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[HUSUSi MUflABIRlMIZ 

BlLDtRl!OR] 
Ankara, 29 

Dert dedik. ÇünJciİ başka i.~ade~i 
kalmadı. Türkiye bütlin taahhutıc;:ı
ne olduğu gibi, arsıut~al afyon soz
leşmelerine koyduğu i1PZ:1'lara da. sa
mimiyetle ve kat'iyetle. nyaet ettı v~ 
riayet etmek azmindedif· Fakat Partı 
Kongresinde üretim saJıası delegele
rinin şıkayetlerindeı1. JCamutayda bu 
aahalar adına söz sö1li~ saylavları? 
mütalealarından da aııla~ılıyor ki 
memleketimizin acun'• alkışlanan ve 
beğenilen bu harcketiJli suiistimal et
mek istiyenler vardır: JC.rtelden bah. 
setmek iıtiynruz. 

Herkes bilir ki, 1'ilrkiye; drogist 
denen ve yalnız ilac yapılnıasında kul
lanılan afyon yetiştirir. Aoıeliyat ma
aasmda, kanser döşeğincl'. elemli bir
çok hastalıklarda tabiatd bÜyıük bir 
liıtfu olan afyonun mürtllkebatından 
yapılan ilaçların kullanUiığmı kim 
bilmez? Bilhassa Türk lıöylüsünün 
afyon iıretiminde, muztaıif beşeriye
tin t r ' • a• • in <imu .. ıl 
•e anaanı rolü buyüktür. lial böyle 
iken T-ilrk li.lSylüsu bugün '91.ırap için
dedir. Çünkü onun arsıul~ anlaı -
matara samimi sarılışı ve çakçılık 
cereyanlanna karşı tok g .. i\ bir in
sana yaraşan hareketi, menfaUer ala
nında birçoklarını ona karf. \edbire, 
plana ve harekete sevketrnif1r. 

Kartelden bahsetmek isti)"'rllz, de
miştik. Evet, açıkça, )cartel<\cn ve 
bilhassa sıklet merkezi dost ~l'llanya 
topraklarında bulunan karteııen bah
setmek istiyoruz. TürkiyenP arsı
ulusal sözleşmelerine iltihak1'n tabü 
bir neticesi olan uyuşturucu ~d<\eıer 
!n~iaarımızı rrri.işkül duruma ~oy~k 
ıçın ve bizimle ayni durumda ~ Yu
goslavya' dan .ryon almamaf katar 
vermişler!. .. 

İhtiyaçlarını, Avrupa.sa. şujıda bu
rada kalmış istoklarla ve nihNet k-.. 
litui ilaç yapmaga müsait 0)nadığı 
fennen sabit olan diğer bazı 9ernle. 
ketlerin afyonlarife karşılamak ve bu 
suretle önlerindeki meşruiyet sJllrını 
yıkmak istiyorl. . .. LozC:n Konfıran • 
sında Britanya adaları diplom'tının 
söylediği söz aklımıza ;;eliyor: ~ is
tiyorlarsa verelim. Türkler paraıız • 
dır. istikraz için bize koşacaklal ve 
hıırada elde ettiklerini fazlasile ~e 
k~Milerinden alaca;'lz ... Kartel de 
boyıe düşünüyor: İnhisardan af>°" 
a}ınıyacağız, inhisar yıkılacak. y~e 
~~r~ serbestleşecek, ve biz de istt· 
ıgıın~ gibi uluslar sosyetesi kuru -
~una hesap vermeden alıp savuraC:Z 
gız:. 

ln.giliz diplomatı ne derece aldan· 
rnış ısc. kartel de bir o kadar aldanı
ro~· Cuınuriyet hükumetimiz para ile 
ıstıldal ve ınevcudiyetinden zerre ter
k~t~e~ ?lduğunu her fırsatta göste~
dıgı gıbı, uyuşturucu maddeler inhi
sarı d~.: beşeriyet karşısında Türklü -
ğün yu~~ek sebat ve fedakarlığının 
derecesını ispat edecektir. 

Diskurlarında o kadar insani ..,e 
h":ssas kar~kterler. göstermiş ola~ 
IIıtler ve hukumetıne. bütün beşerı
yete bu .durumu b'iltün çıplaklığile gös 
termemız:de fayda vardır. Yalnıı. 
uyuııturucu maddeler suiistimaıine 
kartı .a~sıuluaaı faaliyeti ı.otaylaştıt
mak ıçın aralarında bir anlaşma ya
p~n .. Yugoslavya ile Türkiye' de değil; 
butun acunda, Almanya, lsviçre ve 
Fransa sınırlan içinde olan bu fabri· 
kal~~ mamuJatma boykot ilan edil· 
melidır. Bu münasebetle derhal -1e 
memn.uniyetle tebariiz ettirelim ki, 
Amerıka, İngiltere, Belçika, Italya ,.e 
Japonya fabrikaları sıklet merkui Al· 
manyada olan bu kartele i§tirak etmiş 
değillerdir. 

Karte1in fena iyet ve m~ksatlar nı 
teşhir etmeği ulusal olmaktan -ziyade 
insani bir ödev bilirken, insanı ma -
aath uluaal ve ar11ulwıal teıekküll • 
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Bugün 

EN BÜYÜK GÜC 

ULUSAL BiRLiKTiR 

Onbirinci VIL 

SAH1Bve 
BAŞMUHARRiRi 

Mahmud SOYDAN 1 

Yapıyoruz 
BUGÜNKÜ ENiZ BAVRAMI GÖBELS'iN BiR SÖYLEVi 

Bugün Büt\n Limanlarda 
Büyük Şenli~er Yapllacak 

"Almanyada Parti 
Devletten Üstündür,, 

Gündüz denizciler Taksim ~desine çelenk koyacaklar gece 
denizde büyük fener alayları, nanmalar ve şenlikler yapılaca'< 

Göbe Is' e göre Berlin, arsıulusalhktan 
ve arsıulusal Yahudilikten kurtarıldl 

Denizde yükselen Türk bayrağına selam resmi 

Deniz hatlarımtzda kabotajın 
'l urk hayra ını g çt gının }'t.donümü 
olan l Temmuz butün Türk ulusu -
nun önemle kutlulayacağı bir bayram, 
bir şenlik glınüdür. Bugün ve bu gece 
Türk limanlannın hepsinde büyük de 

niz eifenc:eleri yapılaeaktJr Okuyu • 
culanmız bu münasebetle limanda ve 
§ehirde yapı1acak §enlilderin progra
mını bütün tafsilatile be!inci sayfamız 
da bulacaklardır. 

YUNANiSTANOA 

Saylavlar Meclisi 
Bugün Toplanıyor 
Divanı riyaset seçimi salı günü yapılacak 

başkanlığa Vozikis ~eçilecek 

'Atinadaki Yunan Parlamenroso 

Atina. 30 (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Yeni say lav
lar meclisi yarın resmi merasim 
le toplanacaktır. Açılan mera -
simde Atina baş piskoposu ile 
1 unan kilisesi Sen Sinodu üye
leri diğer din başkanları, devlet 
ş\ırası baskam ve başkan mua -
viıtleri, temyiz mahkemesi baş
kanı ve muavinleri, divanı mu
hasebat müdürleri, akademi ve 
Üniversite başkan ve rektörleri, 
Politeknik mektebi rektörü, Ati-

ao 
e t t 1 

Mecdi S. Sayman 

na vali ve belediye başkanı, Ati
nanın büyiık memurları hazır bu 
lunacaklardır. Atinada bulunan 
yabancı devletri elçileri deme
rasime çağırılmıştır. Evvela Ati 
na metropolidi taraf mdan mu • 
tad dini ayin yapılacak ve son -
ra celse açılacaktır. llkönce baş
bakan, Atinada toplanan bu be
şinci milli meclisin işlerine baş
ladığı hakkındaki emirnameyi 
okuya-caktır. Bundan sonra ha· 
zır bulunan bütün sa.ylavlar Cu
muriyet rejimine ve memleke -
tin kanunlarına sadakat andını 
içecekler ve celse tatil edilecek• 
tir. Divanı riyaaet seçimi ıah ıG 
nü yapılacaktır. Mecliail'l bafkan 
lıgına hükU.metin namffdi olan 
eski -.ylavlJr meclW bafkanı 
VoddaH5ll•lkW• 

Propaganda bakanı •• ~iz 
papaslardan d ah a d ı n· 

darız ,, diyor 
Berlin, 30. A.A. - Nasyo~al sos

yalist partisinin Berlin bölgesı ~rul
tayında Propaganda Bakanı Gobels 
partiden olmayanlann tenkidlerde bu 
ıunamayacaklannı ve Alman ulusu
nun ahlakiı. terbiyesini şahsında tem-
sil etmekde olan Pa~inin . d.evletten 
de Ustü{l olduğunu soylemııtır. 

Papaslar ve yahudiler 
Bertin, 30.A. A.- Bertin. çe.-:res~ 

nasyonal • sosyalist birlikl~n t.o~e?ı 
öğleden sonra, on beş bın kiıının 
toplandığı spor sarayında baı~amış
tır. İ§ cephc;si tefi Ley, ve Berlın na
zi kuvvetleri şefi Von Jagov'u?. ver
dikleri söylevlerden sonra Göbbels 
aöz almı§tır. 
Yapılan tenkitlere karşı naıyonal

sosyalizmi müdafaa eden Göbbels, 
proğramm bapnlmıt parçalarından 
bahsederek demiştir ki : 

• - Ülke içinde birlik yaptık. İş
siz Nyı5Ull sekiz milyondan iki mil
yona indir&ik. ü~ke. dışınd~ ulusal 
prestiji yerint getırdık. Gerçı ayrı. ~y 
rı herkesin hayı.tını kurtarmak ıçın 

tArkası 3 üncüde] Propaganaa Bakanı Göbels 

Cost'un -fi~ri 
Sivil tayyarecilik , 
s ü e 1 tayyarecil ik 
kadar önemlidir 

Evelki Gece Adapazarmda 
Şiddetli Bir Zelzele Oldu 

MetJl'ıft' ransız tayyarecisi Coste 
diln Ankaradan şehrimiz• gelmiı ve 
akşamki trenle Avrupaya hareket et· 
miştir. Costc hareketittden evvel ken· 
disile görüşen bir mtıharririmize meın 
leketimizdeki ıcyahat ihtisaslarını şöy 
le anlatmıştır: 

'Atlapazarınaan bir manzara 
.. . . · bildiriJOI') - Bu sabah 

Adapazar, 30, (Hususı mubah~ halk korku ile uyan-
ü~de çok şiddetli bir yer sarsıntıal .:U:~etli bir yağmur baş. 
mıştır. Zarar yo)ttur. Zelz~ı~en 
lamış. Bir saat devam etnıifbr· • 

- Memleketinize ikinci defa olarak 
geliyorum. Iki aene evvelki geli§imle 
şimdiki gelişim arasında bu kadar az 
zaman geçtigi halde m~leketinizi 
çok degişmiş ve güzelleşmış buldum. 
JJ:.kişehirde birkaç gün kalarak tay • 
Y•rcci kardeşlerimle tanıştım ve ko -
nuıturıt. Türkiyede tayyareciliğin gün 
d:n ~Une ilerledigini görüyorum, Es
kışehır tıpkı bir tayyare şehri manza
rasını almaktadrr. Sizde yalnız esefle 
görüyorum ki sivil tayyarecilik geri 
kalmıştır. Fakat işittiğime göre son 
zamanlarda Ankarada bir kulüp açıla
rak memleketinizde de sivil tayyare
ciliğe ehemmiyet verilmeğe ba§lan • 
nuştır. Sivil tayyarecilik askeri tayya
recilikten daha mühim değilse bile o
nun kadar ehemmiyetlidir, çünkü bu 
kısım digerinin bir ihtiyat kolu sayı
lır. Burada memlekete daha çok pilot 
yetiştirmek kabil olur. Her yolda dev 
adımlarile ilerleyen memleketinizden 
bu yolda da p • çabuk terakki edece
ğinden eminim .. , 

Bilhassa Ankarayı çok beğenen 
Coste'un bir müddet sonra tekrar 
rnemleketimize gelmesi ihtimali var • 
dır. 

Beşiktaş Vefayı Bire Karşı 
2 Golle Yendi 

Tayyareci Kostun., yakında Avru
pada hattı müstakim istikametinde 
yeni bir rekor kırmağa teşebbüs ede
ceği söylenmektedir. 

Kost bu hususta henüz kat'i bir ka
rar vcrmedigini bildirmiştir. 

DUnkU maçta heyecanh bir an 
(Tafsilat 9 uncuda] 

--
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Ucuzlatılmalt 1 
Bır müddetten beri Anadoludan ve 

limanlardan §ebrimize çok mal gel -
mcktedir. Son zamanlarda da kurak
blstan mtlteewir olan bifsok mıntaka· 
1ara bol yağmurlar yapuw buldaJ 
ve ua fiyatlanm hayli difltrdUIU hat. 
de bu dütüklük ekmek fiyatfannda 
ır türlü tesirini gösterememiftir. Ge

çen hafta b1tğday ve un fiyatlannm 
uaz yübelmetl Uı:erine narla komfl.

yonu vaktindeıı evvel toplanarak ck
nıek narhaıı derhal arttımuıtır. Fa
kat aradan iki atın reçmeden bujday 
f ptlan 30 • 40 para cH.işmttf, fakat 

unqn ekmek üzerinde hiç bir tesiri 
görülmemiıtir. Bu dilfüldük devam 
ettigi halde narh kaaıilycmu, ekmek 
f•yatını indirmek için harekete ıelme
mittfr. Bu hususta bir~ok altkadarlar 
ekmek fiyatla"nm bir mikdar düpne
m li.ıwıeldifini zateıı birçok fırıncı .. 

ekmeklere karıştırılması yasak o 
lan Menia eert anlarını fula mlJcdar. 
da karqtırdıklannı ve bu suretle ya
pılan eJ.. .eklerin de bugünkü narhtan 
çolr apiJ Atılmalı icap ettllfnl •e 
1011 zannlırda buı yerlerden yeni 
aınbtıial ıehnele bafladılnu ve latan· 
bula Ahire 1Bnderilıneslnin ıtıııden 
güne artacalnu söylemektedirler. Bu 
eebepie artık butday YI Ull fiyattan• 
nın ~ detil, dllfa*i ltsıın· 
dır Ona ıtire belediye bu eefer koya
~iı narbta dikkatli davranarak ve 
yaııu. bu1ilnkü fiyattan 4eıu. yann
kı •ulatemol flyatlan da ıö•IJnijndc 
tutvü l&ınnıeltn tı.ullltı yapmah· 
~ 

l<UllUr lakanhGınd• 
del tlkllkler 

KWtiir Bıkanlığı müatetan 
Rıdftn Nafizin ba9ka bir vuife 
ye tayin edilecei'i ıöylenmekte 
d • İatanbul Kültür Dircktöril
muevinlerinden Şevket Süreyya 
run ilk tedrisat 9ube direktarlü 
Hne fimdiki ıube direktörü 
1flcrin1rı de ıicil direkdSl'lUğUa.e 
ıetirileceii ıöylenmektedir. 

Kültür Bakanlığı direktörle -
ri ;uasmda bazı snühim değişik
likler olacaktır. Vaziyet bir aya 
kadar belli olacaktır. 

•»hrumunu• 9tllttmalaM 
ıtava kurumu çalışmaları de 

vanı etmektedir. Tecim ve endüa 
tn odasından ayrılan kollar prog 
ram mucibince faaliyete ıeçmit 
lerdir. 

rik Çiçekleri 
llahmdf YESARi 

tcadriye, gülünç laakançhkla 
~lacak kadar ıoy, c&'ıü -
bir kadın değildi. Pakat tav

Oilo ciddiydi ki talce olmak 
ml1'Qni pelc lkbma Ptiremi· 

~.Jl*-lllD. O halde aeye IÜürlen· 

Mlt!Mlri tudik ettim: 
t:_HildlQaten lyle. bamme • 

IJlt:actaW ıamı ı.cli• 

YOLLAR ... 
Türk lugatinin en çok kull~nı 

lan kelimelerinden biri de "yal" 
dur: bu muhakkak. Bozuk "y9l" 
vardır. Uzun ''yol" vardır. Do
lambaçh "yol" vardır. Karan -
hk "yol'•, aydınhk ''yol'', aarp 
"yol", dik "yol", iniş ''yol" var 
dır. 

Sade "yol" u olmayan mahal
le değil, ''yol"u olmayan iş de 
vardır. Ve sade "yol" un değil, 
yolsuzluğun da tilrlli türlüsü var 
dır. 

Hatta sade mahallenin, işin 
değil, her cinsten inıanm da yoi 
lusu ve yolsuzu vardır. 

Bazı yollar çok kullanılır, ba
ıı yollar bilirim ki, bir köteıin • 
de yıllarca bekleseniz, tek yolcu 
{öremezsiniz. 

Kabztmallır bugDnden itibaren yeni hale lafınıyorfer - elladıdakl lakelenln tamiratı hlll bitmedi 

Dağ başlarında iyi insanlar. 
görürsünüz ki, ıize şaşlrdığmız 
yolu göstermekten kaçınmazlar. 
Medeni şehirlerin ti göbek yerle 
rinde insanlara rast gelirıUU. 
ki, tuttuğıınuz ve doğru bildiği
niz yolu keserler. Size yolunuzu 
şaşırtmaya çalışırlar. 

K•b~ımallar din l KOÇUK HABERLE~] 
Yenı hale tatındllar • Traır.ıayhattmm MecidlyeldS:rU· 

Dün Iıtanbul Jcabınmallan, Meyva· ne kadar uı:atılma11m Baymdırhk Ba
hoştaki eaki ulat halden, yeni ıehir kanlıiı • • w etmlttir. Bunda tuhaf 
haline tapnmıılardır. Dün sabahtan hk evlerin IJI bir :wıaara ı&tmne· 
akşama kadar ı.til olmuına rapen, si ~1:;.~ fntaatm bahseler içinde 
bütün kabzımallar ve hal memurları ya brullftırmııtıı. Evler ve 
çahpnıtlar, taıını itinin baıında bu - apartımanlar bahçe iç!nde olacak ve 
Junmuılardır. Dün limanımıza ıelm bu k8y Mkiıı bir •1fln )'eri hali · 
birçok sebze ve meyveler de yeni ha- alacaktır. 
le sıkarılmıttır. Her kabı:ıınal kendi • Ht11ua! ....-; mekteplerde p 
dUkklnuu ve depoaunu dün ı.nzhıı aıbbf oı.. ........... 11ralamu defit 
etmiıtir. Taıınan. kabanl'Uar 40 ka· me&ı "bunlar .ı yeri".c modern 
dardır. Esasen eakl yerde de bu b- lar 81mala karar vermltdr. Bun 1• 
dar kabzmıai çalı9ıyordu. Kabzımal - ~bur hazırlıklar yapılmakta 
lar, , eni binaya taırnırken 450 liralık • Boyalı paketle · ua-
kefalet vcıınlflerdir. Bugünden iti~ tünde ( ) kelimesinin -
ren, bütün meyva ve ıebnlerln t • il • Bazı fabri!;alar b elline 

ramlk fabrikası 
htm•O• b•thyor 

er Bank t:ırafından Kütahyada 
ye n vUcude ıetirilen Keramik 
f 11 buıUnden ltlbuen ta1ıtma • 

ba9layaç. • ·tır. Fabrika ki remi • 
birçok ı;etitlerUe cUSt.eme plikları, 
dınm tuilalan, ıu çekmeı temel 

llalan yar· ····nr. 
Muhiddin OatUnd•G 

Avrupada bulunan larbay Mubld· 
din UstUndai'ın busUn ıeb(imbe __ ıel 
meai beklenmektedir. Muhiddin Uı • 
tilııdal ve Almanyada ıeçirdili ufak 
bir operuyon dolayııile bir müddet 
istirahat edecek ve ondan IOnr& tek· 
rar vuifealne 'bqlayacaktır. 

tan &ati§ muamcleü yeni halde pı- yi kt&, bir k u da et kü 
ıacaktır. Hariçte, 1ı1s bir ıe top- ve ıcsntnmes :y~rdt ktadır· Edirne • latenbul yolu 
t«n sebze ve mqv• alıt v ine me. ar. Şarbaylılc bu pbl paket Edirne • lstanbul yolu bu yıl ek-
saade edilrniyl'Celctlr • .K l vo ,ı.n Jerinin ıoplattmlmaema ar •• • siltıneye konmuıtur. Yolun LUlebur. 
gibi yerlerden ıehre ilen •ze • mittir· ıula latanbul villyeti dahilindeki kıe 
ler de evvel! hale irilck, ondan • Etfbba ~ bir haf sonra do1ı: mı ile Btiyükkarıştıran • Muratlı ara-
sonra perakende tışa pkanlacalmr. -n• d..-liorini .,, ağa bqh - omdaki on kilometrelik k>ınu:ark 

llalde henüs tu mayan birsolr d~- Wicaktu. Btıı ayınna.c1a ktorların ka teaviyfti, ycl Useriııdı.Jt6 rlJJ 
khlar vardır. unlar ~- ı..w Wnünde bulubdurulacaktır. beton o1arU -....1a \I· 
gilıı ~ e tme eQtılt. '.Bir Profesö. olup ta ~1 pek az iş ya zere, bu yert Z,2215,000 lira Uze~fn . 
zaımaiflar ar, yeni halin dai Pfll 6h doktorun bqj.nd ,'"dereceye, eksiltmeye konmuştur. Yolun ıhalesı 
olduiunu, Ut6n kabznnallan alma - ~b~ c1oktorlarınqı da birinci ve ikin 8 Temmuzda yapılacak, iki senede in
yacafını litri llirıi.lyorlar, ~ ıoo cı de'-e'~ 1Lfrılmalll1ı mtkıılllıı görü· !Ut bitmit olacaktır. 
kadar kabzımtl bulundupnu e8ylü - lilr. Etlbbi ~ ... derece ftüıcle fazla 
yorlardı. Hali hazırda if yapan kabzı- haasaı chıwtt.1ıacaktır. den çok fazla olduğu ve kadroyu ge• 
mal adedi, d~kU tqmma ftftl.unda, • Eınn ~~inci şube lllldürlüğü- ni9letmek te milı!l~Un gl:Srülemeditfn· 
bir defa daha ıarillmüttilr ki, 40 ı q- ne a~n ıehrlmin ldeı'ek ye den müsabaka imtıhaıu yapıtmala ka· 
mamaktadır. ni ~l~ine ·" b.ultunıştrr. Yakın· rar verilmiştir. Oğrendllbni.Je cısr~ 

Halde buıtnden itibaren muamele da Uda .. ~ ma"W''ölaft merkez bu müsabaka U.iharu önuaıüzdeki 
yapılmasına batlanmuma ntmen. memurtu · e ci komiserler ara hafta içinde ~pıı.c.tır. 
halin agılma re1111l yapıı..,.calrtır. sıPda umu 'r d•lltlWU& ~ak- • Anıc.r. l\{usild nıua!Uoıt mekte " 
Bunun için tafbay JılWdddtn 'Oıtün- ar. Ş'4;e ve lar"'aHiiöti ft ,•IMııfM Ud srnıf daha il&ve edllmittir. 
dalın AvruPl aeyllıatiiulln dinmesi iltlk1i1d•r ola e bilhuaa ıubeler Bu suretle ıoektepte daıı. eaash bir 
boldenccektir. kuvvetltndlrilece prograaı w&&k edilmet• batlanacak· • Yfi Ye bayramı mü- ta. 

1 Ilı '--il 1 naıebe tertip et far gcıind- • Frfi'saya giderek ekonomi anlq 
ftl z geze..., er si dün Ş Hayriyeııfıi 68 sıwnata· malan fapacak olan heyet diln Anka. 

Londra • tatanbul yolunu tetkik h vapuriie "91lmJtt1r. Va- sabahtı rad;lp ır'ıtblabe ıelmittlr. Ekononıi 
isin ewelld ıün tebrhnlxe ıelen ln- yln XöprUcliii'blJcarak B._.ataı. U-. nıi,i~eşanıun ~§karılıiında olarak 
aUt. ıasetedlerinden ve otomobil ku- kUdar, Kaddely, Heybcliada. BUy\ik • perşembe günkü Piblnı vapuru ile 
lUbU mUmCllillcrinden mlrekkep he- adaya uğrayarak \ .. ıovıya ıiımf!tir, hareket edeceklerdir. Ht t on gün 
yet dün aabeh mllaeleri ıamlfler •e Yalovada muitelif eğlcncolef yapıl .. kadar Parıstc konuıınaıarina baıla -
BtJedtn IOnra da kendi otomobiJlerile dıktan ıonra 1"9 \rakit köprilyl &el - llllf olacaktır, 
ttbrimls civarında bir pslntl yapmıf ıııftlerdir. Uyele ve davetlilere ~ • :Svvelki gece yılu.' yatınurlann 
Jardır. BqUn TUrtkye tflflnı kuUlbU bol ayran ikram edUıııittir· lçkZU:' y nıikctarı 6,5 milimetredir· Yaptıium• 
m-&fından huırlanaft tehir ıedntisi· edihnqtlr. tahlciklta g6rc, epeyce fırtına olmaaı· 
nl yapacaklar alqam da Turbıı ku - • lstanbul Halkfttnin alay tkUn na ratmen hiç bir • ·t"afa yıldınm dut 
ltlp batkanı Re,it Saffetin vereceği de çabfmakta tolan &ilzel yraatlar ti· memittlr. Pakat mUtemadlyen çakan 
çay ziyafetinde bulunacaklardır. yatro fUheaine bet ~ k ve bet ku ıimtetcler, ''trçok klınaelerl ıece uy • 

Şehrimi.ide birkaç gün dalla kalma- okqr alınacaktı, Alay kltkU bqkan~ı· kuıundan U)Jııdıraut ve kprkutmuı· 
sı mulıtemeldlr. ğma bat VUtan ıcnçlcrbl aayıu ümıt• tur. 

kul~hlı ile Kadriyenin yanı
na dtumıuftu: 

- Oh! beni, 'nnartıyorsu -
nuz! 

Kadriye, aol yanajmı ~ 
lattırarak ta'1ı tatfı gillümatl
yordu: 

- Bu, haklan senin, çocu
ğum •• Şımartı1maJc. senin hak
lan .. Bu cici yüse, bu körpe VÜ• 
cuda. f1111ankbk pek yaratır··· 
Durgunbak, aflrlık, una,hiç ya 
kıpıyor yavrum... J)aiına cm 
ve etrafmıdaldleri de ffl'lendir." 
Tam, ciilecft çaidaam. 

Odama aolundaki kapı, bir • 
~ açdntiftl. Vitne çtiriiiüne 
çalar ~ ındr avabı, illa dol • 
run viidldtine Y•P'fl'"'• amn 
boylu bir pnc; kadm ı&"Undll. 

Duclakllrmda açık, aydmbk 
bir gülilnlleyifle Jtadriyeye t
lerledi: 

- Bonjar hanmıef•clL .. Bq, 
ne iltifat ••• 

Ben, oldulma yerele çlvilen
mit ciblydim. Ybt ..-... 
tin )'iizUn~ ıeı, M~ 1e 
sine o ka benziyordu ki mııa.;; 
n kat"W 4--* için imlam 

ya kar, l'ahut .çq,k_ cuı1ayJşm oı .. 
maaı Jizım gc:Jlrc1L 

Bqka başka kalıplara döld11-
milf, aynı biçimde iki vüeudti 
eeyretmek çok garibime ve taba 
fmıa ıidiyordu. 

Kadriye, açık mor esvaplı. il· 
la dölpı\ vücutlti ıen; kaduu 
bana, gösteriyordu: 

- Kim bu haııını? Tahmin e: 
debllir misin, YeuıU 

Ben. zekama, anlaJ.ıfnna ve 
inlanları ıaaumak kabiliyetime 
eaWı. gataümU gere gere cevap 
verdim: 

- M.,menet hanmım abla· 
lan. .• 

Kadriye. ~erini ıaq,u, 91Ç• 
rach, ve elial atme dturerek 
birçılbk:m - N• t ı~iilt? Bir 
~.ıı. . 
..... ~ lnsanıa

n ~mk kabiliyetime emin, 
~ ,..., habürlenltkell, 
aca-'DUll bir pot kmmt.Maıl 
bir çanı~? 

,.-apt.oamailda 
u, ...... .....,.f ........ ,.. ... 
~ Q.ÜllrlDID ucua 

baaıyormut gibi aimi •insi yü .. 
rüdü ve eliaıi ommwna koydu, 
yüztlnıe dilr dik baktı: 

- Bir daha tekrar et !»aka • 
yun? 

Ben. abJc alık. &izmu ac;quş, 
duruyordum. Meymenette abla· 
sı d~ Kadriyenin birden heye
cana gehnişler, şaşkın takın 
birbirlerine bakıyorlardı. 

Kadriye, gözllnU kı:~ak 
Mcymeneti gösterdi: 

- Haıunıın ismi ne? 
- Meymenet! 
Kadriye. omuzumu bıraktı, 

Meymenette ablaauıa döndü: 
- Yeuri, hatumda iıim tu• 

tamas. Hafızası, bu huauıta o 
kadar nyıftır ki, yıllarca tam • 
dı)darmın bile ilimleriııi mıuttu 
fu, hatıl öğrenemediği otur. Fa 
kat .-tılacak, delil mi? Mey
menetin iami, hafızamda yer 
edebilnıişt 
Meynıenete bakıyor, gülüm• 

siyordu: 
~ Bt.t, hakkında büyük bir 

~,çocuğum. 
Geıı~ kadm1 bir -.ıı x&Une 

Kapall 91'1• esnafı 
ŞiklyetCjl ... 

Bazı kimseler, küçük yolların 
bazı kimseler ana yolların düzel 
mesine çalışırlar. 

Son .ıamanlarda Kapalıçırııdaki 11 
41lkklnlar )rirer birer boplmakta ve Bazı kimseler kısa yo an, ba 
buraları bot kabuktadır. Gayet ucuz zı kimseler uzun. bazı kimseler 
fiyatlta 1dUkJdnlar kiraya verildiği dik, ıarp, fakat doğru ve aydın 
halde müıteri bulunm•mıktadır. Çar· lık yolları, bazı kimseler karan 
ıı esnafı, Kapabçartm.ıh slttikçe ıısn-. lık, dolambaçlı, bozuk ve yan • 
meainden dolayı çok mUtenalrdir. Alı 1 llan ı 
cılar eskili gibi çarııya çok ıelmemek I§ yo sever er· 
tedirler. Kapalı çarıı huıusiyetlerini Fakat muhakkak ki, herkeaiıı 
yavq yavaı kaybetmektedir. Çaqı ayağı kendi yoluna alıflktu'• 
e1aafmın iddialarına ıöre, §chrin di· Hatta bu, ıade ibanlarda de • 
ter kıumlarmclan, burada, daha ucuz :u.. k" kl d k d"l d t 
alıt verit yapdmaktadır. Çar§Inın git- su. ope er e, e 1 er e, • .. 
tikçe k6r ve upa blr yer almasına tarda, •klerd.c, ve daha bir çoJC 
aebep bu tarihi Ç&111nın ıittikçe ha- hayvanlarda bile böıledir. 
rabtye yüz tutmasıdır. Çartı esnafı Çok insanlar gittiklill t'Olla• 
bundan çok tfldyetçidir,. Çarımın ta- ra çabuk alıtırlar da yolıuzlutıı 
sniri için prbaylıkça bir ke,if yapıl - sevemezler: ve sade insanlar de 
mıt. tamiratın, 200 bin liraya çıkaca-
ğı anlatılmıftı. Bu parayı verecek or- ğil hayvanlar bile böyledir. 
tada kimse bulunmadığından tamirat Gönülleri, fikirleri göçebeleı 
yapılamamaktadır. Esnafın kanaati~e miş kimseler vardır ki, mütema 
göre, çarşı bu halde daha epey_ce hır diyen ayni yolda yüriimekteil 
.zaman bırıdmacak olunsa, bınamn h .. t 1 _,_,..1 .. .ıc. ~ yeıleri çatlapcak. ~ os--anmaz ar, v~ ~-- IAliia 
allfJldlerl beliNfelrdr. E.uea fıitMl_ ~ ~ı. Taikat bijylelerl 
birçok yerleri yağmurdan akmaktadır. hayvanlar. içinde bile azdır. 

Lise muallimleri 
Lise ve orta mektep muallim 

leri bugUn mektep müdürlerinin 
başkanbfmda toplanacaklardır. 

Her mektep öğretmenler he
yeti, yeni yapılacak orta tedri -
sat imtihan talimatnameli etra 
fmda görüşecekler bazı esaslar 
teıbit edeceklerdir. Yeni talimat 
name için kararlaştırılacak esas 
lar Kültiir Bak,anhğma bildirile 
cektir. Bakanlık muallimlerin 
bu fikirlerinden iıtif ade ederek, 
önümüzdeki ders yılı başına ka 
dar yeni talimatnameyi yapacak 
tır. 

Yeni talimatnamede gözönün 
de bulundurulacak esaslar, ta .. 
lebenin muvaffak olabilmeıi 
noktası üzerinde toplanacaktır. 
n.ıebenin cWıa dyade çabştml 
maaım temin edecek bir talimat 
name vücude getirilecektir. 

wrulmu• gibi kızarmıştı. Abla
sı, sinirli ıinirli gözlerini kırpq
tmyordu. 

Bu kadmm. bir hususiyeti 
vardı: Kekeler gibi acele acele 
konu,u,u. ve ıinirli ıhıirli göz 
kırpışı ••• 

OnunJd, kekelemek değildi, 
belki bir sinir akıcsi idi. Fakat 
onun konuşuş havasına öyle bir 
batkaltk, C:Syle bir çeıpni veriyor 
du ki yüzünün, vücudllnUn gü .. 
zelllkleri, tatlı bir canlılıkla oy-. 
nuyordu. 

Göz kırpıştmşı, bir kast, m&
na ifade etmiyordu, bu da beUd 
bir sinir aksesi idi. Lakin kir
piklerinin her oynayışında, g(#z
lerinin her ~ kapanışında, 
yüzünün ren~, aydımlğı değ,Jşi .. 
yordu. ve bu değisen renk. ,_y. 
dmlık, onun hayatım ışık ışık 
kama,tmyordu. 

Ben, kndıfnn potu, devirdi .. 
ğim c;amı anlamı$tnn. Kendimi 
nekadar idare etmi4 011811'1. yi
ne bunun önüne Rçemeıdim. 
Hele Ka<Jri,yenin. buna dikkat 
edeceği, hemen farkma varaca· 
iı aldmıdan ccçmcadi. 

Şimdi Jstanbulun belediye rei 
ıi bu ntırlan okuyorsa, bu baş
langıçtan sonra İstanbul yolları 
nın bozdkluğundan konu .. catı 
mı ıanır. Fakat ben kulak uıl • 
mayacak temennilerde bulun .. 
maktan hoşlanmadığım için, la 
kırdnrn doğru bir ata sözile bağ 
layarak onun zannını boşa çıb 
racağmı, ve diyeceğim ki: 

-Yolcu yolunda gerek! 
Orhlln SELiM 

Marlnettl bir konfer 
vereCMtk 

enet ıehrimiıe ıeteıı ttaı. 
ri1t tairl Marinetti bu,ua 

Türk erl aanatlan hakkında bir etUt 
~P için Güzel unatlar akademt
aini c ıecck ve akp.ma da Tepe'bqıll'" 
daki talyan kulUbUnde fUtUriım bak 
kın franauıca bir konferanı verecek 
tir. ırinetti yarın uçakla 'eh~· 
den areket edecek ve memleketine 
gid ektir. 

adriye, başım bana çevir • 
~şti: 

- Demek böyle, arkadaş! 
Cevap vermek değil, ıesimi 

~ıkc--.""lllağa bile korkuyordum. 
- Bir teY aöylemiyorsun? 
Omuzlarum kaldırdım: 
- Ne diyeyim? 
Kadriye, dişlerini ııknuştıt 
- Duru,undan, bakı,uadan 

anlıyorum. Eier ben, bura6a ol-
masam, bülbül kesilecekıiıı··· 

O, beni buraya iğneteınek i .. 
çin mi getirmi,ti? Demek, beni 
takip için. otele dönmemizi bek 
temiyordu? 

Karşnnda duran bu üç kadııu
birbirlerile mukayese edemiyor
dwn. Çünkü üçü de ayn güzel~ 
ayn alımda, ayrı tatlılıkta idi. 

Kar,nnda, renkleri, güzellik • 
leri ayn ayn açıımı,. serpitnıl'9 
üç çağ duruyordu: biri k8rpe, hl 
ri orta, biri olgundu. Llkiıı en 
göriilmefe değer tarafı, üçünün 
de renk, şekil, çai aynlddarma 
rağttıen, bir uıta elile bağlammş 
bir demet .ribi durmaları idi. 

(Arkalı var l 
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Bakanlar Arası Turizm 
Komisyonu Toplanıyor 

J\nkara 30 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bakanlıklar 
arası turi~ komisyonu encümenleri çalışmala~~ı .. bitinniştir. 
Komisyon genel heyeti üç T~muz çarşamba gun~. toplanar~ 
encümenlerin raporlarını t~tkık~ .başlayaca~tır. ~ncumenler bıl
ıhassa idari mevzularda tunzm ıçın temennı halınde çok değerli 
kararlara varmışlardır. Pa~apoı:t muam~lelerinde kolaylık temin 
edecek birçok usuller te~lıf e?•Imektedır. Bu arada turizmi teş
ıvik edecek pasaporta muteallık kanun tadilleri de vardır. Bizde 
şimdiye kaıdar mevcut olmayan asgari hadde turistik vizenin 
ihdası temenni olunmuş ve gümrükleııde turistlere kolaylrk te
min edecek idari tetıbirl~r alınması, tiriptik ve gümrükten geçiş 
karnesi kanununa bazı ılaveler yapılması teklif edilmiştir. Son 
ıZamanla~da turizm. ayı:i mübadeleye inıkılap ettiği cihetle, mali 
cncüınenın temennılerı arasında pasaport vize harçlarının indi. 
rilm~s! ve harice kollektif pasaportla grup halinde seyahatlerin 
teşvıkı teklif oluıtmaktadır. Münakalat encümeni, şimendiferle
re, deniz nakliyatına, kara yollarına, hava postalarına, liman hiz
metlerine ve diğer nakil vasıtalarına ait birçok temennilerde 
bulunmuştur. Metnleketin turistik mmtakaları ve beynelmilel 
transit güzergfilıına nazaran turistik ehemmiyeti haiz olan yol
lan encümen raporunda işaret edilmiş ve bunlann tamir prog
ramının da nazarı dikkate alınması temenni olunmuştur. 

Kırşehirde Bayındırlık 
işlerini Başarmalı 

Ana yurdun ortasında yeşil 
Bursanm bir tek eşi. Bir başın 
dan öteki başına altı: saat süren 
baheçlerin arasından geçerek 
şehri; bu ağaçlığın ortasına ser 
pilmiş bulunuyorsunu~. Her evin 
içinden sular çağhyarak akar. 
Çiçeksiz ve çayırsız e\I asmasız 
bahçe bulamazsınız. Tabiatin 
bütün güzellikleri vardtr. 

Şehrin içinden maden sulan 
ve kükürtlü kaphcalıann;ıız iki 
saat mesafede Karakurt ve Bu
lamaç hamamları var. 

Kayalarnnız renk renktir. 
En güzel masa taşları, hol-kata 
knnları sigara tablalar' b~rada 
yapılır. Pek değerli olan bıt iş 
ler son zamanlarda azal1'lağa 
başladı. 

İşte doğu yönünde 1ürk dili 
ne kalemile çalışan Aşıkpa~ ... 
İşte belirsiz bir adla yaşı)an 
Melik gazi.. Selçukilerden Ö1'ce 
önce Anadoluya yerleşeı Türk 
yigi tlerinden biri... CacibCY C\. 
mü ve minaresi Türk arıJın d~. 
ğerli bir işi. Çevresi alo metrt 
tutan ve üzeri çinilerle süslü bu 
minare çok yüksektir. Kaıısm -
da oymalı taşlar ve iştenniş sü
tunlar gczicilerin saatlarca gö -
zünü alır. Bu Türk abidesiıe ki 
m~ ~ava gözetleme yeri dfOr. 
Kımı darphane ... Daha ötede A
laettin camii ölmez bir Türkize 
ri. 

Kentin tam ortasında toptık 
tarı yığma çok büyük bir te!e 
var. Üstünde orta okul ve pdi 
tane bulunmaktadır. Buradal 
şehrin her yönii güzel görünür. 

700 senelik bir yaşayışı olan 
Kırşe?ir saltanat ve padişahlı
ğın hır kuruşluk baymdırlığını 
gö~~~iştir. Cumuriyetin bitim 
siz ı~~lı~!eri bu yurdunda yüzü 
nü gul?urmeye başladı. Onun 
dertlerıni bir ana duygusile din 
ledi. B~nıen yedi sekiz yıl icin -
de ternız Yüzlü mektepler, has
tahaneler, fırka, belediye kona
ğı yapılıverdi. 

Altı ay evvel gelen çok calış
kan llbay M. Say lam, cok~ ha -
k~msız ~e &~neş gönniyen dük 
kan. sa~ıplerıni uyandırarak on
yenı hır ca~!zhk baş gösterdi. 

~e-? enerJık ulus, iyi görüşler 
le, ıyı kullanmaya ne kadar su
samış. 

Br hafta içinde 400 dükkan yı 
kıldı. Ve yapılmaya başlandı. 
Beton dükkanların adedi her 
gün çoğıalıyor, her gün üç beş 
temel atılıyor. 

Dün kendisini gördüm, düşün 
celerini sordum: 

- Yurdu kurtaran Atatür -
kün bizlere büyük hiZmetıne k;u: 

şı bizler de bir çok ödevlerle bağ 
lıyız. Yapılacak işler çoktur. Ça 
lışkan Kırşehirlilerle elbirliği 
Yaparak bayındırlrk işini başara 
cağız. 

Lehistanda deniz bayramı 

Varşova, 30 A.A. - Bütün 
Lehistanda kutlanan yıllık de -
niz bayramı dolayısile Cumur 
başkam radyoda söylediği bir 
diyevde deniz kıyısı elde bulun
durmanın Lehistan için olan hü 
yük önemini anmış ve Polonya
ldar ulusun denizdeki k11vveti11i 
artırmasına çalışmalariy•e yar -
dnna çağınnıştır. 

Kız San'at 
Mektebinde 

Genç kızlarımızın gös
terdiğim u va ff ak iyet 

takdirle karşılandı 
Şehrimizdeki muhtelif kız sa 

nat nıekteplerindeki talebeler, 
bu sene çok güzel eserlerle imti 
hanlarını bitirmişler ve muvaf -
fak neticeler almışlardır. Bu sü
tunlaııa koyduğwnuz resimler -
de, lstanbuldaki bir kız sanat 
mektebi talebesinin vücude ge -
tirdiği eserleri görüyorsunuz. 

Genç kızlarımız kadın şapka
ları Yapmakta, çiçekçilikte son 
derece muvaffak olmuşlar ve Av 
rupada ayni tahsili gören genç 
kızlardan daha iyi eserler vücu 
da getirmişlerdir. 

Bu sütunlardaki resimlerde 
sanatkar kızlarımızın bu sene 
sergilerde takdirle karşılanan 

güzel eserlerini, şapkalarını, çi
çeklerını ve saireyi göriıyorsu -
nuz. 

Bundan dolayı ne kadar if ti • 
har etsek yen vardır. • 

~usyaya Sekiz 
lçak Talebesi 
(ilnderiyoruz 

lfara, 30. (Telefonla) -
HavJcurumu, Rusyadaki Kok 
tebeı\iksek havacılık mektebi
ne, üfY okumak üzere, sekiz 
talebe önderecektir. Temmu -
zun on\da hareket edecek olan 
bu talelerden biri. (Türk ku
şu) tedlPtında muvaffakiyet 
göstermiplan Sabiha isimli bir 

Türk kız~· 

Filisti.. giden Mu
sevile~ kac;ırdık· 

ları 1övizler 
Ankara, so- Yurdumuzu 

terkederek Fi~İne giden mu -
sevilerin orada1üyük mikyasta 
tecim (ticaret) ·terine giriştik 
leri öğrenilmiştiı 

Bundan musevrin yurdumuz 
dan giderken büjk mikyasta 
döviz kaçırdıklan ~!aşılmakta
dır. Döviz kontrol \ıercilerinin 
bu hususta, nazari dikkatleri 
celbedilmiş ve kaçak\lığm önü 
alınmak üzere Iazımglen ciddi 
tetkiklere başlannuştıı 

Fransada bir dUet.>nun 
önüne geç.idi 

Parsi, 30.A.A. - Şeref jüisi, te
nisci Borotra ile Jurnal gazeesinde 
yazıcı Didye - Pulen arasında yapı
lacak düelloyu lüzumsuz bulrn~tur. 

Didye-Pulen, tenisci Borotra için 
tahkir edici bir yazı yazmış ve bı. ya-
zıya Borotra acı bir şekilde ccvab 
verdiğinden Didye-Pulen tenis<iye 
şahitlerini yollamıştı. Didy~Pulen jü 
rinin, Borotra'nın şerefini mevzun. 
bahsetmek niyetinde olmadııını söy
lemiştir. 

A~TINI 
Altın, tarihi en eski bir madendir. 

Sezostris, Dara, ihtişamını altın i.le 
ölçmüş idi. Bu an cevher, o vakit, 
bu vakit adem oglunun gözlerini ka
maştırmış, gönülleri baglamıştır. 
Onun yerini bir şey tutamadı. Hatta 
ne elmas, ne inci... Nihayet onların 
da olçiısliı altındır. 

Sayısız kımyagcrler onun foyasın~ 
bulmaga Galıştılar. Bazı maddelerı 
karıştırarak benzettiler. Fakat aslını 
çıkaramadılar. . . . 

Günün birinde Haber ısmınde bır 
kimyager bir ton deniz suyunda bir 
miligramın binde biri kadar altın bu
lundugunu kesfctti. Bu azlığa rağ
men denizin suyu o kadar çok ki. He
s· p etmişl r. Denizin suyundal:i al
tını 69 -:'yar ton bulmuşlar. Dünya
da 1,5 milyar ton bulmuşlar.Dünya
adam başına 46 milyon kilo düşer ki, 
herkes altından yana milyonerdir. 
Evet, varlık içinde yokl•ık. 

Altın istihsali, bilhassa on sekizin
ci asırdan sonra ehemmiyet kesbet -

· miştir. O tarihlerde, Brezilya dünya 
istihsalinin nısfını temin ediyordu. 
On doku~uncu asırda Kaliforniya, yir
mi sene sonra Avustralya, on doku
zuncu asnn sekseninci senesinde de 
Cenubi Afrikadaki keıır~dilcn maden 
hepsini geride bırakmıstır. . 

1913 senesinde dünya altın ıstoku 
Milletler Cemiyetinin tahminine na

zaran 13,700 milyon dolardır. Bu he-
sapta bir kilogram altın 665 dolar ola
rak kabul edilmiştir. 1913 ten 1933 
nihayetine kadar h r sene vasati 
408,4 milyon dolarlık altın istihsal 
edilmiştir. Bu 'ıcsaba pe 1933 sene
si son. nda dünyadaki altın stok mik
tarı 21,820 dolardır ki, 3 60 bir faz
lalık var demektir. 

• 
Altını udem oğlunun kullandığı 

yerler sar •i ve ziynet eşyaları ve pa
radır. Fakat bilhassa son senelerde 
altın en 'azla ihtiyat akçe veya karşı
lık olar k bankanın yer altındaki ka
salanr da saklanıyor. Bereket versin 
ki.paslanmıyor. İşte ban}<alarda ihti
yat olarak saklanan altının miktar ve 
nisbetleri : 

~ 
u 

en 
191 ... 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

4.945 
9.157 
9.418 
9.487 

10.018 
10.406 
11.055 
11.393 
12.013 
12.040 

:ıt ~ ~C) 
ıa o o 

"E 'lii ı: 
..!! ıa ıa 
ıa ;ı.,jji 
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36.1 
49.8 
50.1 
49.4 
51.1 
52.0 
54.2 
54.8 
56.4 
55.2 

12.040 milyon altın dolarlık servet 
dcdiğ: ·z bu miktar çoğ.ı çub. ·.ha -
linde pinekliyor. Fakat bunun yarat
tıgı manevi kı..·:vc.tle bankalar dünya
daki hükümlc-lni süriıp götürüyorlar. 
Yalnız krizin · !em ogluna verdiği 
son bir ders var. ~~zıa altın s~oku 
mutlak bir refah temin etmez. Hatta 
fazla altın, kağıt para kadar tehlike
lidir. lşte bazı mc leketlerin altın 
mevcudu ve adam b.:ışına düşen nis
beti: 

ı 9 1 3 1 9 3 4 
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Almanya 279 4.8 19 0.3 
Belçika 48 6.5 348 43.5 
Bir. Amerika 1290 14.0 4866 38.9 
Fransa 679 l i .4 3221 76.7 
lngiltere 170 4.0 938 11.0 
ltal: a 266 7 .6 309 7 .4 
Japonya 65 ı.ı 233 3.5 
Ho''ımdl 60 10.G 337 42.1 
Polonya 57 1.7 
lsveç 27 5.0 95 15. 7 
lsviçrct 33 8.9 3 7 5 91.5 
Rusya 76'" 5.2 - -

Yukarıki tabloyu bu memleketle -
rin yasama vaziyetlerile karşılaştı~a
cak olur isek altın hi bir zaman krıze 
karşı bir paratoner vazifesi görmed~
ği meydana çıkar. Belki de miknatıs 
olmust••P. 

Almanyada adam başına 0,3 dolar 
düşüyor, Fransada da 76,7 dolar, ls
viçrede ise 91, 5. 

Bugün kriz dediğimiz darlık bu al
tın ile ölcı.ilmüş olsa, Almanya en fe
ci vaziyette 1lulu.,"tlası icap ederdi. 
Halbuki bilhr-sa son iki senede vazi
yet aksidir. Almanyar" ki bu !tın 
kıtlığına rağmen umumi ekonomi ha
yatı bu iki memleketin de üstünde 
bir artma gösteriyor. 

O halde sorsak - hatta hazan 
fazlası zararlı olan - umumi yaşayı
şı ihtiy.-:s mnda müspet hiçbir rolü 
olmıyan bu ce··'·,.re karşı toplama 
hırsı hala, ne<ien? .. Niçin ona muhay
yel bir mevki, bir kuvvet veriyoruz? .. 

Buna verilecek cevap şudur: Adem 
oğlunun böyle V"""'llıŞ diişün~eleri v!r. 
"Putur kendi yapar. kcndı tapar . 

Sadrettin ENVER 

OUzel çocuk müsabakası 
yapıhrken 

Vilkesbar, 30.A.A. (Pensilvanya
da) - Küçük çocuklar için güzellik 
miısabakası yapıldı.~ı sırada salonun 
döşemesi çokmüştiır. Yiız kadar ya
ralı vardır. Bir çok analar ve çocuk
lar kendilerini kiıçük kanalın siğ su

lanna atmı§lardır. 

BALIKLAR! 
Baıklara acırım. İçinde doğ -

madrkları bir dünyaya girer ve 
tabii ölürler. Fakat tuhaf bir cil 
ve eseri olarak öldükten sonra 
da değerleri ar~ar. Kendi .muhi
tinde, yani denızde _metelik et -
miyen bir kılıç bal~g~ kar~y~ çı: 
kıp bizim havanın ıçıne gırdı mı 
kilosu ı 00 kuruştan tutun,yuka 
nya doğru çıkar ... Acaba balık -
lar bu kısmetlerine memnun mu 
durlar? Kızarmış balrklarm göz 
!erine bakılırsa ömürlerine do
yamayarak gittikleri anlaşılıyor. 
Gerçi Levrek balığının mayo -
nezlisi en yüksek sofralara ka -
dar çıkar, herkese sunulur ~e 
rağbet görür ama nerede dem -

zin cam göbeği derinliklerindeki 
avarelik? Başı boşluk ve başı 
bozukluk? bunların içinde en ze 
kisi kılıç balığıdır. Daha ağa dü
şer düşmez vaziyeti anlar ve kü 
ser. Balıkların hepsi onun gibi 
idrak sahibi değildir. Hele to -
rik! Ne aptal şeydir. Ağır kan -
lı ve hımbıldır. Lapacı ve lampa 
sadır. İşe yaramaz. İriliğine ta
ma edenler, etini yiyince değeri 
ni anlarlar. Kurşun gibi adamın 
midesine dokunur. Bar'bunyenin 
adı çıkmıştır. Rengine aldanıp 
alırsınız. Huyunu bilmezsiniz. 
Çengelli kılçıklarından biri~i bo 
ğazımza saplanır, başınıza ış a
çar. Bunların içinde isko~~t gi
bi başarılan da ~ardı~. Lakın ~a 
hkçılar öğrenmışlerdır. Ensesın 
den tutarlar, kimseye zarar ve
remez. 

Balıklara acırım. İçinde yaşa 
maya alışmadıkları muhite çı -
karılır, ve bu yüzden ölürler. De 
nizde kalsalardı neye yaraya -
caklardı .. ? Diye sorabiliriz. O 
da doğru .. Fakat hiç olmazsa ha 
hk olarak yaşarlardı. 

İnsanlar içinde de böyle ~a~a 
maya alışmadığı ve onun ıçın 

doğmadığı muhite düşenleri var 
dır. Bunlar da balıklar gibi ölür 
ler. Ve içlerinde yine bazı balık
lar gibi para edenleri bulunur. 
Bir sofraya zinet venneğe, bir zi 
yafette (menu) nün başına geç
meye yararlar. Fakat eninde so 
nunda bir ölü balıktan farklı de 
ğildirler .• 

p O L 1 5 Bunlann balıklardan farkı şu 

B I• r m oto•• r dur ki: Bu kendi yaradılışları -
na yabancı olan yeni muhitten 

Parçalandı memnun gibi görünürler. Bu gö 
rünüş ile bayat balığın kulağın 

Dün gece Büyükadadan İstanbula 
dogru saat 23,5 da (Yatrak) isminde
ki gezinti motörile yola çıkan Kara
ağaç mezbahası barsak fabrikası me
;nurlan~dan 28 yaşlannda Yugoslav
yalı Hırıs!o Metriçeye ait motörün 
makinelerı frrtına tesirile Burgaz ile 
Kınalıada arasında bozulmuş ve bir 
ıniıddct denizde uğraştıktan sonra 
1 ,30 da Burgazadaı;ı piyasa caddesin
dekı kayalara çarparak motör parça
lanmıs, z.at~n içinde yalnız olarak bu
lunan Mıtrıç yüzmek suretile sahile 
·ıkrnı§ ve kurtulmuştur 

ı Nişanlanan kızın 
evi çöktU 

Eyüpte lhsarıbey mahallesinde Meb 
rnetağa sokagın~1 diın bir -ev çöküntü 
sil ~J~uşt~r. Yapılan tahkikata göre 
Bekırın evının orta katında kiraa ola 
ra.k bu.lunan F-.•'Tlanın nişan merasimi 
içın bır toplantı olmustur. Ev •ten 
harap oldugu için bu toplantıya ta -
hammi.ıl edemiyerek orta katın döşe -
meleri çökmuş ise de misafirler ara
sında bir kaza olmamış, fakat nişanın 
biraz tadı k ştır. . 

• Hapishaneye esrar sokma~ ıst~
yen bir Bayan yakalanarak tevkıf edıl 
miştir. Feride isminde olan bu Ba -
yan 15 seneye. mahkum Hacı adlı oğ
luna çorabı~ 1-=r -1 ..... r götürür -

ken yak ''nmrşt r. Bunds.n e~el de 
bo le esrar sokuldugu nazarı dıkkate 
alı~arak gerek kifhanede ve ge -
rek<:e har '..bn- ·e tal:\ıkat Y-. ~a

ga başlanmıştır. 
• Bilyükadada Acııklar yolu üzerin 

deki fundalıklardan evvelki gece yan· 
gın çıkını "Det· 'Urabbaında 

fu"'ldalık y~ ·dıkt 1nra itfaiye tara· 
fmdan sönduriı1 üştı.ir. 

• Kil~· • iyalede oturan Adem, Ma 
lik polise mü .. ~caat ed .. rek ..da arka
daslanndan olan ·r · tarafmdan 
l::ir takım elbise le 20 liranın çalmdı
ğını idd. etmitler v ':emal yakalan-
mıştır. • 

11o Dün saat ı 5 raddelerınde Bey-
oğlunda Y '1yol sokağında 9 numara 
lı Ana taun evinden yangın çıkınq, 
evin bir lcıaım yaıı~.ktan ıonra aiiadil· 
rillmütttir-

daki koku arasında büyük bir 
benzeyiş vardır. Ben bunlara ve 
bunlardan iş bekleyenlere de acı 
rım. 

B. FELEK 

Göbelsin Bir 
Söylevi 

[Baş taraf· 1 incide] 
çahtıyoruz. Fakat bugün dış siyasa 
meseleleri her günkü dertlerimizi u
nutturuyor. Hük\imeti korumak için 
bir ordu meydana getirmek nasyonal
ıosyalizmin ı>ratik alanda çalışması 
demektir., , 

Bundan sonra Tempelhof manavra 
yerinde nazi bi .. li'. 1 .rine baglı yüz 
yirmi bin kişi büyük bir geçit reami 
yapmışlardır. Manavra yeri, gamah 

haç taşıyan yüzlerce l 1yrakla süslen .. 
mi,ti. 

Göbbels, burada da bir söylev ve
rerek Berlin politikasının yaptığı mu 
cizeden bahsetmiş ve demittir ki : 

"Berlini arsıulusallıktan ve arsıu
lusal yahudilikten kurtardık. Altnan 
hükumet merkezini, onu zehirleyen 
kaldırım çiçeklerinden kurtardık. 
Nasyonal - sosyalizm, pıtronlann ki
salarını koruyacaktır. 

l~ınin hayatını düzeltmek istiyo
ruz. Bunun için aağbk tartlanna uy. 
gun obnıyan evleri yıktıracak ve yer
lerine yenilerini yaptıracagız. Hiç 

kimse tanrının adını ananlar bile, bizi 
muteeuir edemez. 

Alman ulusu ,bizi dinsizlikle itti. 
bam eden, hizmetçi kadınlan gibi her 
mesele Uzerinde kavga eden bu pa. 
paslan anlamaz. BiJ, Alman papaala. 
rından çok daha dindarız. Çilnlril su
suzlara su verdik. açtan do~ 

Finans Bakanı 
Finans Bakanı Fuat Atralı mezu

niyet alarak dün Ankaradan tchriıni
ze ıelmiftir. Fuat Ağralı Bilyiikadada 
ki kötktinde birkaç gün istirahat et _ 
tikten aonra mezuniyetinden istifade 
ile tedavi olmak üzere Avru~ya m. 
dccektir, ... 

• 
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Yukarda Izmir mmta: 
lca sanat mektebi - Or• 
tada tzmir sanat mekt~ 
bi model atelyeainde ma-
kine dairesi - Aşağıda 
1875 tarihindeki izmu 
Hnat mektebi (ayakta 
duran zat Vali Mi tal 

Paşadu'j 

at6lyelerde dolqtmıır ve bir 
proğram çerçevesinde tertip edi 
len temrinler 1aptınhr. İki yıl 
sonunda, kabiliyetleri belinniı 
olanlar, uıl intiup edecekleri 
san.atlara aynbrlar. Ve beşinci 
deN yılmda mezuniyet imtihanı 
nı vererek diplomalarını alır ve 
hayata atılırlar. 

Mektebin fizik kimya libora 
tuvan, cal)lı, muntazam den lev 
~al~ talebe eli!'den çıkmq ve 
ıçentınde 1500 cılt kitabı bulu -
nan güzel bir ktitUphanesi, rad .. 
yo illonu, talebe arasmda beli 
ren musiki istidadmm Jelişimini 
tc;min edebilec$ ve ıçerieinde 
bır çok muaiki iletleri bulunan 
bir musiki salonu ve nihayet CÜ 
zel bir aahneai vardır. 

. El*trik at81yeai, bu yıl ye
mden kunalmu,tur. Tezgihlar 
ve makineler, talebe elile yapıl· 
~· B~da ~üğitm elek· 
trik sllleri, elektrik ütWeri, elek 
trik motörleri Avrupaam her 
hangi bir itüaünden, zillndeıı 
veya mot.6rUnden farlwzdır. Yl 
ne bu atOlyede mOYCUt arkoa 
elektrik bynak cibui1e yapılan 
kaynaklardaki mtl'ftf&lld,vet üt 
re değer. Aynca bir &a198Do 
plilii kılını vardır ki, burada m 
k~li i ve kromaj qleri muvaffa • 
ki~ yapılmaktadır. 

Mektebin ma~zluk im -
da, maranıozl\111Uı en baal • 

thlden tut\IJU1S da en koinp1ib 
işlerine varıncaya kadar htr eey 
J.&pWyor. 

hrnir 9 tJylll pana)Vmda tel 
bir dm• a.o IPMJrJD.mra 

e§ya güzel anatlann canıı birer 
nümunesidir. 

[ RedyO D"i!~.fariJ 
Fransız posta ve telgraf :ga -

kanlıjmm bUYl'\lğu üzeri~ad
yo idareli kıla 9' usun dalgalı 
iıta•yonlar 11%ert.de ,yayılmak 
üzere her. cuma ili cumartesi ge 
cesi arasmda iki llMlik bir f ev .. 
kalide komer verilecektir. Kon 
ser 12 den ikiye kadar ıürecek· 
tir. 

Salzburg milzik 
ıenllklerl 

Her yıl oldutu gibi bu yıl da 
AVQltUl'1&nm lalsburg tehrin • 
deki opera binasında dinleme • 
le deler büyük konserler verile 
cektir. Avrupanm en tanmmıı 
müzik ultalan tarafından idare 
edilecek olan bu komerler dör • 
de aynlmıştır. Opera piyesleri 
orkestra konserleri, Serenad: 
müziii ve kiliıc konserleri. Bir 
çok uluslardan bu değerli kon -
serleri dinlemek için Salzburg'a 
gidecekler kaqılannda müsik 
teknifinin ~· karfdata
caklardıı 

Bu komıetlerle opera piyesle 
rinin her biri Avusturya radyo
lan tatafmdan ri:Sle edilerek din 
leyiciledn iatlfadeleri düılintll • 
mUetttr. 

Konwlere 28 Temmusda Pe 
1bı Von Welaprtner'bl idaresin 
de ftrileclk bir orkeetra lconse • 

==ı:f. 

Ateş 
Pahasıdırl 

Bir lokantada, geçen gün bir 
öğle yemeği yedim. Listede o 
tuz kuruştan aşağı yemek yo 
tu. Tabağın dibindeki yağ 
domates salatası bile 25 kur 
tu. İçinde, kilosu on beşe sa 
lan domatesin yarım tanesi 
bulunmayan bir tabak sal 
25 kuruş ödemek, biraz a -
ma gitti ama, ses çıka 
S?zde bir patlıcanlı et get ~r 
kı, etin kendi yağile pişt' çın 
iç yağı kokuyordu. Onu ya
layıp yutarak sineye çe A_.r
kasmdan pirinçleri diri, plav 
geldi. En iyisi 30 kuru atılan 
prince, acımsı trabzo ğı. kat 
mışlar, adı plav oldu için üç 
kaşığına on beş kuru ıyorlar. 

!ster istemez ka çalılık. 
U zerine bir de kom o yedik. 
Garson bahşisi ile ikte, 70 
kuruş ödeyerek dış çıktık. 

. Yediğim şeyler' ~kanta sa· 
hıbine kaça mal 0 gunu kafa
mın içinde şöyle esapladım. 
Bir domatesin te birinden 
yapılmış, kırk p . -.eytin ya 
ğı ve on paral ırke katılmış 
salata: İki ku ·En çok yinni 
beş gram et, ruı 1 O para, 
bir patlıcan. çüyü geniş tuta 
rak - S kuru az yağ 3 kuruş, 

Hani Belediyenin açıkta yiyecek satmamak içi" 
emrı vardı? 

rafına son zamanlarda gayet gU 
zel binalar da yapılmıştır. Meş 
hur Kayışdağı suyu çepeai bu 
nun üzerindedir. 

Fakat yolsuzluk yüzünden bu 
havalinin genişlemesine güzelleş 
mesine imkin yoktur. 

Bu taraflarda oturanlar Bağ 
dat caddesinin mazhar olduğu 
bayındırlığa cidden imrennıek • 
te ve haklı olarak şunlan eöyle 
mektedirler: 

- Bizim kabahatimiz, suçu • 
muz nedir? 

tuzu biberi i filin 5 kul'U§ ve 
bu hesap s da etli patlıcan, 
19 kurut 0 ra .•• Pliva bil -
mem ne p biçmeli? Her hal-
de 0 da kuruştan fazla et • T k 1 1 1 d 
mez. Ko ıto için de şekerin a S yer er az ır 

yapılacak iki iş kalır: ya bo' o• 
laraık gerisin geri Beyazıda ka· 
dar gitmek, yahut müşteriyi bı· 
raktığı noktaya en yakm bir tak 
si yerine gidip ııraya girmek. 
Bugün:kii vaziye~ göre çok defa 
bunların iıkisi de her baba yiği -
tin yapamıyacağı bir iştir. Be
yanda dönmek için müşteriden 
aldığı paranuı yansından fazla· 
smı benzine vermek mecburiye
tindedir. Nöbe'le girmek iıtiye
ceği takside en aşağı on bet yir 
nü otomobil \rarclır. Buradan bir 
iş alabilmek için beş altı saat 
ııöbet beklefırek ij.zmndu. O hal
de, ağu akSaık ~le Beya
zıda doğru yürümekten ~a 
çare yoktur. 

bu ucuzl nda en çok beş ku -
ruş koy ak, netice şu olur: Sa 
lata; 2 ruş, etli patlıcan 19 
kuruş n para, Pliv S kuruş, 
kom o S kuruş, ekmek, hay. 
di fr ctla olduğu için ona da 
5 ku §,top yekUrı 36 kuruş on 

Belediye buyruklarına ay:kın 
hareketler için zabıtaca tutulup 
kaymaıkamhklara verilen ceza 
zabıtlan içinde en kalın tomar· 
1ar "caddeyi işgal., cezalandır. 

Ceza ne alan için,ne de veren için 
pek istenir bir şey olmadığına 
~ caddeyi i1gal cewmaı da 
~beri ar& arası keBDm,._ 

İşte caddeyi ~gal cezası bu 
duraklama ııraımda yazılır. 

Bu duraklAma için, insaflı bir 
gözle baıkılıtsa, bütün kaıbahati 
toförlere yüklcıemeyiz. Soladı • 
t.nrliıztıı dirliği, t!tl bltii'ltlUIG 
ve intizımsızlığı gözönüne geti· 

para • Y etmi• kuruıla otuz altı 
kun,f} arumdaki yan yanya 
farJC, meşııı bir kazanç s~ .. ıla -
maz. Bu olsa olsa, halkın temiz 
bir tokan.tayı, aşçı dükkanları -
na tercilt etınek isteğinin apa -
çık istismar edilişidir. Piyazcı 
düldcinlan, ne kadar ucussa, ıo 
kantalar da o kadar pahaJL .. BÜ 
tün bir tavuğun elli kuruşa alın 
dığı bir tehirQ«. <altı da bir ta\1\1 

otuz beş ıcuruş iısteınek en 
f İ(eli~ ile insaf•tzhktır. 

Şarbay,lJk; ne olur, biraz da 
fU lo~larla uğratsa .•. 

15allhattin OONBÖR 

a.cayıfda§ı cadde· 
sinin acın•cak hali 
KadıköyUnüıı ana caddelerin· 

den biri vardır: Kayıt dağı cad· 
desi ... Bu cadde Ziver Bey yoku 
şundan başlar ve ta Kayış dağı· 
na kadar gider. Fakat ismi cad 
de olan bu viraneye, bu harabe 
ye cadde demek için biru insaf 
gerektir. 
. Buram, ıokak, cadd~ değil, bel 

kı harp eanasında delik dqik ol 
muş bir siper manzarası vermek 
tedir. Bir arabanın dingilini kır 
madan, bu caddeclen geçmesine 
imkin yoktur. Bundan haylı za 
man evvel bu taraflarda bir yan 
gm çıkml'ftı da itfaiye otomobil 
leri bile bıı yolu ICSküp geçme • 
mitlerdi. 

Cadde yUSft bir ıahra ıibi • 
dir; tozdan seçilmez. Kıtm bir 
.,_taklık pbldir. Çamurdan ge
çilmez. 

Bu ~ar~arda pek bereketli 
olan sıvrısıneklerin, zaman za _ 
man yağan yağmurlardan hisıl 
olma birikintilerde ürediğini 
aöyletek yeridir. 

Geceleyin eğer tabiatin ıpğI 
o&nana. yani mehtap bulun -
massa bu cadde bir katran ku -
yuau kadar karanlıktır· Çünkü 
ne fener, ne 1lmbt vardır. 

Hılbukj bu caddenin iki ta • 

nuncuau da sı Afustosta verile 
cek bir opera piyeıidir. 

au konser ve operaların etraf 
~muuıelecekhaftab~ 

diğine göre cezaya rağmen es • 
nafı bu kabahati i şlemeğ-e sev
keden bir sebep bulunduğunu dü 
tünmek yanlış olmaz. Biz bu 
hususta bir araştmna yaptık ve 
düşüncemizde haklı oldutumu· 
zu anladık. 

Her taksi otomobilinin ken -
dince bellediği bir durağı var
dır. Bir müşteri otomobile bi • 
nip te Beyazıtta Taksime gider 
ve orada kalırsa otomobil için 

rilirse her ~tenilen yerde taksi 
mahalli yapamadığı için oeledi
yeye Çttm~ ta i111afs1zlık olur. 
O halde, biç olmalJSa kalaıbalrk 
mmu.ltalatda belediyenin, biraz 
rahatnıda~ fedakarlık yaparak 
miknltün olduğu kadar tabi yer 
leri«ıi çoğaltması ve bunlan di
lediılfleri gibi değiştirme hakkı· 
nı rnem~larm. keyfine bxraıkma· 
maaı ıazımcıu. 

Sinobun Ekonomik ihti
yaçları Pek Çoktur 

lara:!ı oldu;undan kışı bü· 
tün g nıi ve vapurlar limanda 
geç· · ler ve tehlikeyi .ıtlatınca 
gideııer. Vaktik burada mevıi • 
min ~er nevi balııklan tutulur 
ve Ya.saya çıkarılırdı. Hamsi 
ve alamut ve ı.skumru tuzlula ... 
n binlerce fıçı harice sevıke • 
dil ken birkaç sene azrfında he 
m bu miıkdar ihracat ypk deni 
ıeeek bir derekeye dÜfjl'l1Üştür. 
BUnun sebebi başlı başına bir iş 
yApacaık kadar balrkçdarunızm 
seımayeainin olmanıası ve bir 
f~rket halinde çalışınalarnım im 
ka:.sızbğıdır. Son sistem allt 
ile SinobdEı yapılacaı'< babkçıJJk 
TUrtdyemizin her yerinin batık 
ihtiyacını temiu ettikten m.-da 
harice ·de binler , fıçı göndere
bilir. Hele bir balık konserve 
fabrilcumm yapdm•ı Sinobu 
çalışma kaynağı hc.line getire • 
bilir. 

Sinop, 30 (Huauat muhabiri. 
miz bildiriyor) - Sinobun çok 
mümtaz ve müstesna bir mevkii 
vardır. Tabiat burada bütün gü
zelliğini toplamıı. limanile, A· 
dasile ve şehrin coğrafi vaziye
tile sonsuz bir şirinlik vermiştir. 
Tarihi kıymeti de inkir edile .. 
mez. Belediyemiz birkaç sene 
zarfında kaldınmlar, fenni meı. 
baıha ve bir ay evv:: de elektrik 
t"'nviratı yapınağa ve bu meyan 
da göze çarpan cumuriyet ve sa
vaş meydanlarını ~ çmağa mu -
vaffak oldu. Şimdi en büyük ih· 
tiyaçlanmızdan au yolu kalJL 
Buranın çok bol suyu vard!r. Ve 
bütün sulan çok tirin adanıız • 
dan akmaktadır. Fakat yolları 
600 seneliık bir maziye malik ol. 
duğundan çok eskhniştir. Her' 
şeye takdimen su yollarnun da 
ıslahı lizımdır. lşitt:~imize gö
re belediyemiz Adada büyük bir 
depo yapıp suları toplayacak 1e =-=----------=
şehre bir yoldan akıtacaktır. 
Bundan sonra bir sinema ile bir 
de şehir bandosuna thtiyaanuz 

Hava kurumuna yardım 

kalıyor. 

Sinobh 60 kilometre mesafe -
de zengin bir o-az yağı çıkanldL 
İlk serişte 24 saatte iki ton ver-
cliif ve dahf uğraıplına bu mik· 
dann çok fazlala,acağım ntiite
haaeıılan raporla 'tıdirdikleri 
halde iki aydan beri faaliyetin 
ukasmm ır .... ilmesi bütüa nıem 
leket halkmı üzmektedir. 
Lim•oımu; her türJü fJrtma. 

Şarki Karahisar, 30. A.A. -
Umumt ve hususi daireler ile be 
tediye ve diğer husuat kurwn
lardan maaş ve ücret alan u-
mum işyar ve müstah~eınler 
candan sevgisiyle hava tehlike
si kurumuna üye kaydoturımu• 
ve temmuzdan itibaren maaflan 
nm emsali haıdm yüzde ikisini 
ıevc aeve vereceklerine dair 
taahhütnamelerini bağlı olduk
tan muhaaibliklerc: vemıialer
dir. 



, 

uivelt Kömür Amele 
•• 

Grevinin OnUnü Aldı 
Vşingto 30. A.A. _ Ruzveltin dileği üzerine "United Min 

Workers" 'aşkam Johrt Lewi.s, paza~tesi günü yapılacak gre-
vin durdu mı emretmittı~. Lewıs'in kömür işçilerini grev-
den vazgeçi otoriteye ı~ıb olm~asına rağmen, itçilerin 
Başkanın di gini yerine ~etıreceklerı sanılmaktadır. . 

Lewis'in bul ettif!. m~tarek~ n;~v~~kattır. Bu mütareke 
işçilerin, kc crina ko~Ur cn~u~tr~~ı 1çın küçük N. ~· ~· ~ 
adayan R te oJaıi ~venlerını gostcrmektedir. Lewıs, ışçı-
lerin patr ~ .degil fakat Ruzvclt için mütarekeyi kabul 
ettiklerini · eımftll'· 

ada Yeni Bir Grup 
· - Saylavlar kurulunda Franklen Buyon'un 

•Başk~hğı al da _Ye?~ bir grup kurulmuştur. Bu grupun ~rkesi, 
mubbtlif par re ılgılı saylavlan bir araya toplamak ve sıyasal, 
eıconomik ve yal kalkınma için elbirliği ile çalışmalarım elde 
etmektir. 

Yeni grup 
pagandaları il 

Ziraat B 
bazı saylavlar 

dan başka sosyalist-komünist cephesinin pro. 
ücadele etmek isteğindedir. 
Katala ile radikal-sosyalist partileri mensup 
· gru ha yazılmışlardır. 

HU-

Valans ada Elektrik Direk- ~~Y 
teri Ar ıda Bomba Patladı 

ilis Partisi 
Bölüniyor 

V alenaya, 3 A. - Bu gece, saat birde d~mir elektrik di
rekleri çine ye irilen iki bomba patlamış, bır~aç köyün ışık
lan kesilmiştir 

Pedro Salva 
yakalanmıştır. 
maddeler te · 
tedir. 

adında ve 15 yaşında bir çocuk su_çlu olarak 
ssa takıma nakil vasıtalarından ve yenilecek 

e yapılacak büyük bir grevden bahsedilmek-

Gazetelerde ışçiler geceyarısı işlerini bırakmak em-
rini almıf~~ at bu sabah saat dörtte bunlar çalışmaya 
devam ediyor! 

Grev tedbirle , haLkçı ziraat topluluklannm bugün Valen-
siyada yaıpaca lantdan protesto etmek isteyen sendiıka 
birlikleri tarafın alındıkları sanılmaktadır. 

HükOmet ger tedbirleri almıştır. Muhafaza kuvvetleri 
.cokaklarda dolaş tadır. 

4500 ne Evvel Tarsusta 
Bir Şehir Vardı 

Amerikalı Mı. Kuşmanın Başkanlığında 
"rünün gözü önünde Tarsuıta Gözlü 

Kulede yapılmakt eski izerler deşmesinden önemli sonuç
lar almnuştır. Sıca artmasından heyet çalışmasını şubat 
10nuna bırakarak t bula gitmiştir. Bu yılki eşme çabşmala
nnda 700 den fazı r bulunmuş ve bunlardan Tarsusun 4500 
~ önce çukur ova n ~ayındır bir şehri olduğu anlaşıimıt-
.tır. Bulunan parça! iz müzesine taşınmaktadır. 

Kral Borla V 
kruvazörü 

Sat,... 30. A.A. -
ile Prenı'lliQl dün 
derek Fransız~ 
11unda Amiral Rive md'1! 
venlen Hğle fÖlenin u~wı
muşlardJr. Kral Boris ıdo
J:tan Fransu: Cumur kanı 
Lebruna samimı bir te çek. 
miştir. 

Torpidolar Seliniğe ek 
tı.zre Varnadan hareket Ştir. 

Çankırrda bir m 
Çankm, 30. (Hususi bı. 

tilliizden) - Ankara ler 
birliği takımı geldi. I 

Sporla maç yaptı 1/1 b 
kaldı. 

lnglllz bUtçeal 

Sovyet endUslrlsl 8 ayda 
ne yaptı? 

Moskova, 30.A.A. - Sovyet 
ağır endüstrisi ilk altı ay içinde 
yıllık planın yüzde 49,S ini ba
fararak 11 milyar 267 milyon 
rub14dik üretim yapmıştır. Bu 
mılNtcliı lD34 yılmm aynı dev
resine niabetıe )'Ütide 25.3 faz 
lalık vardır. 

Font üretimi 6 milyon S~ 
ton ile 1934 yılının ilk altı ayı
na nisbetle yüzde 23,6, demir 12 
mil~n 743 bin ton ile yüzde 35, 
çelik 5 milyon 850 bin ton ile 
yüzde 30.S, k'ömür 49 milyon 
755 bin mn ile yüzde 12,6 art-
ıruştxr. Fazlalık bakırda yüzde 
69, alüminyomda 3ıiizde 7 .8 asid 
ıülfirikde yiiıde 31.7, kombine 
makinalarda yüzde 252, yük va 
gon~~da ytbıde 131, kamyon
da yuzde .30 ve ttakt8rd'e yüzde 
18.3 dir. 

A tina O (Hususi muhabiri
mizden) Dün Radikal partisi 
liderleri biye Bakanı Kon -
dilisin B nhğmda bir toplan 
tı yapmış K.ondiliSin kralcılı
ğı tercihi selesi 'etrafında u
zun boylu · nakaşalarda bulun 
mutlardır. rti ıaylavlanndan 
bir kısmı K diliıe taraftar bu
lunduğu hal diğer bir kısmı 
da cumuriye ejimine sadık ka
lacaklarını bı inni§lerdir. 

Partisinin ·ye ayrılmakta 
olduğunu gör Kondilis gele -
cek pazartesi acağı Roma ve 
Belgrad geziı" en sonra parti 
sinin rejim me esi hakkındaki 
durmunu kati o ak tayin ede -
ceğini söylemişt . 

Tayyare zcbitlerinin 
muhakeme• batladı 

Atina, 30 (}{ue~t muhabiri -
miz bildiriyor) - ~arisa divanı 
haı'oi 1 ınart iıyatııJda alakadar 
bulunan tayyue m~i zabit
lerinin mulıakeınesia;.._ 'şlamiş 
tır. i 

Sııç!1ılar~r Ka~ka'1, bir 
binbafı, bir ·· bası ile diltr iki 
zabit ve hesa; memµrundall iba 
rettir. Bun hepsi taYY~ za 
bitidir. 
~-~·• ..... •s: 

lnglliz b•hriyeai 
Londra, 30. A.A;.. - Nev;ı 

Çemberlayn, verdiği bir eöylev-
de şunlan söylemiştrr : • 

Kayserin, İngiliz bahriyesı
nin üstünlüğüne meYdan o~ 
mak için gemi yaptınnakdakı 
iıran, Almanya ile kavgamızıll 
aebebi olmuttur. Alınan önerge
li, bu mOYdan. okuyuşunun ıe
~ imktmız hile koy· 
maktadır. 

Fırbnaya tutulanlar 
Tokyo, 30. A.A. - Altmış lca 

dar balıkçı gemisi Kore'nın ba
tı Güneyi laydannda futmaya 
yakalanmıtlardır. Bu gemilerin 
içindeki 250 kişinin sonu belli 
değildir. -------Dınzigln flnanul durumu 

çok fena 
Londra1 30 A.A. - H • 

nin 1935 finansal yılı için -
dıfı iıta tiıtiklere göre g 
J.197.141 liralık bi rartma -
terınektedir. Masraflar, • 
031 liralrktır. Açrk. bütçe 
çen yıl bu ara gösterdiği 
tan 6.496.890 lira daha ç 
İlk üç aylık rakamların, 
olarak düşkün olduklan ve 
cek ayların verimleri ile ilgi 
ınadıklan söylenmektedir. 

v arıova, 30 A._A. - Gazete 
Polska danziğin fınanıal ıfyUf. 

Bulgarlatanda CNeaualar amm kendi çıkan baknmndari 
Sofya, 30. A.A. - Polis, bir da çok kötü olduğunu yazarak 

ecnebi devlet hesabına COUaluk diYor ki: 

Ctal11Y• hariçten gel 
ltalyan 90Cuklar1 

.Roma, 30 A.A.. - Avru 
Asya, Afrika ve Ame · 
36 ülkeıinde bultınan ltaı 
ailelerinden 15 bin çocuk b 

Yapan bir grup keffetmit,,. üç Danziğin bayındırlığı ancak 
kişiyi YakaJanuştır. Lehistanm dışariyle yaptığı te-

!!!l!!l!!!!!!!!!ll!!ıı!-~-~ll!ll!!!!!l!!Iİ!!!!!lı!i._aıi 1 çime ~anmaktadır. Halbuki, 

SAGIRLIK 
~LKIYOR 

ya gelmeye bqllmJ§larcbr. B 
lar ch§arda oturan 1 taly·--H • r> 

cemıyetinin par-.iyle bir Jrad .... 111 

hafta Su ,ehitlerinde kalaclk:IPu~~ .._,._._ •• Jbltftt --

IC MAL 

Rusgada yeni 
Bir tasfiye 

Sovyet Rusy:ı· ..• mukaddera~ru 
idare eden parti azalan -:'e erkinı 
arasında zaman zaman tasftye yapı • 
hr. Birinci tasfiye Lenin'in ~lüm.ün· 
den sonra yapılmıştı. Komünıst lı?e· 
ri sağ kaldıkça, parti arasınd~ t7.fnka 
mevzuubahis değildi. Ancak öldükten 
son,.a , ~~nin ile yan yana . çah§~nl,:U
biribirine geçtiler. Tro~k:. L"'tlı~ ın 
halefi olmak istedi. Stalın ın otonte· 
sine karşı is\•an etti. B~ isya!' komü· 
nist fırkası arasında hır ne~ sol ~~: 
rey::nı şeklini aldı. 'T'roçkı, Stalın ı 
idarei maslahatçılık ve komünizmanı:ı 
prensiplerini tatbik etmemek suçlan
Je itham etmişti. Stalin Zinoviyef ve 
Kamencf ile beraber yürüyerek, ?:r~
kiyi iktidardan attı. Siberyaya aurdli. 
Sonra da Rusya toprağından kovul
du. Garip teceltidir ki, Rusyada ko· 
münizm kurulsun diye 1917 yılına 
kadar dııarda sürgUn hayatı yaşıyan 
Troçki, komünizm idaresi kurulduk • 
tan sonra da yine bu memleketten 
sürgür--t:: ... Rusya kapitalist iken de, 
komünist iken de s1ir .,ün hay~tı yaşa· 
mak Troçki için mukaddermış.. . 
Tr~ki taraftarlannı!' .tasfı~e~ın: 

den sonra koınünist partısınde ıkıncı 
bir tasfiye daha geldi. Bu ~.e~~ ~ 
Zinoviyef gibi uzun zaman uçuncu 
enternasyonalin başkanlığını yapan 
eski bir Bolşevik ile ~menef ve ~
raftarlan fırkad~n koğuldular. Lenın
grat Sovyeti Başkanı Kirof'un geçen 
kış katli, partide yeni bir tasfiyeye 
vesile tetkil etıt iştir. Bu defaki ta•· 
fiyede Yenukidze gibi ihtililden önce 
Stalln'le hapiıhane arkadaşlığı yapan 
ve o zamandanberi de beraber çall§an 
Bolşevikler fırkadan koğulmuşlardır. 
Kirof"un kat'" ile neticelenen •uika.t 
etrafmdaki tahkikatın Yenukidze'yi 
suçlu göıterdigini ıiyaai büro uasm· 
dan Kosier a8ylemiıtlr. • 

Avrupa'dan gelen gazetelerm yaz· 
dıklanna göre, bu sat, Yenu~dz~'nin 
komünist fırkaeı merkez komıtesı ta
rafından sorguya çekildiğini ve. bu 
sorgu neticesinde komünistlikle hıç • 
bir alikaaı olmadıtmın meydana çı~· 
tığını ıoylemiıtir. Sırasile . Tr~lri. 
Zinovi}'ef, Kamenef, Yenukıc!ze. Jto: 
münistlikten ayrılmışlar. Ganptir ki 
bunlar da kar§ı tarafm. komünistlik. • 
ten ayrıldığını iddia edıyorlar. Klmın 
ortodoks komünistlikten aynldığı 
hakkındaki s!Szü ıôyliyece~ olan.. en 
salahiyettar adam da on bır yıl onc:e 
öldüğü için bu ihtilaf sürüp gidiyor. 
Ancak komlinist partisinde arasıra 
yapılan bu tasfiycl~rin bir. irliği olu
yor ki, partiye yenı ka? gırıyor. Rus· 
yada Stalia'in lnd..erliii altında batla· 
nan b11JUt ~ ~ için de 
~ blStle kati del! tinntlt fayda-
h olur.-••* 
Stratosfere çıkan 
Sovyet u~akları 
Moskov,., SO.A.A. - Sovyet

ler birliği merkezi icra komite
si, - Sovyetler birliği 1 müker
rer - balonunun son uçuşunda 
bulunarak 16.000 metreye yiık
selmek ve iniş eanasmda c;ekin
zpezlik ve becerilik göstermek 
turetiyle hükftmet tarafından 
Jsendilerine verilen ödevi başa
?'at\ Zille, Pilıudski ve Verizo
yu Lenin nişanıyla ve 7035 
nıetrec1en paraşütle atlamak de
niz üzerinde atlama ve gece at-
1-ma rekorlanm kıran yedi ka· 
dın para,ütÇÜ - Nikolave, Ba· 
huçkina Yakovleva, aartseva, 
M alino~skaya, Blokina ve Gu
raı - ile pilot Şmit ve Mala· 
muj'u da (Kızıl yıldız) nipıııY"' 
la kayraıruttır. 

ispanyada fuht• kartı 
mUcadl• 

Madrid, 30 A.A. - Gaceta 
de Madrid, iş, ekonomik, 110S ... 
Yal ve öngtirilltik Baanltğınm 
utıuzlufa (fuhP,) ~ • ıavaı 
hakkındaki ~ıını yay • 
maktachr. • • 

lıpanyada artık ıyı yaşayış 
vaaıtaır olarak tanmmıyacak o
lan utsJUlırk kaldırılmıştır. Ef. 
renci hastalıklara tutulmuş olan 
kimseler ya özel bir doktor tara 
fmdan ve yahut resmiğ hastaha 
nelerde iyi edilmek zorundadır. 

Açık bir sosyal korku göste -

Alay vakti 
Galata rıhtnnma bağlı bulu· 

nan Kalamış vapu~ .~!:.3~ da 
uzun bir canavar düdugu ile &• 
lay vaktini bildir~k harek'1: 
edecek ve onu takiben Heybelı 
a~ Göztepe vapurları, Şirketi 
Hayriyenin 66, 73, 72 numarala 
n kalkarak biribirinin dümen su 
yu üzerinden yarım mil ile gide 
ceklerdir. Bu fAr~jlaliç sos 
y.etesiııin EJ'(i~ geleıı ı 9 na 
ınaraslle 15 numaralı vapılrları 
da 72 numarayı taıap edecek -
terdir. 

Ala)'in rotası Saraybunıu,A. 
lurkqı, Mendirek, Kız kules{i 
U•küdar, K~~u~ Befler
beYI, Ortaköy. Beşitctq olacak 
ve saray önünde durulacaktd-. 
Bu durak alanında gemiler öa 
gemiden birer gomino aralıkla 
yer alacaklardır. 

Burası dünden itibaren boşat 
tılmış olduğu için şimdi açık bu 
lunmaktadır. Saray önünde tap 
lanan bu deniz fener alayı saat 
24 e kadar hava fişekleri atacak 
lardır: 

Karadan da bunlara karşılık 
verilecektir. 

Bece manevrası 
Saat 23 - 30 da tahlisiye p • 

nel direktörlüğü tarafmdan dt • 
niz manevralan yapıla.caaı~~il 
Bu sırada manevra alam bitı

0 

-~ 
gemilerin projektörlerile *_.l'!ıll 
latı1acaktır. 

Saat yirmi dörtte AaW. 
puru tarafından fen.r 
bittiğine dair işaret~nrUll!~ 
tir. İşareti takiben dilll~ 
hep bir ağızdan cleaf*'ıoi)M 
söylen~ek ve ~ Miıl.ı.:.WI 
cektir. 
Ha!cuı~J 

uz ve~ 
min ~faJ~.,,~ 
için 6-~(~~~ 
dır. '~~~--
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BiR HAVA DEVi 

Almanlar Kocaman Bir 
Zeplin Balonu Yaptılar 

-·---· ......... 
Balonun uzunluğu 24 7 metredir. içinde 
ayrıca bir de eıgara salonu vard1r 

HergOn 5 S6z 
KIRK DÖRDUNCU LiSTE 

1 - Müşahede - Girim 
Tarzı riVet - Göı1if 
önıeıder: 1 -Son Almlıı 
ya i:r'4*ls l'taJdcmda 
bir eraua verir miai • .? 
2 - Bu mesel• göriitJeı. 
rimiı: qndır. 

2 - Mecmua - Dergi 
Ömek: Nitia bizde fikir 
dergileri u Çıkıyor? 

- Mazannei d ..... Karalı 
örnek: Dlhı tutulduğunu 
7aıcfıtımız adanmı karalı 
taımmndan ôiduğu aaptaıı 

~tır· 

4-·~-~ 
Mtı.f{~ -Ba~ 
Örnek.: Gazete ki 
liimrük baa-bfr 

5 - Mu.,_ - BalU 
Öl'liek: Evlenecek ...., 
~r haJnemdası ı~ .. 

------ - - --~-·--- !/ 
(TANJ iN (>yg.OsO 

Eski Bir Yolculuk 
••• Oda sıcaktı. Camlarda yağ 

munm vurutlan, esinin Hlleri 
fırtmah bir gece vardı dışarda ! 
Oda, sıcak ve aydınlık. Sobanm 
lazd gözleri; birer cehennem 
penceresi gibi dört yanma d6rt 
yatlı kadm oturmuş. Pencere -
nin kenarında, blr kız var. Per
denin kenarmı aralamıf, dlf8I' -
1ara bakıyor. 

Yemekten ~U. kalkm1'lp. 
dt. Karmlarmm tokluğu, beden 
terine ağırlık vermı,. kost.uomu· 
yorlardt. 

Pencerenin önUndeld im: 
- Anne ... dedi. Dışarda ne 

kötü bir gece var. Seslere baki ·. 
Bana neyi hatırlatıyor biliyor 
musun? 

Saçlarma kir aüşmiif durgun 
yüzlü, gözlerinin derinliklerin -
de, unutulnuyan bir acmm yaş
lığı görünen kadın, genç kıza 
baktı: 

- Saı yavnım, dedi. Dfltiin· 
dürme bana.,. 

Fırtına &elli sesli hıtyklnyor· 
du. Camlara çarpan damlacık
lar susmuştu. Odanın havasın • 
da gizliliklerden gelen, görün -
mez varbklar uçuşuyordu sanki. 
Kadmlarm bir yerinden ka1ktL 
Sobanm kapağım açarak bir ild 
odun attı: 

- Dışarda yağmur olmuma 
defin bavanm eofuğu belli •• So 
ba eönecek olu donacağız içer-
de ••• 

Dedi. •• Bu .Weri kimse duy
mamış gibi idi. Genç kız pence
renin &dinden kalkarak annesi· 
nin yanma geldi. Oturdulq kol
tufun dibine cblerl flatfine çB
kilVerdi. Başi yorulırıUftU. San
ki annesinin diZine ~dt.. 
Yqh ka~bakıyordu. OMlr -
leri ıuıuy.orJar. ~ ..ı 
içeri doluyordu. kidiii tumm 
ipek •çlannda ellerini dblaftı
nyordu: 

- Biliyor qıwnmıız? 
biye birdeııblre bafl&dt: 
- Bu ki.StU, ftrtma gecelerin· 

de çocuklar gibi içime korkular 
ürk~ler dolar. Dostlarım gel 
ı»• evde oturpam biı: yere 
çıkana~~ Kon~ cBzlerini _. 
bamn ·~cevirdi: 

- HaltUld bei bayle ha-14· 
ra bayıbt. ~ fırtma inler
ken, odamm ~ llfnu
nm. Okuınık banal~ en 
btlylik qvkliıhtcfCQ liiri ;eUr. 

Genç kız annesinin dizinden 
bafDu kaldirdi: 

- HakJnnu: Var ilzin. •• YGre 





DÜNKÜ ŞiLD MAÇLARI 

KOLAY 
FUTBOL 

Futbola başlarken 
-7-

~---------- tf , 

MEMLEKETTE SPOR 

Çorumda 
Yapan 

Kırıcı Maç 
iki Klüp 

= 

BQiktaşhlar Vefayı Bire Karşı 
iki ile Yenebildiler 

s. - Topa ayağın hangi kıs· 
mile vurmahdll'? 

C. - Ayağın üst kısmjle. 
S. - Topun ortasına mı wr

malıdır? 

Dil'aıksim stadyomunda at 
letl~ıe R<JOlen atlteleri ara 

DDnkO maçta bir kafa vuru,u 

smd~cağı ilin edilen mü-
satb Rome:ılerin gelme -
mele · en yapılamadı. 
Her tıtı . ııutabık kalındığı 
ıve k~rlr: _ 250 lira yerine 
350 berileceği halde gelme
melebebi bir tür 1ü anlaşıla
madı sabaıh Qalatl!raıy kulü
büne in bir telgrafta pasa • 
port .1elelerinin ikmal cdi
leme~en ötürü hareket ede 
memtuklanm bildiren Ro .. 
men •erinin ne zaman gele-

DOnkU maçla iki fufbt. 
kalesine oldukça heyecanlı an -
1ar yaşattı. Ne çare ki Gazi bu 
fmıatı topu yukard ın atmak su
retile kaçırdı. Oyun mütevazin, 
aıkmlar karşılıklL I"' 11kat Beşik
ta§ forvedi V e:faya nazaran da • 

arasında bir çalım-
ha ağır baııyıor, Netekim 30 un
cu daıkikada Şeref Basandan ~
dığı bir pası uzaktan güzel bir 
vuruşla gole taıhvil etti. 

eBşiıktaıın bu golü Vefayı da· 
ha canlı oynamağa sevıketti. Be
şiktaş aıkmı kadar Vefa akını da 
tehlikeli, Gazi çok çalışıyor, En 
ver çok güzel. 37 inci dakikada 
Beşi~ bu golü Vefayı da: 

ve Şerefin ayağile ikinci golünü 
kazandL 

V efaWar ikinci golden de sar 
BIJmadılar ve bilikis ?ütün (,ydn 
culan canla l>afla daha fazla gol 
Yememek için çalışıyor, çabalı· 
yorlan:lı. Devre bu suretle Be • 
ıik~rn 2 • O galebesile bitti. 

İkiiıci devre başlar başlamaz 
Vefanm güzel bir akmma şa
hit olduk; ve g&iiyonı.z ki, bu 
akm]ar tevali ediyor. Befiktaş 
defansı ıarsrhyör, bocalıyor; a
deta iciZ vuiyette gibi bir şey. 

Hakilaftte de CSyle.. Nitekim 
eksile: Vefa fOfVedi cannn ~ 
takmlf'llii'ıek aoı içia~ 
n ....... dil.oluJOfa a._ 

C. - Hayır, topun altına vur· 
malıdır. Topun ortasına vur
mağa çalışırsak, ayağm buruni· 
le vurmamız lazımdır, bu ise hiç 
doğru değildir. 

S. - Ayağın bunınile kuvvet
lıi vurulabileceği doğnı değil 
midir? 

C. - Evet, fakat ayak ucile 
vurduğumuz zaman topa kat'i 
lbir istikamet vermeğe muvaffak 
olursak, bunu ustalığa değil ,sırf 
şansa borçlu oluruz. 

S. - Tupa ayağm burnile 
vurmaktan nasıl kaçınabiliriz? 

C. - Aşağıdaki öğütleri in
oeclen inceye takip ediniz : 

1 - Topa vuracağınız ayağı
nız hangisi ise, üstünde durdu
ğunuz ayağmızı topun tam ar
kasına koyunuz. Yerdeki ayağı
nızın burnu, topun seviyesinde 
olmalıdır. (Şekil: A) 

2 - Burulan sonra topa" vura
cağınız bacağınızın dizini iyice 
bükünüz • Bu hareket dizinizi 
tam topun üstüne getirir. Aya
ğmızm burnunun doğnıdan doğ
ruya y:!": doğru olması mutlaık 
liznndır. 

3 - Ayağınızı, bumu daima 
yere doğru olarak, şiddetli bir 
har~ketle topa getiriniz. Hiçbir 
suretle, ayağmızı uiiki vaziyete 
getirmemelisiniz. Eğer ilk ağız
da, lrunduranızm ucu yere do
kum1t'fla telaş etmeyiniz. Bu to
pa dokunmaktan daıha iyidir 
(Şekil: B.) 

Bu öğütleri iyice takip eder~ 
niz, topa ayağmızmı üst kısmi· 
le vurmaıktan geri ka.lmazsmız; 
bu da, topa vurmanın en doğ
nı ve iyi usulüdür. 

Başlangıçta topu birbç met
re,e göndermek aize ~' kuv
vet ve me.afe pratikle gelir. 

S. - Bu rutbolmı ana prensip
lerinden biri midir? 

C. - Ev.;:t, en önemlisidir. 
İyi ve doğru vunnak usulünü iyi 
ce kavramadan şut, pas veya 
diğer vuruşları isabetle yapa • 
mayız. 

S. - Bütün meşhur oyuncu
lar bu usıulü iyice bilirler mi? 

C. - Büyüık oyuncular şüp • 
hesiz. Ancak bütün tamnmış o
Ywıcular değil. Bu husmta, hiç 
bir zaman öğrenmediği için to
pa vurmasını bilmediği halde 
birçok kere memleketini temsil 
etmiş bir oyuncu gösterebilirim. 

S. - Niçin ulusal takıma se
çildi? 

Yukarıda: Çorum SaGhk Spor kulObU aporcurala 
AtaGıda : Çorum Hale kulUbU aporculan 

Ç 30 (Husuai muhabiri· ı den bire duruyor. Haleliler g6 • 
miz ~yor) - Hale ile Sağ- zel initler yapıyorlar. Yal~~ 
bksıpor bu hafta kıar§ılaştL Bu açıkları birçok fırsatlan ~~

yaıkmda başlıyacark olan yor. Sağlıklılara bir gayret ~· 
~çalrma bir başlangıç ola· liyor. Bilhassa merkez muhaçım 
aık. Ieri sağ açıklan canla baıla ça-

c Hakem Vedat Şener. Şiddet- lışı}rorlar. Yazık ki, gol çıkar· 
Ji bir rüzgar var. Ilık akmı Hale- mak m~ün ~lmuyor. Yapılan 
rı yaıpıyor Cansız cansız ko- aıkmlar bırer bırer durdurul~yor: ı er • h B" Haleliler tehlikeli şuyorlar. Bır hareket, eyecan .1r~z. so~ kaydedi· 
yok. lki taraf ta Sik uk favl ya· bır ımşle ~· sayılamu bir ~ 
pıyor. Zora geldiler mi Can kur- yorlar ••. lki ~f kmcı 0 

tarana ~? tam golteriyor. 
Birinci deYN bi, ....... u.r. Biru ıMmra Halelif_f..: aJe1& 

YIJI'* hava içiode uykumuz ge- ne penaltı oluyor. Eıl- J:Yl OJUD • 
1 1 O.O berabere bitiyor. adan bir ~yaka ile ortaya çlkl· 
e ır: i devrede Sağlddılar üs- yor. Kalecı Yaşar, umulmaz,.~ 
·· c orlar gmi. Çok devam z~ bir kurtant yapıyor. Y ~ m• 

tun o~bu ::....&.1ı-m'-leri bir - hayet maç 1-1 berabere bıtiyor. edemıyen , UD~U'IUUA 

durmuşken, gerek düz bir vu • f hyu? 
ruşla topa kuvvet ve isabetle 1 C. - Şu seıbep~~~:1_ ı.;.. 

.,_ ......... _ b .... .:;.ıı. bir oyuncu 1 - Vuruşa dcw111 ~ •1.1V-vurabı~ u,,...-. •.. 
olmak isterse~ iyi ve doğru vet venrsınız. 
vunnasmı öğrenmemsiniz.. Bu 2 - Topa kund~ ucu 
basit hareıketleri iyice başarın- ile değil (eğer ~yag~ um 
cıya kadar tatbiık ediniz, bir dü· iyice yer! doğnı ıse) ayag~ 
züye tatbik e:liniz. üst kıamile vuracağmıza emm 
Eğer topa iyi ve doğnı vur • olursunuz. ...rJ...L 

mak baıkbndak:i bu ilk de111i iyi 3 - Topun yerden u ,,..._. 
öğrendinime, ayağın, ancak qa. likte }mla~ğmı ve havalamm-

C. - Çok yükMJk bedeni me
ziyetleri vardı. Futbolu seviyor 

ğıya doğnı olan hareketin ao .. yacagım sıgortaıaımıuz. • 
nunda topa dokunduğunu anla- 4 - Nihayet varufUIJUU ısa-
mıpmuıdır. betle ~· • • _..,_,,. .•.. d ~e .oYanamak için bütün cesare

tını. kullanıyordu. Eğer topa 
nasıl vuruiacağDU bilmiş olsq
dı, memleketin pek az yetiştir
diği büyük futbolculardan biri 
olurdu. 

Herhangi bir halde, gerek top 

Bundan sonraki derslerin iyi- Şimdı, top du:ndm ı~ . 
ce açlk olabilmesi için bırakınız doğ~ b~ fe'kilde +urma~ ıyıat 
da ıim •· size (qağıya doğnı) ~~e kadar egzenıze de-
ve (}'Ukanya doğnı) hareketle- vam edın.ız. • 
rin ne demek olduğunu arı :tta- Sabada yuvarlanan bir~~ 
yım. nasıl iş görmek l~ 

Bütün oyunlaıda, 1ca,.: Oıs- timdi göreceğ~ • 
teren bir hareket 1'P'I' L'e - Yuvarlanan.~ i?.8 de; IJaa. 

ama... Ofsayt... Evet kazaıic:hk nis ve golfte bu .. ı ;ı reketi- dan ~vv~ verilmıp G':i1~ 
lan golün ofsayt oluıuna, hake ni kollannıız]a, futbolda se ba- inceliklerile tadJik . ~· 
min ofsayt ça1IfD18 eksik Vefa - caldamnızla yaparu. !~ ilmine ~ 
lılar hiç esef etmiyorlar, sanki, Futbolda ayağınız bir yanm gı ayaglDUJll c:lw1mauaa 
~ıl olsa yine bu golü yapaca - daire çizmelidir; bu yarım dai· ediniz. • • • -.x.-w:.. 
gız ••• Hissi kablelvu'kuu kalple - reyi hazan baca.ğm dizden baş- DuımUf bır top ıçın ~.,...__ ....... 
rine girmişti .• Ve yaptdar •• Uç hyan alt kıanu (Şekil: 1), ba- zı topun yapına kOyaW!iyordtak. 
dakika sonra, bu ofsayt sayılan zan da kalçadan itibaren bütün Şimcli ise topun, ~ 
golden üç dakika sonra, Vefa • bacak (Şekil: 2) çizer. ~ay~ kadar~ 
lılar cidden güzel bir akınla gü- Şekilde qağıYa dolnı baıe- lanmaa. ~ ~üeuı. 
zel bir gol yaptılar. Bu gol öyle ket kalm bir çi,ırci ile, yulıanya da~ "'1 ant m.ecselesi çak 
bir goldu ki." Vefanın mağlllbi doğra harele( rıa1<taJr çüıgi ile ....... cW ~ ~ 
yeti değil faikiyetini, bu eksik gösterilıniftir. (X) ipreti i8e ımı tmMndle:. tapa 1 a.:r-.~ 
taknıuri azimle neler yaratabile iki hareket araamdekj orta çis- llPllll dllftll tarama bafhdır. 
ceğini gördüm. gisini gösterir. Dina bir t.opa .ayafa 8fllh.. 

Vefayı tebrik ediyonım çün - Başlangıçta, ayafmmn '-· ya dojm İni§ h .... ekt'ti İçiad.fJ~ 
kü tebrike haklıdırlar. Halbuki; nunu topa dokundurmalı, ll§llP rulmasrnın ne kadar~_., 
Beşiktaş takımı o bir hafta ev - ya doğru Jıat.ket içinde pt.ir- junu size IÖy~ Y ..... 
vel ortaıarile, vesaireleriyle Fe- meniz matlaık liznndır. ._ • !anan bir top için de ,...,,... 
n e r i 3 - 1 yen e n B e - sip itı"barile. beı tekil ~ ıı aYDJdır. 
şikta, ideta Vefa- da da bu;, eeaıw. Bu..Jaddenm Şu halde, toP. -~ 
mn önünde son dakikalarda ga isti.snalarile u~~ ~ varla""'akta .. topa 
lip olınasma rağmen ne yazık ki daha il~ Dk deqled iyi öf· lDak için ~ • 
çok defa durdu. Bocaladı ve za- rendiğiııb ve fııdııohaı daha ka· •Çıkçatı, t9; 
af gösterdi. Vefıa, '8Dllı değildi. fllık pylerinl i~e bam lunurlceD 
Oynadı. bütün BZDJile, bütün gön oldu~ .._ 6lecektir. DQ:1a 
Iile, ınevcudi}'etile ~eli. Bu - a--Tı ~ ~ 
gibı tebrike deler ~ -. .. lL> Bı.illfa.j • 

lil ~·--~/ 



ozgat 

Verelim f!Vitf'tJe ~r ; Bu Şımarıklığa Bir Nihayet 
........ ~ 

Amma, Nasıl Geldim? Bunu Bir Ben Bilirim.. ır ~ 1 
1 Y eniköye gitmiştim. Son 
vapuru :kaçırdmı. Cannnm sı -
kıldığını gören dostum: 

- Ehemmiyet verme be bi -
rader! - dedi - Otobüsler vızır 
vızır işliyorlu. Hem bak .•. 
Nah •.• İşte bir tanesi kalkmak 
üzere. Biner gidersin. 

Hakikaten bir kılakson dur
madan ötüyordlL 

Ona: 
- Haydi, sana uğurlar ot -

sun! 
Der demez tabanları yağla -

dım. Bir dakika sonra soluk so
h1ga otobüse dalmış bulunu -
yordum. 

İçeride bir tek boş yer vardı. 
Oturunca üstü hafı pek pis 
bir adam başıma dik.ildi: 

- Bilet! 
Bir lira uza ttnn ve parmağım 

bol bol tükürükliyerek tahta bir 
kutudan kopardığı kırmızı bir 
kağıdı burnuma da~arken sor
dum: 

- Ne zaman kalkacafız? 
- Şimdi .•• 

• 
Şimdi ..• 
Bu kelimenin otobüsçü dilin

de her halde bir başka minaıı 
olacak ... ki bir saat biz, kuru 
bir dereden geçerken birdenbi
re bastıran selin ortasında sap
lanıp kalmış bir saman arabası 

gibi, Yeniköy iskelesini doldu -
ran genç kız ve başı açık erkek 
kalabalıgınm içinde kımıldan -
madan durduk. 

Y olculann hepsinde bir sinir 
frrtmasmm ilk alametleri belir
meğe başlarken dayanamadım, 
bır daha sordum: 

- Yahu! Gitmiyecek miyiz? 
Sigarasının külünü parmağile 

silkip yere tüküren, ve ikide bir 
otobüsün açık kapısından baJını 
uzatıp; 

- Kalkıyooor! 
Diye bağıran ve bazı genç 

kızlara işinalık eden biletçi yi
ne bir; 

- Şimdi beyiiiim ! 
Demez mi? 
Ölür müsün? Öldürür mü • 

.. ? sun. 
Bereket versin şoför arabası

nı dolduran on sekiz yolcuda, 
birden. müşterek bir isyanın be
liren kıvılcımlarını sezer gibi ol 
du da hemen volanı kavradı. O
na.: 

- Haydi gir içeri!. - diye ha 
ğırdı - gidiyoruz. 

Ve ilk "şimdi,,den tam bir 
saat elli dakika sonra Y eniköy
den kAlkan otobüs İstinyeye u
laşabildi. 1'te felaketin büyügü 
de ondan sonra ~ladı: 

1 - Şoför az ilerde, Dok'la
nn büfük kapısının karııamda
ki ilokakta ani bir manevra ile 
arabayı geri çevirerek hiç bir i
tiraza kulak asmadan tekrar Ye 
niköye döndü. Unuttuğu bir va
lizi aldL 

2 - İstinyeden başlayan yo
kueun bir takım otomobil lastik 
leri satan firmalamı levhaları i
le sütlü ( !) dönemecinde bütün 
lambalarını söndürmüş bir hu
ıusi araba yaydan yeni kurtul-

•w;t• 

JJ 

1 

1 

muş bir ok hızile yanımızdan 
gecti. 

3 - Büyükdere şosesile Is -
tinyc yolunun birleştiği nokta • 
da. "tamiratı mütcmadiye'' ba
rakalarının önünde Büyükderc
den son sür'atla gelen bir oto
büsle az kalsın çarpışıyorduk. 

4 - Alman çiftliğinden az 
ötede, garip zikzaklar yaparak 
ilerliyen bir _por otomobili önü
müzde belirdi. İki aşrk çift rad
yoyu açmışlar, utla, dümbelek
le Alem dağına yollanmış bir 
öküz arabasının yolcuları gibi 
bira şişelerini dudaklarına daya
mışlar, avaz avaz bağırıyorlar, 
naralar atıyorlardı. 

5 - Mecidiye köyüne yakla
şan dönemeçte, eski karakolun 
5ağında sol.ında perdeleri inik, 
lambalan sönük sekiz on araba 
yolu kapamışlardı. İçleri birer 
aşk macerasının en ateşli sahne
leri ile dolu bulunduğuna şüp
he edilemiyecek olan bu araba
ların arasından yavaş yavaş 
geçmeğe çalışırken birdenbire 
aııkamızda beliren tıklnn trkhm 
dolu bir otobüs çamurluklanmı
za sürtünerek hızla yannnızdan 
geçmez mi? 

Hepimiz, bütün yolcular kor
karak irkildik.. Faıkat "Oh!" 
dememize m~an kalmadı, ön-

" Bu bileti ben kullandım ,, 
dekile yarış eden bir ·kinci oto
büs bize bir ikinci korku verdi. 
O derece korkmuştuk ki, çok 
terbiyeli ve temiz kılıklı bir 
yaşlı adamla yanındaki yaşlı 
kadın bir ağızdan avaz avaz ba
ğırdılar: 

- Şoför! acı bize.. evlatları-
mız var! · 

• Mulak yolundaki otobüsle -
rin, otomobillerin, 1' .. myonlarm 
volanlarını tutan amatör ve pro
f esyonel soförlerden merhamet 
beklemek bir hatadır. 

Bunlar bu yollardaki bir ek
sikliğin, bir inzi-bat eksikliğinin 
şımarttığı birta!kım vatandaşlar
dır ki, bu yollarda gidip gelen 
kendi halinde vatandasların, aıi
le sahiplerinin canlarım tehlike
den kurtarmak için bunların 
merhametini değil, bunlara kar
tı inzibat müesseselerinin mer
hametsizliğini aramak lazımdır. 

Bu kurtancı merhametsizliği 
başannak icin · se birkaç şeye, 
fakat ı başta motosikletli po
lislere ihtiyac vardır. 

Yakın Akraba ile Evlenmek 
~ 
~~'~ 

Karı koca arasındaki bazı yaş 
farkları yalnız kendilerinin de
ğil, çocuklarının srlıhati ~z~rin
de de fena tesir yaptığı gıbı, ya
kınlık akrabalık ta ayni tesiri 
yapar: Bize Tozkoparan'dan Ali 
Rıza imzasilc ktup yazan 
genç, amcasının hast.l kızile ~ev
lenmesi doğru olup olmadıgını 
soruyor: 

" .•. Bizi daha doğarken nişan· 
Jamışlar; belki ' • bu tesir altın· 
da beraber büyüdük ve büyür -
ken sevişiJ·orduk. Evlenmemi· 
zi mukadder sanıyoruz. Ancak 
zaten sıhhati pek yerinde olmı· 
yan nişanlımın evlendikten. so?· 
ra daha ziy;ıde sarsılması 1ht1 • 
mali var. 1 ki doktora sordum, 
bana kat'i bir şey söyliyemedi • 
/er. Hatta biri evlenmekten 
fayda görmwsi de zarar görmesi 
kadar mümkün olduğunu ilave 
etti. Ne yapacağımı şaşırdım. 
Benim için daha birkaç sene 
beklememe imkan var, çünkü 
yaşım müsaittir, '!ma onun için 
böyle değil "ir. Bır de bazı eser
lerde yakın akraba ile evlenme· 
nin zararlarından bahsedildiği
ni işittim, ne dersiniz?" 

Genç kızın sıhhati halclcmda 
biz dokt .... lar<la fazla bir şey 
söyliyemeyiz. F ';at hele böyle 
bir de srlıhati pek yerinde olmı
yan bir amca kızı ile evlenmek 
n.utlaka zararlı olur fikrindeyiz. 
Hem sizin için, hem onun için. 
hem de çocuklarınız için. .. Ya -
kın akrabalarile evlenmiş olan 
cemaatlerin yavaş yavaş sarsak 
ve geri çocuk y ti.jtirdiği sabit 
olmuştur. En iyi evlenmeler, 
biribir:nden büsbütün ayrı, uzak 
cemiyetlere mensup olanların 
evlenmesidir. Hatta ayn ayn 
ırlklara mensup olanların evlen
melerinden en sağlam, en smh -
hatte çocuklar etişiyor. Bun -
dan dolayıdır ki, merhmn Dok
tor Abdullah Cevdet Türk nes
lini ıslah için garip bir fikir or
taya atmış, memlekete (damız. 
lık gibi) AJmanyadan erkek ge
tirtilmesini ileri sürmüştü; o za
man kıyametler koparan bu fi
kir tatbik edilemez, fakat haki -
kate uygun olan tarafı, biribi
rinden ayn, uzak ırklara men -
sup çiftlerin jyi nesil yetiştire -
cekleridir. Ayn ayrı ırka, mil
lete mensup olanların evlenmesi 
güçtür ve birçok ta mahzurları 
vardır. Fakat hiç değilse yakın 
akraba ile evlcnmeği göze al -
mak Iaznndır. 

• Balo iskarpini ve 
patlak papuç ... 

Beş on sene içinde Türk ce
miyetinin geçirdiği inkılaplar 
birçok ;.arsıntılara sebep oldu; 
kadınlardan birçok kurbanlar 
verdi. Daha da veriyor, bu mu
kadderdir, çaresizdir. Bu devre 
sar-·nu devridir derle Her in
kılap geçiren memleket böyle 
birçok kurbanl;- vermiş, s .. rsın
tıya uğramış, yavaş yavaş du -
rulmuştu1·. 

I.z.nirde ('adi Te~cin imzasile 
bir geıc, bize böyle yolunu şa
şırmış bir ı · ;anlıdan bahsedi -
yor: 

" ... lki senedenberi şiddetle 
scvdif;im halde evlenmekte te
reddüt ediyorum. Evlendikten 
sonra pişman olmaktan korku-

yelerine. 
Yoksa bu gidişle lstanbulu 

gezinti yerlerine bağlıyan yol -
lar Çamlıbelden farksız bir kı
lığa gireceklerdir. 

J 
yorum. Çünkü bazı · ıllc:-i bana 
hergün biraz daha beklemem 
ic . ettiğini <mi atıyor. Onun da 
pek acele etmemesi, nişanlı ola
rak senelerce. bek/emeğe razı ol
ması tereddüdümü büsbütün 
arttırmaktadır. 

All~,.·e 
0

v~ki;l;ri pek yolunda 
olmadığı L-1de her i...ılo için 
yeni bir {'?Y yaptıracak parası 
bulunur, hiçbir sinemay: kaçır -
maz. Ç:ık de'-ı 2.. ığındaki iskar
pin eskidir~ hatta yırtıktır. Ama 
balo mevsim:nde bi. lame iskar
pine on beş yirmi lira verdiğini, 
geçen sene yaptırdığı robu mo
dası geçmiş diye bir tarafa atıp 
yenisini ısmaı ladığmı çok dela 
gördün: Bu parayı nereden bul
duğunu bilmiyorum, fakat bu 
a~ ce balo, sinema düşkünü ve 
yırtık papuçla sokağa çıkmağı 
göze alarak balo iskarpini alan 
b;r kı7' ı saadet olur mu?'' 

Olmaz; daha doğrusu adamı
na gör olur, adamına göre ol· 
maz. B:iyle kızlan şımartan, 
her dediklerini .pan öyle er· 
kekler ve aşıklar var ki, on~ar 
bu hallerinden memnun bıle 
olurlar. Fakat iyi bir koca, ida
resiz, frensiz kal:ı.rak yolunu şa
şınnış olan bu çeşit kızları ~ola 
getirebilir; tatlı sözle, bazı ıste
d iklerini yaparak ve bazı feda· 
karhklara ikatl:ınaraık birçok 
h'tylarından vazgeçirtmekle ya
vaş yav.::.ş bu çeşit kızların ~:a 
iyi birer ev kadını oldukları go
rülmemiş değildir. 

o 
Bir mektup ve bir tUphe 

Sevgide §Üphe çok ker~ s~v
giyi arttırr1 aktaı. başka hır ışe 
yaramaz. Hatta bir!: ... k insan~ 
şüphelerini tahkik eder ve h~ı
kati, ihaneti g .. rürler de yıne 
sevgilerinin artmasından ba~a 
bir şeye şahit· olamazlar: Bır 
tabiat meselesi ... 

Bazı aşrkların şüphe görmek 
istedikleri de bir hakikatten 
başka bir şey değildir. Fakat 
kör olası sevgi, bütün delilleri 
cürütür, karşınızda hafif bir şüp
he bırakır. 

Bursada Zindan Kapısından 
Zeki Atmaz imza.sile bir mek
tup aldık: 

Sevişiyorlannış, artık nişan -
Janınak üzere imişler; fakat bir 
gün onunla başbaşa otururlar • 
ken postacı ona bir mektup ge· 
tirmiş. Açmış, okurken Zek'i me
rak etmiş, mektubu almak iste
miş; fakat genç kız acele mek
tubu yırtıp atmış. 

" •.. O gündenberi konuşmu -
yoruz. O bunun hususi bir aile 
mektubu olduğunu söylüyor. fa
k at iki aydanberi Bursada bulu
nan eski nişanlısı ile görüs.mek
te olduğunu da işittiğim için ... ., 

Kadını itham eden delillerin 
en mühimmi sonuncusudur . 
Yoksa onun eski nişanlısından 
mektup aJ ~sı, bu !ktubu cil
makta hiçbir günahı olmadığı 
halde onu yırtmağa kalkması la 
ihanetine delil değildir. Belki 
onun hic haberi olıradan eski 
nişanlı bir c··nm avına daha çık
n.ıştır. Eğer konuştuğu sabit 
~se. o başka... Bizce Zeki dar
gınlığı bırakmalı, kızın gönlü
nü yoklamalıdır I'.:endisinden 
uzaklaşıyor mu?.. Uzaklaş.mı -
yorsa onu ke:- disinc smısıkı 
b-i'Iıyac~·;: tedbirlere hemen 
ba§ vurmalıdır. 

'•rinita 

Evet ... Motosikletli polislere, 
hiç durmadan yollar üzerinde gi 
dip &elen motörlü P.Oliı devri- Nlzamıddln NAZiF 

'ienç kızların, kendilerini .ıi
şanlayıp nişanlamamakta, ahp 
almamakt~ t· ~t: ... t göster•n 
asıklar karşısında bu yolda kat'i 
vaitler veren • .. ·~alarma yüz 
vermelerini ha" h gönnek la
zımdır. 

~~H~ 
DERSLERi 

Yeni başlıyanlar iç n : 70 

Koz oynatmanın kol•yı 

Bazı kere, hasma koz o)lat
manm kolay bir yolu vardıt Bu 
uslll, morda iki kağıtlı kıs bir 
renk varken, elde de aynı ~nk
ten yalmz iki kağıt buluncken 
tatbik edilebilir. Bu rengi onat 
makla, hasım kesmek istecıini 
zi zanneder ve koz oynar. 

Mesela morda 
Kör: R. 10. S 
Karo: 8. 5 
Trefl: A. 6. 5. 4 
Pik: R. 4. 3. 2 
Elinizde de: 
Kör: A. V. 7. 4. Z 
Karo: 4. 3 
Trefl: 8. 3. 2 
Pik: A. 6. 5 

var. 

Koz kördür - oyuna pilaım 
ile başlanmıştır. 

Karo oynarsanız, eli 1disin 
de koz damı olmıyan haı a -
brsa, koz oynaması çokıhte
meldir. 

Bazan kozlu ve iki r«li bir 
kağıtla, hasmın koz oynasın • 
da avantaj görüyorsarue bu 
arada ellerinizdeki üçi: ~n
gi bitirebiliyorsaruz elısma 
verebilirsiniz. 

Mesela morda: 
Kör: R. 10. 5. 2 
Karo: A. 5 
Trefl: R. V. 1 
Pik: R. 8. 4. Z 
Elinizde de: 
Kör: A. V. 9. 4. 3 
Karo: 8. 4 
Trefl: A. 10. 5 
Pik: D. 10. 9 

var. Koz kör - oyuna> rua· 
sile başlanmıştır. 

Ruayı as ile alınıztekrar 
karo oynaymız. Hası oY.n.a. 
yacağır.; bilemez, kdebılır11 
siz de karonuzu bitit)lursu· 
nuz. 

Bilenler için 

• v. s 
+AD 1' 
+ l R 2 
+9431' 

.932 n· :r .. +R83 96'3 
+ D W 10 3 O r, 7 

+ 10 1 5 s 8 i 

• l o 10 1 
• w 5 
.J.654 
•• o' 

Kağıdı (S) ven 
($) bir, (N) Uçdört kör 

söylemişlerdir. 
(o) oyuna treft ile baş

lamıştır. 

Koz ve karo r müsait 
yerlerde bulundttin, (S) 
nasıl oynarsa oyröylediği· 
ni yapacaktır. Aımutma -
mak lazımdır ki e (E) nin 
kağıtları (S)cemediğine 
göre karo ruası~)de; koz 
ruasının (O) datsı imkanı 
vardır. Bu takdeğer (S) 
koz valesi oyna ve empas 
yaparak işe başhşaramaz. 
ve hasım trefl o karo em· 
pası da başarılıca, hasun 
son trefli alır vtsını yapa
rak (S) yi düş 

Bunun için (iflası mor
da bulunurkenı.rı sağlam
lamalı, üçüncüustüne trefl 
kaçmalıdır. t karonun~ 
kesilmesi ihtiıK azdır.(S) 
nin koz emparak el tut
ması şüpheli ttdan karo 
empasını feda ve modem 
bir karoyu va>ğnı oyna -
malıdır. a<>ylrsa tekrar el 
tutunca, üçiinro üzerine 
trefl kaçabile 

Prensip: içapılacak bir 
empas bulum kombine -
zonlarda bu denemek teh 
likeıindense,islık kağıdı 
hasmavennttileren~ine 
men saglamvc onun füıı -
tüne kağıt k müreccah
tır. 



Niçin Kendimize Saygı Göstermiyoruz ? 

Ne Yapıyoruz Be Kuzum? Dünyayı Yerinden 
natarak Tarihe Güzergah Çizen Kahramanlık 

• •• ~ lriılm •n'atlcblar yetlıtlren lyle 1»11,.ak mekteplerlmis 
Tar ld •e11ar onları raerlerkea içleriade rutlacbldan pnç 

Utidatlara hayret ye takdir ile bakarlar." 

Sul~et parkında ne za- butlarile Firavun mumyalan 
maıı şo)'lr dolaşmak istesem ara1D1& nakledilmiıtir.,, 

~ ..... ...ı ... Mlli.müıidı t• ..._ Ve 8DIU'll Türk~ 
r---~· ailii olsam ıçimde bir gumm bq kafalanm olanc:a 

yenıı " P' diye yandığmı heybet ve tiirlerile canl•ndıra -
duy bunlardan birine cak ve bütün hatlarile gözlere 
o çolak r Vilhelmin kon- Türk kurtuıuıunun yabancı 
durdu yi ve diğerine saldınşlan kahredifipe tarih 

dilfün musallat huzurunda phitlik edecek bir 
bicili, soğuk, Kano abidenin yaptlmaaım, tunçlarla 

nikayı lü benimaeyeme - boğuşmasını ~ilen ve somakiler 
mİfllD her zaman büyük le mermerlere bütün bir dev • 
bır bayr · k--.ıı=-- so - · · h d ima cuuuw; nnun eyecanmı uymuı o 

lan 1izım gelen Türle mimar ve 
heykeltrqlarma empoze edece • 
ğiz. 

Bu nealin ve gelecek nesille -
rin sanatkirlan mekteplerde yal 
mz teknik imtihanlar vermek -
le bize kendilerini befendiremez 
Jer. ~ biltiln bir dünyayı lllr 

Merhalelerimizi Göz Onü
ne Vurmak mı istiyoruz ? 
Yoksa Maksadımız Devlet • 
Şoselerinin kenarlarına 

Kilometre Taşları mı 
Çakmaktır? 

ren muhabirler de sezmiş olacak 
tar ki, hemen hepsinde ibidele -
rin yerleri birer zaıp işaretile 
gösterilmişti. Hele İsparta abi
desinin açılma merasmini göste 
ren fotoğraf garabetile öbürle -
rini fersah, fersah geçiyordu.Bu 
fotograf, o zamanki Isparta, 11-
bayı nutkunu söylerken almmış 
tı. İlbay heyecana gelip silindir 
p.pkalı elini kaldmnI§ ve abide 
gorümnu OlmUftu. 

• 
Bir blıçlik ay evvel Şişli Rum 

mezarbğmı gezmi' ve "Tan"da 
bazı mezarların resimlerini ko -
yarak bir makale nqretmiştim. 

İstanbulda bakkallık ederek 
yaşayan bir rumun hatırasını 
mennerler, somakiler ve tunç -
1ar bu kadar heybet ve sanatla 
gelecek nesillere bırakırlarsa ni 
çin bu mermetler ve tunçlar ve 
somakiler bütün bir kahraman 
lık destanını yanna konuştur -
ınak için böyle nankör, böyle la 
aır ve bu kadar cimridirler? 
Hayır ••• Kabahat bu unsurlar 

~~ ve bu memlekette yaşamak 
ıçın imkinlar aramakla vakitle 
rini öldüren Türk sanatkfrtan
nın neslinde degildir. Bu kaba -
hat filin ve falan yerdeki ıu ve 
bu hatrranm yaratılması ve can 
landtnJması işini başı bot bll'Bk 
mq olmanuzdadır. 

~ ~ ..... -- lel'lemlete 
dırilmış olan '* ~ epoye 
sinden heyecan d.,..... .Wak. 
lannı da ispata mecburdarlD 
sanınm ki, Kanonika'yı gölge -
de bırakabilecek yüz eserle ve 
derhal iıbat edebilecek vaziyet-
tedirler de... 1 

Bay "S ••• " veya Bay "X..." fi· 
tin veya falan kasabanın beledi 
ye reisi, kaymakamı, firka reisi, 
~Ut abideyi kuracak komite • 
nın bqkam olabilir. Fakat abl • 
~enin plim, abidenin kurulaca· 
gı Yer, abidenin iialQbu katiyen 
bu Bay ''S ••• " in inhisar halinde 

O zaman Kanonika'yı da Kay 
ser Vilhelmin yanma gönderme 
nin 1aadetiQi de duymUf olaca 
ğq. 

• Beş Yliz yd evvel Mmırda Ma 
riatan dartiwif•smm wtabipli
ğini yapallf olmak, TUık tıbbı -
na beş yüz yılhk bir ilim fi 
vermektir. Böyle bir mui:etin 
Omıuriyet Türkiyeainde takdir 
görmemesine imkan yoktur ve 
bunun içindir ki, Mariatan baa
tahaneai Hrtabibinin. dofduia 
Birgi kU!baamda bir abide c:li • 
kilmiıtir. 

Yine Türk kurtulut unpnm 
ilk günlerinde Atatürk'iln göm. 
terdiii hedefe ilk uldrnmJar • 
dan bir Gökçen efe vardır ki, 
~ahımdan yemiştir. Hl -
trrumı llllUtturmamak için bir 
Abide de bunun Yetiftiii kasaba 
,. kaamuttur. 

Guetelerde bu haberleri oku 
ID1lf, fakat ba abWeterin reaim -
1 Dilll, teu -
d en kollekai -

• ...... Am.nblirleflk De.ıet

lermia Yatanclqlan koalroea ··lan .,... .. vllfİDPNI ... w,ıe 
... abide J'apblar" 

daha tillylik bir hayal klnldığı • 
na qradim. Zira, ne buil1arm 
ne de koskoca bir zırfr doldu -
ran Anadolu şehirlerindeki Cu-
munyeı lbidelerinin (1) Abide
,. ben.zer taraf1an yoktu. 

Bunlarm hemen hepsi peynir 
tqlanndan yapihmf birer adam 
boyunda bir ta1Cmı U9tllvaneler 
di ki, resimlerin o.iade bile 
bunı.n blfeba1* ,ek ~o 

~·- ........ 

bir saWıiyeti olamu. ( 
İşte bütün bu zevbizliibı ve 

bu ıanat zaafmm anahtan buıa
dadrr. 

Ben genç mimarlarımızmt 
genç heykelcilerimizin bir çok -
laıiie bu mevzuu münakafA et -
tim. Cevaplan fOYle hiHiu edi 
lebilir: 

"-Bize her çafrı:blmuzda, 
her miısaba'ka,. ~bin 
liramız ..mı bir ibide pro,Je81 
yapmu diyorlar. Hıç 1>ir zaman 
kafamtmı bütiia lhmu, duma
nı ve fehvetile, llliat tactmı...ıa rak bir ... ,.. ___ ~ 

verildifini ıbi~ 
Ve bmum b8yle öl~ 

ben, &bideler tbır~ 
relimleri ıantlktea ICmta ..-ı•: ı 
uz inınıroıum. 
Ne~t a.. ....... 

* 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
AVRUPALI GÖZIYLE 

AVRUPA SIYASSI 

· Türkiyede Kadın 
Yunanistanda Eski Kral Hane
danı Yunan Tabiiyetine Alınacak Roma Konuşmaları 

Le Journal'dan: istilaya uğrayacak .. MussoliBu pro
jeyi kabul etmedi. O istiyor J Ha~e
şistanda özgürce hareket etsl bu ul
keyi himayesi altına alsın. ılya 25 
Ağustosta Jenev'e murahhatö~der
meği kabul ediyor, ancak~ n~a~ ~a
zannın önceden kabul edılnını ıle-

News Chronicle'den: 
Türkiye Cumuriyeti kendi lehine 

olarak yalnız gençliğin müzaheretini 
temin etmekle kalmadı. Fa~ist hüku
metleri de bunu yapmıştır. Fakat Tür 
kiye, kadınlarının iş birliğini de ka • 
zandı. Türkiyede bütün kapılar kadın 
lara açılmıştır. Kadınlar politika, eko· 
nomi ve yasa alanlarında erkeklerle 
tam bir bak eşitliğine sahiptir. Hatta 
ekseriya kadınların birçok yerlerde 
teşvik maksadile tercih edildiklerini 
bile gördüm. Sanki gençliğin teşvika 
ihtiyacı mı var? Genç mctkepli kızla
rın yetişmiş bir hatip aerbestliğile beş 
bin kişi karsısında söylev verdikleri
ni gördüm. lstanbulda genç bir kadın 
avukata hakimlerin kendisine erkek 
meslekdaşlarına gösterdikleri hürme • 
ti esirgeyip esirgemediklerini sordum. 
Muhatabım hayretle yüzüme baktı ve 
''elbette hürmet ederler, niçin etme· 
sinler?" dedi. Büyük annesi hala te
settür altında yaşayan ve bizzat ken· 
di annesi de sırtından çarşafı atalı an· 
cak yirmi yılı bile geçmeyen bu bayan 
bu deği~iklikleri kendisi kadar tabii 
telakki edemeyişime hayret ediyordu. 
Vakıa Anadolunun iç taraflarında bu· 
lunan kadınların yarıdan çoğu hala 
çar§&f giymektedir. Fakat bunların 
çoğu sırtlanndan örtülerini atmak 
için hükumetin bir işaretini beklemek 
tedirler. Ayıntaplı basit bir kadınla 
birlikte bir tren seyahati yaptık. Kom 
partımanda erkek bulunmadığı için 
peçesini açan kadın içini şöyle döktü: 
''Adana kadınları cidden bahtiyar· 
dır. İşittiğime göre oranın valisi çar
~af giyilmesini yasak etmiş. Artık on
lar çarp.farz sokağa çıkarlarsa kom· 
-;ularının kendi haklarında birgey söy
lemelerinden çckinmiyecekler. Biliyor 
musunuz ki çarşaf giyilmesinde ısrar 
eden kadınlar değil, erkeklerdir? Av
rupalı elbiseleri giyecek olursak biz
lere C!&vap masrafı olarak verecekleri 
parayı dü3ünüyorlar ... Bu söze her iki 
miz de güldük. Kendisi ile beraber se 
yahat etmekte olan annesi söze karış· 
mıyordu. Bu tararıarda tren hattı ye
ni tesis odildiği için bu ya§1ı kadınca· 
ğız: ilk defa olarak tren seyahati ya
pıyormuş. Yanımızdan kayıp giden 
manzaralardan bir türlü göziınü ayır· 
mıyordu. Biraz: aonra sevinçten yüzü 
giılerek ''bize bu harikulade güzel ye 
ni şeyleri verdiği için Allah Atatürk
ten razı olsun . ., diye mırıldandı. Bu 
kadın 1928 de Latin harflerinin kabu 
lünden sonra 45 yaşında iken okuma 
ve yazma öğrenmiş, o zamana kadar 
hemen hemen umumi olarak okuma 
ve yazma bilinmeyen bu memlekette 

bu inkıiap bu noksanı pek büyük fark 
larla telafi eMtiştir. Birçok başka hu· 
suslarda olduğu gibi bu i§te de Tür
kiye Cumuriyeti sabırsızdır ve genç 
neslin yetiımcaini beklemeden her iki 
uçtan birden başlıyor. Bütün şehirler· 
de meccani akşam mektepleri yaşlıl.a· 
ra okuma ve yazma öğretmektedır. 
Askeri vazifeye çağmlan her ~ene; o
kuma ve yazma imtihanı geçırmeğe 
ve lüzumu olduğu takdirde ders gor
meğe mecburdur. Tilrkiyede t:thsil 
mecburidir ve Univeraite de dahıl ol
mak üzere bütün mektepler ücretsiz
dir. Bu programı tatbik içi.n la~ım ge· 
len muallimlerin ve münasıp bınaların 
eksikliği aeneler~e. devam .et~i. Bugün 
dahi ya§ları yedı ile on ikı arasında 
bulunan ve tahsil imkanı bulamayan 
birçok çocuk vardır: fakat memleke
tin her tarafında bir gün içinde yeni 
bir mektebin ortaya çıktığı da görlil
mektedir. Dağınık köylerde oturan ço 
cuklar için civardaki dağlar Uzerinde 
yatı mektepleri kurulmuştur. Hatta 
bazı ileri görüşlü terbiyeciler Anado
lu içerisinde hala göçebe halinde ya
§ayan kabilelere bile muallimlerin ter
fik edilmesi lüzumunu ileri sürmekte
dirler. Eminim ki pek yakın atide Tür 
kiyenin blitiln çocukları tahsil imkanı 
bulacaklardır. Bu işi başkaları değilse 
bile, temamiyetini bulmuş olan Türk 
bürokrasisi başaracaktır. Kısmen eko 
nomik ıeb:pler dolayıaile bütün ilk 
mekteplerde ve liselerin çoğunda muh 
telit tedrisat yapılmaktadır. En muha 
fazakar şehirlerden biri olan Kayseri· 
de bugün bile annelerin, erkeklerle 
yanyana çalıpcaklar diye on betini 
geçen kızlarını Mensucat fabrikaların 
da çalışmağa göndermedikleri nazarı 
itibara alınırsa bu harekatın pek bü
yiık bir ehemmiyeti vardır. Fakat hü· 
kumet mlimkün olan en kısa müddet 
.arfında sanayileşme ve garplıla§ma
ya mani olan engelleri yıkmağa karar 
vermi§tir. Her yıl ilk baharda "çocuk 

La Volonte'den: 
HükQmet mahafili, Meclisin açılışın 

da, reyiS.ma muracaat için karar veril 
meden evvel mUessesan meclisinin, 
1924 senesinde Papanastasiunun teş· 
kil ettiği meclis tarafında kral aile • 
sinden haksız; olarak alınmış olan Yu
nan tabüyetinin tekrar kral ailesine 
vermesi fikri hakim olmaktadır. Bu 
fikir Veniz:elosa aleyhtar olan siyasi 
kimseler arasında geniş bir akis uyan
dırmıştır. Bu fikrin hakikate inkılap 
etmesi için teşebbüslerde bulunulma
sı düşünülmektedir. Saylavlardan bir 
grup, meclis: . ilk toplantısında 1924 
senesi milessesan nıeclisi tarafından 
verilmiş olan kararın hükümsüz adde
dilmesi hakkında meclise bir teklifte 
bulunacaktır. ,. yni mahafil, Kral Kos 
tantinin kemiklerinin Yunanistana 
naklinin, Yunanistanda monarşinin 
yeniden te.,isinden sonra vaki olabile
ceğine dair, Kral Jorjun evvelce ver
mış olduğu karan bu defa yeniden tet 
kik etmesi için lazımgelen teşebbüs
lerde bulunmak üzeredir. Bu teşebbüs 
muvaffakıyetle neticelendiği takdirde 
Kral Kostantin ve Kraliçe Sofi ve Ol-

Kraliçe Elizabet 

haftası., kutlulanır. Bu hafta içinde 
yapılan --rasimlerde, sayıları gUnden 
güne artan erkek ve kız: izciler mü
him bir mevki alırlar. Diğer kü5ük 
mektepliler ise beyaz yakaları temiz 
siyah veya gri önlükler giyerler. Spor 
m'tisabakaları yapılır, analar, babalar, 
konserlere, ıardenpartılere davet edi
lir. TUrkivede mektep bundan böyle 
muayyen bir bilgiyi ezberleten bir yer 
değil, çocuğa hayatın ve çalışmanın 
ne olduğunu c;reten bir kurum ola
caktır. Bütün bu deği~iklikler, şimdi
ye kadar en sıkı bağlarla müttehit bir 
şekilde kalan Tür: aile hayatına da 
bittabi tesirlerini icra edecektir. Bu 
bağlar gevşemi!! değildir. 

ganın kemikleri mümkün mertebe ça
buk Yunanistana nakledilecektir. Şu
nu da ilave etmek IUzumsuzdur ki bu 
nakil işi yüksek tören ile yapılacak ve 
Yunan milleti, Yunanistanın menfa
atlerini feda et"'lek istemediğinden 
dolayı menfada ölen Kral hakkında te 
zahüratta bulunmak için bir fırsat el
~e etmİJ olacaktır. Diğ<'r taraftan ve· 
rilen habere göre saylavlardan ve mil 
nevverlerden ve halk mümessillerin • 
den mürekkep lir 1 ·yet Amerika Bir
leşik hükumetlerine giderek monar -
şinin yenid.n tesisi Yunanistanda mü 
sait bir vaziyet ihdas edeceğini Ame
rikadaki Yunanlılara anlatacaktır. Di 
ğer bir haben ~e birçok saylavlar 
1922 de kut"§una dizilmiş olan altı ba
kanın beraetini meclise teklif edecek· 
lerdir. 

La Volonte'den: 
Papanastasyu Seutnikte rejim mese 

lesi hakkında gazetelere verdiği diyev 
de milletin bir ecneı-: hanedanın gel· 
mesini asla i§itmek bile istemediğini 
ve ferdin ve u:numun hürriyetini an
cak cumu:-iyetin temin edeceğine kani 
bulunduğunu söylemiştir. Bu mesele 
hakkındaki · ·· -ıakaşalar Kefalonya si 
yaset adamının sergüzeşt arayan fik
rinde vücut bul uş ve bugünkü hü· 
k<im:ti- müsait davranması yüzün • 
den bu gibi fikirler memlekette mü • 
aait bir zemin bulmuştur. Papanastas 
yu diyevine devamla de :Jiştir ki: 

Kral ]orj 

teminat aldık. Bunlar bize cumuriyet 
için savaşa girnıeği vadettiler.,. 

Habeşistan meselesinde Eden ile 
siyasal ltalyan devlet adamlan ara • 
sında cereyan eden müzakereler, bir 
sonuç vermemişti. iki traf, Habe§ işin 
de noktai nazarlannı biribirinden öğ
rendiler. llk defa oluyor ki; lngilte
re hükumeti, İtalyanın Habeş mesele
sinde takip ettiği hakiki hedefleri an
lamış oluyor. Haber alındığına göre 
Eden, İtalyayı tatmin edebilecek men 
faatleri öğrenmek ve harbin önüne 
geçmek için lngilterenin ne suretle 
ise müdahale edebileceğini anlamak 
i~temiş imiş. Mussolini, buna açık bir 
surette cevap vermiş imiş. ltalyanın 
noktai nazarına göre. Habeş işi, son 
hadiselere münhasır kalamazmış. rla
beş meselesi fer'i degil külli bir hal 
suretine bağlanmak gerekmi§ ... ,, 

Papanastas:• ı bundan sonra Gene
ral Kondilisin hattı haı .~:etinden bah 
sederken Kondil" 0

'\ hiç bir zaman 
hakiki bir cumuriyetçi sayılmadığını 
söylemiş ve : 

- Kondilisin son beyanatı kimseyi 
hayrett .. bırakmamıştır. Unutmamalı
dır ki Kondilist Cumuriyetçi veya mo 
narşist olmaktan ziyade Kondilisit O· 

larak tanınmı;;tır. demiştir. 

Yunan meclisi 
Yarın toptanıyor 

Yunan gazetelerinden: 
Yunanistan'da ulusal kurul bir

kaç gün euvel bakanlar kurulunda 
verilen kararlara göre 1 T emmu.z:
da toplanacaktır. T emmu.z:un 2 sin
de Başkanlık Divanı seçimi yapı
lacak, ertesi günü Başbakan Çal • 
daris hıikıimetin beyannamesini 
okuyacaktır. Bundan aonra yapıla
cak bir iki toplantıda ise aon par· 
lcimentonun leırhinden §imdiye ka
dar hükumet tarafından çıkanlajn 
kararnameler taadik olunacaktır. 
Vluaal kurul, ayni zamanda rejim 
İfi için bir geneloy yapılmasına ka
rar verecek 11e 15 T cşrinievvelde 
toplanmak ··-ere dağılacaktır. 

Patris gazeteaine 11öre, kralcıla
nn Baılıanı M takaaı'ın baıkanlık 
Hfİmİ yapılır yapılma: ulusal ku-
rula bir teklif tc bulunacak 11e bu 
teklifle eaki Kral Yorgi'nin tahta 
geçmek ü.z:cre davet cdilmui hak
kında karar verilmeıini utiyecek • 
tir. 

Metakıraır, bu teklifi yapmakla 
bir kısmı derhal krawğın geri 11eti
rilmesini ister gibi gözüken parla-
mentodaki hükumet grubunda iki
lik yaratmağı göntmektedir. 

Diğer taraftan gazeteler, uluııal 
kurul toplanmadan evvel kabinede 
bazı değişiklikler YC?.-·lacağını da 
yazmaktadırlar. Frangiaclakia ve 
Rodop Saylavı Papaaımoı kabine • 
ye gireceklerdir. 

Kondiliır 8Temmuzcla ltalyaya 
gidecek, fakat orada fazla kalamı· 
yaralı bir halta aonra Belgrat yoli· 
le dönecektir. Çü11kü temmuz orta· 
larına doğru tedavi için Almanya· 
ya gidecek olan Baıbakan Çaldari· 
ae vekalet edecektir. 

]ournal des Debats'dan: 
Eden'in seyahati iki maksatla yapıl 

mıştı: 

l - lngiliz • Alman deniz anlaş • 
ması. 

2 - Habeşistan meselesi. 
Birincisi azçok sonuçlandı. Eden 

gazetecilere dedi ki: "Mussolini ve 
ben, A vrupanın teskini için çalışmak 
imkanları hususunda Londra bildiriği 
ve Stresa kararları mucibince devam
da mutabık kaldık.,, 

Anlaşıldığına göre, bir uzlaşma ze
mini bulunmuştur. İngiltere Avrupa 
kıtası meselelerini ihmal etmemeği ka 
bul etmiş, buna mukabil de ltalya iki 
taraflı anlaşma usulüne itiraz etme • 
meği taahhüt eylemiştir. Bu iki taraflı 
anlaşma en ziyade hava paktına aittir. 
Stresa formülünden uzaklaşmış bulu· 
nuluyor. Bu da Almanyanın lehine • 
dir. Habeş meselesine gelince: Bunda, 
Eden maksadını temine muvaffak ola 
madı. Mussoliniye yaptığı teklif ve 
telkinler reddedildi. Ingilterenin tek
lif ettiği plan §U imiş : Habc§istan 
İtalyaya Ual-Ual havaliııini ve Somali 
ile Erythree'yi biribirine bağlayacak 

bir demiryolunun geçeceği bir par? 
araziyi terkedc!cek ve ökonomsal imti 
yazlar verecek ve Nil'i besleyen nehir 
lcr havzasında lngiliz kontrolünü ka
bul edecek ... Buna mukabil Habeşis • 
tana Zcila'da deniz kıyısında bir is -
kele verilecek, finansal yardımda bu
lunulacak ... Sözün kısası, Habeşistan 
tamamile İtalyan himayesine girmek· 
ten kurtulmakla beraber mahdut bir 

ri sürüyor. Yoksa Uluslar 1-umun· 
dan çekileceğini ilave ediy Eğer 
ltalyan delegeleri Cenevre~iderler 
se 19 uncu maddeye dayamk mev· 
cut muahedelerin tadilini iyccek -
!erdir. Bu teşebbils, çok tekeli bi.r 
emsali teşkil eder. Sözün ksr, ~ngıl 
terenin Habeşistan meseledeki t;· 
§ebbüsü kısır kalmıştı: 1 ta, lngıl
tereyi şu iki şık karşısındaılundur
du: 

1 - Uluslar kurumu rafından 
ltalyaya Habeşistan i.izerir bir mao 
da verilmesi yahud: 

2 - İtalyanın Habeşisda mün· 
ferid ve kat'i hareketi ... 

Le Petit - Paien'dem 
Kaydetmek gerektir ki.abeşistaıı 

meselesi hakkında İtalya lngiltere 
arasında doğrudan doğrubir konuş 
manın vuku bulmuş olmameselenin 
sulhan halli hakkındaki U:lerin hak 
sız olmadığına deıatet cdcDoğu Af· 
rikada hüküm süren ve iki müd 
detle her türlü ailel hartleri "rm • 
kansızlatan yağmur me,.i esnasın
da arsıulusal diplomasi,ıtiki vazi • 
yete göre bir hal çaresi lbilir. Göı: 
öniinde bulundurulacakimaller ne 
olursa olsun, Uluslar Kmu işlerile 
meşgul olan İngiliz: Bnı timdilik 
mes'ul ltalyan devlet ınlarile her 
türlü temasın zait ve 1\nsuz: oldu
ğuna kanaat etmiştir. 

PariSoir'dan: 
lngiliz Bakanı Edeninmada !tal· 

yan Başbakanı ile yapttonuşmala· 
rın neticesiz: kalması, lilnlann Ha 
be§ işini her ne bahasıolursa ol • 
sun halletmek istetdikli göster • 
mcktedir. Eğer büyük ~pa devlet· 
leri ltalyan isteğine ın'akat etmi· 
yeceJC olurlarsa ltalya ıstar kuru • 
mundan çekilmeği bilete almıştır. 
Oyle anlaşılıyor ki Mutni, lngilte
renin !talyaya Habeşi üzerinde 
bazı menfaatler temimesini bile 
kafi görmemiştir. ltal)l sistema -
tik bir plan dahilinde ceket ettiği 
gün gibi aşikardır. 

Hükumet, verdiği karara 11örc, 
11eneloy cancuında tam •urette nö
tür kalacak, lakat bu hal, hükume
ti tutan ıayla11ların halkın arzusu 
önüne konan bu iffe ke,ncli düşün • 
dükleri gibi hareket ~·melerini me
netmiyecektir. 

- Kapıcı! Bana bir taksi çağır. 
- Ben kapıcı değilim. Bahriye zabitiyim.. 
- O halde bana bir gemi çağır!. 

- Arttır, baıld olan borcunu ne zaman vereceksin! 

Meclisin reyiama müracaat kararı 
vereceğinden haberdar değilim. Biz 
herhalde yeni bir cumuriyet tesisine 
karar verdik. Krallık tahtı üzerinde 
kurulamayac::ttır. Çünkü o milletin 
ekseriyetine değil, yalnız bir siyasi 
fırka Uzerine dayanıyor. Biz hükömet 
fırkasına .ıensup birçok kimselerden (Tatler) 
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yerinden epey uzaklaşıncaya 
kadar dört nala gittiler. 

Patron konuşmuyordu. 
Uzaktan Basıbirinin işçi evle

ri görünmüştü. 
Kasabaya inen küçük tepede 

üç dört fıstık ağacı yere koyu 
yeşil bir gölge serpiyordu. 

Turgut hayvanın gemini kas
tı. 

Ağırlastı. Durdu. Moreno da 
onu takip etti. 

Patron hayvandan atladı ve 
yedege alarak fıstıklardan biri
ne kadar götürdü. Her zaman 

irh bir tepe olduğu için 
"'~· ... ı-- gUıık,Jri bura&I adeta bir eğ-

Mıee işçiler yemek-
kafıleler 

YorJardı. 

- Gel bakalım dostum. Ko
nuşalım biraz. 

Patronun yanında olması, İs
panyolun bozulan sinirlerini 
yatıştırmıştı. Onun, demir gibi 
iğilmez, bükülmez iradesi ya
nındakilere de cesaret veriyor
du. 

Omuzları düşmüş bozuk, ye
nik bir halde Turgudun yanma 
geldi. Kuru otların üzerine bağ
daş kurdular. Turgut hiçbir ha· 
zırlık yapmadan sordu: 

- Ondan bahsediyorlardı de
ğil mi, ... N ad yadan! 

Moreno'nun göz kapakları 
titredi.Fersiz mavi göz bebekle
rinde hala o korkunun heyecanı 
belliydi. Ürkek, ürkek baktı. 
Patronun ok gibi saplanan göz
leri önünde mukavemet etmesi
ne imkan yoktu. Başını iğdi. 

Turgudun madeni, katı sesi 
kulaklarını bir daha çekti: 

- Ondan, değil mi? 
lapanyolun yarım saat önce 

rd&ml ~ hay:tr demek 
~--,.--" iGin ikı~rafa.aallanan başı şim
~ıııı-•s~ldllı inine cliifilyofdu. 

~•rat_elipi ~Y.~ omu-

Mrıııı..~raça· 

zuna koydu: 
- Çekinme arkadaş, dedi. 

Her şeyi biliyorum. Senin söy
liyeceklerin bana belki de yeni 
bir şey öğretmiyecek. Yalnız 
Pirovaniyi öldüren kelime :;:e
dir, bunu anlamak istiyorum. 

Moren o biraz ferahlamıştı. 
Patronun söyledikleri onun 
kendisine bir dert ortağı olduğu
nu gösteriyordu. Kısık, belirsiz 
bir sesle: 

- Her şey bildiğin gibi dos
tum. Her şey bildigin gibi. 

- Peki anlıyorum. Fakat son 
dakikalann münaka-:;ası neydi? 

Moreno da müthiş anı hatır
lamağa calışıyordu. 

Arasıra nefesi kesilerek, sesi 
kısılarak anlattı: 

- Beraber dönüyorduk. Muh 
tarın elini sıktık.Biraz ayrılmış
tık ki Pirovani Amerikalıya: 

- Bu adamın elini dostça 
sıkmak sana yakışmaz. dedi. 

Vatson hakaret dolu bir kah
kaha attıktan sonra: 

- içimizde yüzü kızaracak 
insanlar varsa birinci planda 
aen ıelirain ı dedi. 

Ben bir fırtına kopacağını 
sezmiştim. Hakikat ifademde 
söylediğim gibi hayvanı biraz 
sürdüm. Fakat onların konuş
tuklarını tamamiyle işitiyor
dum. Pirovani kızmıştı: 

- Adi herif, diye bağırdı. 
Senin ne kanlı planlar kurarak 
onu elde ettiğini keş!etmedim 
zannetme. 

işte buna üç el silah sesi ce
vap verdi. Başımı arkaya çevir
diğim zaman Vatsonun atını 
mahmuzladığını, Pirovaninin de 
hayvandan yuvarlandığım gör
düm. Zavalh bir kelime bile 
söylemeden gitti. 

Turgudun yüzü çok karışmış
tı. 

Sesinde hafif bir titreyiş bel
li oluyordu: 

- Pirovaninin bu son kelime
lerinden sen ne anladın. 

İspanyol limitsizlik gösteren 
bir hareketle ellerini açtı: 

- Hic ... Fakat onun her hal
de bir şeyler bildiği anlaşılıyor
du. 

- Vatson hiçbir şey söyleme
di nıi? 

- O söylemedi. Yerine ta
bancası konuştu. 

Turgudun kafası bütün fos
forunu yakarak işliyordu. iki 
mühendis bir zaman sustular. 
Sonra patron kalktı: 

- Gidelim, dedi. İşler geri 
kalamaz. 

Moreno bir gölge gibi onu ta
kip etti. 

• Her yana çıkarılan jandarma 
kuvvetleri Amerikalı mühendise 
tesadiif edemediler. 

Onun güney yolundan yayan 
sınırlan aşıp gitmiş olduğ-u an
laşılıyordu. 

Bütün resmi araştırmalar bu 
vak'ayı aydınlatamadı. Hadise
nin en yakın şahidi olan More
no onların ne üzerine münaka
şa ettiklerini söylemiyordu. Ve 
bu nokta patronla aralarında acı 
ve kanlı bir sır olarak kaldı. 

Bunu ifşa etmekte hiçbir fay
da yoktu. Amerikalının kaçmış 
olması her şeyden önce vak'a -
nm özünü kaybettirmişti. Onla
rın bu yolda resmi makamları 
aydınlatmaları hadisenin 2"idisi-

ni ve sonunu d'tirmiyecekti. 
Hemen hemeir iki ay için

de Basıbrin'in kin havasını 
yırtan bu silah~sleri ve kan 
kokuları herkı ürkütmüştü. 
Hatta hükumete burada asa
yişin yolunda tıediğini göre· 
rek kasabadakındarma kuv • 
vetini arttınnıfasıbrinile Mid 
yat yolu üzeril ayrıca bir ka
rakol daha kuııstu . 

Bütün bu reketler, arzu 
edilmiyen şey herkesten çok 
patronun cannıkıyordu. 

O, bütün bükülen kanların 
kaybolan rah< ve sükunetin 
mes'ulünü bilrdtı. Hatta bu
nu daha istandan gelmeden 
önce kestirmi İstanbul gibi 
sosyetesi gen>'e kalabalık bir 
yerde hadiselı yapan kadının 
istanbula gönöy denecek bir 
köşede Meryc gibi, melek gi
bi yaşaması iri.nı yoktu. Zaten 
karıştırıcı, bUtdırıcı bir mah
liik olan kadıı, kadın cinsinin 
N ad ya en k:-cık bir örneği 
idi. Onun bu sta kadın yetiş
tinn~ren Bas n için bir fitne 

1(Arkası var} 
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Yamyamlar Arasında 
Dağlılar Öldürdükleri İnsanın Etini Kızartılmış 
T a~lar Ar~~ında Pişirirler. Sahil Yamyamları İse 

(nsanı Oldürür, Sonra Kaynama Yaparlar 
Birtakım yamyamlara göre de insanın en tath 
yeri avuçlarının i~idir. Bazıları da öHi insanın 

1 yalnız karaciğerini yerler 
Yqyarnlık, yeryüzünde elan 

mevc~tur. insan oğlunun, hem 
cinsinlı etini yemesi tüyler ür -
pertir'1, iğrenç bir haldir. Buna 
ilk de\ İspanyollar, Antil ada 
lann~ Karayb'larda tesadüf 
etmi};ltdi. Bu yamyamlar bu-
gün ~üştür. Meksikanın yer 
li Aztt;leri ve yerli Perulular 
inkolaMevrinde insan eti yedik 
1~!1 git\ Amazon havzasında ve 
guze~friltada kırmızı derililer 
aras da yamyamlık vardı. 

Bu yamyamlığa yalnız ce-
nubi!" rikanm .&nazon havza 
sının b kaç kabilesi arasında 
tes ·· dilebilir. 

;Bun ukabil, Afrika lat'ası
pm bir pk yerlerinde ve Fele
menk lbdistanda yamyamlar 
çoktur. 

Y amımlara Melanezya, Po
lynezy- Mikronezyanm bazı 
adalamta yamyamlar vardır. 

Y am}mlık hakkında aöyleni 
len fey~, e~~eriya mübaligah· 
dır. B\11'lra "Yeni Britanya,,da 
çokl~sadüf olunabilir. Ed -
mond aitre burada yaptığı 
araş n şöylece anlatıyor: 

"Yil e yerli ile görüştüm. 
!teri ~akollardaki Avrupalı 
zabitl~r~n bir çok malftmat 
topladıı1 insan etini yamyamla 
rm nastredikle{ine dair aldı • 
ğun ma1mat şudur: 

inan kızartması 

edilmezleı. Bu, onlar için tabu· 
dur, tekin değildir. Bu hal gös
teriyor ki, ~amyambk yal.Jıız aç
lığın doğulduğu bir hal değil -
dir. Belki bıına, yediler, dini bir 
önem atfedtrler. Bazı hallerde, 
kadınların dı insan yedikleri va 
kidir. 

Sumatra .tasmm içinde otu
ran Batta's ktbilelerinde yam
yamlık, muk.,elei bilmisil ola
rak tatbik olu~ur. Bu, ölümce
zasını daha lıorkunç bir hale 
koyma\t içindiı. 

Amazon nehi civannda yaşa 
yan Tupi kabiltleri, düşmanla -
rından intikam \lmak ~in yam
y.amlık yapar. Bu sebeplerin 
Yeni Gine' de va~t olmadığı şüp 
hesizdir. Yeni tline ahalisini 
yamyamlığa sevleden sebepler 
ise eunlardır: açlıt ve ruhların 
talimatma göre ha-eket etmek 
ısteği •.• Düşmaw öldürmek ve 

yemek onun kuvvetini ve mezi
yetlerini tevarüs etmek demek
miş .. 

YamyamhGa kartı 
Bunun içindir ki, yamyamlı • 

ğa karşı gelmek için, yamyam • 
lar arasma yenilebilen hayvan
lar getirmek kafi gelmez. Onla
ra itikatlarmm nekadar abes ol
duğunu anlatmak gerektir. 

Bazan yamyamlar, mahza, 
kafatası elde etmek için hem • 
cinslerini öldürürler. Bu kafa 
taslarını "ruhların evinde sak-
ı 1 B " " ar ar. u: ruhlar evi ehram 
şeklinde dikilmiş di;eklerden 
yapılır. Evin damı yapraklarla 
örtülüdür. Bu kaba bir mabet -
tir. 

Bu "ruhlar evinde,, ecdadın 
kafa taslan, öldürülen düJman 
kafa taslan, insan şeklinde bir 
takım tahta heykeller vardır. 

Bir yanyam kadını 

Fa.yc:lalı 
BUGUNK'11 millfk. zo.45: ..... 2ı.ı5: ~1er2L 
PRO'-lt.RA~ u: Yuaaiataa için "7JD1. zuo; - . 

~ 2ı.40ı "Soltlmbucbi" adlı LIİili GaD· .........! UniDoperUL 

ıa.3o JimnutDt •• -.il! Prag 
18,50 Fransızca dera. 19,10 Piıitiı 11.10• PJa. 20. • Du,.unlat t0.30: 
19,50 Selahcttin Estaıaço orkeatnıii, r,.. 0~· !li._ Dvorat•ııı" "R11sal-
men musikisi. 20.20 Son haberler, Derat.cı. ,, 0..._ ~. 23.35: Plik. 
ler llW'IL 20,30 Radyo caz . Ye tanco or- a.41: Alnuıaca • 
keatralan .Bayan Bedriye Tiiriıı, Türkçe 
aöslJl eserler. 21.30 Borsa ba~rlerL 21!~5 Belgrad 
lıtaabal koaaervatuvarı musiki Profeaor- . 
leri tarafmdan konser: Pr. Koblincer Z0.30: Ulaal "7DDe 21: Opera belen. 
Oclava. Pr. Kün: Facot. Pr. A,,Uer: Kor- 1rafmdan komıer .ıs.ıs: J>ıuoauı)ar. JS.30: 
no, Pr. Pik: Kontribaa, Pr. Cemil : Klar· lacbo orkatruı. 
Det, Pr. Lltenüi: Piyaao. 

22.10 Pllk netri~tL 

BUkret 
13-15: PWı .- du7mnJar. 18: Racbo 

orlııestnın 20: S&rler 20.ZO: PWr. 20.50: 
DQamlar. 21: Btisler. 21.15: Baryaa im· 
artetL (Oda mtlsiii). 21.45: Mulm Vali
lhı tal'tflllcla tiddller. 12.05: lolo harpa 
inblii li*ı ~'ar. 22.:50: Dana mtl-ı 
sitl. ıs.ısı~. 21.35: ~ (rö
le). 

va ... ova 
21.10: ViJana tlrkBlerl. IUS: ~ 

Jar. 21.55: KoafertDL 22: lefollik orkel
tra konseri. 23• 8poa-~ AlO: 
Kiiçilk ndJO orlleRl'MI. 

Parla 
21: Orı konıeri. 21.30: ~ suete

li handilleri. 21.45: Oda lldiplli.-l>Qam. 
lar. - Dmı miiziii-

M Unih 
::ıo.os: Bando mmb. ıı: Dayamiar. 21. 

10: 1500 kitilik koro lmnıeri. 23: Dll1'UB-
1ar 21.ZO· Proaram ana 14: Gece mii
ziil (türkillU). 

Uoakova 

Si NEMALAR 
TiYATROLAR 

Okyanoa adafaranda yafayan yamyamlardan biri 
Bu heykellerin baztaı,iptidal sa- kanaklar, derhal yeni cinayetler olduğunu, aııcatr. , 
natin hakikt şaheserleridir. Yer işliyerek onun yerini doldurur- ~yerine yenilerin 
Jiler, ufak tefek eşyaya mukabil lar. Bir kabile reisinin böyle bir tidhneai suretile adam öl • 
bu maskeleri ve heykelleri ve • cinıwet münasebetile sorguya mek emrini verc.liiini eöyledi.: 
rirler. Ancak, kafa taslarım ka· çekildiğini hatırlıyorum. Ben Tabif bu garip mantığı kabul 
ti'yyen vermezler. Eğer bir kafa de. sorguda hazırdım. Kabile re- edilmedi. Kelepçelere vUruıadk 
tası, beyazlarm eline geçerse, isi kendisinin. namuslu bir adam uzaklara götürüldü. 

Bilgiler 
NOBETÇI 
ECZANELER 

Bu sece nobetçi ecnnefer .-JardJr: 
Bab.çekapıda Hiiınli Ha1dar -Alemdar
da Ubeyd - Lilellde Srtkı - Küçiikpa
zarda Cemil - Semadebaımda Hamdi -
Ak1&ra)'da Zin Nuri - Samatl"&da Teo
filoı - 8ehrem1ninde Nazmı - Kara
lfimrükte Arif - Bii7Gbdada Tall9f -
Heybelide Mehmet - BalatköJiind• Hl
ıaı - Haaköyde Halk - JCasımpapda 
llerkes - Kacbkörinde Paik Illı:eader -
Altıyolda Mabmııt - Bet1ktqta Nail -
Be:voflunda Kansak - Paıtpltıda Glnet 
- Tabhn.cle Kareldn Ktirlıçi:raa - Ga
latada Hida1et - Kartahıtta Necdet Bt
renı - EJ'llpte Hikmet ecnnel-1-

• DAVETLER 

KADIKÖY HALKBVl KONSERİ 
2 Temımur 1135 ulr sflnil uat 18,JO da 

Halkm Jnsattloril taralmdan Yerilecek 
konsere selme ki1te7en ~1eleriıı bile'1erl
Di KadriC>y HalkevindeD almaları. 

• LI MA N 
HAREKE rLERi 

Dün Hrn••tmndmi sfclea Yaparlar : 
tzmitte t da Aytmı, Madanyan 9 da Saa
det. Menine 10 ela KOQll. Xarad..Ue 
::ıo ele Karadenis. 

Dün limaıunma selen vaparlar : İm· 
rozdan 12 de Tanar, lsmitten 16,15 te 
Guel Bandırma· 

Btatiin Hmınmnsdan gidecelı: vaparlar : 
lıllldaan7a 9 da As~, Bandına.:n 21 de 
lachbHeo 

Bııctin limannmı• selecelc va.parlar : 
~ t,30 ela 8addc11d., Merain
dCllJ t da Damı-.p.-, Kand..Ude t41so 
ela Br.IURUll, tsiidrdmı 15 te Sabrn, U· 
mitten ıo,ıs ta~ M11Qııyadan 17,30 
da laadet. 
• f 

Gureba Hutancai. Şehremini, 
Yeııibahçe. 23017 
Huekl bdmlar baıtaneal. 
Abaray Hueld cad. 32 
GUlhane baıtaneai. GUllıane 
Kudua haataneal. Çapa 
Bınraa akliye 'H uabiye 
baltaneal. Bakırkiif Rep 
diye Jcqla11 
Beyollu ZilkQr lwtannL 
Firuaia 
Etfal baıtancai. Şİfll 
Haydarpap NUmwıe bu
taneal 
Zeynep Klmil hastanesi. 
Uıkfldar, Nuh kuyusu. GUn 
Doiwzau caddeal • 

24553 
20510 
22142 

ıcs •• 60 

43841 
42426 . 
60107 

G0179 

ITFAIY,E 
TELEFONLARI 

İıtanbul itafiyeai 24222 
Beyoflu itfaiyeal 44644 
Kadıköy itfaiyoal 60020 

Yqilköy, BaJarwt,. Btlyitkdere. 
Uaklldar ltfaiyeti 60625 
Pqabahçe, Kandilli, Erenlııly. Kar
tal. BUyiikada, Heybeli, Burps. Kı· 
nah mmtablan için telefon mıtra
lmdald memura (yanpa) kel""*'* 
MSylemek kafi~. • MU RACA AT 

YERLERi 

Kafa tası avı 
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KARAKOY 
ECZANESi 

HUSEYiN HUSNU 
4755 

Tosya Belediyesinden: 
1 - Tosya kasabasının tenviri için Nafıa Vekale

tince tasdikli proje ve şartnameleri mucibince yapılacak 
42926 lira keşifli elektrik tesisatı kapalı zarf usulile ve 
otuz gün müddetle eksiltmeye konulmuşdur. 

2 - Eksiltme müddeti 18 Haziran 935 tarihinden 
baslayarak 17 Temmuz 935 çarşamba günü saat on 
altıya kadar sürecekdir. 
3-Zarflar o gün saat 15 şe kadar Tosya Belediye encü 

menine verilecek, ondan sonra kabul edilmiyecekdir. 
İhale Tosyada Belediye Dairesinde Encümen odasmda 
yapılacakdır. 

4 - Talihler keşifnamenin yüzde yedi buçuğu nis
betinde teminat akçesini ya nakden, yahud hükumetçe 
tanınmış bankalardan birinin teminat mektubunu vere
ceklerdir. 

S - Proje ve fenni şartname örneklerin İstanbulda 
Taksimde İstiklal apartımanında mühendis Hasan Ha
let' den bedeli mukabilinde tedarik edilebileceği gibi An
kara Nafıa Bakanlığında ve Tos yada Belediye dairesin
de görülebilir .Eksiltme şartnameleri örneği bedelsiz 
olarak Belediyeden isteyenlere gönderilir. 

6 - Teklifnamelere tasdikli ticaret odası sicil suretle
ri ile birlikde inşaatı deruhde edecek Nafıa Bakanhğın
ca ehliyeti musaddak mütehassıs ve mühendisin .teah
hiitnamesini, şirketler namına verilecek tekliflerde bun
dan başka şirket mümessillerinin selahiyetleri derecesi
r..i gösterir resmi vekaletnamelerini ve 2490 numaralı 
kanunda gösterilen diğer evrak ve vesikaları rapt etme
leri lazımdır. 

Eksiltme ve ihale 2490 numaralı kanun hükümleri 
dairesinde yapılacakdır. ( 34 7 5) 4763 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Mikdar ve muhammen bedeli aşağıda yazılı telgraf 
makinesi yedekleri 12-8-1935 pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarf usulile Ankara'da İdare binasında satın ah
nacakdır. Bu işe girmek isteyenlerin 532,50 liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayjn ettiği vesi
kaları ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname ve teklifler)e aynı gün saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır."Bu işe ait şartna
meler Haydarpaşada Tesellj.im ve Sevk Müdürlüğünde 
Ankara'da Malzeme dairesinde parasız olarak dağı.tıl
makdadır. (3592) 

12 kalen:ı telgraf makinesi yedeği 
Muhammen bedeli : 71 O O lira 4844 

Muhammen bedeli 35282 lira olan muhtelif eb'atta 
meşe kereste 12 temmuz 1935 cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulile Ankara' da İdare binasında satın ah
nacakdır. Bu işe girmek isteyenlerin 2646, 15 liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. ka
numuı 4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma
nileri bulunmadı ... dair beyanname ve tekliflerini ay
nı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisJiğine vermeleri 
lbıtndır. 

Bu aid ta:rtnameler 175 kunış mukabilinde Anka-
Haydarpaşa vunelerinde satılmakta

!4111 

)*j* ı;;c,t wx: ' 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

Ol 
o 
V) 

v 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mi.ihim bir inkılap yapmı§tır. 
Çünki bu sigorta ile : 

Ölüm ve malUliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - ınukavelenamenin hita
mında sigortalı hayatta bulunursa ve mal(Uiy n uğramamı be müem
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malaJiyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi malitliyct halinde mücmmtn meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
mında müemmen meblliğ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 

Umumi acentalığı : Galata, Unyon han. Telefon: 44888. 
4109 

(J n 1 U bestekar 

1 Sadeddin Kaynak G~cesi 1

1 
1 3 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiyede BEL VU bahçesinde 1 

Telefon: 49091 
4885 

Denizli Vilayeti· Daimi Encüme
ninden 

Denizli Memleket hastanesi Rontgen şubesi için ko
dak saferi markalı muhtelif eb'adda ( 130) düzüne fi
limle yine aynı markadan yirmisi birinci, yirmisi de ikin 
c~ olmak üzere 40 kutu banyo satın alınmak için mu
hammen bedeli olan 1056 lira üzerinden 10-7-935 çar
şamba gününe kadar açık eksiltmeye konulmuşdur. 
Şartnamesi İstanbul ve İzmir ve Denizli Sıhhat Mü 
di.iriyetlerine gönderilmişdir. İstekli olanların teklifle
rini ihale gününden evvel DerıJzli Valiliğine gönderme
leri bildirilir. (3640) 4895 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 
Şehirler arası telefon mükalemeleri için 7 500 lira mu

hammen kıymetli beş amplifikatörün 24 temmuz 935 ta
rihine rastlayan çarşamba günü saat on beşte Ankarada 
Posta Telgraf Umum Müdürlüğünde bedelsiz verilecek 
şartnamesi dahilinde kapalı zarfla münakasası yapıla
caktır. İsteklilerin 562 lira 50 kuruşluk muvakkat temi
natlarını İdare veznesine yatırarak alacakları makbuz 
veya kanunen muteber banka teminat mektubu ile 2490 
No. h kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen 
vesikaları . ·ve teklif mektuplarını kanuni tarifat dahilin
de zarflayarak mühürliyerek tayin edilen tarih ve günde 
saat on dörde kadar Ankarada Umum Müdürlük Müba
yaa komisyonuna tevdi etmeleri lazımdır. ( 3 ı 62) 

" .4360 

1 - 7 - 935 

'Sümer Bank 
1 

1 

1 

Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Kayseri dokuma fabrikası yanında yapılacak işçi 

apartımanlannm keşif bedeli 6.335.73 lira olan bodrum 
döşemesi altındaki temel inşaatı vahidi kıyasi fiat esasile 
ve keşif bedeli 229.44 7 .19 lira olan üst kısım inşaat top
tan götürü olarak eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır ı 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Metraj vahidi fiat ve keşif hulasası 
e) Projeler 

istiyenler bu evrakı 11 lira 80 kuruş mukabilinde Sü
mer Bank Ankara merkezinden satrn alabilirler. 

3 - Eksiltme 15 temmuz 1935 pazartesi günü saa1 17 
de Ankarada Ziraat Bankası binası içinde Sümer Eank 
Umumi Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ya>ıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklinin 13.039 lira mu

vakkat teminat vermesi ve bundan en az 50.00• li
ralık tek bir bina inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş oması 
laznndır. 

6 - Teklif mektubları "üçüncü maddede yazılı saıtten 
bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mücürlü
ğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ii;üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ve zarfın kanunişekil
de kapatılmış olması laznndır. 

1STANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ GİDİŞ ·GEL!Ş 
PROGRAMI 

1935 yılının 1 Mayıs dan sonra 
tııc Son 

fto. Ş 1 D 1 r KALKIS Ara lalkış Var11 .. _ --
10 Şiıli • Tünel '( Şişliden - Tünele 3' 6' >.40 23.40 

( Tuncldcn - Şi5liye g• i.00 24.00 

11 Şiıli • Beyazit ( Şiılidcn - Bcyazita 12' S.20 23.30 
( Bcyazittan • Şi5liye 26' 7.02 24.12 

12 Hart»iye • Fatih ( Harbiyeden - Fatihe S' 7' 6.SO 24.00 
( Fatihten • Harbiyeye fil' S.46 23.21) 

12 A Harbiye • Aksaray ( Harbiyeden - Aksaraya 14' 17' 6.40 23.30 
( Aksaraydan - Harbiyeye 28' (i.00 22 50 

15 Taluim • Sirkeci ( Taksimden - Sirkeciy• S' 1.ıs 19.10 
( Sirkeciden - Taksime 7.35 19.30 

16 Maçka • Beyazit ( Maçkadan - Beyazita 5' 8' 6.ı5 23.20 
( Beyazittan - Maçkaya 17• 6.55 24.00 

6 A. Maçka - Eminönü 
( Siıliden - Eminönilne 7' 6.10 --( 20.20 

( Eminönündcn - Maçkaya 6.40 20.45 

17 Şiıli • Sirileci ( Şişliden - Sirkeciye 8' 6.25 20.00 

( Sirkeciden - Şişliye 12' 6.55 20.SO 

( Mecidiyeköy • Eminönilne 6.45 9.40 

17 A MeciJiyeköy-E.önü ( Eminönünden· Mecidiyek. 21' 7.17 10.12 

( Mecidiycköyünden-Eminö. 14.28 18 45 

( Eminönündcn-Mecidiyck. 15.00 19.15 

19 Kurtuluı - Beyazit ( Kurtuluııtan • Beyazita 6' 9' 6.00 23.ıo 

( Beyazttan • Kurtuluşa 17' 6.45 23.55 

Kurtuluı-Eminönü 
( Şişliden • Eminönüne 7' 6.05 -.-

19A ( Kurtuluştan-Eminonüne ıs• 7.05 20.10 

( Eminönündcn - Kurtulu:ıa 6.35 20 . .f,() 

( Beşiktastan • Bebeğe 5.25 

Bebek • Eminönü 
( Bcşiktastan - Eminönüne 6' 5.35 -.-

22 ( Bebektcn-Eminönüne 10' 5ı45 23 tO 

( Emin önünden-Bebeğe W' 5.55 24.20 

( Bebekten - Bcşiktaşa -- ı.oo 

23 Ortaköy • Aksaray ( Ortaköydcn-Aksaraya 8' 5.50 20.50 

( Aksaraydan-Ortaköye 15' 6.35 21.30 

34 Beıiktaf - Fatih ( Be:iiktaıtan-Fab1ıe 7' 6.30 20.40 

( Fatihten·Bcşikta5a 14' 7.10 21.20 

( Aksaraydan· Topkapıya S' 5.25 --
32 T opkapı - Sirkeci ( Topkapıdan-Sirkcciye 8' 5.40 23.30 

( Sirkeciden· Topkapıya 16 6.12 24 00 

( Topkapıdan-Aksaraya -- 24.35 

( Aksaraydaıı-Y edikuleye 6' 5.30 --
33 Yedikule - Sirkeci ( Y cdikulcden-Sirkccıye 10 5.45 23.35 

( Sirkeciden-Y edikulcye 16' 6.17 24 05 

( Y edikulcdcn·Aksaraya -.- 24.40 

( Aksaraydan·Edimckapıya s• 5.25 - .-

37 Edimekapı • Sirkeci ( Edirnekapıdan-Sirkcciye 11 5.45 23.25 

( Sirkedden-Edimckapıya 1! 6.14 23.SS 

( Edirnekapıdan-Aksaraya -.- 24.25 

---- - -
~ ı j 
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• 
MISIR IS Liıite~ 

Sermayesi : 100,000 Türk Lir;ı 
Merkezi : ANKARA - Şubesi : İSKE'DERİYE 
TtlRKiYE 1Ş BANKASI tarafından tesif edilmiştir. 
İTHALAT. İHRACAT, KOM!SY>N VE 

EMANET İŞLERİ Y APMAKT.DIR. 
tSKENDERtYE'de satılmak üzere emanetennat gönde
renler, hesabmuza, TÜRKİYE 1$.BANKASI Jbelerinden 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla. en az masraf ve komisyonla emı bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR iŞ LtMiTED'iercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIRİŞ - İskederiye 
4106 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mintaz FAiK 
GazetecHik v~ matbaacılık T. A. Şirketi, İstanlıl. Ankara cad

dcsia 100.-:: Basıldığı ~er: XAN nubaası. 


