayn toplaııtılara çalı- !'Uf arumda ~· D8n d cesada dmapDam yapıımak. 
nlacaklar, istenen yardım bu Anadoladla • Jlnwıla•mm. tadır. 
suretle temin olunacaktır. 22 bir ı.. .. ~.da 
komı• dün seçilmittir. dan ~ ton aert uus y Mlldctel amumt, geçen leDee 

Kmqitelere faaliyetleri ma . r!:~i~~e~ :::a cesa kesilmesini iste • 
llDda uva kurumunun bir me- rqtan, birinci lel't anlar 5,40 
m\1t'U Hfakat edecektir. ~ beyu birinci yama _ Leon Karakq,an. bundan 

Dil• taraftan, Tecim w Ba- .-k Unlar da 7,40 mnı.- a- bqka bir mtl>adildea 380 lira 
düstri odasmca girişilen bu te- almış dolandmnaktan mçlu balun • 
tebbüae muamelltı idare etmek ttt_._____ maktadır. Bldiaeye, altmcı mlia 
üzere daimi bir merkez komite- 1 B rtt•n1 ......:-....1L1n.. et .... - - --'-- c ~ · , ____ , .&.-'---- · · Muall mler i • n UllRIAllA .__, ..... CY,. ...... 
il A\IUUmall ~11.U" et:nıiŞtire "_; --Vll ..... A-:•tİre 
Bu komite oda ı..tını Mitat gezlnUal ·--J-a---r 
N~ ~;!a meclisi üyetinden Muallimler birliği 9 temmuz- •Abone para1armda 3820 
Suat Bara Osman veJıava im· da Bursa ve 16 ağustosta Ana- lirayı simmetine pçirmekteD 
~ ile Bum kunmiunun mü- dolunun muhtelif yerlerine ol • saçla bava p.ıi mcmarlaım&m 
~ileri b\1lw.lacaktlr. komite- mak üzere iki seyahat tertip et- Ragıp, din tevkif-edileıek Udb
nin ilk toplantm bu hafta için- mittir. Bunadan Uhıdala gidi- cı· -ıt.-.._.:ı.ı:~ ..... n-:...:.. 
de yapılacaktır. lecek ve Sunada üç gün kaldık ll&U9.,.._... • .........., .... 

• Dün akp.m saat 18 de Halk tan 10ma fehrimize d&ıillecek- • Hatice, diler adı Kedihlı, 
partisi Beyoğlu kaza merkezin- tir. rUdewcaluk ettiii iddiaıne bi-
de n~Hanı Danitin bqtran- İkinci teyabatte evveli !mü- rind au1h cezaya ~. 
hğmda bir toplantı yapılaqtır. re gidilecek, 10nra Konya, A • Mahkeme, Baticenin teVtifine 
Bu toplantıda, hava kununu dana ve Ulukıfla, Kayseri tize-
bqbıu İsmail Hakkı ile idare rinden Ankaraya IMdlecektir. karar vererek klirtJanm istin • 
heyeti üyeleri de bulunmuşlar, Ankarada dört gb'kaıdıktan tak blldmlitme ~· 
kuruma yapc:ak yardnnlar et sonra febrimize dönlilecektir. • leJceı' ~ IUQ-

rafmda ~"'*·. hl ........ .,..,. ........... 
ta .. de ldllGi..l*-lill(#·:fJ -:"': tıa yapılarak a1macô lanidn mahömnelsi din 1 in-

.. ·.vttt · İstanbul belediyesi şehir ban- ti ihtisas mahkemesinde devam 

~. ~=~~-
Bava tainimuna üye yazımı serleri vermefe karar ftl"lnİ§tİr. daha çafın1muı için bqka ~ 

.1-- :ı_ edi Dün" d bir Hazırlanan brogram bugünden ne barakılmıplr. 
~vlUD etmeAt r. e itibaen tatbik edilecek, bando Suçlularm gayri mevkuf ot.. 
çok yurttaşlar müracaat ederek ilk olarak Fatih parkmda çala- rak muhakeme ediJme1eri )'Ol1lll 
üye yazıbmflardır. Bunlar ara- caktır. dairi istek mıb1remece kabU1 e
sında viliyet baytar direktörü Tesbi' edilen Ciipr gilnler ve dilerek mevkuf olınlır tabliye 
Etem Elevlioğlu ile baytar me- yerler tunlarc:hr: edilmif1erdir. 
murları üye yazılmlflar ve bun- Haziranm. 27 linde Gtilhane 
!ardan ı.. .. w.;. İıtanbul inhisar • parkmda, 29 unda Sultanabmet • Çalnmlr tap &çamtılm •1 

1ar bqm~Ulğünün 342 me • ~ temmuzun 2 sinde dan suçlu Gevaat, ikon ve Ta-, 

muru yılda 821 lira 40 ~ ~ =••;:::.: ::n ... ~ ~-UU. 
vmmeyi tuhhilt ederek yardım 4 ünde Kadıköy belediye öniUı- zerlerinde yakalanma 9500 çak
cı tlyıe olm~. de, 6 11111da Beykoada, 8 zinde mak tap ~her 8çGnllD de 9 

Per'abya ve Kariyo kollektif Giilbanede, 10 unda Bakırköy sar ay bapBine ve 237 liıa para 
tifketl 100 lira tebeııa ve me. belediye bahçesinde 14 dünde cuuı ödemelerine karar -Teril-

kmunm lmlecWclir. Şimdi Spf
yadadır.Jlllim maçlara bdm
Roman,. ~e dönmllt eJa.; 
caktlr. 

murlaniidan Hayim Kariyo, J. _Y_alovada. __________ m._· ------------.-
Ypo Perabya ve Salvator Ya· '° Perahya yirmişer lira taah • 
hüt etmitJerdir. 

Diler taraftan 7 temmus pa
sar gtüıü hava kurumu Beşik -
tat bft kola tarafmdan Şeref 
nadmdit ubah aat ondan ak • 
f&ll1 on dokuza kadar tanmmq 
pehUvanlarla liunmı menfaatine 
bir gllres tertip edilmiftir. 

Tosya Belediyesinden~ 
l - TOllp. kaiabasmm tenviri için Nafıa Vekile-

0 

tince tasdikli proje ve prtnameleri mucibince yapılaca 
42926 lira ketifli elektrik tesisatı kapUı zarf usulile-w 
otuz dn:müddetle ebiltmeye tonulmıqdur. 

E. ..... ltDDll\flP millt ta• 
1alp1n,da 27 defa hı*~. 
MilU 8PCll: madalyeeini a1m ye
,._ fatbolmclm. 

Brandabara : Sofyaya Pim 
milU MltılMı aat b* veya Jaa
findadar. BUe de Alda ...,.. 
adttır.; 

htanbul uliye mahkeme.I birinci 
• ...._ dalreaiMm 1 Ruinec1ar slft
UIJ ubibl B..,..._ Yewta'IJde Ka· 
Nlııol ...... celep llautntı o.. 
mu Mail aleyhina açıJuı •e :aaım. 
ldSylnde Tapan cac!deeincle matuar
nl bahmdup anaya vaki tecaY8ien 
men'i talebine mltedalr olan davadan 

dola11 lbmetıtlu humnm meçhu
B,eti baHbiJe Daaea ftld teblilata 
raiiıien maay)eia slncle mal-keme,e 
ıelmqen munwUeJfi OllDlll Nuri 
llaldanda mubıkemealn pJabea de
vamma ft .. bu ppp branmn am-
11\D 141 lacl maddeli madbi8ce iJI. 
nen tebJiline ve Oimaa Nuri namı
na ola tapa kaydmm " ıereae 
mlcldei DMD!DI o.Jaa tapu lelledfnln 
mahıD• tatbUdle mlnultlnftla ma

ı.ıun kimin tarafmdl olclutunım ta
finl lpal ke,fi1etln ehll9Ukufa lla
valetıiıM Te mahıbmmin ele H-1-935 

aat 14 de 1malalmaema kanr nril
'DİI oldapndan o1Yeçhlle tutiri ft 
..,. • .,.,_ dlftnhanlline talik 1nhun 

2 - Ebi1tme müddeti 18 Huiran 935 tarihinden 
baelayar.ak 17 Temmu 935 çarpmba siinii -ton 
altıya kadar sürecekdir. 

3-Zarflar o cün saat ıs ee adar Tosya Belediye endi 
menine verilecek, ondan eonra kabul edHmi,ecekdir. 
İhale T~4a Belediye Dairesinde Encümen Odasında 
yapdacakdir. 

4 - Talihler ketifnamenin y6zde yedi buçufu nia
betinde teminat akçesjni ya nakden, yahud hülaimetçe 
ta1Urmul bankalardan birinin teminat mektubunu vere
ceklerdir. 

5 - Proje ve fenni prtname 6meldedn İetanb'ulda 
Taksimde İatikW apartmıanmda mtibencli• Hasan ffi .. 
let'den bedeli mukabilinde tedarik eclilebileceii cibi An· 
kara Nafıa Babnhğmda ve Tosyada Belediye dairesin ... 
de görülebilir .Eksiltme eartnameleri ömeii bedel8is 
olarak Belediyeden isteyenlere ,aaderilir. 

~ - Teldifnamelere tasdikli ticaret odası sicil S\U'etle. 
ri ile birlikde intaatı deruhde edecek Nafıa Balranlıtm· 
ca ehliyeti musaddak mütebmıa ft mühendisin teab· 
hütnamelini, tirketler namma verilecek tekliflerde bun· 
dan balka eirket miimessillerinin aelilıiyetleri clerecesi• 
r-.i gösterir re1111i veki1etn8me1eri ve 2490 numarals 
kanunda göateri1en diler evrak ve veaikalan rapt eune. 
leri lhmıcjır • 

FJmilU. ve ihale 2490 numaralı 
~ • 3f7ı 
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Aya -Teodozis kilisesinden dualar okuya-
Empasm hangisi.' 
j ki renk arasında, ihtimalleri 

daha büyük olan rengin empası
nı tercih ediniz. 

Kumarda Mahvolan Koca 
rak çıkan kadın alayı Vefa civarında 
Yeniçerileri görünce bunları bir şeytaıi 

Mesela bir renkten elinizde 
as, dam, onlu veya as, vale, on
lu; başka bir renkten de elinizde 
as, dam, ufak veya rua, vale, u
fak bulunduğu zaman; eğer mor 
dan iki defa oynamak imkanı 
varsa as, dam, onlu veya as, va
le, onlu bulunan rengin empası
nı yapınız. Yok eğer mordan 
ancak bir defa oynıyabilecek ise
niz, as, dam, ufak veya rua, va
le, ufak bulunan rengin empası-

Ayaspaşada Bedriye imzasile 
aldığımız bir mektup on beş se
nedir evli bir kadının kumarbaz 
kocasından şikayetlerile dolu
dur. Kumar yavaş yavaş İstan· 
bulu sardı. Beyoğlunun ve lstan 
bulun birçok evlerinde poker oy
nanıyor. Birçok kadınlar kazanç 
larından veya kayıplarından bah 
scderek yalnız kumar konuşu -
yorlar ve oynuyorlar. Bize mek
tup yazan kadın üç çocuğu ile 
nihayet perişan kalacağından 
haklı olarak korkarak diyor ki': 

bir saat içinde milyoner olmalt 
veya mahvolmak yoktur. Tehli
keyi sezince geri dönmek, zeki 
hareekt edip kurtulmak imkan
ları vardır. Sonra br adam kendi 
hayatı, kendi serveti ve kendi 
şerefile oynayabilir. Fakat bu ha 
yat, bu servet ve bu şeref biraz 
da ibaşkalanna aitse artrk bu o
yunda serbest değildir. Çünkü 
mahvolursa kendisile birlikte 
bütün bir aileyi de mahvedecek· 
tir; ki ona hakkı yok. 

ordusu sanmışlardı 1 
Şilumberger mücadelenin son 

vakalarmı şöyle anlauyor: 
"Artık Türk askerleri surla

rın her tarafından şehre akıyor
lardı. Büyük kalenin her tara -
f ındaki hıristiyanlar korkula -
rmdan ne yapacaklarını şaşır

mışlar, canlarını kurtarmaktan 
başka bir şey düşünemiyorlar -
dı. Türklerin eline geçmemek i~ 
çin biricik çare firardı. Hepsi li
mana koşuyorlardı. 

Bu, Bizans muhasarasının en 
müthiş sahnesi olmuştu. Sur
lardan kacan son hıristiyan mu 
hariplerini görünce şehrin gö -
beğinde toplanmış olan halk 
eteklerine yapışıyor; kadınlar: 

- Bizi kimlere bırakıyorsu -
nuz? 

Diye bağnşarak onları alıkoy 
mağa çalışıyorlardı. 

Türklerin şehre girdiklerini 
haber alanlardan bazıları kadın 
lannı boğ'azlıyorlar ve kendile -
rini kör kuyulara atıyorlardı. 

Bu sırada surlarda yalnız 
Bakşiyardi ailesinin üç çocuğu 
harbe devam ediyordu. 

Peskopos Leonardo bunlar -
dan bahsederken diyor ki: 

"Bu 1 talyanlar Miryandrom' 
un en yüksek yerinde bulunu -
yorlardr. Edirne kapısı civarın
da harp eden bir kolun yanıba -
şmdan Türklerin şehre daldık -
larını görünceye kadar kudur -
muşçasına harp ettiler. Fakat 
bunun faydasızlığını anlayınca 
kendi başlarını kurtarmağa ka-. 
rar \,'erdiler. En büyükleri Pol; 

- Heyhat! Şehir elden gitti! 
• diye bağırdı - Bizde birlikte 
mahvoluyoruz. Ey Güneş tit
re! Ey arz inle! Şehrimiz zapte
dildi. Kardeşlerim! Artık çar -
pışmak zamanı değil, eğer müm 
künse kendi selametimizi dü -
şünme zaı:namdır! 

Bunun üzerine üçü de gemi -
lerine atlayıp kaçmak için dört 
nala atlarını sürdüler. 

Yolda Türk müfrezeleri ile 
karsılaştılar. Fakat atlarının 
sağlamlığı sayesinde Türk pa
laları altında can vermekten 
kurtuldular ve Galataya ulaş -
tılar. 

Fırances ise Horeya (1) ci
varındaki surlarda harp eden 
Kiritli gemicilerden şöyle bah
sediyor: 

"Bunlar çoklult değillerdi. 
Vasil, Aleksi ve Leon burçları
na sığınmışlardL Türklerin elle 
rine canlı olarak düşmemeğe 
karar vermişlerdi. 'öğle vaktine 
kadar öyle inatlı bir mukavemet 
gösterdiler ki, İkinci Mehmet 
bunu haber alınca kendilerine 
hayatlarım tahsin etti ve kılla
rına dokunulmadan şehirden 
gitmelerine müsaade etti.,, 

Bu sırada (2) halktan ve as
kerden bor çoğu Ayasof yaya 
dolmuşlar ve kapıları kapamış
lardı. M uhasaramn sinirleri boz 
duğu günlerde bazı ihtiyar ke
şişler, "bu şehir Türklerin eline 
düşemez. Eğer onlar surları yı
kıp içeriye girmiş olsalar bile 
ancak Aya sof yanın önüne ka -
dar gelebilirler. Burada o za
man İsa mucizesini gösterecek 
ve Meryemle melekler o densiz
leri mahvedeceklerdir,, diye bir 
sürü kehanetler ve palavralar 
savurmuşlardı. Bunlar işte bu 
kehanetlerin hakikat olacağı ha 
li beklemeğc karar vermiş olan
lardı. 

Artık surlarda tek Bizansh ·ve tek IAtin kalmamıştı ..• 

mmın dilleri tutuldu, bir kısmı 
delirir gibi oldu; sonra hep bir
den çığlıklar atarak çil yavrusu 
gibi dağılıverdiler. 

Bu sırada muzaffer Türk as
kerlerinin naraları her tarafı 
çmlatıyordu. Bu naralar henüz 
evlerinden çıkmamış olan çoluk 
çocugu ve genç kızlarla kadın
ları sokaklara fırlatıvermişti. 

Diğer taraftan Sen- Teodoris 
kilisesinde de bir başka alem 
vardı. 

tüyleri diken diken olmuştu. 
Bir an gökten inmiş bir şeytan 
sürüsünün içinde kaldıklarını 
sandrlar. 

• Limanda ise bir oaşka hercü 
merç vardı. Zencirlerin gerisin
de toplanm~ş olan İtalyan ge -
milerinin tayfaları Sarayburnu 
civarında surlara tırmaıunağa 
çalışan Türk genıicilerile bir 
harbe tutuşmuşlardı. Lakin bu 
harpten ziyade bir kudurganlık 
bir delilikti. Zaferi elle tutmuş 
bir donanmanın mürettebatile 
baş etmeğe imkan mı vardı? 

Türkler bunları kolaylıkla pa 
taklayıvermişlerdi. 

nı tercih ediniz. ... 
Diyelim ki morda: 
Kör: 8, 7, 5 
Karo: 8, 4, 3 
Trefl: A, D_, 3, 2: 
Pik: V, 10, 5. 
Elinizde de: 
Kör: A, D, 9, 6, 4 •. 
Karo: A, V, 10. 
Trefl: 7, 5. 
Pik: D. 4, 3. 

var. iki kör oynuyorsunuz. byu
ıa trefl dörtlüsü ile başlanmış
tır. Eğer trefl empası geçerse iki 
defa karo empasr, geçmezse koz 
empası yapınız. 

İki empastan hangisinin seçi
leceği hakkında dün ve bugün 
yazdıklarımız dışında tercih için 
kağıtların bulundukları yerleri 
size gösterebilecek olan dekla
rasyonları. hasımların verdikleri 
kağıtları daima gözönünde tut
mak lazımdır. 

Bugüne kadar bricik kaidele
rini, dekiarasY,ondaki incelikleri 
ilk çıkılan kağıttan ne anlaşıla
cağını, empas şekilleriyle zarar 
ve faydalarım gördük. Yarından 
başhyarak da kozun nasıl oyna
nacağını anlatacağız. 
Bilenler için 

.... Bu böylece on beş seneden 
beri devam etti. Artık o Paşaza
denin ne Erenköyündeki kö§kün 
den, ne Fatihteki dü!:kanların -
dan, ne lzmirdeki yalılarından 
eser kaldı. Biz çoktan mahvol • 
muştuk. Fakat gayrimübadille • 
rin bonosundan istifade ederek 
eline geçen iB bin lira ile son bir 
kaç seneyi geçirdik. Bu 18 bin 
lira bir anda eline geçseydi daha 
evvel mahvolacaktı. Fakat bono 
/arı daha almadan kırdua kır -
dıra, iradın 14 bin lirasmı faiz 
olarak verdi de bugüne kadar sü
rüklendik. Onun Jikrince hayat 
zaten bir kumardır. Kendisi bu 
kuman tazelemekten başka bir 
şey yapmıyor ve bütün bu kayıp 
/arından sonra bir gün hayat o
na gülecek, kısmeti yaver ola • 
cak olursa ihya olduk, gitti. Ge
ne ona kalırsa hangi işte kumar 
yoktur, ki... Şay:ot bir ticaret i§i· 
ne girseydi ve kısmçti olmasay
dı mahvolmayacak mıydı? Tali 
olmadıktan sonra isterse fırın sa 
hibi olsun; insan ya zengin olur, 
ya mahvolur. Ama kendisi bu 
kumarı daha açık, daha sade ola 
rak oynuyormuş. Bu da neden 
kabahat o/sunmuş! ... 

• 
Bu mektup evvelki gün verdi· 

~imiz bir cevaba dair dün "eski 
bir muallim" imzasile cevap al· 
dık. Bu zat diyor ki: 

Meslek sahibi kadınların ev• 
Iendikten sonra mesleklerinde 
devam etmelerine, kocalarının 
mani olmamasını tavsiye ediyor 
sunuz. Bu tavsiye, çocuk sahibi 
olmak isteyen ailelerin aleyhine 
değil midir? l§i gücü olan bir 
kadın nasıl çocuk doğurur, do· 
ğurursa nasıl büyütür? •• 

Eski muallim okuyucumuzun 
bu suali bir asırdan beri sorul• 
muş, binlerce cevabı verilmiş, 
bununla beraber itiraf edelim 
hala mesele halledlimş değildir. 
İş güç sahibi kadınların çocuk 
doğurdukları takdirde ne yapa· 
caklarını büyük devletler, inkı .. 
lapçılar düşünmüşler, bunların 
ÇOCU'kları için müesseseleri ya • 
nmda dair,eler yapmışlardır. Ço
cuklu kadınlar sabah işlerine ge 
lir:ken çocuklarını da getiriyor, 
bu sütnineli, temiz dairelere bı
rakıyorlar, öğle paydosunda gö
rüyor, akşam giderken alıp gö
türiiyorlar. Bunun emsali temiz 
dareler yapılmıştır. Size bir ln
g'iliz kadın terbiyecisinin şu söz 

Bizans payıtahtının büyük, 
küçük her kilisesi gibi Sen - Te 
odoris kilisesi de (3) tıklım tık
lım dolmuş bulunuyordu. Bun -
lar daha bir gece evvelinden bu
raya gelmişler ve _geceyi dua e- CBa di.Ym: ki • ... 

"Tur er şıtr1di~ev1ere hücum ~-" · ~ 
. .. ... ~- T ...,..-••• V .,.........._.., .:-:-..:ı-S..::. :ı,..:._ 

· sinem~ artistinin bir sözü var. 
. ..,..... Bir hikinet değil. Bir fantezidir 

ama sırası gelmişken bu sade, 
güzel lakırdıyı yazıyoruz: 

1 ırn-c·c1u"ö1 ıayuunı • 
"Kadınların birtakrm meslek

lere girmelcrı anneliğe ait birta 
kım ruhi ve bedeni istidatları 
sarsmamış, bilakis kuvvetlendir 
miştitr. Birçok işlere girip çı • 
kan kadınlar, çalışan, didinen, 
yorulan kadınlar, tıpkı köylü 
kadınlar gibi, evlerinde otturan· 
lardan daha çabuli ve daha ko
lay doğururlar. Bir kadın işten 
ve hayattan ne karlar uzaklaştı· 
rrlırsa cinsi işihaya o kadar çok 
maruz kalır: sonunda anne ol • 
mak için zahmet çeker. Cinsi ih 
tirasm çoğalması, kadım iyi an
ne olmaktan mahrıım bırakrr; 
bazr kibar kadınlarda olduğu gi· 
hi kendi zevklerini annelik vazi· 
lelerinden yüksek tutturur ... ,, 

re , J 

mişlerdi. Zfra 29 mayıs "günü 
bu kiliseye adı verilmiş olan A
zizenin günü idi. Ve güneşin 
doğmasile beraber bütün dua e
denler - ki ekserisi kadmdı - el
lerinde mumlar taşıyarak bü
yük bir dini alay halinde ''Dila
tea,, ( 4) taraflarına doğru yü -
rümeğe başlamışlardı. Fakat ne 
olduğunu anlayamadan, birden- . 
bire her taraf tan saldıran Türk 
akıncılarının kılıçlan arasında 
kaldıklarım gördüler. Hepsinin 

ediyorlardı. Bir eve girer gir -
mez ilk işleri bu eve bir bayrak 
dikivermek oluyordu. Bundan 
maksat eve saldıracak bir başka 
Türk askerine bu evin daha ev
vel işgal edilmiş bulunduğunu 
anlatmaktı. 

<Arkası var) 

( 1) Balıkpazan kapusu 
(2) Miçatoviç'ten .. , 
(3) Gül camii 
(4) Bugünkü Vefa 

lstanbul 3 icra Memurluğundan: 
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Kağıoı (S) venn1ştir~ 
(S) bir, (N) iki, (S) üç san

zatu söylemişlerdir. 
(O) Oyuna kör dörtlüsü ile 

başlamış, mor üçlü, (fil onlu 
koymuştur. 

Bir kere karolar sağlarriİanm
ca mora el geçecek yegane ka
ğıt kör valesidir. Fakat eğer (S) 
kör onlusunu dam ile alacak Q• 

tursa yerdeki kör valesini öldür
müş olur. Çünkü karoları sağ
lamladıktan sonra kör asını ve 
ufak körü oynıyacak olursa (0) 
ufak körün üstüne ruayı koya
cak ve valeyi düşürecektir; eğer 
(S) asdan evvel ufak körü oynı
yacak olursa (0) gene ruayı 
koyacak, bu sefer de mordaki 
vale ( S) in elindeki asa kurban 
gidecektir. Şu halde bricik ümit 
(S) in (0) ~u aldatabilmesidir. 
S onluyu kör ası ile alacak, bu 
suretle (0) damın kendi arka
daşında olduğunu sanacak ve 
karo ası ile el tuttuğu zaman u
fak bir kör oymyacaktır. O za
man ( S) mordaki vale ile alacak 
ve karoları yapacaktır. 

Prensip: Sanzatuda bazı kere 
bir kağıdı lüzumundan daha 
büyük k~ğıtla alarak hasımlar
dan birini aldatmak ve ona daha 
ufak kağıtların kendi arkadaşın
da bulunduğu zannını vererek 
morda el tutacak bir kağıt mey
dana getirmek kabildir. 

Hayat varım yoğunu ileri sür
müş bir kumarbazın önünde açı· 
lan kaada benzer. Eğer kazanır
sa saadet te, refah ta, namus ve 
asalette onun iiçn .. Ama bir de 
kaybederse felakete ve sefalete 
göğüs germeye hazır olsun. Ba§ 
ka oyunlarda olduğu gib bunda 
öyle kolayca hile yapmaya da 
gelmez. 

Ayaspaşadan bize mektup ya 
zan kadının kocasını şunu hatır
latmak lazımgelir ki ne hayat, 
ne de fırıncılık hiç te poker oyu
nuna benzemez ve ikisinde de 

iktisat Vekilliğinden: 
İstanbul'da bulunan Türk ve Ecnebi ve Sigorta Şir" 

ketleri ve ikraz ve rehin işlerile uğraşan müesseseler ve· 
sair alakadarlar Vekaletle olan işleri için t!=lnzim edecek· 
leri evrak ve vesaiki bundan böyle doğrudan doğruya 
Ankara'daki Vekalet Merkezine göndermeleri ilan olu· 
nur. (3481) 

Kartal Belediyesinden: 
Kartalda yaptırılacak olan 4938 lira 5 f Kuruş Keşrl 

bedelli fenni mezbahanın yapıln1a işi 22 Haziran 1935 
günlemecinden itibaren işin acele olmasından ötürü 15 
giin müddetle açık eksiltmeye konmuşdur. İhalesi 3 
Temmuz 935 çarşamba günü saat 15 de Belediye Daimi 
Enciimeninde yapılacakdır. Muvakkat teminat 370 lira· 
38 kuruşdur. 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunundaki evsafı haiz isteklilerin Belediye Başkan .. 
lığına müracaatları ilan olunur. (3464) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Birinci derecede ipotekli bulunan yeminli üç 
ehli vukuf tarafından tamamına 2912 lira kıy
rı et takdir edilen Kadıköy Osmanağa malı. Söğütlü 
Çeşme Çilek s. es. 120. 122. 23 y. 44. 44. 25 
No. lu kagir ma odalar boza ve şıra imalathanesi açık 
arttırmaya vazedilmiş olduğundan 2 5-7 -9 3 5 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 ten l 6 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy
meti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılac~~tr. Aksi takdirde en son 
arttıranın taahhüdü bakı kalrr~k üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 9-8-935 tarihine müsadif cu
ma günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapı
lacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 
2280 No. lu kanun ahkamına !evfikan geri bırakılır. 
Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin 
kıymeti mulıammenenin yüzde 7 ,5 nispetinde pey akçe
si veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bu
lunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmı
yan ipotekli alacaklarda diğer alaka daranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile bir.1ikte 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlik
te dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş-
masından hariç kalırlar. Müterakim vergı, tenviriye • · -- •

1 tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf l ! ı l, Birinci ıınıf fenni SÜNNETÇi 

icarcsi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla EMirt fiDArt l ı 

Bazı sokaklarda ise ellerinde 
yanmış mumlar tutan bir takım 
kadınların ağlayarak, ilahiler o
kuyarak dolaştıkları görülüyor
au. Şehrin Türkler tarafından 
&aptedildiğini öğrenince bir kıs 

.. . . . . Evlerde, hususi haatanelerde 
malumat a]::nak isteyenler 10-7-9 3 5 tarıhınden ıtı ha- sünnet yapar. Büyüklerin ;4ıe- ı 
ren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru-

11 
rine devamına mini olmaz. An- ı 

ia-.:ak arttırma şartnamesi ile 34-2218 No. lu dosyaya karadan duet kabul eder. Be- 1'1 

müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görJ:bilecek- şikta, Erib apartımanı Telefon: ı ı 
leri ilan olunur. (3516), ll!!!!i Kabine 44l9S, ev 40621 !!!!. 

Senelik muhammen kirası 3 6 lira olpn Kapalı Çarşı
da Hacı Hasan sokağında yeni 16 numaralı kagir dük· 
kan 936 senesi mayısı sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık arttırmaya konulmuşdur. İstekli olanlar şe
raiti anlamak üzere levazım m\itjürlüğüne müracaat 
etmelidir. Arttırmaya girmek için de~ lira 70 kuruşluk 
muvakkat te'minat makbuz veya mektubile bera~er 
ihale günü olan 10-7-935 çarşamba günü saatj5 de dai
mi encümende bulunmalıdır. (İ.) ( 3483 ). 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
INGILIZ SiYASASI 

Eden'in Seyyahati 
Le /ourna!dan: 

t İngiltere ile Almanya arasm
'da deniz silihları etraf mda ya
pılan anlaşmadan sonra Eden, 
Ingiltere ile Fransanın yekdiğe 
rile açıkça anlaşmaları için ya
nn Parise gelecektir. Eden bu
rada karşısında Laval ve Piet -
riyi bulacaktır. Biz Edene hüs
nü niyeti şüpheli olan bir dev; 
letle müzakereye girişmekte 
haksız olduğunu söyliyecek de
ğiliz. Bunu 16 martta söylemek 
laznndL 

İngil terenin fena bir iş gör -
aüğünü de söyliyecek değiliz. 
Bu da manasız bir şey olur. İs -
tikbalin bütün kararsızlıklarına 
rağmen Alman filosunun İngi -
liz tonaj miktarının yüzde 3 5 
nisbctinde tahdit etmek ve Al -
manyanın İngiltere ile evvelden 
anlaşmadan bunu değiştirme -
mesini temin etmek şayanı dik
kat bir zaferdir. 

Biz İngiltereye bu zaferin 
a la Pyrrhus olduğunu söyliye
cek değiliz. Bunu lngilizler her
kesten daha iyi bilirler ve Al -
manları da tanırlar. Onlar itila
fm hakikatlerini tefrik edecek 
kadar açık görüşlüdürler. İtila
fın esasen hafif noktalan da çok 
tur. 

Yüzde 35 nisbeti deniz reka
beti geliştiği takdirde mevzuu 
bahsedilebilir. Hatta denizaltı 
gemileri için bu esasın yeniden 
gözden geçirilınesi esası kabul 
edilmiştir. · 

Fakat İngilizler her ihtima
le karşı alınacak kararın kontro 
Iundan çekinmektedirler. Daha 
haklı olarak biz İngilizlere kü
çük bir Brest-Litowsr vücudc 
getirdiklerini söyliyecek deği -
liz. Ayrı bir barış olmak için sa
va~ olması lazımdır .Anlaşmak 
hususundaki gayretlere devam 
edilmesi lazım geldi&ini ve Al
ınanya ile bir itUlf ~aresl aran-
ması icap ettiğini biz herkesten 
evvel söylememiş mi idik? 

Yine İngilizlere bizim fikri -
miıce tesaci1dün bir vesayet ol
ması lazım geldiğini de söyliye
miyeceğiz. İngilizler, Almanya 
ile anlaşmak çaresini buldukları 
için Fransanın vaziyetini tehli
keye düştüğünü söylenmiş ol -
saydı ayru söz sarfedilmiş ola
.r;aktı. 

İngiliz dostlarımıza şunu söy 
liyeceğiz ki Versay muahedesi 
biz onun yerine başka bir mua
hede konulmasına muvafakat et 
medikçe daima baki kalacaktır. 
İngilterenin, Fransanm ihtiya -
cına uyan tonaj nisbetini kabul 
etmesinden anladığımız da bu
dur. İngilizler kendi emniyetleri 
için Almanyadan üçte bir nis -
betin kabulünü istemekle, anla
malıdırlar ki Fransarun emniye
ti de kara ve hava kuvvetleri a
raaında makul bir denkleşmeyi 
icap ettirmektedir. 

Zaferlerinin bizim zarammza 
olmadığını isbat etmek vazifesi 
yine onlara aittir. 

/ournal des Debats'dan: 
Journal des Debats, İngiliz -

Alman deniz uzlaşmasında İn
giliz durumunu tefsir ederek, 
şöyle yazıyor: 

" Öyl düşünüyor ki Laval, ge 
rek siyasasının genel prensiple
rinde olsun ve gerek deniz ve 
hava andlaşmalarında olsun, E
dene karşı hiç bir f edakirlıkta 
bulunmamıştır. Fransa hükU • 
metinin, bugünkü durumda, 
görülecek ödevi vardır. Deniz 
veya hava işleri hakkında, eks
perler arasında geçecek her tür
lü görüşmelere katılmaktan çe
kinmek _gerektir demiyoruz.. Biz 
yeniden özgür (serbest) olaca
ğız. 

Ancak gerek bizim kendi 
menfaatimiz ve gerek Avrupa
nm asığı icabı olarak, İngilte -
reyi Alman işlerini daha iyi de
ğerlemek durumuna ulaştırmak 
ödevimizdir.,, 

Temps'dan: 
Edenin Parise gelişinin so -

nuçlanm inceleyen Temps gaze 
tesine göre1 İngiliz siyasası ile
ride, Lokarno andlaşmasına il
gili bir hava uzlaşması yapılma
sı için çalışacaktır. 

Bu gazete diyor ki: 
''Fransa, böyle bir sözbağı i

çin yapılacak konuşmalara gir
meyi reddedemez. Fransa, bu 
söz bağının 3 şubat kararında 
tasarlanan genel uzlaşmanın dı 
şında yapılmasını kabul ede -
mez. 

Diğer taraftan, batıda bir sal 
dırnn olduğu takdirde, Lokar -
no andlaşması ile gözetilen a
ni yardımın beklenmeden sağ -
!anması lazım geldiğinden, bu 
yardımın teknik şartlan hakkın
da karşdrkh inancaya varabil -
mek için çalışılmaktadır. 

BU n-. Loa .. - •• .., .. w. .-
mek istenildi~i takdirde, kara 
kuvvetleri meselesinin haklı bir 
şekilde kotarılmasına, orta ve 
doğu Avrupasına ilgili andlaş • 
malarm yapılmasına imkan nis
betinde çahsmak, İngilizlerin 
menfaatleri icabıdır. Kara kuv
vetleri meselesi kotarılmadıkça 
bu işte hiç bir kesin ilerleme el
de edilemez. İngiliz nüfuzu, bu 
bakımdan Berlinde faydalı so
nuçlara varabilecek bir rol oy -
nayabilir. 

Alman avukatları 
Koelnische Zeitung'dan: 

Almanyada bulunan 18.800 
avukattan yüzde 42 sinin ka
zançları geçen sene zarfında 3 
bin marktan aşağıdır. 
Şurasına işaret .etmek laznndır 
ki, bu kategorideki avukatlar a
rasında 1200 - 2000 mark kaza
nanlar da vardır. 

Bu avukatlardan ekserisinin 
ameleler ve memurlar gibi ihti
Y;rh~a kendilerini besleyecek 
hır ~raya malik olamamaları 
demektir. 

~· --4 ... ""!!a __ ___,-..--

Generalının Çin -
dair duşüncesi 

Bir Mançuko 
Japon ilgilerine 

UÇ MUHIM iCAT 

Hava Taarruzuna Karşı 
Chicago Tribune'den: re uzunluğunda ve 184 libre a• 

ğırlığmda bir tüfektir. Bunu bir 
tek asker yere yatarak kullana· 
bilmektedir. 39 onsluk 8 menni 
alabilen bu tüfeğin menzili 6500 
metredir. 

-· 
• 
f 

Britanyada alakadar memur
lar, son hava eksersisleri esna
sında hava hücumlarına karşı 
korunmak için yeni bir vasıta
nın tecrübelerini yapmışlardır. 

Bu vasıta seraptır. Bu, ismin
den de anlaşıldığı veçhile, şehir
leri düşman hücumu karşısında 
saklayan bir bulut değil, belki 
düşmanı aldatan hakiki birse -
raptır. Tecrübeler esnasında 
Londrayı Brighton'a bağlayan 
şimendifer hattı böyle bir bu -
lutla kurtulmuş ve Manche'den 
gelen bir filoya buraya doğru 
uçup Croydon'u bombardıman 
etmesi emrolunmuştur. 

Tanktaki Japon (lngilize) - Geri <lön ve kendine elzem olma 

Filhakika tayyareler uçmuş -
lar ve Croydon'un üzerine ha • 
yal1 bombalar atmışlardır. Fa -
kat neticede anlaşrlmıştır ki, 
tayyareler asıl bu mevkie değil, 
belki oradan 40 kilometre uzak
ta uçmuslar ve serabın hayaline 
aldanmışlardır. 

İngiliz makamları bu serabın 
sırnru gayet sıkı bir surette sak 
lamaktadırlar. Bunun yalnız 
muhtelif kesafette ve renkte du 
manlardan yapıldığı malUın • 
dur. 

yan şeye karışma! .. 

Je suis Partout'dan: 
Japonların kullandıkları "As

ya Asyalılarmdır,, tabiri, Birle
sik Amerikada kullanılan " A
inerika Amerikalılarındır,, tabi· 
rinden yani Monroe prensibin
den çok farklıdır. Asyalı fikri -
nin yeniden doğmasile beraber 
dünyaya gelen "Asya Asyalıla
nndır,, doktrini, şu büyük esas 
üzerine bina edilmiştir: 

Asya, Asyalıların elinde bulu 
nacak ve onlar tarafından koru
nacaktır. İdeali, Avrupalıların 
elinde bulunan Avrupa, Ameri
kal:r.ların elinde bulunan Ame
rika ile teşriki mesai ederek 
dünya barışına y a r d ı m 
etmektir. Bu formülde katiyen 
inhjsarcı bir mana aranmamalı
d.u:. Bu diiml.a...ii2ar:i~..-eVGııt 
"diğer devletlerle beraoer teşri-
ki mesai etmek ve barış fikrine 
ulaşmak için takip edilen siya
sanın ilk kademesidir. 

DoOu kUllUrU 
Asyanın yüzlerce senelik bir 

tarihi, ve kendisine has bir me
deniyeti vardır. Meiji devresin
de batının medeniyetini emen 
Japonya, bu medeniyetei, kendi 
kültürü ile ahenktar kıla· 
bilmiştir. Batı medeniyetini 
temsil ederken, kainatın hiç bir 
yerindekinden aşağı olmayan, 
yeni bir kültür mexdana getir • 
miştir. 

Biz şarklılar, şiındiki şerait 
dahiilnde yaşayabileceğimizi ve 
kendi medeniyetimizi kendi 
ananelerimizi muhafaza edece
ğimizi zanneyleriz. 
Eğer Asyada barış ve nizam, 

komünist Rusya ile teşriki me
sai ederek elde edilemezse, ve
yahut uluslar kurumunun mate
rialist boyunduruğu kabul olu -
nursa, Asyanın hayatı bütün ka 
rakterini ve bütün manasını kay 
heder. 

..• Asyada Mançuri hadisesi 
patlamadan evvel, Çinde, gerek 
Rusyaya müracaat ederek ge
rek Avrupanın veya Amerika -
run yardımını istiyerek, Japon -
yaya karşı bir vaziyet almak e
meli güdülüyordu. Çin Japonya
dan azami derece çekingen dav
ranıyordu. Çinliler bu politika
ya d~~a~ ederek Japonya ile 
her~ turl~ ekonomik ilgileri kır
maga URraşıyorlardı. 

Harp sonrası deCrşiklikleri 

N orth China Hcrald 

dahilindedir. 
Bugünkü vaziyeet dahilinde 

Japonya katiyen Çinden toprak 
itibarile bir şey istemiyor, onun 
arzu ettiği şey, Mançukuo ile e· 
konomik teşriki mesaidir. Biz 
Çinlileri bu yeni devleti tanı -
mağa sevketmiyoruz. Eğer bun
lar, Japonyayı harekete getiren 
fikri bilmiş olsalardı Asya me
deniyetinin muhafazası için eı .. 
birlik ederlerdi. 

Biz Şark cihetinde Rus ko
münizminin ciddi bir surette i
lerlemesi tehlikesi karşısında -
yız. Mançukuonun tesisi ve J a
pon Man~ukuo protokolunun 
imzası Rusyanın uzak şarktaki 
tevessü arzusu önüne bir tunç 
duvar halinde dikilmiştir. Fakat 
_R~,:a ~; ... ı..: .... «ı<'- c_;.., T~i .. ~ic.--
tanrna da nüfuz etmek istiyor. 

Buna karşı yegane mukabil 
manevra, müşterek endüstriyel 
müdafaa için, Bir Çin - Japon 
ekonomik birliği vücude getir -
mektir. 

Çinin bugünkü ekonomik şe· 
raiti nazarı dikkate alı:nırsaı 
böyle bir anlaşmayı yapmak için 
kaybedilecek bir dakika bile 
yoktur. Ancak bu suretle krize 
karşı konabilir. 

MUşteri Çin 
Vaktile ihracatcı bir memle • 

ket olan, yani ecnebiye satın al· 
dığından fazla mal satan Çin, 
bugün tamamile ithalatçı bir 
devlet haline gelmiştir. Çok u
cuz olan Japon mallarım redde
derek, yüksek fiyattaki Avru -
pa ve Amerika mallarım alma
ğa mecbur olmuştur. Bu ticaret 
politikası uğrunda geçen sene 
memleketten soo.000.000 yen -
lik gümüş madeni çıkmıştır. Bu 
ticaret siyasasının diğer bir so
nucu şudur: 

Çin, İngiltere malı hasır bir 
şapkaya 5-6 yen vermektedir. 
Halbuki Japon malı kullanırsa 
bunun ancak 1 yen verecektir. 

Bunu görünce insan, Japon a
leyhtarı kimseler ve tah~atçı
lar tarafından köylülerin yük -
sek fiyatta mal almasına acıya
cağı geliyor. 

Japonyaya yapılan boykotaj 
üzerine, hariçten yerleşen Çin· 
liler de müşterilerini kaybetmiş 
ler ve Çine para yollamamağa 
başlamışlardır. 

Halbuki Çine giren bu para 
son senelerde 500, 600 milyona 
balie- oluyordu. Bu yüzden Çi • 
nin ticaret denkleşmesi açık ver 
miş, ve JrÜmüş harice akmağa 
başlamıştır. 

Bu yüzden Çinin bugünkü va
ziyeti memleket içinde ekono
mik bir. keşmekes arzeder. 

E~er Çin bundan aonra Ja
ponya ile alıs veriş yapacak o
lursa, ithalat fazlalığı kendili • 
~inden vüzde 50 düşmüş olacak 
tır. 

Kırmızı, sarı, yeşil, siyah ve 
esmer dumanlar, muhtelif yük
sekliklerde arazinin üzerine ya
yılmakta ve manzarayı tama .. 
men değiştirmektedir. Baz an 
siyah dumanlar amudi bir şe -
kilde yükselmekte ve tüten ba
calar, caddeler, fabrikalar hissi
ni vermektedir. 

İkinci icat ta, beş buçuk met-

irandaki reform 
lngiliz gazetelerinden: 

/ngiliz tıazeteleri, Iran ~ehinıa
nr renreW' na~nruennın yap~ıgı 

şon inkılôp hakkında taf ailcit uer
mektedirler. Bu gaı:etelerin yadı
ğına göre, Şehinfah Hasretleri, 6 
Ha~randa yeni aeçilen Mecliae 6it· 
tiii saman, kendiaini Bakanlar ve 
Saylorılar bqları açık olarak kar
ıılanuflardır. Şehinfah Htaretleri 
verdiji bir aöyle11de bundan dolayı 
aevincini bildirmiı v• 8 Hazirandan 
5onra Pehlevi aerpuıunu atarak her 
ke.sin fapka &'iymeaini emretmİftir. 
Gaz.efelerin yazdığına göre lran 
kadınlarının kıyafetlerinde de bir 
inkılap meydana gelmektedir. Yük· 
aelı tabaka kadmlar ve kadın öğ • 
retmenler, Çadar denilm çartafı at 
mqlar ve Avrupa kıyafetini 6İymİf• 
lerdir. ··---

5 milyon parmak izi 
Evning Standard'dan: 

Birleşik Amerikada şayanı 
dikkat bir rekor kırılmıştır. Po
lis müdüriyeti mücrimler büro
sundaki mevcut pannak izleri· 
nin miktarı 5 milyona baliğ ol -
muştur. Bu 5 milyonuncu fiş, 
Churchill isminde bir katile ait
tir ve henüz kendisi bulunama
mıştır. 

Üçüncü icat, robot bir tayya· 
redir. Bunun sırrı gayet sıkı bir 
surette saklanmaktadır. Maliim 
dur ki Robot kendi kendine ha· 
reket eden makine adam demek 
tir. Bu tayyare de işte bu maki
ne adam gibi kendi kendisine uç 
maktadır. Tecrübeleri şimdiki 
halde yapılamamıştır.Çünkü bu 
nun için bir harp olması lazım .. 
dır. 

İngilizler bu tayyareye Drake 
ismini vermişlerdir. Bu isim bir· 
birine sıkışarak ilerleyen İspan
yol gemilerini hezimete uğrat .. 
mak için hususi bir gemi inşa 
eden meşhur İngiliz bahriyeli
sinin ismine izafeten verilmiş .. 
tir. 

Drake d~şman filoları üstü .. 
ne çrkacak, ve radyo ile idare 
edilerek bu tayyareleri bombar
dıman edecektir. 

Bundan maada Drake'in için
de patlayıcı maddeler de vardır. 
İstenilen dakikada düşman tay 
yarclcrinin üzerine düşerek pat 
!ayacak ve onları mahvedebile .. 
cektir. Drake'in bütün hareket
leri yerden radyo vasıtasile ida· 
re olunacaktır. 

Bununla beraber bu tayyare· 
den müsmir netice alınıp alın • 
mıyacağmı görmek için tecrübe 
yapılması imkansızdır. Bu an -
cak bir harp esnasında mümkün 
olabilecektir. 

- Etiketi kaldırayım mı? 
- Evet, yalnız bana bir baş• 

ka etiket verin. Fiyatını ben ya· 
zarım. Çünkü hediye vereceğim. 

(Ric et Rac) 

Dört ölüm cezası 
ı1 Oviedo, 24 (A.A.) - Harb di· 

vanı Astüri azın (isyan) hareketin 
karışmaktan suçlu Turon ahalisinde 
4 kişiyi ölüm, 36 kitiyi mücbbed, 7 
kişiyi de 12 şer yıl hapis cezalar: 
çarptırnuf, 16 kiıiyi de temize çıkar 
mıttır. 

- Bu genç btni kucaklayacak mı? Razı olurum ama filme al· 

.. Genel savaştanberi, bütün 
d~ya. ulusları arasında ekono
mık hır kollektivizm'e doru gi
d.ild~. Ul~slar şuna kanaat ge
tırdıler kı, arazi cihetinden ge
nişliyecek yerde, komşula:rile 
teşriki mesai ederlerse, daha 
mesut olurlar. Japonyada bu fi. 
kirde idi, o da Mançuride hiçbir 
tevessü emeli beslemiyordu. E
ğer Mançuri daha büyük bir in
kişaf devresine vasıl olursa, Ja
ponyanın Güney Mançurisi, şi
mendifer mıntakasınm mülkiye 

General Doi Hara 
Mançuri ordusu huau~ :--- Kaum resminden memnun mu? Tuha.f §eY.. ben hi~ benzete-mayınız/ ---· 

. .. . . . . . . 
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YARiNiN, 
B(JY0Kl.ERI 

SULAMA 1 

Bal'-"'1Van Hasan kötü bira
öam değildir. Fakat çok huy
suzdur. Bahçede bir çocuk gör
dü mü aklı başından gider. Bu 
hınzırlar, bahçeyi altüst edecek
ler, tunlarm kulaklarmı çeke
ylın.., 

-~,'-.. -t\\)f.ıııezı{ ~~-

Der. Küçük Jale, bahçede ma
sumane oynuyordu. Bahçıvanın 
bu homurdanmasına cam sıkıl
dı. Fakat ses çıkarmadı. Öç al
mayı dütündü. Gözüne, bahçe
nin ıulama borusu ilitti. 

..... 

Spor Ve Polis 
Asri polis her şeyden evvel, 

bütün sporlan mükemmel bil • 
melidir. Polisler fahm müdafaa
nın en evrimli bir şekli olan bok
su ve jimnastiği pratik yapmış 
olmalıdırlar. Hele jüi - jitsü bi 
len polis, en inatçı katil ve hır
sızlan kolaylıkla amana getirir. 
Tabiidir ki, polis, iyi nişancı ol
mak gerektir. Tabanca kadar tü 
f eği de iyi kullanmalıdır. iyi bir 
yüzücü, sağlam bir toför olma
sı da Iizımdır. Birçok şehirler -
de polisler, telsizle mücehhez o
tomobillerde mütemadiyen orta 
lığı devrederler. Polis direktör 
lüğü ile sıkı temas telsiz vasıta 
sile muhafaza ederler. Amerika
da, Mitigan gölü laşm buzlarla 
örtülür. Yelkenli kızaklarla ge • 
zilir. Orada, bu yelkenli kızak· 
Iarı idare eden birçok polis me
muruna raıtlarsmız. 

Yatçılıkta da Amerika polis
leri çok ustadır. 

, . 
Şako kavgası .bitti 

Gazetelerde okudunuz mu, 
Paraguay ile Bolivie arasında 
bir kaç yıldır süren çarpıtma 
sonuna vardı. Vuruşmanın se • 
bebi: iki ülkeyi ayıran ve bir 
çöl bölgesi olan Şakada hudut
ların çizilmesi. 

Geçen yüz yılın başma kadar 
buraya bakan yoktu. Çünkü 
kumsal ve k11ır araziden iba -
retti. Ancak son zamanlarda 
Şako için çarpı,makta idi. •• 

Güney Amerikanın ıu dev • 
letleri işe karıştılar: 

Arjantin, Bresi!, Uruguay, 
Şili, Peru ve Birlefik Amerika 
devletleri. 

Buenos - Aireı'de imzalanan 
bir protokil ile Bolivie ve Pa -
raguay, muhasemeyi kestiler. 

tilr <le eski demir çember gor- Çarçab\\k ordulannı terhis et -
tfü. Alrlma -..~-.IDIJıll.ll:~ra~+ meği taahhüt e~ilcr. Saki iainL 

T -ttc f Ukarkf n1ikumetlerin ha • 
Boruya eski demir çemberi ger- kemliğine havale ettiler. 
gin çaktı. Bu neye yarar diye- İşte herkesin sevineceği ha • 
ceksiniz? Resme iyi bakınız, yırh bir hadise ••• 

bahçıvan borunun bir tahta al - O y U N L A R ı 
tında kmldığmı gördü. Boruyu __ _ • 
şiddetle kendisine doğru çekti Kurutma kladmdan canh el 

Bu çekilişle gergin demir çem 
ber yuvarlak şeklini aldı. Boru
yu bu harekette beraberce sü
rükledi. Ve bahçıvan borunun 
kal'flımda mükemmel bir duş 
yaptı. 

Doıtum, ÇQk yediğim için şiş
nıanladığunı zannetme. Tam ter 
aine. Ben, kanaatliyim. Çok ya
~ ve sağlığı korumak için 
bulunmuş olan biricik çare az 
)'emektir. Her gün sabah kah-

Çok basit olan bu tecrübeyi 
yapmak için şöylece harekete
diniz. Muvaffak olursanız, her -
kes şaşa kalır. 

İyi cins bir kurutma kiadı Ü· 
zerine elinizi, parmaklar iyice a
çık olarak koyunuz. Bir kurşun 
kalemle, parmakların ve elin et
r~ını çiziniz. Bunu açıkça kesi 
nız. Parmaklan falanjlarmdan 
bükünüz. Yani parmaklan üç ve 
baş parmağı iki defa kıvırmız. 
Bu kaad eli az suyu olan ıslak 
bir tabağa koyunuz. Elin yavaş 
ça açıldığını görürsünüz. Gö
renler, bunu şaşarak seyreder -
ler. Kiaddan canlı bir el! ne şa. 
Şdacak şey. 

yumurta yeter. Masaya baknuz, 
şu yumurta! .. Mübaliğam yok!. 

Çiçekler de mavi ve kımun 

P.aIDuktandir, renkleri Y.tfildir. 

VAPUR TARiFELERİ 
KÖPRO. HAYOAltPA$A ·KADIKÖY 

ı5 Ma:yu W tarihiaden itibaren 
(Hwsla) 

Köprüden 
Ka1JuJ 

H Pata· Kadıkl51'1l· 
daa K. ne Va"' 

630 x 
700 x 
730 D 
735 x 
735 X E 
100 
120 x 
130 D 
140 E 
140 D 
905 Toroı 
9 45 X Ackııa • 

1020 
1100 x 
1150 x 
1230 

H41 
718 

7 53 
753 

840 

900 
923 
ıo03 

11 ti 
1208 

ıs ıs x 13 ss 
14 00 X Anbra mubtclit14 ıı 
14 30 14 48 
ıs 10 x 15 21 
1550 x 1608 
1625 
1645 x 
17 00 
17 25 Adapuan 
1750 x 
1100 

1705 

1743 
1810 

11 30 Ankara aür'at 18 41 
l85S X UI 15 
1910 
1945 x 
2030 x 
2110 x 
2230 x c. 
2S 45 x A. ______ ... 

20Gı 
2041 
2130 
2250 
2405 

653 
7 23 
7 50 

ua 
120 

150 
155 

921 
ıo08 
1040 
1123 
12 lS 
1250 
1331 
1423 
14 53 
15 33 
16 ıs 
1640 

17 lS 
1748 

lllS 
1853 

Ul25 
2008 
20 5S 
213."i 
225-"i 
2410 

A. İIU'etli aeferin treni cuma. puartesf 
dnleri i'1er. 

B. İ'8retli aeferin treni pcqembe •e Pil· 
ur ııünleri i•ler. 

X lpretli •ferlerin Banli~ trealerile 
iltiaakı vardır. • 

KADIKÖY· HAYDARPASA • KÖPaO 

ıs MQJS 935 tarihinden itibaren 
(H• siba) 

Kad~ H.Pap-
yündeD it. dan x. 

625 
uo 
700 
IOOD 

IOSB 
830 

900D 

905B 
140 

1020 
1050 
1140 
1uo 
1305 
1345 
1435 
1500 
15 40 
1820 
ı .. so 
1'7%5 

...17 '5 --1830 
1100 

1945 
2020 
21 10 
21 S5 
2305 

635 x 
7SI X 

105 XD 
110 x 
145 x 

6 50 
'53 7 20 
120 
125 
825 
150 
90S 

' 920 o ıs Ankara lilr'at 11 35 
915 035 
141 x ıoos 

1028 x 1043 
10 58 Adapuan lJ IS 
1141 x ı203 
12 40 Ankara mubtelft 12 SS 
1315 X 1S30 
1355 x 1410 

UOIX 

1621 x 
ı115 x 

1115 x 
18 40 Adan• 
1908 x 
1935 x 
19 SS Toroı 
2028 x 
2120 x 

2205 x c. 
23UXB. 

1455 
15U 
1600 
1643 
1710 
17 35 
17 "~ 1au 
1835 
18 55 
192S 
19 55 
2001 
2043 
21 35 
2220 
2330 

C. !$&retli teferlerin trent t Haslrudu 
31 Blriacl T-.rine kadar l'1er. 

D. t.aretli ıeferler cuma dilleri ,.pdmu. 
E. fearetll aeferler came cUnlert npdır. 

Si.U tipili ve tiddetli hrtmab hawalardı 
npurlar bahınduklan mahanerden bueket 
etml)'ecelrler barmmak mltmkfln ohm· 
na iaeleleri tatm~cak. phat daha w
•eı terlreclebileceklercHr. 

-

ı Okuduklarımız, Duyduklarımız J 

Bir Markiye Yüzbin Dolara 
Mal Olan Arabacı Kızı 

Brighton kasabası Londraya 
yakm plajlann en meşhurudur. 
Yerli olaraık burada oturanların 
adedi büyük bir yekWı tutmaz. 
Fakat yazları deniz mevsimin· 
de Brighton'da bilhassa hafta 
sonlarında yer bulmak bir şans 
işidir. 

Dorothy Haıseley, babasmm 
ekmek arabasına binmeği öğ· 
rendiği gündenberi bütün Brigh. 
ton'lular tarafından lngiltere
nin en sevimli kızı diye anılma
ğa başlanmııtı. Yavrucak haki
katen çok tatlı ve sevimli idi. 

Elanek dağıtan babası da bu 
biricik kız evlattan haklı olarak 
çok gururlanıyordu. Hatti ana
sının protestolarına rağmen onu 
büyüyünce b~r dansöz yapmak 
emelinde olduğunu da gizleye
mezdi. 

Oolly hakikaten 
dansöz oluyor 
Bir gün dilber Dolly eve ko

şa kop gelerek anasına Brigtı
on'un; Tbeatre Royal adlı kü
çük tiyatros\K'ldan balerin kız 
aradıklarını haber ~rdi ve ken
disinin de müracaat -edeceğini 
söyledi. Sahne adı olaraık ken • 
disine Dolly Teeter iemini ala· 
rak birlcaç saat 80llra tekrar eve 
döndüğü v • it haftada on şilin 
mukabili angaje edildiğini se
vincinden ağlaya ağlaya anla
tıyordu. 

Birkaç zamanlar Brigtıton ti· 
yatrosunda sahne hayatına ah
şan Dolly, gitgide daha güzel
leşiyor, san'at hakkında iyi fi-

1 

O, arbOf ribiydi 

kirler hasıl ediyordu. Bir sene pıştırdı. ikisi de bundan müte-' 
kadar b::yle devam ettikten easir oldul...r. ( '::.ıkü genç Dol
sonra ertesi y .ız, Londradan l> 'nin ayağma basmış, Dolly de 
sayfiyey3 celenler arasında buna mukabil ona öyle tahkir· 
Londra'nm Gai • mıb söderle .,.... .lftl ld. .... 

ety tiyatrG9unun Ilı oflan pardon bfl cfi 
sahibi, küçük kasabada Dolty- :ştl Maamaiih bu s~rad~ 
y.i atır---:ecle cöriitiiü Wkit iua da buiunaıı Dolly'yi tanrymı bir 
meftun old~ ~em Ç~ güzel, delikanlı, biru çakır keyif ol· 
hem ~ mus~~t on yedi yqla- duğu için Dolly'nin ayağına ba· 
n~d:ııkı_ Dolly Y' alarak anasının san genci koh . Jan tutarak 
~ozya: .n, ~ a ~asının de- onun huzuruna getirdi: 
nn memnun ... :ti aramda Lon- "M" D 11 •· ad ed 
d • ö..:: .. d·· 191 o y, musa e erse-

ra ya g """' u. · · ı ·1 · · nız sıze ng1 terenın en zengın 
200 bın ingillz 

borç 
Londra'da bir gece tiyatro

nun kapısı önünde talih onu 
genç bir çocukla kazaen çar-

markilerinden dostum Alisbury. 
yi takdim edeyim" diyerek işi 
her iki taraf için de tatlıya bağ
lamıştı. Mariti bu akşam için 
Dolly'den a" talep ederıken baş
ka bir akşam da onu tiyatrodan 

sonra birlikte yemeğe çağırdığı 
vakit Brighton ekmek arabacı
sının km ecın derece memnun 
olmuştu. Cazibe!;: • .: bu zengin 
maridyi kendine çc* Çtlblık eeir 
edeceğini pek ali biliyordu. 

Maamalih ilk da&tluk günle. 
Ti aeçtlctıen aonra kumaz DoOy 
zengin markinin çak zengin ol
masına rağmen 200,000 ln:giliz 

FAYDALI BilGiLER 

lirası borçlu olduğunu da çdk 
g~en ög-rcnmenin yolunu 
b:.ılmuştu. Nihayet marlti ken
disine izdivaç teklif ettiği za .. 
man Dolly, 100,000 İngiliz lira
lrk garanti vennedik:s~ bunun 
imkanı olı..!adığmı söylemiş ve 
marki çar ve .çar bir kolayım 
bulup, büyük annesinden kendi· 
sine kalaca~ mirasm bir kısmı
nı Dolly namına kaydettinniı
tir. 

Maamafih Dolly kocasının 
bütün deliliklerine, prhoşluğu
na. rağmen onu sevmemi§ de • 
ğildir. Beraber hayatı çekil· 
mez bir h;lle getirdiği zamanlar· 
da bile kocasına fena muamele 

BUGUNKU 
PROGRAM 

latanbul 
18.30: Almanca elen. 19: Danı muıikiıl 

(pllk). 19,30: Balalayka orlreıtraaı. Koro. 
20: Haberler. 21.10: Konferına .• 20.30: 
StüdJ'o orkettraıı refakatiyle Münir Nıı
t"ettin - Bayan Bedriye Tiizün. Türkçe 
sözlü eserler. 21: Rad)'o cu ••orkestrası. 
21.30: Son haberler - Bonalar. 21.40: 
Mandollnata orlreatraaı. Gavin kardetler~ 
22.10: Plak neıriyatı. 

BUkref 
13-15: Plik ve duyumlar. 18: Plllr. 19: 

Duyumlar. 19.lS: Pille. 20: Sözler. 20.20: 
Plllr. 20.50: Sözler. 21: Konferana. 21.15: 
Radyo senfonik orkestraaL 22: Sözler. 
22.15: Kon1erin aüreii. 22.45: Duyumlar. 
23.05: Kahve konaerini röle. 23.15: Ya· 
bucı dillerle daJ"Qllllar. 

Budapefte 
10.SO: Plllr. 20.50: Slreç. 22.15: DaJtUD· 

lar. 22.SS: Opera orlrptrHL 25.10: &as· 
ter. 23.50: Allllallca ai;,ual a6aler. 24.10: 
Çinsae mblti-

Moakova 
11.SO: Kouer. 22: Almanca ,..J'IDL ıs.os 

Pr&UDCL 24.0S: Pelemenk'9 ,.yan. 

Roma 
19.45: lasler • P1llr • 86sler. 21.50: !1-

tele 16re proırun :raJ'lllU. (Campari). 
22,50: Sözler. 23: Kuartet konaeri Du
,..mlar. 

Prag 
20.10: P1llr. 2o.ıs: Daf111Dlar. 20.25: 

Pllk. 20.40: Pop6ler ılav prlalan. 21.40: 
Kar11ılr ,..J'ım. 22: Dayamlar. 22.JO: Ope
ra mlaifi. 23.15: Dayamlar. • Plllı:. 23.45 
1ıısiliace duyamlar. 

Var90va 
20.30: Piyano konseri. 20.50: Sözler. 21: 

Ziraat. 21.10: İrlanda mtiziii. 21.45: Du-
111mlar. 21.55: Sözler. 22: "Verbum No· 
bile,, adlı bir perdelik opera. 23.30: Spor 
da)'1111llan. 23.~: Serenad müziii 

Brealau 
21: J>u7111Dlar. 21.10; Ulula1 YIJDD. 

21.45: RadJ'o orlreatraaL 23: Du7amJar. l N O B E T Ç 1 
23.JO: Dau müaiii. ECZANELER 

Hamburg 
20: Liut'iıı piyano müziii. 21: Duyum. s· ~u 'ece nö~tçi eczaneler ıunlardır : 

tar. 21.15: Ulusal yayan. 21.45: Şen ha· ır .. ecıde Betır ~mal - Ankara cadde· 
valar. 23.25: Müzikli proıram aran 24: ainde Eıref - Beyazıtta Cemil - Ktlçuk· 
Halk havalarL puarda Yorii - ~ehzadebaıında Hamdi 

MUnlh - Y enikapıda Sarım - Samatyada Bro
filoa - Seremininde Nazmı - Karactim· 

Ut---• -~ _:... rükte Fuat - Büyükadada Mehmet -20.15: ..... ya)'Jlll. 21.45: Sauoıua H L-Ud T B L-1. ·...ı:-d .. L 
radyo orlreltraıL 23: 1>a71unlar, ve saire. ey..., • anaı- a ...... or .... e -er .. ez 

~- L.ı.. - Fenerde Hilaamettin - Hallrö)'de Ye-
23·30: -r&JIU. ni Türkiye - Kaaımpa .. da Yani Turan-

• Kadılröyünde Büyük - Yeldeiirmeninde 

1 N E MA LAR Uçler - Beıiktaıta Recep - Galatada 
S Hidayet - Taksimde Kanzuk - Pancal
Tl YAT RO LA R tıda Karakin Kürkçiyan - Taksimde Gil· 

neı - E)'iipte Hikmet eczaneleri. 

• Türk : Voronzefin esran - Teh
likeli yollar. 

• Melek ı 30 gUn Prenaeı - Cuuı 
kalbL 

• Yıldız : Gönül tuzağı.:.... Dağların 
kızı. 

• El.._.. : Gece kutu - 27 No. lu 
caıuL 

• Tan : Kimsesiz. 

• Şlk : Maskeli Kadın - Komik· 
ler haftaaı. 

• ipek : Tan&olita - Atk Hüzün
leri. 

• AJkaar ı Denü altı ejderi -
Vahtiler hücum ediyor. 

• ~ : SUriiaUnc Bereket -
77 No. lu caıuı. 

• Milli : Çıldıran dudaklar - Gizli 
define. 

• HiW: Zombi-Tunç vücutlar. 
• Kadıköy Hüe : Gönüller Birle· 

tince. 

• O.a-.. Hile : Atk fırtmıları. 
• Halide ve Altmdmtlan : Şehzade 

bqrnda Turan tiyauoaunda (Bir 
tenlik ccccai). 

• L 1 M AN 
HAREKE rLERI 

Dün limanımıza celeıı vapqrlar : Ban
dırmadan 6,30 da Sıdılrzade, Meninden 9 
da Çaaaldrale, Karadenızden 14,30 da Ka· 
radenls, !zmlrden 15 te Sakar,., !smitten 
16,15 te Ayten, Mudanyadan 17,30 da Tay. 
yar. 

Dun limanan11dan siden Yaparlar: Mu· 
danyaya saat 9 da Aaya, Bandırmaya 21 
de Gülnihal. 

Busfln limananııa ıelecek vapurlar : 
Karabiıadan 6 da BandJrma. AJ'Yalılrtan 
9.30 da Mersin, Bartmdaıı 13 te Antalya, 
Mudan,..dan l 7 de A•J'L 

Bu&iin llmanım11dan ıidecek vaparlar : 
lnnite 1 da A"en. Mudan,..,.. 9 da 
Tanar, IllrenclıriJ'e1e 11 de laıdr, Kara· 
denize 20 de Cumııriyet, Bandırmaya 21 
de Sadıkzade. 

• DAVETLER 

Betilrta• allrerlilr ıubetinden : 
1 - 316 doiutnludan, itibaren Bakaya 

kalan 117ri ial1mlarla 324, 325, 326, 327, 
328, 329 dolunılu ıayri islim erat aevk· 
edileceklerdir. 

2 - Toplanma ctinll 25-6-935 ıunlldtir. 
3 - Nalı:di bedel 24-6-935 akpmma U· 

dar kabl&l cdileccii il1D oltUU&r. 

etmemiştir. Buna rağmen fazla 
iç.ki neticeai marki, çırçıplak so
yunarak gece ıokaıkta dolaş
maktan tutun da Hayd-Parkta 
merkebe binmeğe kadar türlü 
türlü delilikler yapmış ve niha· 
yet zav~ 'Do"ly'yi bir gün fena 
halde dövmüştür. 

Senelerce bu hayata tabun • 
mül ettikten sonra Dolly niha· 
yet dayanamıyarak kocaamm 
kaşanesini terketmiş ve bir ote
le iltica etmiştir. On sene mÜ<i· 
detle ayrı düşen marki ve kan
sı Dolly, kocaamm ölümünden 
bir hafta evvel banşmışlar, fa. 
kat biçare adam çok fazla içki 
kullar "tğı için henüz kırk yaşı· 
na gel ·1eden ölüp gitmi§tir. 

Bütün ümitlerin akaine ola • 
raık ikinci izdivaç neticesinde 
Dolly son derece mes'ut bir ha· 
yata kavuşmuştur. Bu ıeferki 
kocası Londra'lı bir tile.car ol· 
duğu için dilber kaduu almca 
işine büsbütün dört el ile sarıl
mış ve az vakit aonra zengin 
olarak ona ümidin fevkinde iyi 
bir hayat yaşatmağa bqlamış
tır. 

Markiden kalan mirası da ko
cas::un sen in.. ilive eden 
DolJ· Lane· ı'nın ~ zengin 
kadmlan ile aşEk atacak kadar 
lüks bir hayata kavupu' ve 
60llmıa kadar mes'ut yapmıştır. 
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ŞI M Dl 
T ALİSİZLiGE 
UGRAYAN 
SERSERi 
5 numarah ürün!.. Charlot 

nuıı yeni filmi bu muammalr 
sözlerle ilan ediliyor. Acaba, bu 
sözlerin hakiki anlamı nedir ?, 
Filmde iki veya üç şahıstan faz .. 
la kimse yok. İlkönce Chaplin 
ve tabii olarak Paulette God -
dard filmde dahil.. Charlot Pau
lettesiz film çevirir mi? Onun 
:ister nikahlısı olsun, ister olma
sın. Bu güzel kadına karşı Char 
lot'nun büyük bir yürek bağlan 
tısı var. Filmde Al Keeves'de 
bulunacak ... Bunun resmi vazi -
fesi: Charles Chaplin Film Cor 
poration'da genel manajelik ve 
.ikinci başkanlıktır. Unutmama
lı ki Al Keeves, meşhur artistin 
26 yaşında iken en sadık dostla
rından biri idi. Charlot'yu Ame 
rika)a götürerek sinemaya baş
lattıran odur. Charlot: 

"Londranın gizli sosyetesin .. 

·Charlie, Paulet
te Goddard ile 
Evli midir, 
Değil midir? 
teferrüatmı bizzat tanzim eaer. 
Yazılı planı yoktur. Senariolar 
mütemadiyen değişebilir. Şimdi 
den şu veya bu şekilde bir film 
sekilcceği söylemez.Gizli ve es-

filmdir. Onun içindir ki bu baş
lık seçildi.,, 

Al Keeves, bana duvarda asr .. 
h büyük bir Charles fotosu gös
terdi. Bu fotoda Charles otur -
muş olduğu halde, bir konturat 
imzalıyor. Kendilerile bu kontu 
ratın yapıldığı Douglas Fair -
banks, Mary Picford ve D. U. 
Grittit ayakta durmaktadırlar. 

- Filmin çevrilmesine ne va· 
kit başlandı? 

- Geçen ikinciteşrinde ı>aş • 
landı ve birincikanuna kadar: 
muntazaman devam etti. İkinci. 
kanunda Charlie hastalandı. iki 
haf ta işi kestik.· Sonra şef gene 
griplendi, iş gene sekteıe uğra
dı. Evvelisi gün iyite"şerek stüd 
yoya geldi ve işe tekrar başlan· 
dı. Bir haf ta sonra San Pedro • 
ya giderek yerleşeceğiz. San 
Pedro buradan otuz kilometre 
kadar uzaktadır. Orada üç haf
ta kalmak emelindeyiz. Fakat 
bilinmez, belki üç ay kalırız.,, 

- Chaplin'in, son evirdiği 
İilm: 

ŞEHiR IŞIKLARI 
"Şehrin ışıkları,, 131 de ~ev

rildi. O zamandan Seri, yeni bir 
film çevirmediği hayret uyandır 
mıştı. Napoleon fi.imini çevirdi· 
ği ve üç film daha yaptığı ve 
bunları hiç kimseye göstermiye 
rek kasasında sakladığı söyleni
yor. Bunlardan biri şefin aile fe 
Iaketlerine ait in1iş ve o kadar 
muvaffak olmuş ki, Charlie bu
nu hiç kimseye göstermek iste
memiş. Bundan başka daha bir 
çok uydurma şeyler söylendi. 
Bunlar hakkında bana kat'i bir 
diyevde bulunmanızı isterdim; 
böylece hakikat ani.aşılmış olur. 
· - Bu uydurmaları, kat'iyen 
yalanlamağa sizi mezun kıbyo • 
rum. Bunların hiç biri doğru 

Şarlonun hayattaki yhl 

sa Fransanın Vaşington sefare
tine baş vuracağını ilave ediyor. 

BiR MEKTUP 

mi bilemıyorum. Cliarlie, bana, 
hiç bir zaman Paulette ile evli 
olduğunu söylemedi. Doğrusu. 
bana, bunun aksini de söyleme
di. 

Öe bir gece" adlı filmde işe baş
lamıştı. Sekiz yıl sonra Chaplint 
kendi studiolannı actı. Al Kee
ves Hollyvood'a geldi. Eski ar
kada:;ile eski münasebetleri kur: 
du. Chaplin, ona önemli vazife
ler verdi. Bu eski dostu şef'in sa 
mimi maksadlanna elbet vakıf -
tır. Fakat itiraf ederim ki, onun 
la yaptığım mülakatta Al Kee .. 
ves, şefinin sırlarım bana kati. 
yen açmadı. 

Ancak, onun bana verdiği ma 
llımata ve aynca topJadığnn ha
berlere göre filmin başlıca sem'i 
şudur: "Şehirde muvaffakıyet .. 
sizliğe uğrayan bir serserinin 
sergüzeştleri,, .. Serseri orada bir 
sok gülünç maceralar geçiriyor. 
Bir polisle aralarında ttJhaf ve 
gülünç münazaalar oluyor, sirku 
lasyon'un otomatik sinyalleri i
le ba~ndan geçen komik halle • 
re ait birtakım fotolar gördüm 
ki cidden kahkaha ile gülünecek 
§ekildedir. Serseri, kocaman bir 
fabrikada iş bulur. Bin bir türlü 
makineler arasında gülünç şaş -
kınlıklar gösterir. Tecrübesizli -
ğini, beceriksizliğini gösterir. 
Manivelaları ı·anlış çevirir, bü • 
yük tekerlekler içipde hamur gi 
bi ölmek tehlikesi geçirir. Arkct 
claşlarına oyunlar tertip eder. 
muziplik yapar, ustabaşının üs
tüne yağ döker, dayağı yer. Ni -
hayet hapse tıkılır. Hapse tıkıl
masının sebebini bilmiyorum a -
ma, zannederim ki, büyük bir 
grev yüzünden tevkif edilmiştir. 
Bu greve ait parçalar San Ped
ro limanında çekilecektir. Fil .. 
min sonucunu Charlot henüz ta 
yin etmemiştir. 

h<tl--~~_....,IACI-~~.. •I- .. l'-r -L---'- .ı_;_ _ 

lan şayia, ne de kasada saklı şa· 
heser! .. Hepsi uydurma şeyler -
dir. 1931 den beri Charlie ilk 
defa film çeviriyor. Avrupa ga
zetelerinin bu yalanları nereden 
aldıklarını anlamıyorum. Bu uy 
durmafardan ·çoğu cidden insa • 
nı şaşırtacak, endişeye düşüre -
cek mahiyettedir. Chaplie'nin 
NacUa adlı bir genç Rus mugan 
niyesine aşık oldu~una dair Pa
risteki Rus göçmenler kurulu ga 
zetesinin çıkardığı haber de te
melsizdir. Asıl garibine bakınız 
ki L1onda oturan bir Rus göç -
meni bana bir mektup yazıyor. 
Genç Nadia'mn kendi kızı oldu
ğunu söylüyor. Kızmr, taliin yar 
dımma uğradığından dolayı teb 
rik ediyor, Charlie'yu da ötle -
yor. Kıziyle evlenmiyecek olur-

Mektupta şu gülünç fıkra var: 
-ı1K aera oıayor KI, aııemız • _,,cralJc-ı uıt-yıı9a:ı:'1a• "• 

- Goddard, annesile-beraocr 
yaşar, stüdio'ya yakın bir yerde 
oturur. 

Şarlonun aşık 
Olduğu kadın 

Tabiidir ki, oyuncular arasın
Öa Charlot'nun aşık bulunduğu 
bir genç kadın vardır, Charlot 
bütün maceralara ve sıkıntılara 
ancak, sevgilisinin hoşuna git -
mek için katlanıyor. Genç kadın 
rolünü esmer ve güzel Paulette 
Goddard temsil ediyor. 

işte filmin senariosu,çok muh 
temeldir ki bundan' ibaret olsun 
Malumdur ki, Charlot, filmin 
bütün senario'lanm zihninde ta 
sarlar, fakat yazılı bir plan takip 
etmez. Kendi planlarına göre 
oekorlar yaptırdığı zaman ora • 
öa cereyan edecek sahnenin ne 
olacağını hiç kimse bilmez. Her 
şey hazırlandıktan sonradır ki, 
Charlot, arkadaşlarına oynaya -
cakları rolleri anlatır. Birçok 
sahneler vardır ki. son versiyon 
da göremezsiniz. Senario müte
madiyen değişikliklere uğradık· 

PAULETTE GODDARD Şırlonun ıe•rilin 

tan sonra kat'i şeklini alır. O • 
nun içindir ki, filmin son şekli
ni kestirmek imkansızdır. 

Şarlo nasıl 
Çalışır? 
İşte Al Kceves, bana başlıca 

bundan bahsediyordu: 
- Bizim studiomuzda, her 

şey tek bir adamın emrine bağ .. 
lıdır. Charlie. ürününün bütün 

rarlı sandığınız şey bunaan ileri 
gelir. 

- Bu mecburr esrarın sebep
lerini anlamıyorum. Fakat niçin 
bu meraklı ve esrarlı başlığı ka
bul ettiniz? "5 numaralı ürün"? 

- Çok basit bir sebep var. 
Kat'i başlık henüz tesbit edilme 
miştir. Filmden bahsetmek için 
herhangi bir serlevha lazımdı. 
Bu film Charlot'nun "Ortak ar
tistler" için çevirdiği beşinci 

Yüzünüzün Güzelliği 
için Faydah Bilgiler 

KREM 
Yüzünüz için kullanacağınız 

krem, ibaşhca domuz yağı ve la
nolinden mürekkep olmalıdır. 
Deri, yalnız hayvan yağlarını 
masseder. Domuz yağı, şişman 
yüzlere, lanolin de ince ve kuru 
çehrelere rnuvaf ıktır. 

• 
ERGENLiK 
Bayanlar, ergenlik tanesi yü

zünüzde çrkarsa, onu parmakla
rınızla ka§unal_lllIZ· Ka§ınma· 

sına tahammül ediniz. Bunu gi
dennek için, mümkün olduğu 
k~~ar sıcaık su ile yrkaymız. 
Boylece ergenlik tanesi bir an 
evvel olgunla:.ır. Akşamlan, bir 
kaşrk kükürt çiçeğini bir kaşrk 
kolonya suyıma katarak taneyi 
onunla srvayınız. Sabaha bir 
şey kalmaz. eğer kalırsa oksit 
dö zenkli vazelin ile makiyaj 
yapınız, biraz da podra katınız . 

Size, ergenlik çtbanlan için 
bir reçete verelim: 

Bir kahve kaşığı kükürt çiçe
ğini bir kahve kaşığı bala karış
tırınız, bunu her sabah, aç kar
nına ıı.ıt'Ynw:. Bu h~tur ve de-

de böyle utanılacak bir hal vaki 
oluyor!,, 

Charlie işlerinde biraz esrar
lı görünürse de bu hal, birtakım 
uydurma haberlerin yayılmasını 
mazur gösteremez. Görüyorsu -
nuz ki, size studio'muzun kapı~ 
larmı açtık. Her türlü izahatı 
veriyoruz. Doğru değil mil_ 

- Şüphesiz, gösterdiğiniz ne 
zaketten dolayı size teşekkür e
derim. s:ze bir sual daha sorma
ma· müsaade ediniz? Charlie, 
Paulette Goddard ile evli midir, 
değil ~dir? Bu evlenme haberi, 
Fransua emniyet edilecek ve 
Fransız gazetecisi tarafından 
resmen ilan edildi. Bu haber doğ 
ru mudur? 

- Size nasıl cevap vereceği -

~ 
~ -..........__._._'/ 14'1~-~--

rinize taravet verir, 

• 
BURUN 

Bayanlar : burunlar çeŞit çe
şittir: Kırmızısı, parlağı, kara 
kara noktalarla delik deşik 
olanları var. Bumun derisi be
yaz, cilalı ve ince olan bayanla
ra ne mutlu!.. 
Xunı dQrili bir ı'üdea ekseri-

Al Keeves, bu mevzuu çabu!i 
geçti, Goddard'm sanatindcn 
bahse başladı. 

- O, ~üphesizdir ki. büyült 
bir a:rtis\tir. Şarkı söyler, dan
seder. 

- Y tni filmde dansedecek 
midir?. 

- Henüz bilmiyorum. Her· 
halde filmde teganni etmiyeceli 
tir.Film sessiz çevrildi. Sonra 
sesliye tahvil edilecektir. 

"Şehir ışıkları' filminde de 
böyle oldu. 

- Filmin, ne vakit biteceğin{ 
tahmin ediyorsunuz. 

- Henüz belli değildir. Bunu 
ancak şei fÖyliyebilir. 

ya, burun kalındır. Bu takdirde 
sıcaık suya birkaç damla borat 
dö sud yahut tentür dö benju
van katarak banyo yapınız. lki 
günde bir defa eter-alkol ile te· 
mizleyiniz. Kanın deveranını 
kuvvetlendinnek için bumunu -
zu her akşam, ne çok sert, ne 
çok yumuşak bir fırça ile fırça· 
Iayınız. Eğer podra iyi dur• 
mazsa Moi kremini deneyiniz. 

Bumun içi de iyice bakılmali 
gerektir. Nezleden tevaldci edi· 
niz. Sabah akşam burnunuzu şu 
mahllıt ile yıkayınız. 

Bir çorba kaşığı tuzu bir litre 
kaynamış suya katınız. Bundan 
her burun deliğine bir damlalrk 
ile otuzar damla atınız. 

Burnunuz kırmızı ise,sizi an
cak hekim tedavi edebilir; bu 
hal, mide ve barsak rahatsızlık· 
!arından ve kanın muntazam 
deveran etmemesinden ileri ge
lir. Bu kırmızılığı gidermek için 
hergün bumoouzu tentür dö 
benjuvan katılmış srcaık su ile 
günde birkaç defa banyo yapı· 
nız. Burnunuzu saıbahlan şu 
mahlut ile sıvayabilirsiniz: 

Kükürt çiçeği 10 gram 
Benzin 60 gram 
Gül ruhu 1 gram 
Mahllıtu liullartnıadan evvel 

iıic_e aallaımız. 
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Ancak 
-Türk Hava Kurumu ·· Cenup Demiryollan Müdürlüğünden: 

cenup DemiıyoUan hatlarında mer'i olan tıea nktihaıebt cehelleıi 15 Ma711 1935 taribhi-

VEltÜS RtNEU 

J •~idareye mahaua ve-
llaltte ....... tiaJrkmdaki ibtira lsba 
latllm1 ... 9 1'-• 1931 tarih 
1" 1291....... .... ---tı hü
.lmun bu kere ba11nl'Dll devir ~ 
hat Wnll-• teklif eliıcqmdea 
bu ........... t edfnaü 
~ .a.ıaia•da Ail1iin Ha 5 
inci bt ı ... aaamanh üiare1wıeye mtl 
ncaat etmilirl Din olmam. 

4631 

Cenubi Anadolu 

Demdillcek ihtira •eratı 
• TutJa lmaBncleJd aineliyede İl

llhat" •Mandldd Uldra lsJa lltlhtal 
ıecHJm1t ola 22 T_. 1111 tarlb .. ı• ........ ildira beratmm 
'•tha ettill laukulı: bu kere bapasma 
deftı: :teyüut icara ytriJmai teklif 
edDmeldP ahmıklı bu la..usta fula 
.. lftwt :almak ........ Gllata 
Ala Alllaa BID betinc:i kat ı-4 DUIDI• 

~ llllrMIAt qlemeleri nan oıu-
:nur. 

• •Gençlik Tll91mı. 
SEKSULIN 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

18. cu t.tlp a. cU K .. lde 11 Temmuzdadmr 

Büyük ikramiye 
50.000 Liradır· 

A,rıca: 20,000, 1a,ooo, 10,000 Llrahk Jkralİll· 
J•lerle 80,000 Uralık mJklfat vardır. 4477 

4510 ••• 
GümUlluyu hastahanesi 

ile Topçu alayı hamamla -
nnda yakılmak üzere 330 
ton hamam odunu 3 tem -
muz 935 çaqamba cünii sa 
at 1 G da açık eksiltme ile 
alınacaktır. TaJımin bedeli 
3135 lira olUp ilk teminatı 
23& liradır. Sartnamesi her 
sUn Kemityonda görülebi
lir. İlteldilerin vakti muay
Yeninde tem.inat mektubu 
ve makbuelarile birlikte ~ 
dddıda İstanbiıl Komutaiılı 
fi Satmalma komisyon\ma 
gelmeleri. (3300) 

4511 
••• 

Catalcadaki kıtaat ihtiya 
cı için beher kilosuna tah -
min edilen bedel 38 kurut 
olan 22 ton koyun eti kapa
lı arfla ebiltmeye konul -
mUftur. İhalesi ı temmuz 
935 pazartesi cttntl saat 15 
otmdadJr. lateklilerin eart
nameaini her gün Pmdıkh -
daki satın alma komisyo .. 
nunda görülebilir. Eksiltme 
~e airecekleria C527 Jiralılt 
teminat meırtubu veya mu 

IRIKf IRllUlm-

••• 
Hayvan hastanesinde ö

len 17 hayvan derisi pazar
lıkla satdacakdır. Puarlr• 
iı Z6 Ha.ziran 935 çarşam
ba günü saat 16 dadır. İa
teklild' derileri hayvan b-.. 
tanesinde görebilirler. Pa
zarhia cireceklerin de vak
tı~de Fm~da 
Satmalma komisyonunda 
ha.ztr bulunmalan. (3484) 

1 LAN 
SATILIK 

30 tan lada-- ........... 
lfleyen "PARSONS .. markalı, l liltn 
dlrB, 120 Dl 140 beyp lmnetlnde 
motıldl llll9'J. 

Unlahaia 13,75 ~ 
Qe811Jlil S,60 .. 
Stlr'atl 12 mD • 
Mail ibJu •iacmclall bir ..... 

bir hali. bir btlfe ve uire. 
ŞERAiT MUTEDiL 

a.Jatada, KMd Bey Hınmdı 
(1Jim6 Han) l - 2 • 1 numaft4a 
itDNBY NOWILL w ~ 
aa11r.-t. (IOltl. 'ıoa 

11en itibaren bm tadilita u&ramıı olduğundan keyfiyet muhterem ahalip ilin olunur. , 
Fazla mal4mat almak ilteyeDlerin vaktihaıeket cetvellerine :plıut CD Ye TCDD iatuycmlanna 

mfiraclat etmeleri mereudur. 

[. 
l>fflet DemiryoUan ,,. l .imu.ı.n ... 1 

. Umum lclareei iJlnlan _ 

.... 
Edremit catnizonu için 

15000 kilo aade yalı kapalı 
zarf usulile satın almacak
dır. :tık teminat bedeli 980 
liradır. İhalesi 11 Temmuz 
934 paeenıbe cünti .. 11 
~ Edremitte komisyon dai
resinde ihale olacakdır. Ek· 

f KUÇUK ILAllLAR) 
3 LiRA-Tuvaiete a rtriyata lit her ne,. ..... ...__. 1Mr1-la,..,... 
bllecell .-Jdlde fanDIUtDI .,_ 
ıWeririm 'ftJa Glndıı.. ..._ 
llbcntlWUI. KadMJ nbtm 71. 

4675 
silttneye pleceklerin t4tk1if ____ !lliım ___ _ 

mektublarile birinci temi· leri. Evsaf ve prtlaruu an
nat bedellerinin veya banka lamak isteyenler için koriıia 
melçtublanmn -t ıo na yonun hU cün açık otdulu. 
adar komia~ cetiı1ne- C3a) (3504) 

r - --------• • 

BIA DEMET 
• ÇiÇEK 

oe Çil lekeler.ini 
izale eder 
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TiiQi kTIQDi'Gi 
DAQA 

CANKURTAQAN 
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,111111111111111 K 1 Z 1 L A Y mır1111111111' 
§ GENEL MERKEZiNDEN : Si . - = S Kinin ile bütiin milbleri ve kinin ve cın v~ bizmut ile = 
S yapılıp 11tma ve firenmde kullanılan bütün müıtahzarlann mem- 5 - .. -:5 lekete ıokulm&11 ve memleket içinde yapılması monorolu bir :S = kanun ile Kızılay Cemiyetine verılmittir. = - . = S: Sıhhat Bakanlıtından izin alınarak veya izne tabi olmıyarak ES 
5 bu müllahıarlan memleket içinde yapanlann atatıda göıterilen = := tafıilatlı bir beyanname ile Haziran nihayetine kadar Ankara'da E5 
5 Kızılay Genel Merkezine müracaatlan lazımdır. · 5 
§ 1 - Müstahzarın ismi ve tekli ve varsa ruhsatname tarih ve 2 
: numeroıu. -
§ 2 - Müıtahzar sahibinin iami ve yapıldıtı Jiboratunrın 5 
C iami ye adresi. 5 
:C 3 - Müıtahzann bari olduj'u miieuir maddelerin nev'i 5 
E 4 - Bunlann senelik naati sabf mikdan. 5 a S - Müstahzann toptan, perak~nde satı9 fiyatlan. 4711 :S 
aı1ımmn1mını1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 fi. 

Söke Belediye Reisliğinden: 
1 - Sökeye 6 kilo metre mesafeden getirilecek olan 

su tesisatına aid iki maslak ve bir içtima hazinesi ve bir 
tevzi hazinesi ile isale boruları toprak hafriyatı ve ima
liyesi bedel keşfi olan 1 7 3 9 5 lira 71 kuruş üzerinden ve 
14-6-9 3 5 haziran tarihinden 15 Temmuz tarihine kadar 
31 gün müddetle kapalı zarf usulu ile arttırma ve eksilt
me kanunu hükümlerine tevfikan eksiltmeye konul
muşdur. 

2 :-- Şeraiti fenniyesini öğrenmek ve pilanlannı gör
mek ısteyenlerin bu müddetten evvel Belediyeye müra
caat etmeleri lazımdır. 

3 - İhale 15 Temmuz 9 3 5 pazartesi . gününde saat 
16,30 da Söke Belediyesinde Encümen huzurunda icra 
kıln~acağından ihale saatinden bir saat evvel taliplerin 
teklıf mektubla~r.nı ve yüzde 7 ,5 teminatlarını riyasete 
makbuz mukabılınde vermeleri ve bu müddetten sonra 
yapılacak tekliflerin kabul edilemiyeceği ilan olunur. 

(3367) 4585 
w ılacıdır. Yakında piyasaya çıkarılacakbr. ~ 

4688 ------------------------~---------

SÜMER BANK 

Kendinizi 
bu tehllkell 
şlşklnllkten 

kurtarınız 
IHem sıhhatınızı kazanacak. 

t-lem de şlk oıacaksınıa ••• 

Şitmanlığın fazlatıGı, clhazlarını 
fnblsatı veya yerinde bulunmamaları ı 

baf ağrıları, aul hazim, inki9az ve zafi• 
yeti asablyeye sebebiyet verir we daha 
raflı ve yorgun ~!lrDnDrsilnOz. Llnia 
ııentürü ; eıhulannızı esaslı bir surette 
tabii yerlerinde tutar ve aıhhatınızın iade· 
ılne hizmet vı gençliğin çevik ve mOtena· 
ıip endamınızı muhafaza eder. 

Fiyatı 17 T. Lirası • Siyahı 20 T. Lirasıdır. 

'•'•P •uhuRdo ( l•hlih•I t l t•l ftlik) MUUVV•• No. 1:ı hlalot 
m•cc.,uttn aGnderılır. "' 

Veglne satıf mahalli • .J. ROUSSEL 
t!S. O. Tünel meydanı No.12 . İstiklal Caddesi No.38& 

PARIS: 166. Boulevord Houumonn 

Nafıa Bakanlığından: 
Demirleri Bakanlık tarafından verilmek iizcre 49:?000 

adet ( S) demiri imaJiyesi açık eksiltmeye konulmuşdur. 
Tahmin edilen bede1 4920 liradır. 

Eksiltme 5 Temmuz 935 cuma günü saat 16 da An
kara Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacakdır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 369 liralık muvak
kat teminatları ile birlikde aynı gün ve saatte komis
yonda bulunmalan lazımdır. 

İstekliler bu hususdaki şartnameleri parasız olarak 
Ankara'da l\1alzeme Müdürlüğünden alabilirler. (3428) 

4620 

Maraş Şarbaylığından: 
1 - Maraşm şehir elektrik şebekesi tesisatı Bayındır .. , 

lık Bakanlığınca musaddak projeleri ve şartnamelerine 
göre kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. · 

2 - İhale 11 temmuz 19 3 5 günlemecine rastlıyan 
perşembe günü saat on beşte belediye encümeninde ya
pılacaktır. Deniz Lisesi Müdürf üğünden: 

1 - Bu sene deniz lisesinin dokuzuncu sınıfına aşa
'ğıclaki şartlan taşıyan talebe alınacaktır. 

Umumi Müdürlüğünden: 
1 3 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketler yahut serma-

A - Anası, Babası Türk olan ve Türk tabiiyetinde 
bulunan resmi veya muadeletleri Maarif, vekaletince tas
dik edilmiş orta mektep mezunları imtihansız. 

B- Hus\\lri orta m.ektePler ile b~ '.V..,:a.,,.._m; 

meslek mektep mezunları imtihan ile. 
2 - İsteklilerin sıhhatleri denizin h~r hizmetine 

elverişli olduğu tam teşekküllü Askeri hastahanelerce 
rapor ile sabit olması ve yaşlarının 15, 17 bulunması 
lazımdır. 

3 - İsteklilerden İstanbulda bulunanlar doğrudan 
doğruya Heybeliadada deniz Lisesi Müdürlüğüne, taş-

1 

rada olanlar bulundukları yerin en yakın askerlik Şube
si Reisliğine istida ile müracaat etmelidirler. 

Her istekli istidasına güverte, Makine ve hava sınıf-
larından hangisini istediğini yazmalıdır. 

İstidalara aşağıdaki vesikalar bağlamalı. 
1 - Fotoğraflı nüfus cüzdanı, aşı ve hüsnühal kağıdı. 
2 - Şahadetname veya tasdikname. 
3 - Askerlik öğretmeninin mahrem sicilli. · 
- ~!ektebe kayıt olunduğu takdirde mektebin tabi 

olacağı kanun, talimat, emir ve esaslan kayıt ve şartsız 
olara~ tamamen ve aynen kabul edeceğine dair taahhüt 
~~~eaı "Bu taahhüt senedinin sureti mektep müdürlü
~~den. v~ya Askerlik Şubesi Reistiklerinden tedarik 
euılmelıdır.,, 

. 4 - Müracaat müddetleri Temmuzun birinci günün
den 31 C'İ günü akşamına kadardır 

5 - Bu s~ne Lise 1 O ve On birinci sınıflarla deniz 
harp mektebıne talebe alınmıyacaktır. 4300 

1 • lzmit'de kl§ıt ve karton fabrikası i~in umum 
muhammen ketlf bedell 24244 Ura 82 kurut olan 

a) Fabrikayı 9oaeye ba§lamak Uzre iltisak yolu 
in~aı, 
---w-r"a-o--r-ı•-a· naq auvanarrve eı orgu tear11, 

c) Kerez deresinden fabrikaya su isale bo· 
rusunun hendek h•frlyatı İtleri vahit fiyat esasi· 
le eksiltmeye c;ıkarllmı,t1r. 

2 • Bu ite alt eksiltme evrakı ıunlard1r: 
a) Eksiltme tartnameal, 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni tartnameler, 
d) Vahit fiyat ve ketlf cetvelleri, 
e) Projeler. 
isteyenler bu evrakı SUmer Bank lntaat Servi· ı 

alnde göreblllrler ve 120 kurut mukabilinde An· ı 
kara fUbeslnden alablllrfer. . · , 

1 . 3 • Eksiltme 27-e .. ass pertembe gUnU saat 17 1 

de Ankarada Zlr.aat Bank~aı blnaaı dahilinde SU· 
mer Bank umumi mUdUrlU§Undekl komisyonda 
yapllacakt1r. . . . . 

4 ·Eksiltme "Kapah zarf U8Ullle yapllacaktır. 
5 • Eksiltmeye glrebllmek lc;ln lateklllerln 1.818. 1 

34. • llra muvakkat teminat vermeal ve bu: ltlerle 
l9tlgal ettl§inl bildiren vesaiki Bankaya gtiaterip 
ehliyeti fenniye vealkaaı alması llzımd1r. 
8 • Teklif mektuplarmnın y~karda yazıh saatten bir 

saat evveline kadar Ankara'da Bankalar caddealn
de SUmer Bank Umumi MUdUrlU§Une verilmesi 

· Posta ile gönderilen mektuplar1n da nihayet m11· 
: ayyen saate kadar gelmlt olması ve dıt zarfln 

yedarlar 2490 No. lı kanunun 3 üncü maddesinin A ve 
B fıkralarına göre vesikalarını göstermeğe mecburdur .. 
lar. 

4 - İşbu tesisatın keşif kıymeti 35,250 liradır. Mu
vakkat teminat 2643 liradır. Bu teminat ihaleden evvel 
ı:tankılyn ya un1n11~ 01acaK • 

5 - İstekliler usuliine göre verer.ekleri teklif mektup
larını muayyen saatten bir saat evvel encümen reisliğine 
makbuz mukabilinde vermelidirler. 

6 - Planların örneği on lira göndermek şartile isti-
yenlere Maraş Belediyesinden verilir. (3307) 4519 

Söke Belediye Reisliğinden: 
48891 lira 60 kuruş bedel keşfi ile Söke su boruları ve 

malzemesi ile boru ferşiyatı ve kalafat. 
1 - Nafıa ve Sıhhiye Vekaletlerinden musaddak su 

projesine göre, 48891 lira 60 kuruş bedel kesfi olan Sö .. 
ke su yolları boru ve malzemesi ve boru f erşiyatı ve ka
lafatlanması 1-6-935 tarihinden itibaren 31 gün müd
detle kapalı zarf usuliyle 2490 numaralı arttırma ve 
eksiltme kanunu hükümleri dairesinde eksiltmeye ko· 
nuJmuşdur. · 

2 -İhale 15-7-935 Temmuz pazartesi günü saat 16 
da Söke Belediyesinde Encümen huzurunda icra kılına
cakdır. f 

3 - Talihlerin ihale saatinden bir saat evveline kadar' 
muvakkat teminat akçelerini veyahud banka mektubları 
ile birlikde tekliflerini kanuni .ve şartnameye uygun su
rette verilmesi lazımdır. 

4 - İşbu malzemenin evrakı keşfiyesini ve şeraiti 
fenniyesini anlamak isteyenler Söke Belediyesine müra
caat edeceklerdir. (3368) 4586 

Sıhhat ve içtimai muavenet veka
leti hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünden: 

· kanuni tekilde kapatlltna.. lazımdır. 4SS8 j . . ----------------------------------------------
SÜMER 

Trabzon Sahil Sıhhiye merkezi için yeniden yaptırı
lacak taka biçimi motörle eski Trabzon motörünün ta
miri eksilt,neye konulmuidur. 

A - Her ikisinin keşif bedeli ( 2 9 5 O) liradır. 
B - Bu işler için fenni ve idari şartname ve resimler 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinden parasız alı
nır. 

C- Eksiltme 27 Haziran 935 perşembe günü saat 
14 de Galatada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezin
de açık eksiltme usulile yapılacakdır. 

D - Muvakkat teminat akçası 227 lira 50 kuruştur. 
C - İsteklilerin gemi inşaatı ve motör tamiri işle

rinde ehil olduklarını gösterir ticaret odasından ve da
vet tarihinden sonra alınmış bir vesika aranılacakdır. 
F- Eksiltmeı_e girecek olanların peyler si.irülmeye 

başladığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatır-
mış olınalan §arttır •. (3278). , ıl4!i8 

Osmanlı · Bankası 
TOrk in an im şı r kıt~-Tıslı Tarih ı: 1863 

Sermayesi : 10.000.000 lngiliz Lirası 
TUrklyenln ba9hca tehlrlerlle 

Parla, Marallya, nıa, Londra ve Mançeaterde 

Mwr, Kıbna, Irak, Iran, Filistin ve Yunaniıtan'da 
tubeleri 

Yugoslavya, Romanya, .Suriye ve Yuna-
. !'15_tanda Fllyalleri vardır. 4107 

Her turlu Banka muameleleri yapar. 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi. İstanbul, Ankara cad· 

desi, 100.- Basılchiı !er!_ r.t'AN matbiam. 

BANK 
Beykoz Debagat Ve Kundura Fab· 
rikasından: 
Fabrikamız .için hariçten ve memleket dahilinden celbedilen 

ı eşyanın gümrük muamelesi v~ vapurdan fabrilr.aya kadar sevk 
, İ§İDİ ıümrük komisyoncularından yapmak isteyenler Fabrika 1 

Ticaret oetliğine müracaat ederek tanzim edilen §artnameyi ı 

alabilirler. 4691 
ihale 26-6-1935 tarihinde saat onbir huçukda icra edilecektir. •rrarr --·--- ~-- - • 

. Edreriıitte Satılık Yağ Fabrika ve Depolan 
. Edremit'in Zeytinli köyünde asri dört valslı un ve 7 5 beygir kuvvetinde 

hır buhar makinasile mükemmel bir kazanı ve üç presi bulunan zeytinyağı 
kts"!>lan~ı mu~~evi fabrika ve yüzbin kilo yağ alan mevzuattı depoları 
veaaır muıtcmilatı açık artırma suretile satılığa çıkarılmıştır. İhalesi 
1~_7-9~5 tarihinde Edremitte yapılacaktır. İsteklilerin fabrikayı hergün 
gorebılmeleri mümkündür. Daha .ziyade tafsilat almak ve pey sürmek iste· 
yenl~rin Edremitte Avukat Hayati Barbaros oğluna ve Zeytinli köyünde 
fabrikada oturan Ahmcd'c müracutları. 

4740 


