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Büyük Millet Meclisi yaz tatiline karar verd 
Baremi NlçinJHariciye Vekilimiz, dün, ha~icij'Yeni Havai Almanya yine 
Beğenmiyorlar ?!siyasetimizin ana hatlarını anlattı . t a k t 1 

=:p~ı~:ı n.:~::r·:~~ Arnavutluğun işgali bize IS asyonu s er op uyor 
k mur aııe D Almanya Daiıtzig'i harpsiz :::.nıv:.~4:.mnlye; -~, ün merasimle l 

havası içinde ,a,at- açıldı a acağına kani bulunuyor 
makla Memur ailesi b le taraflı ğı terke ttı.rdı· Ankara, 8 (Hususi Muha •• Berlin, 8 (A.A.) - 1918, 1919 harbe değmediği maalesef doğru 
lcln bir içtimai em• ve 1920 doğumlulardan ve 1914 değildir, zira Avrupa ıç· in, biribi 

• birimizden) - Ankara ha -n l yet mUeyyedesı ile 1917 seneleri arasında doğup rini takip eden tecavüzler politi· 
va ista5yonunun yeni binası olmUftur. ta tecil edilenlerden maada 1906, kası karşısında bir kerre daha bugün Başvekil Doktor Re • 

A. N. Karacan 
Açıktan açığa söylemeseler bi

le, bir .kuım insanların, Meclis
ten ceçen barem kanununa kar
o• bir nevi hofnutsuzluk bava -
ıının tesiri altında kalmış olduk
larını gizlemekte mana yoktur. 
Zaten ötedenberi, yani daha IBfı 
edildi edileli hu harem kanunu 
etrafında •Meclise geldi, geliyor, 
encUmenden çıktı, çıkıyor!• tar
mıda ve daha çok menfi bir ha
vanın yaratıldığı muhakkaktır, 

Sanki barem kanunu kabul edi
line bUtUn memur kütlesinin 
NJl!t standardı blrdenbin: aza
ıni refahdan en derin sefalete 
düteeelmıiş gibi, bir müddet, 
hemen bütün ali.kadarlar, müp
hem bir atmoaferin tazyiki altın
da, kaderlerine ait meçhul bir 
endiıe içinde yaşadılar. Halbu
ki bir kere kanundan evvelki 
ıııemur maaşlan vaziyetini, bir 
kere hakim olmuş bulunan ter • 
fi ve terfih sistemini ve netice· 
lerini ve bir kere de barem ka· 
nunundakl hükümleri dikkatle 
m!italea edenler kabul ederler 
veya etmelidirler ki, barem, 
meclisten ceçen en son §eklile, 
azim ekııerlyetl teşkil eden kü
ıllk memur kütlesi üzerinde as
la menfi tesir bırakmam19 ve 
lıllllds onlann terfi ve terflhlni 
tamamen zaptürapt altına al

mlftlr. 
Büyük memurlara gelince, ba

rem, tahsil esasını koymakla be
raber birçok vazifelerde ıeçen 
hbmetleri bugünkü vaziyetler 
Jçin esas tuttuğ\)ndan,'iahslli ye
rinde ve bulunduğu ~a:dfeler lti
barile ceçen hizmeti bakımın • 
dan tecrübe sahibi kimııelerin 

de hukukunu mahfuz bulundu · 
racak ahkimı haizdir. Binaena
leyh, haremden hoşnud olnıı · 
yanlar, olsalar olsalar, nı! tah -
sil, ne de hizmet müddeti iliba
rile bulundukları mevkie göre 
haiz olmaları icap eden evsaf -
tan mahrum bulunan kimseler
dir. 

Bir meslekte muvaffakiyet, 
bilgi ve tecrübe ıribi iki esa'a is
tinad eder. Bu iki asası birden 
nazarı dikkate alan mev1.ııat, el
bet ki iyiılir. Bareme karşı •ytik
aek kabiliJ"etlerln inkişafına mlı 
ni olacak ve binaenaleyh mües
seselerde te•ehbüs kudretini kal
dıracak!• y~lunda yapılan iddi
alar da varid olamaz. Çünkii, o 
takdirde, bilgi ve tecriibe olma
dan dahi en yüksek işlerin idare 
olunabileceği gibi garip bir iddi
aya kapı açabilir. 

İşte baren1in memur için mü
sait olan ruh ve zihniyeti budur. 

Fakat, bu ruh ye zihniyete 
rağmen •maaşlar kifayet eder 
mi?• meselesine gelince, yani 
bRTem derecelerinin azlığı ve 
çokluğu keyfiyeti miinakaşa e • 

(Arkası 3 ündi sayfada) 

A. N, Karacan 

Ankara. 8 tHususi muhabiri
mizden) - Büyük M!])et Mecll- • 
si dün toplanmış müstakil grup 
reisi Rana Tarhan taralından 

hayat pahalılığı ve harici ticare
timizde tatbik edilmekte olan u-
sullerin tadili için ne düşünüldü
ğü hakkında Ticaret Vekilinden 
ve memleketimizin dış poliUka • 
sı hakkaında da Hariciye V'eki -
llmizden sorduğu suallere bu iki 
Vekil tarafından uzun cevaplar 
verilmiştir. Ticaret Vekilini ta • 
kip eden ve irticalen harici vazı... 
yetimizi bütün etrafile anletan 
Saracoğlu'nun her cümlesi şid • 

r; Arkası 3 üncü sayfada) Hariciye Vekilimiz Ş. Saracoğlu 

Şeker şirketler~nde 
yapılan tetkikler 

(Dünkü ,son Tlgraf. refiki -
miz Ankaradan aldığı malumata 
atfen şeker şirketinde yapılan 

tetkiklere ve alınan neticelere 
dair bazı haberler neşretmiştir. 

Bu hususta Ankara muhablrlmi-

z.in verdiği malumatı dercediyo
ruz:) 

Ankara, 8 (Hususi) - Şeklr 

şirketinin muamelatı hakkında 

verilen malı1matı burada tetkik 
ettim. (Arkası 6 ıncı sayfada) 

Milli küme şampiyonası maçında: 

Mü•takil Grup Reisi K. farnan 

Basın Birliği 

Kongresi 
Ankara, 8 (Hususi muhabiri -

mizden) - Basın Birliği kongre 
si Pazartesi sabalu saat onda 
Dahiliye Vekaleti konferans sa • 
!onunda Dahiliye Vekilinin bir 
nutkile açılacaktır. Kongre için 
icap eden hazırlıklar yapılmış • 

tır. 

Demirspor Vefayı 
dün 2 - O yendi 

fik Saydam ve Münakalat Ve- 1907, 1910 ve 1913 de doğmuş o- boyun eğmesi imkansızdır. 
lup ta henüz sıhhi muayeneden Oeuvre gazetesinde Bavan Ta· kili Ali Çetinkaya tarafından J 

işletmeye açılmıştır. Bu açı • geçmiyenler 7 Temmuzdan 9 Ey bouis diyor ki: 
lış esnasında hükumet erkanı lUle kndar sıhhi muayene heyet Vaziyette en tehlikeli nokta, 
ile bazı mebuslar bulunmuş, )erine müracaat etmeğe ilanlar : Almanyanın bir harb göze al -
nutuklar söylenmiş, hazırım vasıtasile davet edilmekted•rler. madan Dantzig'i işgal edebiıece-
hüfeden izaz olunmuşlardır. Paris, 8 (A.A.) - Dantzig mc- ğine kani bulunmasıdır. Halbuki 

İstasyonun açılış merasi - selesi hakkında tefsirlerde bu • bütün hükumet merkezlerinde 
mini müteakip İzmir ve Ada- lunan Ekselsior diyor k•: emin bir surette bilinen cihet, 
naya ilk sefer uçuşları yapıl- ı 
mış ve hu tayyarelcrimizlc ilk 
olarak bir kmm mebusları · 

Totaliterlerin bütün propagan- Polonyalıların Dantzig statüsün· 
da gayretleri, dünyayı Dantzigin de değişiklikleri kat'iyyen kabul 
bir harbe değmediğini iknaa ça - ctmiyeceği ve buna silahla mu -
lışmaktadır. Fakat Dantzig'in bir kabelede bulunacağıdır. mı.7. intihap dairelerine git -

ı '. mişlerdir. 

~- .. --~ Refi Bayar ko
Ustunda~ misyon aldı mı? 
beraet ettıı M .. dd . . . . / , u eıumumınln şayıa ar 

hakkındaki be yanalı 
Dün, refiklerimizden birisi es

ki Reasürans müdürü Refi Ce
ıııı Bayarın, Satye binasının a
lım satım işinde aldığı iddia edi
len 6 bin liralık komisyon keyfi
yetini saklaması için Reassürans 
ikinci müdürü Malik Kevkebe 
hakkı sükiıt olarak 4 bin lira gön" 

dereceğine, Malik Kevkebin de bu 
parayı avukatına teslim ettiğine, 
Refı Celal Bayarın ise son ifade
sinde inkar ettiğine ve paranın 4 
bin değil $00 lira olduğuna ve 
parayı kotrasını tamir için Malik 
Kevkebe gönderdiğine dair bir 

(Arkası 5 inci sayfada) 

Sefirler arasında yeni 
tebeddüller yapılıyor 

Şampiyon takım bu gün belli ol_uyor
1 

Eski Vali ve Belediye Reisi 
MUHİTTİN ÖSTÜNDAli 

Ankara, 8 (Hususi muhabiri -
mizden) - Muhittin Üstündağ 

ve arkadaşları hakkında otobüs, 

Sürpagop ve Asri mezarlık ka

rarları temyiz dördüncü ceza da 

iresi tarafından bu.gün (dün) sa

at onda alakadarlara tebliğ edil· 
di. 

Ankara, 8 (Hususi muhabiri· 
mi.zden) - Muhtelif memleket -
!erdeki mümessillerimiz arasın -
da büyük tebeddülat yapılacağı 
hakkındaki haberler tehakkulr 
etmektedir. Bu arada hariciye 

adın şimal memleketlerindeki ea 
çlllklere tayin edilmeleri hemen 

hemen mukarrer gibidir. Tokyo 

sefirimiz Hüsre\in Berlin büyük 

elçiliğine getirileceği anlaşılmak 

tadır. Paris büyük elçiliğimizde 

de değişiklik olacağı söylenmek 

tedir. 

Dünkü maçta Demirspor kalecisinin yerinde bir müdahalesi 
Dünkü maça ait bütün taf•ilat ve Jil•r rHimler beıi"ci •ahifemiadeJir. 

Bu karara göre otobüs ve As

ri mezarlık davalarında müddei

umuminin iddiaları yerinde &ö· 

rülerek Üstündağ ve arka~

rmın beraetine karar verilm'§tlr. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

ııııuııııımnııııııını nıııııııııı ıııııııııın 11111111110 mmınm 
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2 incida: Peygamberlerin bayatı 
3 ;jncüde: Atatürk ve İstiklü 

Harbi 
4 üncüde: 
5 incide : 

6 ıncıda: 

'l incide: 

Hikaye - Sinema 
Atatürkiln Savarona
da son 56 günü-Spor

Bu kalbe kelepçe vur· 
malı! - Teknik klişe 
Çakıcı Efe - Haftalık 

radyo programı- Kan 
Çanağı 

müsteşarı Agah, eski Prag se • 
flrl Yakup Kadri ve hariciye leş· 
rifat umum müdürü Şevket Fu-

Sulh ve sukunun remzi 
Vakti Bitler Danmge gir-ji afuıü siiyl.emifti. Fakat 80 mil

yon Alman bu şehrin Almanyaya maledUeceğiııi dört ay e\',·el bek-
1i)ıtı&lardı; Dört aydan beri de her gün beklemekte de~am ediyor ... 

Danziğ, Bitler rejimi için son gaye, son hedef delildir. Fakat 
bunu anlıyarak ötekilere varamaz. Bu hedef bir tarafta bırakıla • 
mas. Evveli o, sonra ötekiler ... 

Danzinğin bir baskınla, yahut umumı araya müracaat kaydile 
elde edilmesi imkinı kalmadı. Böyle bir hareketin Polonyadan son
ra behemehal İngiltere ve Fransayı harekete geçireceğine Alman
ya iman ettlı hattll, vakıa henilz Rusya onlara iltihak etmemiş ise 
de bir harp zuhur edine~ Rusyanın da kararını vermiyeceğinden 

emin değlldlr. 
Şimdi mühim olan mesele ıud ur: 
Danzig daha beş on ay sallantıda kalırsa, bu şehrin Almanyaya 

döneceğini vadeden Bitler 80 milyona ne cevap verir? 
Bbe öyle geliyor ki hiçbir cevap veremiyecek ve çoktan yt"·

sek sesini işitmediğimiz devlet reisinin bu ıiikı'.ıtu Avrupada sulh 
ve ıük{lnun bir remsi olacaktır. 



SAYFA e 

Musa • lsa • Muhammet 
............ . ...... 

İSANIN HAYATI 
52-

Şakirtleri İsaya biz senin yolunda 
ölmeğe hazırız diye bağırdılar 

- Onu başkahınin uşakları, 

büyük mabedin muhafızları ve 

Romalı a;;kerler yakalad. !ar. Ha 

dise Zeytin dağında, Getsema· 

ni bahçesinde oldu. İsa daha bu

rada, bizim evde ve sofra başın· 

da iken ben yatmıştım. Şakird· . 
!erin İsa'ya: 

- Biz senin uğrunda \'e yo • 

!unda hep ölmeğe hazırız. Seni 

asla inkar etmiyeceğiz. 

Dediklerini duydum. Fevkala

de bir vaziyet olduğunu anla · 

dım. Uykum olduğu halde uyu· 

madun. Evden çıkarlarken ben 

de yataktan kalktım. Gizlice ar

kalarına düştüm. Saklana sak • 

lana gidiyordum. Çünkü !sanın 

beni görmesinden ve annemin 

yanına eve yollamasından kor • 

kuyordum. İçimde bir his bana 

(İsadan ayrılma) diyordu. Eğer 

b:r kavga veya bir çarpışma o

lursa ben de şakirdler gibi onun 

yolunda ölmek istiyordum. Va • 

kıa yanımda silah filan yoktu. 

Fakat şakirdlerden ikisinin li· 

baslarının altında ve İsad.an giz

lı olarak kılıç taşıdıklarını bili· 

yordum. Zeytin dağında Get • 

semani bahçesinde oturdular. 

Ben, bir çalılık arkasında onları 

gözetliyor, bütün söylediklerini 

duyuyorum. 

Baktım ki şakirtler, arkala -

rından mantolarını çıkarıp yere 

serdiler ve yatmağa hazırlan -

dılar. Kendi kendime: 

- Ben de burada sabaha ka

dar beklerim. 
Kararını verdim. Çünkü İsayı 

her nedense bu gece çok düşün • 

celi. çok müteessir görüyordum. 

Bu gece onun öyle bir bakl§ı var 

dı ki.. Ah o baki§.· 

Mark, tekrar ağlamağa baş -

tadı. 

Fakat Meryem, bahsi amirane 

ve metin gorünmeğe çalı n ses 

le: 
- Ağlamagı b.ra -, anlat, de

di ve kısa söyle: 

- İsa, şakırdlerinc, ben dua 

edeceğim .. duam bitinceye ka -

dar oturun ve beni bkleyin .. de

di. Piyeri, Jakı, Janı beraberine 

alarak bıraz ı..zaklaştı. Ben de 

çalı.ıklar arasından süzülerek 

arkalarından gittim. Bu suretle 

ne konWjtuğunu duydum. İsa, bu 

gece ruhum çok sıkılıyor. Aila

hıma dua edeceğim. Bur.ada be

ni bekleyin. Dedi ve beş on adım 

ıleriye gitti- Yüzü koyun yere 

kapandL Duaya başladı. O du3 

cJerken Piyer, Jak \"e Jan uyu

mı.ışlardL 

İsa bir müddet onların uyku 
' 

ha!lerıne mahzun mahzun bak· 

tı. Sonra Piyeri uyandırdı. Di -

ğerleri de uyandılar. Piyere hi· 

taben: 

- BMimle berabeı nıç de • 

ğ lse bir saat uyar..k kalamaz -

mı) dın? dedı ve tekrar dua et· 

mege gıtti. Gökte ay vardı. Ay 

..,ığı altında alnından kan sızdı -

I! ı gördum Şüphesiz ba,.nı 

toprQJ a surc·-kten c.' caktı. Ya

' ı na t:tıtmek ısl y') r, faKat cesa· 

ret edemıyordum. !sa dua.,ın • 

dan S<lrra tekrar üç gakirdın ya

nına dörc! · v~ orları yine uyu· 

r- buldu. Uya-ıdırdı. 

- Neden uy• v~ !lUZ? 

Diye .ordu. Yattık.arı yerden 

kalkarak oturdular. Gôzleri~i 

uğuşturdular. Verecek cevaiJ 

bulamıyorlardı. İsa onlardan t~k 

rar ayrıldı ve tekrar duaya git 

ti. Artık ne söylediğinı durmu -

yordum. Bır müddet sonra yitle 

aıvdet etti ve bu sefer şakirdle • 

rine: 

- Şimdi artık bol bol ve i,;te

diğin kadar uyuyabılirsiniz .. ·lc

di. Çünkü ayrılık saati geldi ve 

ben ihanetle karşıla~tım. Bu 

sözleri söylerken yüzıindeki so

lukluk kaybolmuş, onun yerine 

tatlı bir siikünet kaim olmuştu. 

İşte bu sırada idi ki kalabalık 

ayak sesleri işittim .. ağaçlar ara 

sında meş'ale zıyaları gördüm. 

Bahçeye bir sürü silahlı kimse

ler girdiler. Bunların arasında 

ve b~ında İsanın şakirdlerin -

den (Yo~a) yı da gördüm. Yo -

da, doğruca İsaya yürüdü. 

- Selam sana ... 

Diyerek onu kucakladı. Bunun 

üzerine silfıhlılar İsayı yakala -

dılar. 

Mark gerek teessiirünün şid -

delinden ve gerek fasılasız ko .. 

nuşmasından susmuştu. 

Fakat kadınlar onu rahat bı

rakmadılar. Sual üstüne sual so

ruyorlardı: 

- Bu nasıl oldu? Bu nasıl o

labilir? Şakirdlerinden onu mü

dafaa edecek kimse bulunmadı 

mı! Hani siliıhları var diyordun? 

Mark, gittikçe çöken bir hü .. 

zünle cevap verdi: 

- Piyerin veZebedenin oğlu 

J anın saklı birer kılıcı vardı. 

(Arkası var) 

inhisarlar ve kolonyacılar 
• İnhisarlar idaresınin piyasaya 

dıger bazı nevilerde daha ko -

lotlya çıkarmak teşebbüsünde 

olduğunu duyan kolonyacılar ye 

niden telaşa düşmüşlerd.r. Bun

lar idarenin gitgide i şi genişlet • 

tig•ni ,.e kendikrınin ise gittik

çe daha büyük tehlikelere ma· 

ruz kaldıklarını bildırerek yeni· 

den alilkadar makamlara baş -

vurmağa karar vermişlerdir. 

İnhisarlar idaresnin bu hare • 

ketınden yalnız kolonyacılar de

ğil aynı zamanda esancılar, ko • 

lonya işçileri ve kolonya şiıje ve 

malzemeleri imal edenler de za 

rara oğramaktadırlar. Bunlar bu 

vaziyette günün birinde binler· 
ce ailenin işsi~ ve aç kalacağını 
bildirmektedirler. 

Alakadarlar tekrar Vekaletle

ler yüksek makamlara baş vu -
racaklardır. 

• TAKVİM • 

1358 HİCRİ 1355 RUMİ 
C. evvel Haziran 

21 26 • 
7 inci AY HIZIR 6S 

SENE: 1939 

Vasati Ezani 

GUn<'Ş 
4 37 
of it~ 

12 19 
lkmrli 

16 19 
Akş:ım 

19 43 
\~ a.tsı 

ll 43 
lınHak 
2 20 

Temmuz 

9 
Pazar 

Güneş 
8 54 
(lgl,.. 

4 3(> 
ikindi 
8 36 
Akşam 

12 00 
\~ataı 

2 00 
imsak 
6 37 

• 
nı ımar 

meyda
ediliyor 

Hal-
• 

Şehir ti)atrosu, 
kevi, klüp 
binaları 

ve sergı 

yapılacak 
Valı ve Belediye Reisi Lutfi 

Kırdar Beyoglunun imarı ile ya
kından meşgul olmaktadır. Bil
hassa Taksim meydanı ve Tak
sim civarı modern bir hale ko· 
nacaktır. 

Taksimden Ayaspaşaya giden 
cadde seksen beş metre genişli
ğinde olacak, yol, Dolmabahçe
ye kadar asfaltlanacaktır. 

Taksimde Camlıköşkle stad
yo marasındaki saha da Taksimi 
güzeleştirecek binalar yapılacak 

tır. 

Taksim kışlasının belediyeye 
verileceğini yazmıştık. Kışla yı· 

kılacak ve yerinde sergi binası, 
matbuat, ticaret, şehir klüplerl 
yapılacak, bu binalar Gümüşsu· 
yuna dğru anfiteatr şeklinde 

Taksimi süsliyecektir. 

İKDAM · 

iN... dliye koridorlarında 
~ 24 SAAT 

:························: y . v·ı A t İmzayı taklit 5 Haklı Değil mi? 5 eni 1 aye Ve eden hademe 
i Yeni bir yol E[ Belediye sarayı . . . .. . 
: • : Nacı, bunu hır surprız 
5 ve elektrık 5 Şimdiki arşiv daire- olsun diye yapmış 
! Otakçılarda oturan Ahmet 5 sinin hizasında yapıl• 
: Süleyman isminde bir karii· : ması düşünülüyor 
: miz yazıyor: : 

: ·Edirnekapı ile Topkapı a- : 
: rasında, sur dışarısında, mü- : 
: keıııınel bir asfalt yol yapıl - : 
: dı. Bu y.ol üzerine, p.ıünasip : 
: fasılalarla, elektrik Hlmba - : 
: !arı kondu. Fakat, henüz ce- : 
1 reyan verilmediği için, bu yol, : 
• • • akşan1dan sonra, zifiri kaTan- • 
: lıktır. : • • : •Burası, bu civar halkının : 
: gezinti yeridir. O yol üzerin· : 
: de, Beylerbeyi gazinosu na - : 
: mile bir de gazino vardır ki, : ı 
: gazino, hele umumi tatil gün : 
: !erinde, hıncahınç dolmakta- : 
: dır. Halk, buralarda, geç va- : 
: kitlere kadar eğlenmektedir. : 
• • • •Akşam hava karardıktan • • • • sonra, halk, ekseriyet itibari- • • • • le çekilmekte L5e de bazı kim· • • • : seler de, geç vakitlere kadar : 
: kalmaktadır. İ§te, a5ıl lehli- : 
• ke de, bu zaman başlamak - • 
: tadır. Sabikalı sabıkasız. fır- : 1 • • 
: sat kollıyan bazı kopuklar bu : 

1

1 • • • yola çık:ırak av beklemekte, • • • • gözlerine kestirdikleri bazı • · • • : kimselerin üzerine, bir baha- : 
: neyle çullanarak S-Oymağa te- : 
: şebbiis etmektedirler. Geçen : 
• pazar, bu neviden bir vak'aya • . ., : şahit olduk. Yanında bir ka- : 

Sultanahmet meydanının bir 
yakasını süsliyecek adliye ve vi
layet saraylarının inşaatına ait 
hazırlıklar ilerlemektedir. Ya -
kında inşaata başlanacaktır. Şe

hircilik mütehassısı Prost, Sul
tanahmette hükumet mahallesi 
yapılmasını muvafık bulmuş. ad 
liye, vilayet ve belediye saray -
!arını propede aynı sıra üzerin • 
de göstermiştir . 
İstanbul belediyesi binaya har 

c_anacak parayı temin ettiği için 
belediye sarayının inşasına ka -
rar vermiş ve Llıtfi Kırdar tara
fından etüdlere başlanmıştır. Va 
li ve belediye reisi Lutfi Kırda· 
rın etüdlerine göre belediye sa -
rayının Prostun gösterdiği yer -
de şimdilik imkan yoktur. Bina
yı yapabilmek için fazla istim -
18.k parasına lüzum gösterilmek 
te, ticaret mektebinin yıkılma -
sına lüzum hasıl olmaktadır. 

Lütfi Kırdar belediye sarayı
nı Parkın karşısındaki Arşi\· da 
ires1nin bulunduğu binanın sı • 
rasında yapılmasını arzu etmek· 
tedir. 

Vali bu işi tetkik etmek üzere 
bir komisyon teşkil etmiştir. Ko
misyon yakında raporunu Valı · 
ye verecek. muvafık bulunursa 
belediye sarayı burada yapıla -

: dınla beraber bu yol üzerin - : , 
• • • de yürüyen bir adamcağızı, • 
: soyulmaktan biz kurtardık. : caktır. 

Bir müddet evvel Hıfzıssıhha 
müdürlüğünde hademelik yapan 
Naci adında birisi, arkadaşların· 
dan Abdullahın 15 liraya muka • 
bil, müdür Nuretti;in imzasını 
taklit ederek hademeliğe tayin 
etmiş. fakat sahte imzalı kağıt 

muamele göre göre nihayet mü
dürün önüne gelince sahtelik 
meydana çıkarak Naci yakalan -
mıştı. 

Tevkif edilen sahtekar hademe 
ile arkadaşı Abdullahın dün sa • 
balı ağırceza mahkemesinde mu 
hakemelerine başlandı. Naci ken 
disinı müdafaa için garip bir yol 
tutturarak şu ifadede bulundu: 

- Ben bun sadece arkadaşım 
Abdullaha b•r sürpriz maksadile 
yaptım. Düşünün hiç bekleme -
diği bir sırada hademeliğe tayin 
edilince ne kadar sevinecektir. 
Fakat ge1gelelim. olmadı ve 
bir de başımızı bu belaya . sar • 
dı.rdık. 

Kendismden para falan aldı -
ğım yalandır . Dediğim gibi iş sa 
dece bir şakadan ıbarettir. • 

Diğer suçlu Abdullah da hiç 
bir şeyden haberi olmadığını id 
dia etti ve şahit olarak dınleni -
len hıfzıssıh~a müdürü Nurettin 
de şu ifadede bulundu: 

Taksimden Ayaspaşaya sapan 
köşede jandarma karakolu bu -
lunmaktadır. Karakol yıkıla -
cak, yerinde modern şehir tiyat
rosu yapılacaktır. Vali, şehir ti

yatrosu için sekiz yüz bin lira te 
darik etmiştir. Binaya bir mil -
yon liradan fazla harcanacaği 

için geriye kalan para münakale 
suretile elde edilecektir. Jandar 
ma karakolunun karşı köşesin • 
deki otomobil garajı \'e mezarlık 

yerinde Halkwi binası inşa edi

lecektir. Belediye elinde bulu • 
nan elli bin lira ile Halkevinin 
inşasına derhal geçecektir. Kalk 
evi binasına harcanacak müte
baki para temin edilmiş bulun • 
maktadır. 

1 
İ Burada, jandarma mıntakası İ -----0ı:>----
: hayli geniş, jandarma adedi : Adliye Vekili Avrupadan 

- Evrak önüme gelince bir -
denblre şaşırdım. Ben böyle bir 
adamı hiçbir yere tayin etmemiş 
tim. İmzaya baktım, benim im· 
zam. Fakat biraz dikkat edınce 

taklit olduğunu anladım ve he -
men zabıtaya haber vererek suç 
!uyu yakalattım. ! : de az olduğu için her aranan : döndü 

Tepebaşında yapılacak şehir 

tiyatrosile Taksimdeki tiyatro, 
Halkevi ve Şehzadebaşındaki 

konservatuar binalarının inşası· 
na bu sene içinde başlanmış ola 

caktır. 

Pariste bulunan şehircilik mü 
tehassısı Prost, Fransız mimarı 
Valter biribirlerile temasa geçe
rek dört binanın projelerini ha

zırlıyacaklardır. 

Belediye Taksim kışlasının ye 
rinde yapılacak b alarm proje 
sim hazırlamamıştır. Kışlanın 

devir muamelesi tamamlandik -
tan sonra burada yapılacak bi • 
nalarb da Prost ve Valter meş
gu: olmağa başlıyacaktır. 

---<OO<>---

Havuz ve fabrikalar rlerhal 
genişletilecek 

Münakale Vekaleti Kasımpa· 
şada havuz n: fabrikaların der
hal ıslah edilmesinı ve gen~le -

tilmesini kararlaştırmış ve bu -
nun için 2 milyon lira ayırmış -
tır. Evvelce bu hususta hazır • 
lanmış projeler olduğundan bu 

günlerde derhal inşaata başlana 
caktır. Havuz ve fabrikaların sa 
hildeki rıhtımları yeni baştan 

yapılacak ve havuzlar tamir e

dilerek Azapkapı tarafındaki boş 

arazideki inşaatı için büyük kı· 

zak vücude getirilecektir. Bu kı· 

zakta 1 • 2 bin tonluk gemileri 

yapmak mümkün olacaktır .. 

Bunlardan başka havuzlar için 

seyyar büyiik \•inçler alınacak

tır. 

Ticaret odasındaki tetkikler 
Ticaret Odasında tetkikler ya· 

pan Maliye ve Ticaret Vekaleti 

müfettişleri işlerini bitirm~ier ve 

hazırladıkları raporları Vekalet 

!ere göndcı n•slerd•r. 

Devlet Denizyolları idaresi 
Deve1 t Dt.'l•'~.fCu ... rı umum mü 

dürliı•>ıi yarırdan it·baren ta -

miraı. tamamlanan Tophanedeki 

Eski Dcnizyolları binasında ça - l 
1 Ş"llaga başlıyacakt1r. 

; yerde jandarma bulunamı - : 
: yor. Bu kopuklar bundan ce- : 

: saret alarak yolda adam Çe - : • • • virmek cür'et ve cesaretini • • • • buluyorlar. Yoldaki elektrik- • 
~ . 
: ler yanmış olsa, bu halin ö • : 
: nüne, bir dereceye kadar ge- : 
• • • çilmiş olur. Bu iş te, büyük • • • • bir masraf işi değildir. • • • : Elverir ki, beledi~e, him - : 
: nıetini csirgememİ!? olsun. Her ; 
: giin, karilerin1izin namına si- : 
: zc soruyorun1. : 

!Hakh değil mi ? 5 
• • 
: İKDAM: : 
• • : Bu sütun, karilerimilin şi - : 
: kayetlerine t~hsis edilmiş bu- : 
: lunmaktadır. Gönderilen : 
: haklı şikayet mektupları, bu : 
: sütunda sırasıle dercedil - : 
• k• ct• • • me ~c ır. • 
•••••••••••••••••••••••••• 

İngilizler tarafından kendisine 
fahri profesörlük unvanı veril -
mesi dolayısile vaki davet üze
rine Londraya giden Adliye Ve
kili Fethi Okyar bu sabahki 
Semplon ekspresile şehrimize 

dönmüştür. 

Sirkeci istasyonunda Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Kırdar .. İs-
tanbul müddeiumumisi Hikmet 
Onat ve dostları tarafından kar· 

şılanmıştır. 

Yeni alınacak otobüsler 
Avrupaya ısmarlanacak oto

büslerin şartnamesi hazırlanmış 
tı.r. Yakında Amerikadan nii -
mune otobüsleri gelecek ve tet
kık olunacaktır. Amerikada o· 
tobüs yapan firmalardan birine 
ait bu otobüsler tetkik edildik-
ten sonra satınalma 
geçilecektir. 

faaliyetine 

-aazetel•r· 

Yenı lıa•tane Mecidiye lr.öyünde yapılacııkmıf 

Fena mı ?.. Aari mezarlığa yakın olur! .• 
' ... 

Muhakeme şahit için başka 

bir güne bırakıldı. 

Esnafı haraca bağlamaktan 
suçlu olanlar 

1 

Galata ve civarmdaki fırıncı, 

sütçü \'esair bir sürü esnafı ha -
raca bağlamaktan suçlu haftalık 
alan, komiser Talat. komiser mu 
avini Niyazi. polis Hüseyin, Ni
yazi, Zeki, Kafi v~ Kahraman 
yakalanmışlar, sorguları sonun· 
da tevkif edilerek asliye birinci 
ceza mahkemesinde muhakeme 
altına alınmışlardı. 

Suçlu polislerin dün muhake
melerine başlanarak, haraca bağ 
!anan esnaf şahit olarak dinlenil 
di. Bunlardan bir kısmı, memur 
!ara para verdiklerini, bir kısmı 
da haberleri olmadığını söyledi. 
Bu arada sütçti Koço: 

- Ben her hafta Vasi!, Tanaş 
ve Andondan birer, ikişer lıra a
lır, polislere verirdim .. demiş bir 
fırıncı da: 

- Memurlara verdiğimiz pa -
rayı. deftere . kasaplara• dive 
geçirirdik. Zira ele geçince anla
şılmasından korkardık, illade -
sinde bulunmu ur. 

Muhakeme diğer bazı şahitle
rin celbi için başka bir güne bı • 
rakılmıştır. 

Kurşun hırsızı 
Süleymaniye medresesınden 

kurşun çalan Habibullah adın • . . 
da birisi Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesinde sorgu
sunu müteakip teYkli edilmiş 
tir. 

Gizli eczacılık 
Geçenlerde, Balıkpazarında 

Sabuncu hanında hırdevatçı Rı· 
zanın dükkanında ani olarak a • 

rama yapılmış, gizli satılan bir 
sürü eczayı tıbbiye ele geçiril -
mişti. 

Gizli eczacılık yapmak suçun· 
dan adliyeye teslim edilen hır -
devatçı Rızanın dün birinci sulh 
ceza mahkemesinde muhake -
mesıne başlanılmışt.r. 

Rıza, duruşmasırda. ilaçların 

İdris adında bir arkadaşına ait 

olduğunu, kendisine almak üze
re bıraktığını iddia etmiş. mu • 
hakeme de karar verilmek üzere 
başak bir güne bırakılmıştır. 

9 - Temm:ız 19.lll 

Balkanlardaki 
entrikalar 

Orta A nupada siyaı.i. askeri 
iktısadi rnziyetiııi tahkim et • 
miş, kuvvetlendirmiş olan nazi 
Almanya;;ı hükumeti, Balkan • 
!arda dahi ayni mevkie sahip 
olmak için faşist İtalya hükıl • 
metinin planlarını tatbika mil -
zaheret ediyor, görünmektedir. 

Berlin \'e Roma hükumetleri· 
nin Balkanlara ait planlarının 

esasının ~unlar olduğu anlaşılı

yor: 

Bulgaristan hükumetinin, İtal 
ya ve Alınanyanın Balkanlarda· 
ki siyasi, askeri, iktısadi politi -
kasına bir yardımcı, bir alet O• 

!arak iltihakını temin eylenıe.k, 

Yugoslavya bükı'.ıınetiıti bu i de 
kendilerine \'C Bulgaristana mil 
zaherette bulunatak bir hale 
getiTmek.. Şu suretle Balkan an
tantına dahil bulunan Yugos -
lavya hilkfıınetinin, itilafa dahil 
diğer de,·letlerle alakasını kes· 
mek, Yunanistan, Tiirkiye, Ro· 
manya hükumeilerini yalnız bı
rakmak, Arnavutluğu işgal ede· 
rek Balkanların bu kısnunda 

birleşen İtalya kuvvetlerile, Bul 
garları, hatta Yugoslavları biT
likte hueket ettirmek ... 

Berlin \'e Roına gazetelerinin, 
Bulgar, Yugoslav, Macar müsel· 
lesinden bahsettiklerine göre, hl 
plaruarını hakikat haline getire· 
bilmek için, mih,•er devletleri
nin emirlerine tabi bir bale ge
tirilmiş olan Macaristan hükfı • 
meti vasıta ile, Romanya ve Yu 
goslavyayı korkutmak, ınihver
cilerin Balkanlardaki hareket -
!erinde hiç olmazsa bitaraflık 
!arını temin eylemek. .. 

..... 
Son •amanlarda totaliter dev

letler gazeteleri, Mısır hilkfı -
metini dahi tehdide, Türkiye ,.e 
İngiltereye karşı yumruklarını 
sallamaya başlamışlardır. 

Telgraf gazetesi, Mmrın İn , 
gilizler ve Türklerden mürekkep 
iki hakimi bulunduğunu söylü • 
yor. İngilizlere Mısırın istismar· 
cısı tabirini kullanırken, gaze -
tecilik terbiyesine ve nezaketi
ne yakışnuyan tabirler nezaketl
rak, Türkleri de, •yağmacı Mo· 
ğollar • diye tavsif etmek gibi 
küstahlıkta, ciir'etkarlıkta, h" • 
zyeanda buluııuJ·or. 

$<>. 

Gazetıe del Popola ile Staınpa 
dahi, yine bu ~-olda tetkiklerd~ 
bulunmaktan, tehditler savur -
maktan geri kalınıyorlar. Rela 
zion İnternaziouali gazetesi da -
bi, Türkiye - Fransa nıuahedesı 
ni doğrudan doğruya fa~ist İtal
ya aleyhine yapılnıı · te18.ltki edi
yor, Türki~·enin Anupadald 
mevkiini t~lkike tiıbi tutuyor, 
Balkanlarda İtalyanın arzusu 
hilafına hiçbir hareket vuku 
bulamıyacağıuı anlatmak isti -
yor. 

Türkiye - İngiltere, •onra Tür 
kiye • Fransa antantı, M1'ır ha· 
riciye nazırının Ankara ve Bük· 
reş ziyareti, ö~·le anlaşılıyor ki, 
totaliter hükUmetlerin Balkan • 
!arda yeni tedbirler almalarına 
vesile teşkil etmiş. Bulgar baş· 

vekili Köseh·anorun Berlin zi · 

' yaretine yol açmış, yahut evvel· 

ce menuu bahsolan bu ziyare · 

tin bu sıralarda yapılmasını, ta· 

cilini intaç etmiş. 

Berlin ve Roma gazeteleri -

nin, Bulgaristan - Yugoslavya • 

Macaristan ıniisellesinden bah 

settiklcrine, Bulgar ba~vekilinin 

Yugoslavya başvekili ile Berlin 

dönüşünde dahi konuşacağına 

nazaran, Belgratta. Köseinnof'a 

basiret ve itidal, iyi dü ünmek 

tavsiyesinde bulunulacağını ü • 

mil edebiliriz. 

VilAyet Parti müfettişi 
yarın geliyor 

Vilayetlm>zin parti müfdt~ı 

Konya Meb'usu Fikret Sılay ya 
rın sabah şehrimize gelecektir. 
Yarın v>liıyet•n parti başkanı >e

çilmiş olacaktır. 

• 
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Moskovamüzakerele- K" . f~ 
Orada kumandan ve valilerle rine yeniden başlandı 0SelV800 
ciddi surette _k~snuşmak lazımdı Hollan<f.anın garanti teklifini .ve Hitler 

vastan Erzurum i.tikametinde 
hareket edildi. 

Bir haftalık metskkatli bir o-

tomobll yolculuğundan sonra 3 

temmw 1919 günü ahalinin ve 

askerin ddden samimi tezahü • 

reddı hayretle karşılandı 
Moskova, 8 (A.A.) - Seeds, 

Naggiar ve Strang, diin Fran -
sız sefaretinde, Moskovanın mu
kabil tekl•fleri hakkında mensup 

oldukları hükıimetler tarafın -

dan kend•lerine verilen yeni ta

limat hakkında g<irü§müşler<lir. 

Bugün Molotof'dan bir müiakat 

talep edecekleri ogrenlJnıiştır. 

Hollanda ve devletler 

ket• hayretle .Karşılamakta ve 
şoyle demektedir: 

•Bu tarzı hareket gariptir. 
Çünkü Hollandalıların Uzak 
Şarkta müdafaasından aciz bu -
lunduldarı birçok müstemlekıe-
!eri vardır. 

Arasında yeni 
bir görüşme 
M ' nih, 8 CA.A) - Bul -

garistan Ba§Vekili Köseiva -

11-01, bu sabah bura ·a gelmiş

tir. Başvekil, oğleden ;,onra 
Münib civarını ziyaret ede -

cektir. Bu münasebetle Hit-

ler•n şimdi 

bulunduğu 

dır. 

Berchtesgaden'de 

hatırlatılmakta • 

SAYFA 1 

iŞARETLER 
........___ ---•• 

Uç beş dakika 
Siirat asrındaJ ız, değil mi? Bizim . ürati temin eden V&bıtaJan 

' nas_ıl kullandığımıza ait bir müşahede: 

Istanbulda otobiise binenler tramvaydan ucuz "e rahat bulduk. 
lan için değil, çabuk buldukları için bu nakil ,·asıtasını tercih edi
yorlar. Bütün hurdalığına, yolla na b02mkluğuna rağmen otobüsler, 
tramval dan be, on dakika '"·vel ı:idocekleri yere ,-arıyorlar. Fa
kat bu beş on dakikanın bir kısmı soföri.in yahut biletçilerin Ifıüba· 
illiği, lakırdısı. aldırış etmemesi yıizünden kaynamaktadır. Bun • 
!ar zaten yarım ~aal süren yolun yarısında bir cigara içmek. yahut 
rastladıkları bir dostla laklfıkiyat a dalmak için otobüs yolcularını 
üç beş dakika bekletmek ada üz ünlü çekmemektedirler. 

Vapurların hazan köprü)·e nklinden ü beş dakika niı,-in geç 
geldiğini de bir dikkat bize öğret ti: Uğradıkluı iskelelerde bilet 
kontrolü yapan ,.e bu biletleri bir tomar haline sokan memurun sa 
ğa sola bakınması ağzındaki sigaradan iki n fes çekmeııi, kamarotu 
selllmla a ı ve hal batır sorması üç be dakika gecikmemize sebep 
oluyor. Bu üç dakika bir otobü te on beş, yirmi kişiniıı, bir vapur
da yedi, . ekiz yiiz kişinin üç beş dakik ıdır. 

Bu de~ir, üç beş dakikaların kalabalık i~in değil. bir ferci için 
bile bü ük bir kırmet olduğunu bize öğretmelidir. 

KDAMCI 

Ancak, eşraf ve miitehayyizan 
ve ahali ve askerle parlak bir is
tikbal ihzar edebilmek için hi -
raz zamıın kazanmak IAzııngel -
dlğinl; halbuki hesapça, benim; 
Sıvaıı tehri methallerlne kadar 
takarrilp etmit olacağımı dik -
kate alarak beni: methale ya -
kın olan Zlnat Nümune Çiftli
flndeı bir istirahate imale ede
cek çare dllfilnmllıler. Vali Pa
f8 karargAhının sıhhiye reisi o
lup evelce tefld1't için, Sıvasa 

göndcınnlt oldutum Tali Beyi 
davet ve bu vaılfenin ifasını on 
daa rioa etmif ve tertibatı te -
mirı ed r etm<12 kendisinin de 
bhe mUIAkl olacağını söylemiş .. 

ratı içinde, Erzuruma muvasalat 
olundu. Hükiımeti nıerkeziyenin 

muhtemel menfi tebligatını kon

trol ve te"kif için muhabere ka

nalı olan mi.ihim merkezlerde 
tedabi:r ve tertibat alınması i~in 
umum kumandanlara, 5 temmuz 

1919 tarihinde emir verdim. 

Kumandan, vali ve Vililyatı 
Şarkiye Miidafaai Hukuku Milli 

ye Cemiyeti Erzurum Şubesile 
temasa gelindi. 

Londra, 8 (A.A.) - .Daily 
Ekspres• gazetesi, garantiler me 
selesi hakkında Hollanda hüku
metinin •ttlhaz ettiği tarzı hare -

için hiçbir zaman bu uzak Hol • 
Ne olursa olsun bu bizim için iyi 
bir derstir. Madem ki Hollanda
lıların harp zuhurunda bi:ı1'ın ga
rantimize itimatları yoktur, bi
zim de yiyecek tedariki hususun 
da onlara emniyetimiz olmama
lıdır. ı"'".:..~~~~~~~~~ 

Baremi Niçin 
Beğenmiyorlar? 

Refi Bayar ko
misyon aldı mı 

(BO§tarafı 1 iııcide) 
ya21 çıkmı9tır. 

Fllhak.lb, tıun Nümune Çift
li!! .ıvarında, karşımıza çıkan 

bir otomoblliıa içinden, Tali Bey 
Jörlln4U. Otomobillerden .i.Pdlk, 
ciftlitln avlusunda oturduk. Ta
li Bey, hlkiye ettiğim vaziyeti 
bertat&ll izah ettikten sonra, va
aifealnln, beni burada biraz meş 
gul etmek oldutunu söyleyince, 
derakap ayala kalktım, •çabuk 
otomobillere ve Sıvasa • dedim! 

Bunun ıebeblnl Jfade edeyim. 
O anda hatırıma gelen fU idi: 
t..tikbel merasimi yapacağız diye 
Tail Bey~ lifal etmı, olabilirler 
ve hakikatte aksi bir tertip yap
mak için zaman kaıanmak lsti
J'eblllrlerdl. Otomobillere bin -
pıek Uzere iken Sıvaı tarafın -
dan diker bir otomobil yanımıza 
J&)daıtı. İçlnd11 Vail Pqa vardı. 

Reflt Pap, ·Efendim birkaç 
~ daha lıtlrahat buyurul • 
ınaıı mı• dlyo tlıl:C! bıafladı. •Ya
rım dakika dahi uiltııha~ lhti-
1aeım )'olııtur. Derhal hareket 
WecıecıeJh ve '"" benim yanıma 
,.ı. dedim. 

i - Efencllm, dedi, ılıUn yanı -
'188 Riıuf Be7 blıiabı, b• arb
~ otevoblİle de fellrlm. 

- Bayır bayır, dedim. Slo bu· ,., ... 
Bu hMlt Wblrde11 ın.ıı.at. 

aııütae. lialı dejlkllr. 
j BIYM telıriııln metlıaline w
,.Jbılbde, ctıd4leniıa iki tarah 
~ hlr blaİıalık llo dolmu§,. 
lı:riaatı uker.ly9 vas'ı mabıuaunu 

Pıal bulunuyordu. Otomolıll -
lerden indik· YUrUyerek ••kerl 

've ahaliyi aellmladım. .. 
Bu manzara, Sn-um muhte -

1Nm ahali inin ve Sıvaııta bulu-

ııoaa kııhraman zabit \'e aakerle
rimidn bana, nl'kadar merbut 
ve muhabbetkh olduğunu ispat 
eden unlı bir §&blt ldL. 

Blnaonalcyb, doğru Kolordu 
K\11Dandanlık dairesine ~ttlm 

ve derakap malyyetllc berabu 
Ali Galibi ve onun vasıta! icrai-
7eai oldu~u anladığım müf -
aitler! <elbettlrdım. Onlara yap
tığım muamele~; izah ed rek 
uten, kfıfi derecede, yorgunluğu 
murlp olduğuna şüphe etmedi -
tim teferrilatı uutmak istemem. 

Yalnız, bir nokta~·ı, iııaret et
mekle iktifa ede.:e · . 

Efrndiler; bu Ali Galip, gör -
ılüğü suimuameleden sonra. malt 
ftm beyaaatı old ınu sö ·liye
relr. ırece yalnız olarak )·anıma 

yehnek i;tedi. Kaimi ettim. Ha· 
ıekatının zevahirine ehemmiyet 
vermemekliğimizi rica ile Ma .. 
moretülaziz vilayetini kabul e • 
derek gelmekten maksadının, 

benim noktai nazarıma hadim 
olmak bulunduğunu ,.e Sınsta 
te,·akkufu. bana ınulfıki olup 

biuat talimat almak için oldu - ı 

tunu izah "e bin tiirlü deliller
le ispata çalı tı ve bizi •abaha 
kadar işgal etmek "ıı·etile, mu· 
"affak dahi olduğunu itiraf el -
mt:li:rin1, 

••• 
Sı,:asta. te~kiloit \ ' t' farzı ha -

reket hakkında icap rdenlerc ta
limat "' dikten ~onra. hiç uyu ... 
maden g"çcn 27 /28 g"c< inin 'a 
ahında bir ba1 ram günii, . ı . 

Vali Münir Be~·, İstaabulca 

azledilmişti. Hareket etmeyip 

Erzurumda kalınası hakkındaki 
iş'armı üzerine heniiz Erzurum .. 

da bulunuyordu. Bitlis vi!Ayetin

den infikik edip İstanbula git • 

me.k ii.zere Erzurıınıdan geçen 

Mazhar Müfit Bey de ayni su _ 

retle &zorumda bana intizar 
ediyordu. 

Bn iki vali beylerle, On Be _ 

şinei Kolıırdu Kumandanı Kli -

zıın Kara Bekil Pa~a ve bera -

berimde bulunan Rauf Bey, İz

mit mutuarrıfı sabıkı Süreyya 

Bey ve .karargiıhıma mensup 

Erk&ıuharbiye Reisi Kfuıım Bey 

ve Erkinıyarp Husrev Bey, Dok 

tor Refik Bey arkadaşlarımla 

çidcli bir müdavelei efkarda bu-

1unmağı münui_p gördüm. Ken-

• dilerine umumi ve hıuu~ l 13-Zi· 
yeti ve takibi mecburi olan bat

tı hueketi mevzuu bahsettim. 

Bu miinasebetle en gayıimüsait 
vaziyetleri ve umumi, ,ah i me

hali.ki; her ihtimale karşı ihti _ 

yarı zaruri olan fedakirlıiı izah 

ettim. Bir de, •milli gaye için or

taya atılacakların, bugiin imha
sını düşiinen yalnız saray, hü _ 
kumet ve ecnebilerdir, Fakat, 
biitün memleketin iğfal edilme· 

sini. ve aleyhe ~evrilmesini 
de ihtimal dahilinde görmek 18_ 

Büyük Millet Meclisi yaz 
tatiline karar verdi 

(Baş tarah 1 inci sayfada) ı · arasındaki me•afekr azaldı. 
detli alkışlaı la kesilen nutukla - Cebren yapılan bazı emrıvaki-
rındaıı sonra Meclise Partı grup !er, bazı memleketleri tamamen. 
reis vekilleri tara,fından verilen baz.ılannı da kısmen yok etti. 
bir takrir okunmuştur. Siyasi hadiselerin bu yeni in -

Bu takT•rde meb'usların bir k alları karşısında yurtta sulh 
müddet istirahat etmek ve mü - ve cihanda sulh politikamızı ta-
teakiben intihap dairelerinde k•p ettiğimiz bitaraflık yolunda 
tetkiklerde bulunmalarına im - istihsal etmenın artık mümkün 
kan vermek için 1 Eyliıl Pazar -
tesi günü saat 14 de yeniden top 
!anılmak üzere Mecliııin t:.tiline 
karar ver•lmesi talep ediJıyordu , 

Bu takrir mevcudün ittifakile ka 
bul edJJerek Meclis alkışlar ara-
sında dağılmıştır. 

Hayat pahalılığı v€ haı•ci ti -
caret usullerimiz hakkında u
zun beyanatta bulunan Cezmi 
Erçin, mevcut mü.bade! ve te
d~e rejjmjmizi ve bunun jstı -

nal etil~ ~ııslan anlatmış ve 1 
geçen yıl ile bu yıil<! <\ahili v< 
harici t•caretimiz hakkında bİı' 

m11kayese yaptıktan sonra yeni ı 
mahsul senesi •hracat vaziyeti -
mizi anlatmıştır. 

Bundan sonra Haricıye Vekil• 

Şükrü Saracoglu söz almıştır. 

Hariciye Vekilinin nutku 
Arkadaşlar 

YllJ'tda sulh, c•h;mda suih: İş
te bizim harici polıtikamız, dün 
sulh tarafdarı idik, bugün sulh 
taraftarıyız, yarın da sulh taraf
darı olacağız, (Bravo seslerı) , 

Sulh tarafdarıyız, çünkü sulh 
içinde yaşıyan bir Türkiyen•n ı 

her sahada neler yapmağ& ka -

olup olmadığını kend• kendimıze 
sormağa başladık . 

Nihayet, hiçbir gıda maddesi 
ve hiçbir moddei iptidaiyesi ol
mayan, ne madenleri, ne de zen
gin loprakbrı bulunnuyan Ar -
navulluğun işgali, bitaraflık po

litikamızı terkcderek, sulh •<"P· 
hesi tarafını takviye ~imek lrn
rarını verdirdi. O zarnan]ar İngi 
li:r.lerie malunı b y:mnameyi ilim 
ettik· 

Blz•m bu cepheye gırışlmiz , 
karşı gazeteler tarafından çok 
tenk•t edildi, Bu gazetele. k<'1Jd· 
rejfmit':i_rı.i.o en esaslı kitapların

da Alınan milleti~ tanıye- olu -
nan İngıliz ittifakını. b•lmi ı;ı -
rum unutmuşlar mı? 

Alman milletine ta,-'si 'e edi • 
len İngi!iz dostluğunu Türk m1J
letj i\in fena telakkl etmek, fe
na göstermek, doğru bir muha -
kekeme olacağından şüphe edi -
lebihr. 

!aşmanın teferrüatını teı;bit il 
me gulilz. Şimdiden 'ize •ô~·li
yebilirim ki: 

Tiirk - İngiliz yardımlaşma 
muahede. i üzeriııde çalışmakta
dır. 

Bu muahede her iki devlet a
rasında muhtelif sahalarda iş -
lıirl!~ni tanzim edt"ll hükiimleri 
ihtiva edecektir. 

Buglinkti Avrupa ınedeniye -
tinde, liıakal biiyiik devletler 
.ka.ı.r, kUçiik ,.e mü.taltil de" . 
!etlerin de hissesi vardır. 

Bu !arı bertaraf etmek. me -
deni ·erin ve terakkinin eyrini 
kırmak demektir, Bu mümkün 
def{ildir. Münıkiin sananlaT aeı a
kibetlcr ile ergeç karşı karşı~ a 
kalacaklardır. 

Bugun diiny~ pöltt•kasının 

gündelik seyr•ne bakılırsa görq
lur k s•ialı ve <'Ophane ı abr•ka -
ları ıam hır harp fa. l•yl!ti iç>n -
dedır. Diploması gorüşmeleri bir 
harp davas. -çıncJc devam edi • 

yor. GazeteJer rad ·olar, aıans -
lar beşer•yetc aylardanber• bir 

harp gi.İı!)ffi ;;· ~_;ıatmakladır. De

n•leb•lıt kı bugilıı ~ullı i(oılldr ya

şıyan 1 rk km·Yet b•zzat harbi y~ 

pacak "an ordulardır. 

So\'\'etler ile dostluğumuz, •lk 
dostluk günlerinin bütün hara -
retini tamamiylr muhafaza et -
mekttdlr zımdır. Pişva olacakların, her 

ne olursa olsun, gayeden dön _ 
memesi, memlekette barınabile

cekleri son noktada, son nefes _ 
!erini verinciye kadar, gaye uğ. 
runda fedakarlığa de,·am ede . 

ceklerine işin başında kıı:rar 

"ermeleri icap eder. Kalplerin

de bu ku\ veti hl setmiyenlerin 
teşebblise geçmemeleri elbette 
e\·ladır. Zira bu takdirde, hem 

, dlr olduğunu son yirmi senelik l 

J 

inkişaf ve terakkimiz vavhan 
göstenn•şllr. 

Hatay meselesinin hallinden 
sonra. Fransa ile Türkiye ara -
sında , mualla·k hıçbir mesel kal 
madığı in, İngılizlerle yapmış 
olduğumuz beyanname, aynen 
Fransızlarla da imza ve teati e -
d•lerck, İngil<zlerle kat'i ası tans 
mukav lesi 1\in yapılmakta olan 
müzakereleri ayni hizaya getiri]. 
miş oldu. 

Potemkin•n Ankara zıyaretl, 

dostluğumuzun bu hararetini te
barüz ett<rmeğe bir kere daha 
ves>I t kil etmıştir. 

İki muhteı•f •nkılabın çok müş 
k il şartları arasın<la ve ayni za -

manda doğan Türkiye ve Sovyet 
Cümlıur• etleri, yekdiğerlnl in

kılap ruhunun ateşi ile sevmek
ted•rler. 

kendilerini ve hem de milleti 
iğfal etmiş olurlar. 

Bir de mvzuebahis vazife, res

mi makam "e üniforma) a sığı · 
narak el altından kabili ted"ir 

değildir. Bu tarzın bir derecetıi 
olaltilic. Fakat, artık, o de\'İr 

gesmiştir. Alenen ortaya ~ık -
mak ve miltetln hukuku namına 
yliksek seda ile bağırmak ve bll 

tüa milleti, bu sadaya iştirak et
tirmek lazımdır. 

* (Arkası var) 

Üstündağ 
beraet etti 

( Bııştarafı 1 [ncıde) 
Sürpagop mezaı·lığı Üstünda

ğın mes'uliyeti mahkemece ka
bul ediJmı~ olduğundan 50 lira 
ağır para cezasına mahkümiyete 
karar \•erilmtştlr. Ve faka\ suç
lunun sabıka•• olmad1ğından 
dezkilr cezanın tec•l ine ve diğer 
arkadaşlar nın da t;;mamen be -
rne•lerıne k r:n- verllm!slir. 

Her sulh yılı Türk nüiusuna 
zay;atı telafi ettıkten sonra. üç 
ytiz elll bın Türk çocuğu hed•ye 
ediyor. 

Mllletın gururunu teşı«I eden 
kahraman Türk ordusunun ka -
rada. denizde ve havada bugün
ku mukemmel•yetini d sulh 
yıllahnın hazır lığına borçluyuz. 

Hiçbir zaier, sulh yıllarının bi 
ze v mekte devam ettiği bu nı
metlerı veremez ve hiçbir vic -

dan bu güı. 1 fey !erin bir haıp a
levi içinde erimesine razı ola -
maz. 

F•k t biz sulha, sulh olduğu i
çin değll, biz sulha, Türk mem -
leketine ve insanlığa getirdiği he 

sapsız ve ölçüsüz iy;Jikler için 
aşığız. Şayet, buna rağmen, bir 
gün sulh bize harpten daha pa -
halıya satılmak ıstenirse, o vakıt 
harbin ve zaferın bize ne kadar 
aııık olduğunu göstermeğe de a· 
madey•z. 

Cemiyeti Akvam 
vıış eski nilfurnı)u 
başladı. 

Tahdidi te~Jihat 

ınaı etti. 

yavaş ya -
kaybetmegt 

t biiı:l.erl 

Yer yer mihraklar ,.e mıhver
kr doğdu . 

&':zle, sllt.. 1. ve k lfml<'. fç. 

ÇanakakiE-tl , Sur<yede ve I -
rakta kaı-şı karşıya harbeden 
Türk, İngilız vr Fransız m•llet -
!eri yekdiğerini takd•r ett•ler. Bu 
takdir tarihi dostluklarla bırle -
şınce. yeni bir in izabla sevışme
ge ba~ladılar. 
Habeş harbi esnasında, . anctj. 

on'lann tatbikınden dogacak teh 
likelere karşı, Türk ve İngilız1 
milleti mütekabil teahhütler il€ 
yekdiğerine bagland.ı. 

Montröd , İngiJız v Fren • 
sız murahhasları, Boğa:ı.ları ye • 
niden Türk haJı.ımiyetıne iad e
den mukaveleyi yaparken Türk 
milletine kar§! bakı.ki bir yalon
lık gösterdiler. 

Akclenizin bozulan ali8yi§lni i

ade için Niyon'da toplanan mu -
rahhasl,arımız, ayni kararın al
tına imzalarını koydular. Ve ni
hayet Çekoslovakya hadis~ ve 
onu takip eden hfıdiselerle Ar -
pavutlugun i~gali karşısında ay
ni hisleri duydular. 

İ e, bil 6iya i hadislerın tev
lit ettiği görüş birliği, bu üç dev 
Jeti sulh cephesinde daha lllkı 

bağlar ile bir leştird. 
Bugün, bto Ü( devleti birl .. ti

recek " " usun "ad .Ji, kat'i an• 

Balk.ınlıları. yekdiğerine bağ

lı~·an Balkan paktı, imdiye ka
dar Balk n bulbane yapmış oldu· 
ğu haınetleri, bundan sonra da, 
ayni kllvvet ve kudretle yap -
makta devanı edecektir. Son za
manlarda yaptığımız temaslar 
ve muhave~eler bunu va&ihan 
göstttmittir. 

Sulh ceph"6ine iltihak eder -
ken, sulbü takv•yeden başka bir 
emelimiz olmadığı için, Almanya 
ve İtalya dahil, bütün devletler
le normal münasebatımızı de -
vam ettirmek kararındayız. 
Yalnı3 §Uraııı muhakkaktır ki 

normal ve dost münasebatın e&

kiı;l gibi devamı için, arzu ve ka
rarın iki taraflı olması şarttır. 

Bu noktayı hassasiyetle takip e
diyoruz. 
İtalya lk alış veriş münaı;ebet 

' lerinıiz eskisi gibi devam etmek
tedir. 

Alman •ada ille gunlerde bir 
tereddüt \'e bir kararsızlık belir
di. Fakat, yavaş yavaş bu tered· 
düt zail oldu, ve işler nonnal yo
la girlll('ge başladı. 

, IBu.giın bir tek ~ m'' 'liern • llı.I 

(Ba§t.arafı 1 inci sayjadaj 
dilmek istenil'ff, buna da yapı

lan cetvelin memleketin umumi 

iktısadi şartlarına uygun oldu -

ğu ceubile mukabele edilebilir. 

Bu memleketin ve bu bi.itçenin 

bu ~alı ma, bu i tih•al ve bu ge

lirle verebilttei,-i maaşların aı;

gari ve azamileri bu.adan ibaret

tir. Yani ~aaş1ar bizim bilt~e . 

mize göre &:\-ar edilmiştir ,.e ta· 

büdir0 

Bu mesele etrafında Müdd.eiu
mumi Hikmet Onat bir arkada
şunıra ~u beyanatta bulunmuş -
tur: 

- Mevzubahis yaı:ıy1 ben de 
gordüm ve haberim olmadığı i

çin de bittırbl hay.rette kaldım. İş 
henüz gizli sorgu tahk•katı saf· 
hasında olduğundan bu g•bi id -
dıalar birer tahmini şayıadan ~ 
baretıir ve hakiki vazıy et e asla 
uygunluk göstermezler. 

Diğer taraftan dördüncü sor -
gu hakimi Samı, dün sabah ta 

Satye şirketin in hukuk müşaviri 
avukat Pertevi şahit sıfatile din

lemi~. Sorgu hakimi ,Refi Ba -

yar lıakkında henüz bir karar 
vermiş değildir 

Ner de kaldı ki, baremin do -

ğurac - netirelt>:r, taıbik edil . 

dlği müesseselerde terfi eı1asını 

mazbut bir bale koyacağı cilıet

le memurların müeı.sesata bağ

lılığını artıracak ve her halde 

istikballerini daha emin kaide

ler altına alarakhr. Diğer taraf

tan miies et.«-lerin gel~i güzel 

sarfi)·atı da önlenmiş ol!IC'a na 

göre, bu mü~ et-eleı"io masari • 

fatı unıumiyelerini t~min mak ~ 

sadile halka maliyet fiati, ikraz 

faizleri ~eklinde tahmil ettikleri 

ağır fedakarlıkların tenkisine 

imkan elverecek ve bu da ha ·arı 

u('uzlatınak için de,-1 tin açması 

Jizım gelen mücadr-le me,-zuun· 

da yardınıeı bir unrnr te kil e -

dl'cektir. 

Binaenaleyh bili: bilmez, an

lar ~tıl;n:na:ı l>aremi bir hayalet 

ve bir feliıkeı şı:kfütd., tasavvur 
edip öyle bir hava ~·aratnıııktl! 

mana )'oktur. 
Haremden memnun olmıyan -

la:r kimlerdir? Yüksek kıymet -
!er mi? Yiiksek bir kıymet, eger 

haremden memnun değilse, ken
di yüksek kı)·metini kabul etti

receği ~abayı her zaman, her 
yerde bulabilir. O halde endişe

si nedir? Kı~ metsiz iken eski , .• 
ziyetten memnun olanlar ve de

ğiştirileceklerinden ınütee. sir 
bulunanlar mı? Bunluın ta•fi

yeleri tabü \e mukadderdir. 

Abıl küçük memur kütl..,.ine 
gelince, barem her cihetten bun 
lann lehine olmu•tur ,.e bi· 
naenaleyh memnun olanların 

nisbeti yanında memnun o1ma· 
yanların hacmi liı eydir. 

Barem. memur hayatını, zap. 

türapt altına almak ve memnr 

ailelerini bir enınil et havası i

çinde yaşatmakla mmleketin 

yalnız hayat standardı bakımın

dan bir adalet müvazenesi de -
ğil, ayni zamanda memor aile i 

için bir içtimai emniyet müey -
yitfesi olmu tur. 

Binaena)~l·h, •Barem! Barem!• 

diye demagoji yapmağa n bil

hassa memur sınıfı içjn seb~bini 

anlamadığı sun'i bir <ıluntı ha

vası yaratmağa mahal yoktur. 

A. N. Karacan 

tarafııı biriblrinden bir şıkayetı 

yoktur. 

Bu tek ışın de yakın b•r a•ld 
müsbet olarak halledilecrgıni ü
mit E ')ioruz.. 

Refi Bay arın ifades üzerine 
dun abah Atri Ödül, MaJık Kev 
kep, Mateos yneHen sorguya çe

kilecekti, Fakat mevkuflar tev -

kifhaneden gctlrilemedığt 

sorgu yanna kalmıştır. 

---000---

ıçin 

Bir döviz 
kaçakçılığı 
G ımrük muhafaza teşkilatı 

muh•m bir dov•z kaçakçılığı tah
kikatını bitirmişlir. Dun sabah 

evraklarile b'l'lıkte suçluları be

şın(:i ceza mahkeemsin verilen 

bu hadisenin tafsilatı şöyledir; 

Şeh,.;mizde mumessill ri bulu 

n~n bir Bulgar kömür şirket~ İs

kendet!yey.e kömür gönderme)t -

tedir. Fakat kömiirl!.Q:.i alarak Mı 

sıra ;evkeden ve şehrim•zde bu ' 

lunan bir ihracat taciri de bedel

lerini burada ı:ırketin mümessil -

lerine Türk parası olarak öde· 

mektedir, Bu uretk Bulkar 

mıimessilleri de Türk paralanın 

harice çıkarm;.I<tadırlar. Dii\er 

tanJtnn Mısırda alınan döv;zıer 

de ikinci bir defa ve ba ka b•l' 

memleket için kullanılmaktadır. 

Bütün bu noktalar tesbıt edil -

mişt ir. Yakında hadisenin mah -
keme;lne ba~lanacaktır. 

---<000---

Amerika ve Almanya ile 
ticaretimiz 

lhrncat me\"Bımi olmadıgından 

Amerikaya ma! gönderemedlgi· 

miz için Amerikan. müesseseleri 

~e memleketımize ihracat yap -

mamağa ba§lamışlardır. Bu su

retle aramızda ticaret anlaşma • 

sı olmasma raijmc,n muna~ebetle 

rlmiz tamamen durmuş gıbıdir. 

Buna mukabil Almanyadan faz

la mal gelmeğe başlarn:ştır. A -
menkanın gönderemediği oto -

mobıl, radyo \'e diğer eşyaları 

Almanya bol bo! sevketmekte -
dır. 

Alakadarlar Amerika ile mıi -

na,ebetleriın1zin tekrar normal 
_şekle girmesi ı çın yarın ticant 

mıidürlıiğunde hır toplan1ı ynpa 
Ntk iJdlT. 
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Ebedi Şefin Floryayı teşriflerini 
duyan halk böyle bağrıyo rd u 

Demirspor Vefayı 2 -- O yendi 
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Son tedavilemle iyiden ıyıye 

salfilıa yüz tutmuş sıhhi vaziyet 
taşıyan Ebedi Şef saat 13,40 da 
Savaronaya aburde eden, lum

bar ağzında Atatürk'ün teşriıfini 

bekliyen motörü gördüler. Blö

maren ceket, beyaz kasket, be -

.yaz flanel pantalon · giyinerek 

saat 14,5 te maiyyetlerinde Sa -

lih Bozok, Kılıç Ali, Yaver Ce
lal Katibiumuml Hasan Rıza, 

renlerin adedi de buna yakın bir 
yekuna çıkmıştı. 

Şampiyonluk bu günkü maçtan şonra belli olacak! 

• 
müdavi hekim Neş'et Ömer bu -

lunduğu halde Jumbar ağzında 

bekleyen Acar motörüne bindi

ler. Motör süratle Marmaraya 

doğru hareket etti. 
Motöre, Savaronada yapılan 

nefis dondurmalardan bir kutu 

dolusu alınmıştı. Atatürk o gün 

iki aydır çehresinden silinen 
mükemmel bir sıhhat vaziyeti 

ve rengi gösteriyor, rahatsızlık

larından evvelki neş'eli tavırla • 
rını da muhafaza ediyordu. 

Ebedi ŞE!f'in Acar motörile 
_Floryayı teşriflerini gören bu 
yüz binlerce kişilik kalabalık 

muazzam tezahürat yaptılar. 
- Yaşa ,var ol Büyük Ata .• 

kurucu, kurtarıcı Şef! 
Sesler ve alkll}lar dakikalarca 

denizin buruşuk yüzünde ve et.. 
var korularda akiSler yaptı. Bu 
tezahürat arasında Atatürl< e
peydir uğramadıkları deniz köş
küne çıkmak arzusunu izhar et
tiler. Acar, deniz köşkünün iske
lesine yanaştı. Ebedi Şef önde, 
maiyyetindeki zevat arkada köş- ı 
ke çıktı. 

* ( Arkaııı var) 

'BORSAi 
ANKARA 
8 .7.939 

KAPANiı 

Dün Taksim stadında Ankara
spor takımı Vefa millt kümenin 
son haftasının ilk maçını· yaptı

lar. Maçın millt küme şampiyo -
nasına müessir oluşu ve maçı 
Demlrspor kazandığı takdirde 
şampiyonluğu kazanacak' kay • 
b'edecek olursa şampiyonluktan 
üçüncülüğe kadar bile düşecek 
bir hale girecekti. 

Bu çok mühim olan vaziyet 

stada oldukça mühim bir kala -
balığı bilmecburiye toplamış 

bulunuyordu. Bilhassa seyirciler 
içinde Ankaradan gelen kalaba
lık bir meraklı kütlesi de vardı. 

Takımlar ve hakem 
Saat 17.30 da sahaya çıkan 

Demirspor ve Vefa takınılan 

mutad merasimden sonra şu 

kadrolarile yer aldılar: 

Motör, lacivert suları yararak 

dolmabahçeye muvazi bir seyir 
1 STERLİN 

hattı üzerinde kaya kaya Ada • • 100 DOLAR 
5.93 

126.6575 

Demirspor: Neôdt e- Gazi, Şev
ket - Kamil, İbrahim, İbrahim • 
Mustafa, Arif, Orhan, Orhan, 
Zeki-· 

Vefa: Safa - Lutfi, Vahit - Ab
düş, Hakkı, Şek!p - Nec>p, Muh

teşem, Sulhi, Şükrü, Adnan -. 

lara doğru ilerliyordu. 

Motörü gören Şirketi Hayriye 

vapurları düdük çalarak Büyük 
Atayı selamlıyorlar, vapurları 

dulduran halk el çırparak, ve: 

- Yaşa, var ol Atatürk. 
Seslerile engini çınlatarak ı.t

zahürat yapıyordu. 

Atatürk, bunlara el sallamak 

suretile mukabele ediyorlar, 

yanlarındaki zevat ile görüşü • 
yorlardı. Motör Sarayburnu a -
çıklarından geçerken Ebedi Şef 

emrettiler: 
- Bir dondurma verin! 

Bin bir itina ile hazırlanan 

dondurma Ebedi Şefe sunuldu. 

Atatürk neş'eli tavırlarla don -

durmayı yediler. Fincanı iade &o 

derlerken tekrar emrettiler: 

- Bir dondurma daha verin! 
Atatürk'ün dondurmaya göster

dJderi rağbet hoşnutluğu art -

tırmıştı. Bu iradeleri derhal ye

rine getirildl Yalnız müdavi he

kımin gözlerinde bir endişe bu-

1.ıtu belirdi. Fakat o da ikinci 

do:-ıdurmada tıbbi düşüncelerle 

müdahale keyfiyetini arza ce -

saret edemedi. 

Motör, merakibin arasından sü 

zülürken rasgelen vapurların 

düdük seliimları, halkın teza -

!1üratı devam ediyor. Ebedi Şef 

!::unlara mukabele göstererek gö

rüşmelerine devam ediyorlardı. 

Ahırkapı önlerinden geçilir -

ken Atatürk Ayasofya camiinin 

arkasından Sultanahmet camii

nin mevzu bulunduğu sırtla de -

nizin kenar kısmına uzanan ar -

keolojik kıt'ayı da ııZaktan tet

kik ettiler. Bu tetkik imar iş -
!eri etrafında bir konuşma mev

zuuna vesile oldu. Ebedi Şef şe

hircilik mütehassısının faaliye

ti hakkında alakadarlardan iza -

hat aldılar. İmar işlerinin daha 

süratle başarılmsı için direktif • 

!er verdiler. Bu arada İstanbul
la bu şehre mülhak kazaların, 

Yalovanın türistik mahiyetini 
kendi yüksek görüşlerile bari -
kulade izah ettiler. ::viotör sahil 
boyunu açıktan takip ederek 
Floryaya kadar geldi. 

Floryada dehşetli bir kalaba
lık vardı. Plajlar, kum taneleri
nin sayısınca insanla dolmuş, 

plaja girmek imkanını bulamı -
yan, sahilde sayunarak denize ,ııi 

100 FRANK 3.355 
100 LİRET 6.66 
100 İSVİÇRE Fr. 28.5475 
100 FLORİN 67.2325 
100 ÇEK. KRON 4.3325 

100 RAYŞMARK 50.835 
100 BELGA 21.535 
100 DRAHMİ t .0825 
100 LEVA 1.56 

100 ÇEKOSLOV AK KR. 4.33 

100 P EZETA 14.035 
100 ZLOTİ 23.845 
100 PESGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Fr. 
100 RUBLE 

Cinsi emsali 
kilo Bam ye 

Sakızkabağı 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

Yeşil fasulye 
Domates kır 

• sırık 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Araka • 
Semizotu • 
Sivri biber • 
Dolmalık biber 
Taze yaprak 

• 
• 

Pancar • 
Soğan • 
Sarımsak • 
Patlıcan baş adet 

• orta • 
Hiyar • 
Mayd~noz demet 
Dereotu • 
Nane • 

24.8425 
0.1105 
2.8925 

34.62 
30.55 

23.9025 

İyi 
kuruş 

15 

2 
8 
9 
7 
7 

15 

10 
2.50 

14 
13 

10 
4 
4 
5 
6 

4 
3.60 

-.75 

-.75 

-.75 

Taze soğan büyük demet 2.50 

Frenk üzümü kil.o 
Osmanpaşa elması • 9 
Akçe armudu • 24 
Mustafabey 
armudu 
Yabani armut 
Mürdüm eriği 
Türbe eriği 
Zerdali 
Kayısı 

Kiraz 
Fındık 

Vişne 

Şeftali 

Ağaç çileği 

Muz yerli 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

18 
11 

22 

20 

50 

9 
12 
13 
37 

40 
70 

Hakem Ahmet Ademin idare
sinde oyuna Vefalılar başladı -
!ar. Rüzgar altına düşmüş olan 

Vefaya i1.k hücumu Demirspor
lular ortadan yaptılar. İlk anlar
da Demirsporlular daha fazla 

hücum yapıyor !ar. Fakat netice
siz kalıyordu. 

Oyun başlıyalı on dakika geç

miş olmasına rağmen mütema -
diyen Demirsporlular fazla hü
cum yapmalarına rağmen oyun
da büyük bir durgunluk görü • 

nüyordu. Maç yine Demirspo - ' 
run tazyiki altında oynanırken 

Zekinin Arife ve onun da Orha

na geçirdiği bir pası Orhan gü • 

zel bir şütle Vefa kalesine attı. 

Safa bunu kornerle çevirdi. 

Demirsporun birinci golU 
15 inci dakikada yeni bir De • 

mirspor hücumunda ortadan sol 

iç Orhana geçen bir pası Vefa 
müdafü çeviremedi. Orhan da 
kolay !ıkla ilk Demirspor golü -
nü yaptı. 

Oyuna tekrar başlandığı za -
man Vefalılar rüzgar altında ol

malarına rağmen biraz canlılık 
göstermeğe gayret ederek ilk 
tehlikeli hücumlarını yaptılar. 

Demirspor müdafaası bunu kur
tardı. Tekrar Vefalılar hücum -
dalar. Fakat bütün gayretleri 

boşa gidiyordu. Oyun biraz dur

gunluktan kurtardı. Biraz sü -
ratlendi ve heyecıµılı bir hal al

dı. Vefa hücumlarından kendile
rini kurtaran Demirsporlular 30 
uncu dakikadan itibaren yine 
bir iki l::ücum yaptılar. Fakat 
Vefanın düzelen müdafaası bu -
na karşı koymakta muvaffak o -
luyordu. Oyunun bundan son -
raki kısmı mütevazin bir halde 
oynanırken devre de 1--0 Demir
sporun galebesile bitti. 

ikinci devre 
İkinci devreye Demirsporlu -

!ar rüzgarı aleyhlerine alarak 
başladılar. Vefanın ilk hücumu 
birbirini takip eden iki korner
le Demirspor müdafaası tarafın
dan durduruldu. Fakat bu iki 
kornerden de V af alılar isti -
fade edemediler. Bu sefer birin
ci devrenin aksir4e Vefalılar 

istifade edemediler. 
iRüz.ııiırın da yardımı i]a müt<ı 

Ma'itan 6nce Vefa ııe Demir•por talrımları hir •raaa 

ınadiyen hücumdalar. Bu arada 
Muhteşemden Sulhiye geçen bir 
pası Nevdet güzelce kurtardı. 
Beşinci dakikada Vefalılar hü 

cumlarını sıklaştırdılar ve top 
mütemadiyen Demirspor kalesi 
önünde oynuyordu. 

Demirsporun ikinci golü 
8 inci dakikada sağ açığın sü

rükleyip getirdiği top kısa bir 
pasla ortaya geçirdi. Santrfor 
Orhan yakaladığı bu fırsattan is
tifade ederek ikinci Demirspor 
golünü yaptı. 

Oyuna yeniden başlandığı za
man Demirspor tekrar hücuma 
geçti. Bilhassa sağdan yaptık -
!arı inişlerde Vefa müdafaası 

bir hayli yoruluyordu. Bu anda 
Vefalı Şekip tedavi için dışarı 

çıktı. Bunu Demirsporlu İbra -
him bir çarpışma esnasında sa
katlanarak sahadan dışarı ç•k
tı. Demirsporun on kişi kalma
sına mukabil Vefalı Şekip tek -
x:ar oyuna girerek takımını on 

bire iblağ etti .. 2-0 vaziyetinde o 

lan Vefalılar yeniden parlaya -

rak müteakip hücumlarla De -

mirspor kalesini sıkıştırmağa 

başladılar. 

15 inci dakikada Demirsporlu 

İbrahim o;ı-una tekrar girdi ve 
Demirspor tekrar hücumlarına 

başladı. 

30 uncu dakikadan itibaren 

yeni bir gayretle hücumlara baş 
lıyan Vefalılar emirspor mü -
dafaası önünde bocalarken hü -

cum sırası Demirspora geçti. Ve 
bu sefer de onların yaptığı akın
larda Liltfinin sert ve Vahidi!} 
akıllı oyunu Demirsporun yeni 

bir gol yapmasına imkiin bırak -

mıyordu. 

40 ıncı dakikadan itibaren mü 
temadi hücumlara geçen Vefalı

lar for hatlarına aldıkları Hak -
kının da gayretile Demirspor ka 

lesini sıkıştırmakta devam edi

yıorlarsa da toplu bir oyun oy -
nıyan Demirspor müdafaasını 

bir türlü yararak şeref sayısını 

BugUnkU Spor 
Hareketleri 

Taksim Stadı : 

Profeıyonel Güreı mÜH· 

bakaları saat 16 
Şeref stadı : 

Yüzme teşvik mü1abaka· 
lan saat 13 
Şi~li. Süleymaniye • Hilal, 
Kurtulut saat lS,30 
Beşiktaş • Demirapor taat 
17,30 

yapmağa muvaffak olamadılar 

ve maç ta 2--0 Demirsporun ga -
libiyetile bitti. 

Nasıl oynadılar ! 
Demirspor takım itibarile dün 

iyi bir oyun gösteremedl İllt 
devrede rüzgarın da gayretile 
rakibini sıkıştırmasına rağmen 

randımanı azdı. 

Maçta gayretli ve enerjik ol -
maları neticeyi lehlerine çevir· 
di. Ferd itibarile kaleci Necdete 
fazla iş düşmedi. Müdafiler ra -
kip hücııırılar karşısında bilhas • 
sa ikinci devrede muvafaldyetli 
oynadılar. Haf haUarı büyük bir 
enerji gösterdiler. Hücum hat • 
tında bilhaıısa sağ iç Arif güzel 
bir oyun oynıyarak takımının 

nazımı oldu. Diğerleri çalışmak
la beraber pek te faydalı olma
dılar. 

Vefaya gelince: 
Birçok fırsatlardan istifade e

demiyen ve gelişi güzel bir oyun 
oynadı. Kaleci Safa vazifesini 
yaptı. Müdafilerden Vahit çok 
iyi Liltfi de sert bir tabiye 

tutturdu. Haf hattında Şekip ta
biatile aksadı. Abdüş te topa ge
lişi güzel vurmaktan başka bir 

iş görmedi. Orta haf Hakkı çok 
çalışkandı. For hattında hemen 
hemen hiç kimse vazifelerini 

beceremediler. Yalnız Muhteşem 
biraz gayretli idi. 

il~ 

Bu 11ünlrii map da lıa~andıfı takdirde ,ampiyon alacalı 
alan Demir-•por takımı 

, ___ _ 
---

MilJi küme puan cetveli 
Takım M. G. B. M. A. Y. P. -
Galatasaray 14 11 - 3 43 19 35 

Demirspor 13 9 2 2 34 ıs 33 -A. Gücü 14 9 1 4 34 21 33 

Beşiktaş 13 8 1 • 4, 37 16 30 

Fer. e rbahçe 14 6 2 6 31 26 28 

Vefa 14 3 2 9 28 36 22 -
Dotanıpor 14 3 1 10 13 49 21 

1 Ateı 14 1 1 12 11 44 17 
1 

-----

Dünkü maftan muhtelif e•tanteneler 

Eminönü Sarayburnu arası 
Müstakbel şekli hakkında ihtilaf çıktı 

Şehircilik mütehassısı Prost 
ile Limanlar işletmesi U. Mü -
dürlüğü arasında Eıninönünden 

Sarayburnuna kadar olan saha -
nın imarı noktasından ihtilaf çık 
mıştır. 

Bu sahada evevlce liman işlet· 
mesi tarafından antrepo, soğuk 

.hava depoları ve balık fabrikası 
inşası kararlaşmış ve bu o za -
man Prost tarafından kabul edi
lerek projeler hazırlanmıştı. Fa
kat sonradan mütehassıs fikrini 
değiştirerek bu sahanın tama -
men binalardan temizlenmesine 
ve hatta bugünkü antrepoların 
dahi yıkılarak Eminönünden Sa 
rayburnuna kadar sahilden bir 
yol açılmasına karar vermiştir. 

Bu vaziyet ise liman işletme -
sinin hazırladığı projelerin tat -

1 
bikine imkan kalmamıııtır. Fa • 
kat buna rağmen burada evvel
ce kararlaştırılan müesseselerin 
kurulması lüzumlu görülmekte 
ve işletme bu fikrinde ınar et • 
mektedir. Bu hususta alfudar 
VekA!etlere müracaat edilerek 
planın değiştirilmesi istenecek -
tir. 

Bundan başka liman işletmesi 
limanda rıhtım azlığını ileri 11!!%'
müş ve Sirkeci rıhtımlan da tir 

h~l şekline sokulursa bu az~ 
büsbütün artacağını söyl,emiştir . 

Aynı vaziyet antrepoların yıkıl· 

masından meydana gelecektir. 

Yeni rıhtımlar ve antrepo hlna
ları yapılmadan bu kısmın imar 

planının tatbikine esasen iı:nkAn 

görülememektedir. 



Bir l•ptınyol Caausunun ....,.aklı macer•r1 

BU KALBE KELEP E VURMAllil 
==========================· • 
içinizi okuyorum .. ! 
Bir felaket görmüş gibisiniz ! 

Size yardıma hazırım, Mis. 
Çeviren : lskender F. Sertelli 
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KlaYa bahcede Jola,an lı.6ylüler ara•ında p plalc 
11ö1Jü• lü iriyaTı bir adam gördü 

Klaıa, biraz Sü • a n 'ahibi 
ihtiyar kadıının getirdi i ç ı i
çerken, goı<Ü ~krar pencereden 
gorUnen köy gaZ1llosuna akıl -
dı 

Şofôrur.: Ot,; Ö.y kahvesı-
dın dediği yerde ls'kambıl oy -
nayanın hıç te koylu •e benze -
miyorlardı. 

Klara o ga~inonım mu ıerue -
rini şuphelı bulmu tu. ofore 
sordu: 

- Burııdakı koyluier, şehirlı
ler gib, mi giyinirler? 

ofor: 
- Evet, Mis! aetlı. Burası A

merıkaııın en mamur lrnylerln -
dendir. Buradaki koylultr sık 

sık şehre inerler. Onun içm çok 
Jyı giyinırler 

oför: 
- Elvet, Mıs! d ili. Bura.&ı A

merikanın en mamiır ko) !erin -
dendir. Buradaki koyluler sık 

sık şehre ınerler Onun m ok 
!y. giyinirler. 

onr\ı biıden .ordu: 
- Ben bır kaç ğün bu ada a

labilir mısun? 
Şofor ba il yarı evcrans a

parak gulumscdı· 
- Şüpheı,lz. Bır kaç gun d~ -

ğll haftalarca. a ,arca alabi -
Jırsınız Mıs! 

Ve hemen sıgarasını yakarak 
ılave e ti· 

- Ben de emrınıte amiıd" ını 

Mıs ! Her hizmetınız! memnum -
ye le !(<İrebıllrım. 

- B~nımle Arıanıına, a ut 
Şih e gelır mısin' 

- O kadar uzun yolculukiar 
·ın df>rhal müııbet cevap vere -

mıyeceğ m. Fakat, hususi bir an
Jw. ma yaparsak. herhalde (pekı) 
riıyebılirım. 

- Burada fazla yatak C>daSl 

var mı? 
- Sızin ıçın bulunur. Fakat, 

) .. hancılar ıçin yerimiz yoktur. 
- Bana karşı neden bu kadar 

u 1 davranıyorsur? 
- Sızın bırr ·abancı oiduğunuzu 

anladım. Üstelik bır felaket gcir
dıığünüzu de tahrr...n ed'yorum. 

Nasıl tahm n edebılırs n be 
n m fo.aket gbrduğu mu? 

- Halinızden, g zJf'!'lnızden 
e yorum. i.çınızı ok orum. 

- Su halde ı b.r fiz onomi 
n1 Ar-

Mıs' Smn ,,..ırabımz yüzünuz -
den okunu ·or 

Klara duvardaki aynava bak
ı. 

- Çok bzunttilü, muztanp bıl' 
~ehre. 

Ve §Ofore dcindı.: 
- Hakkın var' Ben mılyoner 

kcıcasrndan kaçmış masum bır 
kadınım . Eğer buviik pıaa ve 
•ervet membaı olmak ıoter 

baııa ardım et! 
- Emrıniz altında bulundu -

ğtııııu biraz once 'oylemı<tim . 

Hayatta Kımsem y(lk. Arkamda, 
benı düşunecek bır fert kalma -
aı. Tamamile yalnızun .. en bıi -
yük ve en bariz vasıflar mdan 
biri. feuakôr oluşumdur. Gerçi 
bunun cezasını zam;m zaman 
ç~kmed'.m değil.. 

- Bu ~fer mukafatmı görilr
siin! 

- Ben de nankor bır ın an de-
ğllım. Bunu her zaman ısb a 
'hazırım. 

.-'iSLAN MU EBBJSİ BOBİ 
NASIL BİR ADAMDIR? 

O gun aK am k:ıdar e" cıe kal 
·dılar .• 

Konu tu1ar. 
Şofor, otomobılın· e\ n bıih e

sme çekm ışti. 
Şoforiın oYadJ eskıdenberi ta

nıdıgı bır dostu vardı: A8an 
nıurebbısı Bobi. 

Ona köylıı.er: 
Deınır pençeli Bobi.. 
Deri erdı. 

Bobi çak kuV\·etl t·e rriyan 
bır adamdı. Vakt11e Kali:tornı a 
ı;..ı•kinde çalışırdı. Beş altı ay -
danberi ışsız olarak bu koyde 
yeğenlnın yanında omruyor ve 
akşama kadar köy gaıinosunda 
vakit geçlrıyordu. 

Bobr. ~oförün geldıgıni gorun
ce. e\'e uğradı: 

- Vay yaramaz va)! d e ba -
,ııırdı. Yine bir kaza atlatnnssın 
da bıu gelıp söylemlyorsun. Şu 
ba~ede duran otomobılın ha -
1 "'le bak bır kere. Ne dğzı kal -
mış, ne burnu. Hanı bunu'l ça -
murlukları? Arka !Astlklerı de 

epeyce zedelenm.ş. Ya ştı kaco
seriye bakın.. kamburlaşmış. 

Yahu se otomobıl ~ arışma mı 

g d J"? Bw mdğlübJ:ı t nedı:r bôy 
le? 

- Soldan sağa -
1 - Terazi gıizü - Vürude ge

tirmek.. 
2 - Çalgı ile çalınan a~k neşi

desı. 

3 - Bir yük ha vanı - Bır ba
har ayı - Bir rabıt edatı. 

4 - Vazıh, safi - Garaz - Me
samelerimizin iiraz ettiği 

tuzlu mayı. 
5 - Vasıl etmek - Beyoğlu. 

6 - Tam itikat - Çocuk gıdası. 
7 - Bir erkek ismi - Çehre 
8 - Nuhun oğullarından biri

N.-ııun oğullarından biri
Rıitubet. 

9 - Atmaktan emir - Seyahat 
te kafilenin durduğu yer
Uzaklığ. ıfade içın kulla-
nırız. 

10 - Sarkıntılık. 

11 - Sarkıntılık - Bilgı 

- Yukarıdan aşağıya -
1 - Ruhı hastalık - Eserler 
2 - Tesırler. 

3 - Esmekten emir - Umu 
rnileştirmek - Bır nevi 
re iv el. 

4 - Teknik - S<•Z - Bff nevı 

pasta. 
5 - Bır yemış - Ust~ mual -

li 
6 - Tutsak - Sıgır yıtvrustL 

7 - Inaıımaktan emı r - Bir 
rnnk. 

8 - Ruh - Humzu hadıtl - Kö-
murün yand1ktar, onra 
bıraktığı toz. 

9 - l•im < Emniyet altına al
milk - Li manasında edat. 

10 - Evliyanın mucize-ti 
11 - Bır içki - Derinlıkler 

T IYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

a ri< ada.şiarı 

( 'MJLAizM) 

Bugun gunduz 

Y edikule Pınar 

ınemasında 

tŞEN MÜLAz1M) 
Gece KadıKoy Yeldcğırmenı 

Liile sınemasıncla 
( IJ'SEVDİ) 

Mışel reviısü. Otta ve Kettı 
a y<'teıil Prof. Hans Okulla 

ıdepati tecrübeleri 

Ankara Ti r09u 
ZEKİ ALPAN 
ve arkada ·lan 

Bu gete 
DEF'fEKDAK 

Pa:ıartesı 

Kadıkoy 

l' eldeğlnneni 
'balı 

Maltepf Piyes, kome , varyete 

* EGE TiYATROSU 
N nreddin Gen dur 

ve arkadaşları 
9 emuz pazar 

gunduz 
'Ü•lriidar İnşirah 

bs.Jı.ç nde 
1Jerl kuk alar, pıyes, vodt.,l 

Akşamı 

Yen(ıehir CünıhurlyeC 

oahçesmclE 
ATALARIN GÜNAlll 

Mu ad Şamıl var ete ı 

e er irketlerinde 
yapılan tetki ler 

(Baştarafı 1 incide) 
Bıi.} ük bir müstahsıl ve mus

tehlik kütlesmi ve nihay bü • 
tün efkarı umumiyeyi alakadar 
eden bu mezvu etrafında yap -
tığım tetkikatı bildi1'iyorum: 
Şeker şirketinin teessüsünden 

beri bir çok şikayelçiler vardır. 
Bu o§ıktiyetçiler iki mühim gru 

pa ayrılır. Bi1'inci grup çiftçi -
!erdir. Kendilerıne az para ve -

• 
rildiğinden, devlet otoritesine is 
tinat dilerek suunuamele edildi· 
ğinden, lüzumsuz yere kımyevi 
gübre ve pahalı olarak ziraat a
letleri verildiğinden şikilyetçi -
dirler. 935 senesindenberi iktı -
sat ve Ziraat Vekfıletlerinin dos
yalarında bu hu811Sa dalı bir h ay 
li §ikilyet mektubu da vardır. 

İkinci grup şikayetçiler, tüc • 
car lar, !Bu şikayetler merkezi İs
tanbul, İzmİI, Mersin, Erzurum 
ve Karstır. Şlk8yetler iki nokta
da toplanır. BJTıncisi şeker ev -
safının bozukluğu, ikincisi şe -
kerin pahalı satılmakta olduğu 

noktalarıdır. 

- İstanbul tüccarlarının şıka -

yetlerıne bir de Antalya amba -
rının Alpulludan gelen şekerın 

tüccara teslim ederken aldığı 

komisyon mesele~i vardır 
Refik Saydam hükumeti bu 

şikayetleri nazarı dikkate almış 
ve ilk defa olarak daha beş altı 
ay evvel bu mevzular üzerine şe 

ker şirketinde tetkikata başlan
mıştır. Tetkik mevzulan dahi· 

linde pancar fiatlarının yüksel -
mesi kabil olup •olmadığı ve bir 

de şeker şirketının ıdarE! mec -
!isinde bulunmuş bir zate mez -

kiır şirketçe satılan bır bına mc 
selesı dahil ıdi. Yapılan tetkikat 

neticesinde filhakika ~irketin he 
saplannda mesela lüzumsuz ye

re b•r takım mülhak ş•rketler 

tesisi gibi hareketler teftiş heye 

tmce hatalı görıllmüştür 
Diğer tara<ftan şirketin kendi 

meclıe idare azasile emlak alım 
satımı yapmas da hata! bulun
muştur 

Mahıyeti her ne olurs< olsun, 
ılk nazarda şirketin kendi idare 
meclisı azalarıle bu şekilde yer 
alış ver~ine girmı · olması An -
karada fena bır tesır uyandır -
mıştır 

Tetkikatın bu safhası ıkmal e
dilirken şırket muamelatı hak -
kında daha bir talom dedikodu
lar hiıkumet makamlarına ak -
setmış ve bunun üzerıne şırket 

merkezine bir de malıye müfet -
ti§i. giınderilm ışti . Bı müfett.
şin, vazifesi, şırket hesabatının 

çokluğu, muaıneliıtmm dağınık 

lığı dolayısile bir hayli müşkül 
olmuştur. Ancak bu tetkik net ı

cesinde her şeye rağmen şirket
te tasarruf yapılması tavsiye e
dilmıştir. 

Bunun üzerine şirket evvelce 
fusli olarak kendilerine yüksek 
faizler vermekte olduğu banka
larla birer mukavele akdederek! 
iaız nisbetlerını ındirmi~ ve hü
kfunetin tasarruf tııvsiyesinı d<: 
kadrolarında tasarruf şeklinde 

olarak 102 memur ve müstahde
m ine yol vermiş ve bu da yen; 
şikayetlere yol açm~tır. 

!Bunun üzerine ve yine vakı 

şikayetler neticesinde sayın Baş
vekil Refik Saydamın müdahale 
si ile İktısat Vekaleti Senayı tet 
kik heyeti reıfü Şevket Siireyya
nın reısliği altında tekrar tetki
kat ve tahkikat icrası muvafık 

görülmüştür. Ve bunun için de 
şirket merkezıne 2, fabrikalara 
2 ve şeker şırket nın evevlcc te
sis edip hükumetin gösterdiğ> 

lüzum üzerine halen tasfiye et
mekte olduğu İstanbul teşkila -
tına da bir mıifettış gcinderil -

miştir. 

Edindigim bu malumattan an
laşıldığına gör 

l - Şeker şırketinin pancar
ları 40 paraya aldığı . 

2 - Pancar e şek<'r kamışı 

hakkında ızabat , 

3 - Şeker şırketine aıt dost 

şeker fabrıkası randımanı hak -

kındakı malumat esasa istinat 

etmemektedır . 

Çunkii şeker şırketl şımdı~·e 

kadar pancar !arını bütıin şika -

yetlere rağmen kilosunu 30 pa -
radan almakta ıd .. Önümüzdekı 

me •sım zarf nda ancak huk(ı -
metın son "erdığı direktifine 40 

paraya alacaktır. Şeker maliey
tinin yalnız pancar fıa ı üzerin

den hesaplanm;,~ı mumktin de -
ğildir. Şeker şJTketın ait dört 
şek • fabrikaıunın senede 100 
bin ton şeker ıstıJısal ed~klcrı 

de yanlıştır Bu fabrikalar an -
cak ve - azamı 80 bin ton şeker 
istihsal edebilırler. Bu mevzula
ra ayn ayn rucu edeceğım. 

Bahsedllen 60 memurun çıka
rılması evvelce çıkarılan 1()2 me 
mura i!avedıı Ve şirketin is -
tanbıılda kurduğu şırketin tas -
fiyesı dolavısıledir 

Uzak Sark isleri 
Devletlerin· Uzak Şarkla bu .. 
lundurdukları bahri kuvvetler 

Parıs, 8 (AA.) - Peı:t Pan

sıen gazetesi Uzak Şarkt:ıki bah 

rı ku '\'etleri gıistere~ oır tab -

lo neşretmektetlir. 

Bu tabloya gcire, muhtelli dev 

letlerm Uzak Şarktak, !iloları 

şu kuV\'ettedır: 

ingıltere 120.000 tonilato, Hal

landa 50.000 ionil1ıto, Fransa 

40. 000 tonılato, S ovyetler 30.000 

tonılato, Amer•kanın Paflk filo

su: 1.000.000. Yekun l.240. ooo, 
Japonya 860.000. 

Japonya vaziyeti izah 
ediyor 

Ottawa, 8 (A.A.) - J aponya 

tarafın dan K anadaya gonderılen 

bır noıada Çangteh heyetınin 

bombardımana maruz kalması 

ve Kanadalı nusyonerlerın ölü -. 

mu dolayısüe cizür dilemekte ve 

mermilerin isabet ı ttiği pavyon

larre uznndekl Jıı.gıhz bapak -

lanmn eçılm<:sıne mim. olan sis 

hş bıı hare><E 1e bulı ·•du,dı.r. ,. 
zah edllmek1 tdır 

Harbin ikinci yı lı ve 
Almanlar 

!Ber !in, 8 (AA.) - AJ'man mat 
buatı, Çin - Japon harbinin yıl
diınumüne U'lun makaleler tah -
sis etmektedır. 

Deutsche Allhemeine Zeitung, 
harbin uzaması yu2ünden J apon 

Jarın maruz kaldığı müşkilatı 

kaydeder k ~yle demek~dir: 

.J aponyanın mali vaziyetı ger 
gindir. Her memleketten ziyade 
Japonyanın bağlı bulunduğu ha
rici ticaretı genlmıştir.' Hafif te
meller üzerine kurulmuş olan 
karışık makinenin durmadan ış
Jemesi lazımdır. Bununla bera -
ber Japon hukumetinin vazıye -
te hakim olduğunu ve Japon 
milletınin de pasif bir mukavt
mete deği., daımi müsbet feda
kôrlıklara tarnamile h;ızır oldu
ğunu her tey gösterıyor. Fakat 
har bın uzamasıle rnüşkılat ta a:r
tıyor Çinde vE Mançtır•tle Jıjr 

·o J a en askerl v :rcır 
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TEKNİK KÖŞE 
Kalamış iskelesi 

---- = -- -o= 

Direklerin halihazır vaziyeti halkın em
niyeti ile de alakadardır. Bu direkler 
burada durdukça kopacak olan bir te! 
mel hayat tehlikesi doğurabilir. 

Her Istanbuıa gelışımde hıç 

değilse yolum bıt iki kere Kal&
mış iskelesine düşer. Bı: iskele
ye her çıktıinuda nakıs tarafın -
dan bJ. yenilige rasiarrnt. 

Birkaç gün eV\'eJ 'birkaç arka
daşımla yine bu is'lteleye çıktım. 
Meşhur bekleme sa~oniannı geç 
tikten sonra konuşa 'krınuşl tah
ta iskelede ileı'leı'ken arkadaşı

mın biri ikaz ettı: 
. - Dikkat çarparsın 

Lakırdıyı kestim ve etralıma 
baktım. Bir de ne göreyim. Üç 
kişinin ancak bir arada geçebı
leceği tahta iskelenin tam or -
tasına demir potrellerden bo -
yanmamış, paslı, boyları birbi -
rine uymıyan direkler dikilmiş ,, 

sebebı? 

Iskeleyi tenvır. 

Bu direklerm buraya bu tarz
da dikilişi bir kusurilur. Çün

kü, halkın toplu nlarnk geçti -
ği üstelik te dar o1nn böyle ge -

çitlerden bu gibı maniaları 

mümkün mertebe bertarai et -
mek ıktiza ederken bılakis yeni 

Bitaraflık 
kanunu 

Va<ıngton , 8 (A.A.) - Ay .

dan 34 kişı halihazırdai<İ bita -

raflık kanununun degiştirılm~ -

11ine şıddetle muhalefet edecek -

Jerını bildiren bır l>eyanname 

imzalamışlardı . 

Bu beyannamede bılha&sa ş<iy 

le den.lmektedir' 
.Harp halinde bulunan mıllet 

lere sıliıh. cephane .ve harp mal

zemesı satılmasını ve ıhraç edil

mesini meneden şiınôiki bitarai

Jık kanununun !lgn.ıına veya ta

dıline şiddetle mu~nzız. İcra 

kuvvetıne hıabctmekte olan miı 

tecavi2i veya mütecavizleri seç

mel< hakkını ve?eh h&, ürhi ge

nış .alahiyetu-. ıil!'('ihindeyiz. Si

liıhlı bır ihtflfif ·~ılitıgı takdirde 

m<-mleketımızin hakıki bir bita -

r.dlık muhafaza etmesinde men

faatı olduğuna inanıyoruz. Elı • 

mızde bulunan ütlln namuska· 

rane "e meşrtı va:tirn.an kulla -

narak hattı hareketım:zde ısrnr 

etmege azmettik. • 
- - -000>---

Birirlerini yaraladılar 
Be} uglunda bır l'\•de oturan 

Abbas kızı Şdhret flt' Ya il kızı 
Sara kavga etrnıŞlıır ·e b11ibir -
)erinın saçını yolarak muhtelit 
yerlerir.den yara.amı lar<lir. 

Her ıki yaralı kadın B ·oğlu 
1ıast aııesın kaltlıtılmıştır. 

Bunlar acaba ne zaman memle
ketlerine dönebı ıeceklerdir. ?• 

bir mama ıcat edilmiştir. Ha!bu
ki bu direkleri buralara böylece 
dikmekten ise .ışçiliği daha az, 
manzarası gözü daba ziyade 1>k· 
şıyacak, iakeleyi bir parça daha 
güzelleştirecek ve yolculara en
gel olmıyacak başka çareler 
mevcuttur. 

Bu direkler yerine gazinola -
rın önündeki ana direkten tah
telarz bir kablo, iskeleye kadar 
getrrilir. Ve iskelenin alt yanını 
takip ederek görünmez tarzda 
'stenilen yere çekilebilirdi. Ten
vir lambaları ise korkuluklara 
raptedilecek şekillendirilmı.ş 

borulardan yap.Jmış direklere a
sılabilirdi. 

Dıreklerm hali hazır vaziyetj 
halkın emniyeti ile de alakadar

dır. Bu direkler burada <lurdıık 
ça herhangi bır sebep altında ko 

pac•k olan bı~ tel hayat tehlı -
kesi doğurabılir. Dalgır bir yo:

cu kafasını direklere çarpabi -
lir. 

Her işte azami titizliği göste -
riniz. - Mühendis C. B. 

Fotoğraf tahl illeri 
- 35 -

35; Halil Aıeş

ray (Mü te<-es : 
sis ve acelec, 
tiplerden) Fi -
kirleri kadar i~· 
!erinde de da • 
gıoık~ıT. Ke -
tum olmakla be 
rabcr, düşunce
len;,ı söylemek . 
ten çekinmez 
Eks~riya müte. 
redditdir. glen . 

Halil Ateşray ceyi sever. Man 

tıktan zi ·ade hislerine tiıbidır. 

- 3G-

36: Ertuğrul 
] Bilg (Asabi ve 

ı Joskanç tipler -
den) Çabuk mü 
tee-ssir olur. Lü 
zumundan fazla 
Joskançtır. Mü -
baliıgayı se·: -
mez. İsrafa mey 
li yoktur. Gö -
rüşlerı hafızası 

kadar ku rve• -
lidır. 

ErCu•orııl Bilge 

-37-

3~: Mustafa 
Sayıner (Ketum 
ve "oğuk kanlı 

tiplerden) D~ 
şüncelerini ça 
buk izhar etmez 
Ekserıya hadi • 
seler karşı ında 
soğuk kanlıdıı. 

Mübalağayı "e 
dedi koduyu sev 
mez. Her kusu· 
ru goriir ve ten
kit eder. Bazan 

Bir ingiliz gemisinin yanına 
M. aymcr 

mlisteh:ıidir. 

bomba düştü ı----!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!ll!!!!!! 
Chuıtgklng, s (A.A.> _ ChuJlf! Vazifesine ıihayet verilen 

klıyg'i bombarilıman eden 27 Ja- bir baş memur 
pon tayyaresinin blrınden dü,en 

bir bomba .Falcon• ismindeki 

İngiliz topçekerinin ·30 metre ka 

dar ilerisıne dii,cerek $emyi sars 

' mıştır. 
Falcon • infilfıkın ljHidetın -

den nehrin sıg yerlerine doğru 
sürükıenmiştir. Nehirden yükse
len su su!uıılar geminin güver
tesıne düşmlıştur Bomb~nın ge 
mıdc husule gl'fudığ' m~ddl ha

sar h ıftır. 

lleledl ·e mufett•şleri Taks>m

dekı beledi e tahsil şubesi baş -memurıı Ali Rızanın vazlıfesine 

nihayet vermlşlerdır. 

ZAYİ - 1318 sıcıl No. :a ~ra -
bacılık e1ıli •etnamemı zayı et -

tim. Yenısini alacagımdan hıik -

mu yoktur. 
Aşır oğlu HaRan 

• 

• 
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Dağlar Kralının hakiki hayat va maceraları 

IF • 
~ÇAKICI EFE • 

Cakıcı Cinede , ' 
tam 

oturdu 
Kendisi orada bir evde 
bir buç~k ay rahat 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

c.... .25 

-1-
1 - Çakıcı Mehmet, 2 - Hacı 

Mustafa, 3 - K!§la köyünden De 
veci Kara Hüseyin oğlu Meh -
met, 4 - Gerçekler köyünden Ço 
ban Mehmet. 

-2-
ö - Harmandalı oğlu Ahmet, 

6 - Kuruca ovadan Küçük Os -
man, 7 - Konyalı Arap Mercan, 
8 - Alaşehirli Musa. 

-3-
9 - Ayasurat köyünden Sarı 

Ali, 10 - Çaylı köyünden Pehli

livan Kara Ali, 11 - Çaylılı Koca 

Mehmet. 12 - Gökçen Hüseyin. 

-4-
13 - Kamalı Mehmet, 14 - Ka 

malının yeğeni İsmail, 15 - Kara 

Mahmut. 

-5-
. 16 - Çamlıcalı Hüseyin, 17 • 
Çamlıcalı Şakir, 18 - Ali, 19 -
Nazillinin İçbeyler köyünden 
Mestan. 

-6-
20 - Kaymakçıdan İnce Meh

met. 21 • Kedi Veli, 22 - Domuz 
oğlu Halil İbrahim, 23 - Bıçakçı 
karyesinden Arif, 24 - ince 

Mehmedin biraderzadesi Meh • 
met, 25 - Bayındırın Aslan kar
yesinden Yenişehirli pehlit'"an 
Mehmet. 

-7-
26 - Kargalı Gökdeli Meh -

met, 27 - Korgalı Arap Hüseyin 
oğlu Ali, 28 - Karaman köyün -
den Kara Hüseyin, 29 - Kırlının 

Halil. 

-8-
30 - Kelasın Şemsilli köyün

den Abdi Bey oğlu Halil İbra

him, 31 - Kır köyünden Hasan, 

32 - Kır lının Ali, 33 - Kırlının 

Hüseyin, 34 - Hekim oğlu Hacı 

Mahmut oğlu Mustafa, 35 - Ap 

sardan Kübeylin Arif. 

-9-

39 - Koz;galı deli Ahmet, 37 -

Korgalı Veli, 38 - Kargalı Hüse

yin. 

-10-
39 - Çaylıdan Yanık Halil İb

rahim, 40 - Yağlar köyünden Yö 

rük Mehmet oğlu Hüseyin, 41 -

Keleş Mehmet, 42 - Çaylıdan Ça

murcu Osman, 43 - Nrudllili De -

mirci Mehmet eofe, 44 - Halı kö

yünden Osman oğlu Mustafa. 

-11-

45 - Adagidenin Ketendere 

köyünden Yahya oğlu Mehmet, 

46 - Adaıgideli Abat oğlu Meh -

met, 4 7 - Adagideli Kuşaksız 

Mehmet, 48 - Adagidenin Keten 

deresinden İsmail 

-12 -

49 - Tirenin Kadifeli kövün -. . 
den Mehmet. 50 - Ödemişin Ye -

nice köyünden Tuzlu Remzi, 51 -

Katırcının oğlu Ali Bey, 52 -

1 

Seyrekli köyden Etem, 53 - Kö
seler köyünden Manav oğlu Ha
san. 

(Arkası var) 

Kan Çanağı · 
Zabıta Romanı: No 49 

- Tarıı hareketini biraz de -
ğıştiriyor, değil mi? Başına in -
diriJmiş darbe, sonra bogma, şim 
di de bıçak .. işle doktor raporu, 
isterseniz mütalea buyurunuz. 
Kağıdı Poirot'ya uzattı. Ve: 
- Cinayet kurbanının san -

dalyesi altında bir A. B. C. şi • 
mendifer rehberi bulunmuş .. 
Dıye ilave etti. 
Poirot, sordu: 
- Cesedin hüviyeti teshil edil 

miş mi? 

- Evet, hem mu sefer A. B. C, 
bır harf atladı. Belki de bunu bi· 

ze bır teselli olsun diye yaptı .. 
c:na~ et kurbanının adı Earls -
fied, George Earlsfield .. perü • 
kar • 

?oirot: 
- Tuhaf.şey, diye nurıldandı. 

Yazan: AGATHA CHRISTI 
Miralay: 
- Bir harf şaşırmış, dedi. 
Dostum, şüpheli bir eda ile ba 

şını salladı. 

Crome ,sordu: 
- Bekliyen şahidi dinliye!im 

mi? Evine dönmek için istical e
diyor .. 

-Pekala, gelsin .. 

Olgun yaşlı ve bünyesi adeta 
bir kurbağayı andıran bir adam 
içeri girdi. Pek heyecanlı görü -
nüyor ve keskin bir sesle konu • 
şuyordu. cDünyada böyle şey 

görmedim .. ben yufka yürekli 
bir adamım. Hem de çok yufka 
yürekli.. heyecandan az kalsın ö

Jecektim.> diye inliyordu. 
Müfettiş, sordu: 
- Lütfen isminizi söyler mi -

siniz? 

İKDAM SAYFA 1 

BiR ,HAFTALIK RADYO PROGRAMI 
Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNLU(;U 

1 

u .• "·"" .. ,.. ~. ~ ... 1 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 
~~~~~~~~~~~ : ...................... : 
J..;~:~~:.z .. ~!:: .. i 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk Müziği: (Ka

dın küme sei heyeti.) 
Saat 13: Memleket saat ayarı 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15: Müzik (Küçük or -

kestra - Şef: Necib Aşkın) 1 -
Felix Glssmer - Kırlangıçlann 

vedaı 2 - Waldemar Gibish -
Çakır keyfim (Viyana şarkısıi. 

:J - Eduard Künneke - Ledi Ha 
milton operetinden potpuri. 4 -
Micheli - Çocuk oyunları. 5 -
Miroslav Shilik - İspanyol dan
sı 6- J:Strauss - Sabah hava
disleri (Vals) 7 - Dohnany'. ·
Düğün valsi 8- Walter Noack
Romantik Uvertür. 

Saat 14-16: Müzik (Şen arkı· 

!ar - PL) z 
Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Şen oda 

müziği. - İbrahim Özgür ·:c a. 
teş böcekleri. 

Saat 19: Çocuk saati. 
Saat 19.25: Türk müziği: (~'a • 

sıl heyeti). 
Saat 20: Memleket saat ayarı, 

ajans ve ııneterooloji haber !eri. 
Saat 20.10: Neşeli plaklar -

R. 
Saat 20.15: Türk müziği: 1 -

fiicaz peşrevi. 2 - Şerif İçli -
Hicaz şarkı - Derdimi ummana 
döktüm. 3 - Şekip Memduh -
Hicaz aşrkı - Mahvolsun o ta
li. 4 - Udi Fahri - Hicaz şar -
kı - Bahar olsa çemenzar olsa. 
5 - Kanun taksimi. 6 - Halk 
türküsü - İnce çayır biçilir mi. 
7 - Karcığar türkü - Benliyi 
aldım kaçaktan. 8 - Bimen -
Hüzzam şarkı - Sükunla geçen 
ömrüm. 9 - Mehmet Nasip -
Hüzzam arşkı - Açmam aça -
marn söyliyemem. 10 - Udi Ah
medin - Karcığar şarkı - Var
ken gönülde bin türlü. 

Saat 21: Müzik (Riyaseticüm
hur bandosu - Şef: İhsan Kün
çer) 1 - O. Strauss - Niki 
(Marş) 2 - Tschaikowsky -
Çiçerler valsi 3 - Berlioz -
.Les Francs Juges. uvertürü 
4 - Leoncavallo - Maia (fante
zi) 5 - Chabrier - •Bourree 
fantasque 

Saat 21.50; Anadolu ajansı 

~Spor serdsi). 
Saat 22· Müzik (Cazband -

F'I.) 
Saat 22.45 - 23: Son ajans ha -

berleri ve yarınki program. 

: ...................... : 
ı 10 temmuz Pazartesi ı : ...................... : 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müzii - Pi. 
Saat 13: Memleket saat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

- Dowens. Roger - Eınmanu
el Dowens. 

- Mesleğiniz? 

- Hi.ghfield erkek mektebin-
de muallim. 

- Mösö Dowens, olup b.iten 
şeyleri liıtfen bize anlatınız. 

- Bütün bunları size bir iki 
kelime ile izah edebilirim. Se -
ansın sonunda ayağa kal~tım. 

Sol tarafımdaki koltuk boştu, ö
tesindeki koltukta ise bir adam 
vardı. Bu adam. uykuya dalmış 
gibiydi. Önünc\en geçemezdim, 

çünkü bacaklarını ileri doğru u
zatmıştı. Yol vermesini kendi -

sinden rica eltim. Yerinden bile 
kıpırdanmadığından ricamı iuni
rane bir tarzda tekrar ettim. Yi

ne ce'Vap alamadım. Bunun üze
rine kendisini uyandırmak için 

·omuzlarını salladım. Vücudü bi
raz daha çöktü, ben onu baygın 
veyahut ta hasta zannettim: 
cHasta var yahu .. polis çağın -
nız! • diye haykırdım. Polis me
muru geldi. Elimi adamın omu
zundan çekerken baktım ki c • 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Karı- [ r~ ajans ve meteoroloji habe -
ık program - Pi.) 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05; Müzik (2 inci rap

sodi - Listz - Pi.) 
Saat 19.15: Türk müziği: (Fa

sıl heyeti). 
Saat 20: Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 20.15: Konuşma (Dokto -

run saati) . 
Saat 20.30: Türk müziği (Halk 

türküleri). • 
Saat 20.50: Türk müziği: 1 -

Salahattin Pınar - Kürdilihi -
cazkiır şarkı - Ne gelen var. 
2 - Şemsettin Ziya - Kürdili -
hicazkar şarkı - Güller açmış, 
hüsnüne. 3 - Artaki - Kürdili
hicazkar şarkı - Ay dalgalanır
ken. 4 - Boğos - Kürdilihicaz
kar şarkı ~ Güller açmış. 5 -
Lemi - Kürdilihicazkar şarkı
Nazlandı bülbül. 

Saat 21.10: Milli musikilere 
dair üçüncü konuşma (Leh mu
sikisi) Halil Bedi Yönetken. 

21.25: Neşeli plaklar - R. 
21.30: Müzik (Piyano solola -

rı - Ulvi Cemal Erkin). 
Saat 22: Müzik (Küçük orkes

tra - Şef: Necip Aşkın) 1 -
Ernest Sorge - Köy evinde ışık
lar (vals) 2 - Ludwig siede -
Sigara içen kız 3 - Arnold Me
ister - Bohemya rapsodisi 4 -
Heinz Link - İntermezzo 5 -
Cari Frick - Ren kıyılarında 

ben evimdeyim. 6 - Vittiorio 
Giuliani - Yalnız şans (Sere -
nad) 7 - Viktor Hruby - Viya
na operetinden (potpuri) 8. -
Alois pachernegg - Viyana süi
ti. a) Küçük geçit resmi b) Ope
rada balet müziği c) Grabende 
gezinti d) Pareterde atlı karın -

ca. ı 
Saat 23: Ajans haberleri, zira

at, esham, tahvili!, kambiyo - \ 
nukut borsası (fiyat.) 1 

Saat 23.20: Müzik (Cazband
PI.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prig -
ram. 

rı.··,;··i;~·~:~s;ı 
.. .......... ~:~ .. J 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği: 1 -

Hicaz peşrevi. 2 - Bedriye Hoş
gör - Hicaz şarkı - Mümteziç 
aşkınla. 3 - Nobar - Hicaz şar
kı - Ağlamış gülmüş. 4 - Ah -
met Rasim - Rast şarkı - Bir 
gönlüme bir hali perişanım. 5-
Mustafa Nafiz - Hicaz şarkı -
Göğsünde açılmış. 6 - Hicaz saz 
semaisi. 

Saat 13. Memleket saat ayarı 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15 - 14: Milzik (Beet -
hoven - 5 inci senfoni - Pi.) 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Vitalı -

Şakon, çalan J aques Thıbaud
Pl.) 

Saat 19.15: Türk müziği (Fasıl 
heyeti). 

Saat 20: Memleket saat aya -

lim yaş ve kıpkırmızı. Anladım 
ki adamcağızı öldürmüşler ... Bu 
sırada polis memuru, A. B. C. 
rehberini gördü. Büyük bir deh
şete duçar oldum, buna inani -

nız .. adeta nüzul isabet edecek -
ti, ölecektim. Zaten senelerden -

beri kalb hastalığı çekiyorum. 
Miralay Anderson, Mösyö Do

wens'e garip bir nazarla bakı -
yordu: 

_ Mösyö Dawens, herhalde ta 

liiniz varmış .. bunu itiraf etme

lisiniz. 
_ Anlıyorum, Mösyö.. ufak 

bir kalp çarpıntısı bile hissetme

dim. 
- Yok, söylediğımi ıylce an-

lamadınız. İki koltuk öteye o -
1 d • l .• turmuştunuz, egı mı. 

- Evet, öyle .• cinayet kurba -
nınıı'ı yanıbaşında yer almıştım. 
Biraz sonra kalktım, tlerde boş 
bir koltuğun arkasında bir yere 
oturdum. 

- Siz cinayet kurbanile he -
men hemen ayni boydasınız, o-

leri. 
Saat 20.15: Konuşma. 
s~at 20.30: Türk müziği (Kla

sik program). An·kara Radyosu 
küme ses ve saz heyeti. 

Saat 21.10: Konuşma. 
Saat 21.25: Neşeli pliiklar 

R. 
Saat 21.30: Orkestra progra

mının takdimi - Gluck, Beet -
hoven, Wagner H. Halil Bedi 
Yönetken. 

Saat 21.45: Müzik (Radyo or
kestrası - Şef: Hasan Ferid Al 
nar) 1 - Gluck: İfijenya Aulis'
de uvertürü 2 - Beethoven: 1 
inci senfoni Do majör. 3 - Wag
ner: Rienzi uvertürü. 

Saat 22.30: Müzik (Sinema 
sesi - PL) 

Saat 23: Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat, kambi -
yo - nukut borsası (fiyat)· 

Saat 23.2-0: Müzik (Cazband
Pl.) 

Saat 23-55 - 24: Yarınki prog -
ram. 

~····················: ı 12 temmuz Çarşamba ı : ...................... : 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği - Pi. 
Saat 13: Memleket saat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14: Müzik (Riya

seticümhur Bandosu - Şef: İh -
san Künçer) 1 - Meyerbeer -
Le prophete operasının marşı 

2 - Lincke - Mehtap (Vals). 
3 - Saint - Saens - Kahraman
lar marşı. 4 - Puccini - Mada
me Butterfly operasından fan -
tezi. 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05; Müzik (Mozartın 

iki uvertürü - Pi.) 
Saat 19.15: Türk müziği: (İn

ce saı faslı.) 
Saat 20: Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 20.15: Konuşma. 

Saat ?0.30: Türk müziği: 1 -
Salfilıattin Pınar - Hüzzam şar
kı - Aşkınla sürünsem. 2 - Sa
lahattin Pınar - Hüzzam şarkı
Seviyordum onu. 3 - Faiz Ka
pancı - Hüzzam şarkı - Bük -
lüm büklüm sırma saçın. 4 -
Halk türküsü. Karanfil oylum 
oylum. 5 - Keman taksimi. 6 -
Cemil Bey - Muhayyer peşre
vi. 7 ·_ Tamburi Ali Ef. - Mu -
hayyer şarkı - Feryada ne ha -
cet. 8 - Arif Bey "7 Muhayyer 
şarkı - İltimas etmiye yiıre. 9-
Şevlti Bey - Muhayyer şarkı
Hicran oku sinem del~r. 10 
Muhayyer saz semaisi. 

Saat 21.10: Haftalık posta u
lusu. 

Saat 21.25: Neşeli plaklar - R. 
Saat 21.30: Müzik (Saksofon so
loları - Nihad Esengin) 

Saat 22: Müzik (Küçük orkes
tra - Şef: ecib Aşkın) 1 - Wal
ther Schrader - Akşam üzeri 
(Hazin parça) 2 - Ganglberger 
- Küçük flüt için konser par -

nun gibi sizin de boynunuzda 
yünden bir atkı var. 

Mösyö Dowens: 

- Hala anlıyamıyorum, dedi. 
- Beni dinleyiniz. Neden do-

layı talili olduğunuzu size izah 

edeyim ... Katil, sizi takip ettiği 
ıaman sırtınızı şaşırdı. Emin o
lunuz. Bu bıçak darbesi sizin sır 
tınıza indirilecekti. 

Mösyö Dowensin kalbi şimdi • 
ye kadar bütün hücumlara mu

kavemet etmişti, fakat bu sefer 
dayanamadı.. adamcağız, bir kol 
tuğa düştü. ağzı açıldı ve rengi 

kıpkırmızı oldu. 

- Su! Su! diye haykırdı. 
Kendisine bir bardak su ge • 

tirdiler, yavaş yavaş içti .. teni • 
nin normal rengi yerine geldi. 

- Benim mi?? Benim sırtıma 

mı indirilecekti? 
Mösyö Crome: 

- Evet... Yegane izah lmk§. -
nı, budur. 

Dedi. 
- Bu herifin, bu veytan bo • 

çası. 3 - Ganglberger - Kuçuk 
flüt için konser parçası. 3 -
Ganglberger - Benim küçük 
teddi ayım (Saksofon parçası). 

4 - Fritz Recktenwald - Grı.

zingde potpuri. 5 - Gerhard 
Winkler - Donna şikita - İs -
panyol uvertürü. 6 - Rich. Heu 
berger - Şarkta süitinden -
Rakseden kızlar. 7- Adolf. Gru
now - Berlin Viyana valsi. 

Saat 23: Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat, kambı -
yo - nukut borsası (fiyat). 

Saat 23.20: Müzik (Cazband
Pl.) 

Saat 23.55: - 24: Yarınki 

program. 

: ...................... : 
f •1.~. ~e.':.~~! .!~~t~~~:.f 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziğı: 1-

Muhayyer peşrevi. 2 - Sadet -
tin Kaynak - ~ubayyer şarkı

Seni ey dil. 3 - Sadettin Kay -
nak - Muhayyer şarkı - Adı -
na and içerim. 4 - Ut taksimi. 
5 - Lemi - Uşşak şarkı - Ru
hunda buldum. 6 - Lemi - Uş

şak şarkı - Neler çektim neler 
canan. 

Saat 13: Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14: Müzik (Karışık 
program - Pi. 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05: .Müzik (Melodi • 

ler - PL) 
Saat 19.15: Tii{k ınüziği (Fa

sıl heyeti). 
Saat 20: Memleket saat ayan, 

ajans \"e meteoroloji haberleri. 
Saat 20.15: Konuşma (ziraat 

saati). 
Saat 20.30: Türk müziği (Halk 

türküleri). 

Saat 20.50: Türk müziği: 1 -
Osman Bey - Hüzzam şarkı -
Neşeyabı liltfün olmn. 2 - İs • 
hak Varan - Hüzzam şarkı -
Bilemem ben de nasıl düştüm. 

3 - Ahmet Rasim - Seg8h şar
kı - Benim sen nemsin ey dil
ber. 4 - Ayaş halk türküsü Ay
va çiçek açmış yaz mı. 5 - Ma -
hur türkü - Tepeler tepeler. 

Saat 21.10: Konuşma. 
Saat 21.25: Neşeli plaklar-R. 
Saat 21.30: Müzik (Schumann 

- Piyano konsertosu, çalan Al
fred Cortot - Pi.) 

Saat 22: Müıık (Küçiik orkes
tra - Şef: Necip Aşkın) 1 -
Franz Li~t - İkinci Macar rap
sodiis. 2 - Hanns Löhr - Büyük 
Vals. 3 - Tsehaikowsky - Ha -
zin şarkı Opus 40 No. 2. 4 - J. 
Brahms - Macar dansı No. 17.5 

- Knudage Riisager - Bir en -
termezzo. 6 - Rubinstein - Kos
tümlü balo süitinden Napoli ba
lıkçıları - 7 - Hanschmann -
Lautenschl~er Yıldızlara 

doğru (fantezi) 9 - Hanns Löhr 
- Düğün marşı. 

Saat 23: Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat, kambi -
yo - nukut borsası (fiyat.) 

zuntusunun. bu kana susamış 

delinin beni öldürmek için ta -

kip etmiş olduğuna inanıyor mu 

sunu?. 

- Öyle.. l 
- Allah .. Allah.. benden ne is 

tiyor? .. 

Müfettiş Crome. 1 

- Bir mecnunun aki!Ane ha -

rekette bulunması beklenemez 

ya .. 

Nihayet sükunet bulan Mösyö 

Dowens: 

- Allaha bin şükür, dedi. 

Kalktı .. adeta on yıl ihtiyarla

mıştı. 

- Artık bana iblly-acınız yok

sa, müsaade ediniz de e\'İme gi -

deyim .. kendimi fena, çok fena 

hissediyorum. 

- Nasıl isterseniz Mösyö Do· 
wens. Evinize sağ ve salim dön
meniz için, arzu ederseniz size 
bir polis memuru terıfik edeyim. 

(Arkıısı t•ıır) 

Saat 23.20: Müıik (Cazband 
- Pl.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog -
ram. 

ı-.................... ı 
ı 14 temmuz Cuma ı : ...................... : 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12-35: Türk muzıği - PL 
Saat 13.: Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14: Müzik (Karı -

şık program - PJ.) 
Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Wagner 

Meistersınger operaı;ırun uver -
türü - Pi.) 

Saat 19.15: Türk mii.ziği (Fa -
sıl heyeti). 

Saat 20: Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.15: Konuşma (Hafta
lık spor senisi.) 

Saat 20.30; Türk müziği (Saz 
eserleri \"e muhtelif şarkılar) 

1 - Mahmut Celale tin Pa a -
Hüzzam şarkı - Kerem eyle 
mestane. 2 - Lemi - Suzinak 
şarkı - Yeter hieranlı sözler. 
3 - Lemi - Hıcazkar şarkı -
Son aşkımı canlandıran, 4 - Le
mi - Rast şarkı - Tok mu cana 
aşıka hiç mürvetin, 5 - Meh -
met Nasıp - Rast şarkı - Öyle 
yaktın '<i beni 

Saat 21.10: Konuşma. 
Saat 21:25: Neşeli plaklar 

R' 
Saat 21.30: J.',1üzik (Radyo or

kestrası - Şef: Praetorius) 1-
Haydn: Senfoni sol majör. Nr. 
100. 2 - Adam - •Sij"etais roi. 
operasından uvertür :ı - J oh. 
Strauss: Kayzer valsi. 

Saat :ô!!.30: Müzik (Opera ar -
yaları - Pl.) 

Saat 23: Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat. kambi -
yıo - nukut borsası fiyat.) 

Saat 23.20; Müzik (Cazband
J.>1.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog -
ram. 

iis7e~;~;c~;~·rı;r·ı 
: ...................... : 

Saat 13.30: Program. 
Saat 13.35: Türk müziği: 1 -

Şehnaz peşrevi. 2 - DellAI za
de - Şehnaz şarkı - Etmedin 
bir IA!ıza ihya. 3 - Şemsettin 

Ziya - Şehnaz "81"kı .:... f~m al· 
dandım hem almattım. 4 - Leml 
- Hicaz şarkı - Neşem emel.imıı 

5 - Sa!Mıattin Pınar - Hloaa 
şarkı - Yüzüm gülse de ku:l&tlo 
6 - Saz semaisi. 

Saat 14: Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 
~aat 14.10 - 15.30; Müzik (Ha

fif müzık - Pi.) 
Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Kabare -

Pi.) 
Saat 18.4.5; Müzik (Küçük or

kestra - Şef: Necib Aşkın) 1 -
Willy Koester Hind ninnisi. 2-
Bahar sesleri. 3 - Hippmann-
Seyahat şarkıları (fantezi). 

Saat 19.15: Türk müziği (İne• 
saz faslı). 

Saat 20: Memleket saat aya • 
rı, ajans ve meteoroloji haber
leri • 
~aat 20.10: Nt!§eli plaklar -

R. 
Saat 20.15: Türk müziği (müş 

terek ve solo taganni) 1 - Şeh

naz puselik peşrevi. 2 - Lemi
Şehnaz puselik şarkı - Narı fili> 
kat şule paş. 3 - Sedat Öztop ·, 
rak - Şehnaz puselik şarkı -
Cuş edip göz yaşı. - Deniz oğ
lu - Şehnaz puselik şarkı -
Yolun bulamam. 5 - Arif Bey 
- Hicazkar şarkı - Bir halet 
ile. 6 - Latif Ağa - Hicaıkiır 
şarkı - Gönlümü bir tıflı dil -
baz. 7 - Mahmut CelıiC!ettin pa 
şa - Karcığar şarkı - \'ah me
yusu. 8 - Rahmi Bey - Bayati 
Araban şarkı - Bana noldu de
ğişti 9 - Suphi Ziya - Muhay
yer şarkı - Titrer yüreğ. 10-
Dede - Gülizar ~ark, - Bi\•ch 
bi çeşmi bid'at. 

Saat 20.50: Konuşma. (D« pos 
ta kutusu (ecnebi dillerde) 

Saat 22.30 Miızik (Opernt se

leksiyonlan - Pi.) 



İKDAM 9 - Temmuz 19 

SÜMER BANK 
YERLi MALLAR PAZARLAR! MOESSESESİ 

MERSiN ŞUBESİ 
Yeniden tevıi edilmiş ve 10 Temmu•da satışa başlıyacaktır. 

Kastamonu Nafıa Direktörlüğünden/ 
1 - Kastamonu vilayet merkezinde projesi mucibince yeniden 

ill§a edilmekte olan Adliye binasıhın 938 yılı içindP yapılan temel 
kısmından gayri yapılacak 59940 lira 71 kuruş bak•yye keşif bedelli 
kısmının ikmali için yirmi beş bln lirası 939 büt.çesiı,den ve otaz dört 
bin dokuz yüz k1rk lira yetmiş bir kuruşu 940 biıtçesinden verilmek 
üzere kapalı zart usulile ve bir a, müddetle eksiltmeye çıkarıl • 
mıştır. 

1 
8UG0N 
KUMP>AOASINA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma Eksiltme 
Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun 249.000 parça çamaşır yıkattırıl

ması ve ütülenmesi işi tanzim kılınan şartnamesi mucibince kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 7 /7 /939 Cuma günü saat 15,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komis

yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 8.095 lira 74 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 607 lira 18 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün Fuatpaşa türbesi karşısında 

leyli tıp talebe yurdu merkezinden alabilirler. 

5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka

nunda yazılı vesikalar ve şartnamesinin F fı)<I'asında yazılı vesaiki 

ve bu l§e yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ha

vi teklif zartlarını ihale saatlerinden bir saat evvel makbuz muka-

bili komiayona vermeleri. c4457> 

lstanbul Emniyet Sandığı DirektörlüöUnden 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Mehmet Emin varislerine 

ilin yoll!e tebliğ 

Bay Mehmet Emin (Mükerremin oğlu) Tarakçılar Dayahatun 

Merdivenli çıkmazı eski ve yeni 2 numaralı dekakin havasının 

müştemil kagir bir evin tamamını 

Blrinei derecede ipotek göstererek 4/1/936 tarihinde 22003 he

sap numara6ile sandığımızdan aldığı (4.10) lira borcu 20/9/938 ta -

rihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber 

borç (868) lira (93) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı ka

nun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olu -

nan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametga

hına gönderilıniş ise de borçlu Bay Mehmed Emin Beykozda Yalı
köy Mezarlık üstünde 8 numaralı hanede öldüğü anlaşılmış ve teb 

liğ yapılamamıştır. Mezkdr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde 

tebligatın ilin suretıle yapılmasını &ınirdir. Borçhı ölü Bay Meh 

met Emin mirasçıları işbu ilin tarihinden itibaren bir buçuk ay 

içinde Sandığımıza müracaatla murislerlnlıı borcunu ödemeleri veya 

kanunen ke.bule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri lizımdır. 

Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul dai -
resinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkfrr kanuna göre 

Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler aliltadarlarca bilinip ona göre 

hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliğ makamı-
na kaim olmak üzere keyfiyet ll!n olunur. (~79) 

2 - İhalesi 17 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 de Kastamo
nu Nafıa dairesir.de toplanacak eksiltme komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebi]mek için ihale gününden bir hafta önce 
taliplerin bulwdukları vilayete resmen müracaa; ederek evvelce 
Nafıa Vekaletinden almış oldukları müteahhitlik vesikasile bu in
şaatı yapabilecelderine daır alacakları ehliyet vesikası ve muvakkat 
teminatı olan 44~5 lira 55 kuruşun Kastamonu maliyesi hesabııra 

herhangi Ziraat Bankasına yatırılması ve 939 T. C. Odasınca tescil 
edilmiş bulunm~sı şarttır. • 

4 - Taliplerin gönde«ecekleri teklif mektuplarHr birlikte 3 üncü 
maddede istenilen vesaiki ıhale gü nü ihale saatinden önce komisyo
nuna gelmiş bulunması ve vaktin de gelmiyen tekılf mektuplarının 
nazarı dikkate ahnmıyarak sahiplerine reddediJec<ktir. 

5 - İsteklile~in bu inşaata ait proje ve keşif v~ bütün şartname 
!erini İstanbul, Ankara v~ Kastamonu Nafıa Müdürlüklerinde gö
rebiJecekleri gibi daha fazla tafsilat istiyenlerin b•r mektu;ıla Kas
tamonu Nafıa Müdürlüğiınden sorabilecekleri nan olunur. •4612• 

Adapazarı A~liye Hukuk Hakimliğinden: 
M. aleyh -: Adapazarmm İbnahlm bey mahalesinden Abdullah 

oğlu Hüseyin. 
Davacı -: Adapazarı İbrahim bey mahallesinden MevHit kızı 

Hayriye tarafından aleyhinize açtığı boşanma d~vasından dolayı 

namınıza yazılan davetiye ile arzuhal örneği sekiz ay evvel semti 
meçhule gittiğin zden bahisle teb l!gat yapılmamış ve davacı vekili 
tebligatın ilanen yapılmasını talep etmiş ve bu sebeple muhakeme 

15/9/939 cuma Sh"t 10 na talik edilmiş ve davetiye ile arzuhal sureti 

muhakeme sal-Onuna ilsak edilmiş olduğundan tarihi ilandan itıba

ren on beş gün zarfında cevap vermediğiniz ve mezkılı gün ve saat

te hazır bulunm&dığınız veya kanuni bir vekil göndermediğiniz 

takdirde muktazi muamele yapılacağı tebliğ olunur . •4650· 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Merkezimize ait Galata motörünün tekne ve makine ak -
samı açİk eksiltme ile tamır ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli c659. liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
Fenni şartname, idari şartname. 

4 - İstekliler bu şartnameleri •4• kuruş muka.\ıilinde merke • 
zimiz levazımından alabilirler. 

5 - Eksiltme 25/7/939 salı günü saat 14 te Galatada Karamus
tafap~a sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 49 lira 43 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin 2.ı!O sayılı kanunda gösterilen ve

sikalarla en aşağı 1000 liralik bu gibi işleri yaptıklarına dair vesi 
ka göstermeleri şarttır. c296h 

iKDAM 
Abone Şartları 

Seaellk 

1 aylak 

1 aylak 

1 • 

DAHlLl HARİCİ 

1200 Kr· 2300 Kr. 

100 Kr. 165t Kr. 

100 Kr. 100 Kr. 
100 Kr. 

iL AN 
TI.'K stlTUN 
SANTİMİ 

İÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 
BAKER mağazalarının sattığı 
kostüm ve pardcsiller, em -

salsiz bir biçimdedir. 

SAGLAM 

ŞJK 

ucuz 

Blrlnd Sahife 

ikinci Sahife 

t} çüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 

5 - 6 ıncı sahifeler 

'J - 1 inci Sahifeler 

'°° k1U'Uf 
Z50 kuruı 

zoo kuruş 
100 kuruş 

50 kuruş 

•• kurut 

TESiS iARIHI 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

\Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE KASASI,, 
Çok müsait şartlarla sayın muşteriletinıizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Hali hazırda piyasamızın en 
zengin çeşitleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsaid şartlarla 
satılmaktadır. 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜT AHASSIS 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri : Pazar 
hariç her ıriln 2.5 • 6, Salı, 
Cumartesi 12 • 2 5 fıkaraya 

Doktor eyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

Gazefeml:ılde 1leljrttl;rfe

cek bl]cümle ticari ilanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında ilancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 40127 

....... "' ... '"' ........... ,,,,,o, ... :Wi;O '"' 

Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baş 
1Auharriri : Ali Naci KARACAN. 

Basıldıiı Yer: Son TeJıırat Basımevi . .. .... .. ,o, ,o, 

lstanbul Sıhhi Müess86eler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri için 1100 adet yün ve 3000 
adet Fildekos fanila ile 3000 adet Fil.dekos don kapalı zarfla eksilt

meye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 17/7/939 Pazartesi günü saat 15,3()> da Cağaloğ

lunda Sıhhat ve İçtimai Muvaenet Müdürlüğü binasında kurulu ko
misyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat yün fanila 175, Fildekos fanila 60 Fildekos 
don 55 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 403 lira 12 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün Fuat paşa türbesi karşısında 

Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezin den alabilirler. 
5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka

nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvalııkat garanti mahbuz 
veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatin 
den bir saat ~vvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. (4790) 
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lstanbul Defterdarlığından : 
Bronzdan mamul beş kuruşlu klarla yüz p.ıralıkların ve nikel 

kuruşların 1 Kanunusani 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmı~ 

olmasına rağmen yine bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak ka,. 
bul ve istimal eldUdiği haber alınmıştır. 

Bu paraların nihayet 1 K. sanı 1940 tarihine kadar vergi vesair 

borçlar mukabil\nde malsandikla rınca kabulü mümkün olup ahar 
bir şekil ve surette tedavülüne lmkfuı yoktur. Binaenaleyh halkı!) 
zarar görmemesi ve tebliğ hl!Mı na harekı>tle kanuni takllbata dü· 
çar olmaması için keyfiyet JJAn olunur. ( 4818) 

inhisarlar Umum MlldUrlllöünden 
I - 19/VI/93il tarihinden itibaren kapalı zarfla ihale olunacağı 

ilan edilmiş olan 7-5000 adet yüz kiloluk üzüm çuvalına talip zuhur 
etmediğinden yeniden değiştirilen muhammen bedeli mucibince 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur, 

II - Muhammen bedeli c84500> lira muvakkat teminatı •2587.50• 
liradır. 

III - Pazarlik 14/VII/939 cu rna günü saat 14 de Kaba taşta Le
vazım ve Müılıayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamesi el 72• kuruş mukabilinde Levazım şubesi V'E?Z

nesinden ve İzmir Ankara Baş Müdill'lüklerin<len alınabilir. Ve nü· 
mu ne de görülebilir. 

V - İstekliler % 7,5 güvenme parasUe birlikte pazarlık için ta-

yin olunan gün ve saatte mezktir komisyona gelmeleri. .4957. 

1 ISTANBUL BELEOIYESiNDEN 1 
100.000 adet parke taşı 11.000 lira tahmin edilen bedel üzerinden 

şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. İlk teminat mik· 
darı 825 liradır. İhale 10/7/939 Pazartesi günü saat 14 de daimi en
cümende yapılacaktır. Keşif, proje ve şartnamesi zabıt ve muame
lat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 939 yılına ait Ti
caret Odası vesikaları ve teminat makbuz veya mektupları ile iha
le günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (4667) 

Maarif Matbaası DirektörlUgUnden : 
Muhasebe bürosu devlet kitapları hesap işleri kadrosunda mün

hal iki hesap memuru yardımcılığı için askerliğini yapmı-ş, yaşı o
tuz beşi. geçmemiş ve en az orta tahsilini bitirmiş olan isteklilerin 
17/7/939 pazartesi günü saat 15 de yapılacak imtihanda bulunmak 
üzere vesikaları ile şimdiden müdürlüğümüze müracaatları. 

Yicaret mektebi mezunları tercih olunur. •5013. 

lstanbul P. T. T. MudurlUgUnden 
Arna·vutköy P. T. T. Merkezi binasında yaptırılacak bazı tami

rat pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 12/7/939 Çarşamba saat 15,30 
da İstanbul B. postahane binası ali katta müfetlişJi.k odasında topla
nacak alım satım komi<;y<ınunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 344 lira 9 kuruş muvakkat teminat 25 lira 81 
kuruştur. 

Taliplerin keşif ve şartnamesi ıı.i görm<"k ve muvakkat teminat
larını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari 
kalem levazımı kısmına pazarlık gün ve saatinde de pazarlık gün 
ve saatinden 8 gün evvel İstanbul vnayetinden alınacak bu işe 
benzer iş yaptıkları hakkındaki ehliyet vesikasile birlikte komisyo-
na müracaatları. 4806) 


