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Buğday piyasası bir günlük 
inişten sonra dün tekrar yükeel 
meğe başlamııtır. Dünkü aatl§
lar ekmek yapunmda kullamlan 
birinci ve yumupk beyaz but • 
daylar üzerinde olmuttur. 40 
ton Sıvu malı yumupk buğday 
6 kuriış 17,5 paradan muanıele 
IOrmÜ§tür. Bu fiyat iki gün ön
c!kilere nazaran 7 ,5 para kadar 
hır fazı.tık göetermektedir. 
~dolunun bir çok yerlerine 

yağmurlar düpeğe başlatnlftlr. 
Bu yoldaki sevindirici haberlere 
rağmen buğday piyasasmm yük 
•bnctk iatidadmı göstermesi, 
tehridıize az mal gelmeıinc\en 
dofnıuttıtt Dün yalnız Karabi
ga ve Bandırmadan 27 ton eert 
buğday ,gelmiştir. 

.. ~.aptı~ımız tahkikata göre, 
b~tün mesele, endişelerin he -
naz t~ giderilmemit ol
mıamdadır. Ziraat baııkasmm 
a~lara ıirmeyifi tecimeoleri 

:mı:::-

'il!"' 

bu yolda yeniz bir telqa dil§ilr
mektedir. HıdbUki, İıtanbuJda 
10D haftanm ticari buğday sto
ku resmi kayıtlara nazaran, 
17912 tondur. Bunun haricinde 
değirmenlerde de 7 bin tondan 
fazla buğday ve un bulunmakta
dır. 

Diğer taraftan n:arh komisyo
nunun telbit ettiii fiyatlar üze
rinden ekmek satışına dünden i
tibaren bqlanmıştır. Evvelce 
~ğmUz gibi ekmek ve fıran
calaya birer kunıe zammedile -

fArkau 5 incide] 

Bava teblikemıe kaiıı koymak -t' tllJn tle H-K-ı
blıl §illesinde biyU: bir topl. 7ajlıldı. Bu topluııya ait tal· 
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ıey r. 
Bir çoldan dünya icin fena derler. 

Hayır r Dünya çok güzeldir, hayat 
pzeldir. Ben azanıi derecede bir op
timiatim. Optimist bir adamın ihti· 
yarlamaıma imkan yoktur. 

Maell ben eskiden oyun oyrar
dma. Kaybım ela hazan 1000 lirayı, 
ıooo lirayı bulurdu. O zaman eve dö
nerken: 

- .. Ya mazallab kanser olsaydım. .. 

Dün l&bah sİI yüzünden li -
manda bir kaza olmuf, Akay i
daresinin Maltepe vapuru Ada
dan tıtanbula gelirken Fener. 
bahçe önünde karaya OturDlUf-
tur. 

Hldise etrafmda aJdığmm 
tafıilitı yonyoruz: 

Bir doktor karpma çıkıp bu haatahk 
6000 - 7000 liraya tedavi edilir, de
seyc.tr. •• ,. diye dilftiDUrdibn.Hem ricu
dum sat. kaybım da nibayet bir iki 
biıı Ura r Emin olun eve dhdüjUım 
zaman neıemi kafbetmit değildim.,. 

Bizim ailelerin mutfağmdan tu. 
tun da salonuna, mmlufuna kadar 
her fCYİ uıileftirmek lbmiclu'. Bil
haua mutfap 1 Eskiden bir latanbul 
mutfqı Vlfdı. Fransız denilen mut· 
faktan tiltmıdll. ~ paraudıktan 
bu mutfalr tatbik ~ kabil dellL 
Alaturka mutfalr, alaturka ,_... 
PİfmİI zeytinyallı laartmalmr, bflda 
bunlar mideleri harap ediJar. Mide
nin rolü çok mWıimdir. Mide bcmık
lutu ile sinirler, m il f e k k i r e 
baflll i!Jemesi, hepsi alikadardır. Al: 
lenin saadeti için mutfağı düzeltmek 
lhımdır. Bir ecnebi memlekette n- l 
kara bahk iıteneniz,onu tereyağında ~ 
kızartıp ıize getirirler. Halbuki biz 

Kea naaal oldu? 1 seferini Japan Ma1ıepe ~ 
Büyilqcf8Pan İatanbula ilk Marmarayı ve = 5 ~~ 

1 $~ 

. , 
yanmıı zeytinyaida ~ Oldu 
mu ya?,. 
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Hastahanelerden gönderilen 
ölUm ihbarnamelerinin bazı nil· 
fus idareleri tarafından kaydo • 
luıunadıgı ve bu yüzden hasta
hanelere olan müraeaatlarm ço
ğaldığı görülmüştür. Bu gibi ıi
kiyetıere meydan vennemek i
~n niifuı memurlannm kayıt -
lan muntazam tutması alaka· 
dar makamlara yayılmqtır. 

KOltUr kurulunda yeni 1 Florya pllJı 
çalt9ma hedefi Florya plijınm baymdırhk iş 

KllltUr Bakanbjı Mmt Talim ve ·terine devam edilmektedir. Şar- ne:.: ~=~:'1~~=.-:'. =~~W Terbiye daiteünin adı ''KUltür Kuru- b kil" Hıl-· ı.ı:ı.-. - 1 

ıu• olarak \lelittirilmittir. Kültür ku ~y ve 1 illll~t ve pr e~~u p.uar günü Çınarcığa yapılacakta'. 
admıun Uy~eri altı olarak tesbit edil· dün Floryaya gıderek tetkikler- Gezintinin evvelki senelerde yapdan
mlftil'. Altı azadan baJka bir de bat· de bulunmuşlan:br. Floryanm lardan daha güzel olmaama çalıtıla -
kaa vardıt. Bu heyet Ktiltilr Bakan- su ihtiyacını temin için bWunan calrtır. Nezaheti temin için içkiye qıü· 
lıjtıun Umt .istipre heyeti mahiyetin.. memba suyu lıaznai ~da uade edilmiyecektir. 
ele o1a~. Bu he>:et >:~ m~ep- yapılan faaliyet bitmek lzere _ • Etibba odamnm dıt kıtmmm ta
lerde tedrıı ve terbıye ıtlenle ugrq- d' Veril malOm ta öre ba miratma ba11ammfm .. Bina altnıdald 
ımyacak, çatııma eahaaııu ıenişlete - ır. en . . a 1 . cWklr.inlar bozulacak_ binaya ilbe 
rek~ halkın Cumuriyet eutlarma gö- aym sonunda 8\l lfl tamamen bi yapdacak ve aynca bir kiltiiphane ku· 
re hurrlatümaıı İ!lini yapacaktır. Bu· tirilmiş olacaktır. lııfaC:aktır. btUphane, doktorlara ve 
nun için. birçok yeni tedbirler ~ma- Diğer tara~ elektrik ter· btUıutıa Tıp talebelerine daima açık 
calmt. ıatltUr kurulu ba.ıı tetkikatta tibatı iti sonaç~. Bir bulundurulac:aktıt. 
buhmmıktaclır. iki güne kadar cereyan gelecek· * Çocuk esirJeme kurumu vilayet 

tir. idare heyeti diki 1Ut on altı buçukta 
Avrupada okuyan hakimler Telefon konupnalanmn önü- toplandı ve ban kararlar "eı-di. 

Y ta.- cm1 k tl muz·· dekı' .,, • .,•rt-: ~-•---.ı... * lstanbul Emniyet dire~lüiü a..-ucı m e e er Tıp fakülte· -- - --.-.r--.• 2 inci ıube direktöril Demirin. mün· 
ferinden me=ıı olan hekimlerin TUr- ve yol faaliyetinin de 1 temmuz hal olan Edime emniyet direkwrlü· 
kl:yede .,, gibi tartlar altında doktor· da bitirileceği haber verilmek • ıune tayini umulmaktadır. 
lN 1'Pil>ilecekleri lıtanbul Sıhhat Di tedi * lapanyada Pedro Caracamo Te • 
rcktCSrlUIUne ve İstanbul Tıp Fakül· r. dm Ajanı Tiirkofiae miltacaat ederek 
teline b dirilmiıtir. Bu vazıyette o- Şekeri unk;.. .... a. fiyatla memleketimizden ta.,.an tuyli a1ınak 
lan kimaelerin mezun olduklan yaban ~ .. ..a. ı •• -e:ar.ı .. ı bilA:-:. · Ofla b ü 
er fakultelerin den proıramlan tet· satanlar ·-~... ..........,tir. um ra-
kik edilecek ve bizim fakültemizle ay caatı aJtbdar tecimenlere blldirmif, 

Şeker ucuzladrktan sonra ba- bU ltuıulta tetkikata bqlanmqtır. 
n1 programı takip eden fakülte meı:un "!T:."' * Uç J!f.ru'Or ıehrimisde bulunan 
1at'mı beldmlik mUeaade1i verilecek zı kimselerirC ıntiliir _yapt;ıklan 

11
,
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_,. a1'tilti Lilwı Gilh ve Dorothi 

tir. Tahlil vaziyeti bafka tekilde olan görulmüştür. Bu cümleden ola- Gish hemfireler dttn 1a9ah Viyana va 
beldmter, bir jilri hey.ti bunınında k b" k du'-'·-*-'--da , __ . purile -ı....:-: • .1eıı a·-•-ıar ve Pi-
inıtiltana tlbl tutulacaktır. Bunlar, me ra ır ço wuuuwu te~nn ,~...__.. , • ._....,., 
zun oldukları fakUltede okumadıkla- yirmi ve bazı yerlerde de altmıf reye gltmif1erdir. 
n n bizim programJanınuda mev· * Şehrimi&de bulunan Franaız tor 
cut denlerden n vereceklerdir. para fazlaya aatıldığu;ıa te- pidosu Amirali Rive ve eml ~eri 

BUDA 
BENDEN 
1 

ÇiZMEDEN VUK~RISJ! 
Çizmeyi bilininiz, uzun koclı9" 

lu bir ayakbbJdır. Ç&n'ıedd 
yukarı çıkmak hiklyesini ~ 
dinleoıipitıizdir elbet. Ressamt 
ayağı çi21JDCli bir dm l'elftli 
yapmış. Bir kundura boyacrsı bil 
resmi gömiiiş ve 9izmedeki pr
rrltdann yantıı oldufunu ressa
ma söylemiş. Resıan, boyatmın 
kritiğini doğru baknuf ve pitd• 
tıları düzeltmig. Bınun üzerine. 
boyacı: "lyi ama, demiı, panta
londaki ktrrtııklar da yanlı§/' 
Reuaım kıariıı birdenbire: 

- Y oo ! diye hayılarmı§, çi.z· 
meden yubn çıkma t 

lşte o gi\n bugündür bu "çiz
meden yukarı çıkma" aöziiail 
önüne relen kullamp durur. 

Oysa ki. kundura boyaıcm ııa
den yalıuz çimledeki boya pı· 
nltdarmm ym;Uıfhğmı aaJar öa, 
pantalondaıki ~ddamı biçim,. 
~liğini anlıyamaz? Ya, ger• 
~ pantalo~ lsmtddarı 
bir terzi :göziinıe lilzUın ga.ttr-
miyeceık laiıdar, tx>yacmm da~ 
rebileceği derecede yanlı§ ~l
mişse? BoYKI; "Ben bOyacıym:ı, 
aklmı gerisine emıez" diye ağ• 
zım açırnasııı mı? EP.r ~ 
üatüne ödev olmıyaıı t«Ylere ka· 
rıpnasm, derseniz; ı~ d!t ~ 
nıada panı.JOn.dlti. ~lat..~ 
n g9recek bir tem olmadtiı 
için boyacuım dilinden kurtul • 
mak iı·~ bir acemi veirOtbk 
resaamdan bqka bir Jt'Y delil• 
ıiniz demektir. 

Orhan SEUM 

Kıdem zammı alaoatc 
atretm .... er 

Bu yıl tıı,ııbal Dk tedrllat iDu& 
liınlednden 250 llrttmnYblem ~ 
ım alacalrlardır. Yeni •ııdeadar T.tpi
nievvelden itibaren verilece~. l• 

tanbul KUltUr Bakanlriı ktdem a1aalr 
öpetmcnlcin U..W J&pmlf vı Mı.. 
kanlıia c&ıdermiftir. 

,~=~liS~rD!Jl=mn•c~ ""-! e e ıye cı ti göz~tt =::,.. 4 -'-~~ ""'~".,.""""'~' -. ~'""'~~~: 
almıt Ye derhal takibata başla· malyetbe birlikte ıehfrde bir gezinti 
mıştın Esnaf sıkı bir koııtrola yapmıt. milzeleri, camileri ve diğer 'U'niversite talimatrıanıesttı~ 

göre doçentler bir imtihana tabi 
tutulacaklardır. Bu imtihanla • 
rm nasıl yapılacağına dair fakül 
te profeaörler mecliaince bir 
program hazırlanmıştır. 

Rektör A vrupadan geldikten 
sonra bu program tetkik ve tas
dilc edilmek üzere Kültür Ba -
kanhğma- gönderilecektir. 

Llklr fiyatlarının lnecell yok 
Dün bir gazete prap, li· 

kir, vermut gibi içki çeşitleri ü
zerinde inhisar idaresinin fiyat
tan dÜfUrmek kararını aldığını 
haber veriyordu. İnhiiar idare
sindeıı böyte bir karar verilme
difini dün. öğrendik. ıLikör fi· 
yatları indirildiği takdirde inhi
sar gelirinde 16,000 liralık bit 
açık olacaktır ki bu yektln fiyat 
ıarı: Celil . ancak b~ yoldaki ta • 
aaftUrfan .Uya düflinnektedir. 

Bir an, dütUndüm ve derhal 
kararımı verdim: 

tabı• tu .... ,_ ........ dır. İhtitdr ... ıesiletek yerleri dolqmlftır. 
1.1ı111u111H• .1- • tttanbu1 babkhaneainin modem 

panlar fiddetle caalandmlacak bir baldı:: aksiyonu haline getirilmesi 
J.ardır için bul delifilı::li1ı::l yapılacaktır. 

• Bir mUclclet evvel gönderilen rapodar. 
Diğer taraftan tekerli mamu- Elmnoad Bakanhtınca g6zden geçiril 

litm ela fiyatlanmn ucuzlatıldı- mit "• bir proje huarJanmıama bat· 
fuu yazmııtık. Bu cihetten de lanmıttır. 
bazı kimselerin eaki fiyatlar ü • • Duıı hastalıimdan korumnak 
zerinden saıı. y,aptıklan görül- ~in yeni yapılan amuluaal anlqma 
müttilr. Belediye bu cihetten de tstanbul Sıhhat Bakanbpaa blldiril· 
derhal faaliyeU ,,~~ek i•in hi· miftir. Bu anlqmada birçok yeni hü-

·~-- -s lı::Unıler .ardır. 
le tarafma sapanlan tiddetle * Baro riyaseti yeni Kazanç kanu-
cezalandıracaktır. nu mucibince avukatlann kazanç 'YB· 

San'at mekteplerin• leylf 
talebe a~ınaoak 

Huıual idaftlerdea a1marak Kut -
tik' Bllcanhima ballanan ıDuhtelif 
VUAyetlerdeki mmtaJra unat okulu 
için, BlbnlıJı:: yeni bir kadro huır· 
Iann,tır. Bu yıl kadroya ıBre, bazı 
prilat altında bu mekteplere leylt 
meccani talebe almacaktır. Bu yıl alı· 
nacak talebe uyısı, ceçen yıllardan 
daha fazladır. 

ısiyetlerini tetbit için kendilerinden 
ayrı ayn lıahat almaca karar venııif· 
tir. Bunu .. için baıoda bir toplantı ya 
pdma11 ihtlm8li vardır. 

• Yeni kuan~ kanwıuna clolıtOr, 
elitçi. dit hekimi, ebe ve kimya~ 
rin IUUflara aynlmasmı Etibba Ddaaı 
yapacaktır. Etibba odası. bu lf ltMkıft 
da Maliye tahakkuk ıubeletmdeıı 11\111 
Jdnıat iıtemiftir. Bunı. ge~en 
ıonra tnUfiara aynlma ip yapıJ~ak
tır. 

• Yunan tefiri ~uloa P· 
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KENDi KENDiMiZE 

Nafta 1 in! 
Şu bildiğimiz naftalin ... Ecza 

depolarının vitrinlerinde kimse 
nin yüzüne bile bakmadığı, kilo 

~ziz Hüdayi AKDEMiR su 20 kuruşa satıldı.ğı için ne ka 
----------- dar lüzumlu bir mata olduğunu 

BiZiM HAiNLER bir türlü anlayamadığımız naf 
talin yok mu? 

ÇAllYORUZ 

işgal ile Beraber istanbulda ve Ulaşa
bildikleri Her Yurd Parçası Üzerinde 

Hainlik ve Casusluk Başlamıştı! 

Bütün İstanbul, şimdi onun 
hasretini çekiyor: 

- Ah, bir kilocuk, yarnn ki
locuk naftalin ele geçirsem .. di 
ye koca şehri depo depo, ecza
liane eczahane dolaşanlar var. 

Mevsim, göç mevsimi... Göç 
olmayan evlerde bile, bugünler 
bir faaliyettir gider. Halılar, ki 
limler denk yapılır, kışlık eşya, 
birer birer sandıklara yerleşti -
rilir. 

kurtulabilirdi. Bunu bilen baş -
lar, başta Atatürk olmak üzere 
Anadoluda, elimizde kalan kuv 
vetlerin başına gcçmeğe başladı. 
lar. Fakat kral, yani padişah 
ve halife ile hanedan denilen 
küçük padişahlar ve onların kö
leleri beraber .. Değil! 

Onlar işgal kuvvetlerinin ve 
şunu gerçek adıyle söyliyelim, 
İngilizlerin padişahlığı elinde 
köle olarak kaldılar. Keski yal· 
mz köle kul kalsaydılar ! Yaban
cı dil$mandan ziyade yurda ve 
yurd f edakarlanna düşman ol
dular. Temellerimizi tırnakları 
ile kazıyanlara bunlar kazma ve 
bomba olmuşlardı. 

istiklil savaşının Türk ulu
suna verdiği iyjlik ve yücelikten 
biri de içimizdeki kurtlan ayık· 
lamak olmasıdır. Onlar bizi ke· 
mirdikçe, bizim ciğerlerimizde 
verem gibi kaldıkça savaş ka
zançlarnnız hep ömürsüz. cılız, 
sakat kalacaktı, nasıl ki hep öy
le oluyor,kanlanmıza kazançla
rnnız birkaç yıl içinde eriyip gi
diyordu. 

istiklal savaşı bir denemeç, 
bir ayıklama oldu. İstanbulda 
düşman ve kölelik, Anadoluda 
umut ve onur. Bir tarafta kırık 
bir taht, ötede ulu bir sancak 
herkese soruyor: "Ne tarafı is
tersiniz?,, Ve gerçek Türkler 
ümit aancağmm etrahnda toıb
nryorlar. Fakat bu, kolay olmu· 
yordu. İstanbul bölgesini doldu
ran casuslardan, canilerden, böl 
genin etrafını ~viren ağlar ve 
örgülerden geçmek için Anado
lu krydarına uğnyacak vapur· 
ların kömür depolarında sak· 

Ermeniltrin kullandıkları 
roaet 

laı\mak, bir ateşçi yamağı gibi 
karanp yanmak, ve bazan yaka
lanarak, ozaman Kroker denilen 
şimdiki Novotni otelinin veya 
Galatada Arabyan hanının bod
rumlarında bin bir hakaret ve 
işkence içinde çürümek ve daha 
kötüsü, istikli.l sancagma ulaşa
mamak vardı. 

öz Türkler, yani erginlige 
sahip olarak yaşamak iatiyen 
Ier, bütün bu engellerden sıyrı
lıp geçtiler. Kalanlar üçe aynl
clı: 

ı - Türlü şekillerde Anado-
luya hizmet edenler. 

2 - Anadoluya iyilik ve fe
nalık yapmaksızın bekli yenler. 

3 - Düşmana yardım ve ~na 
dolunun yıkılmasına çalışan ha
inler. 

Bunlardan birinci kümeyi 
"istanbulda gizlı Anadolu,. ese
rine bırakacagız. ikinciler için 
yazacak bir şey yok. tlçünciılere 
gelince bunlan da ikiye ayırmak 
gerektir. Birinciler azlık dediği
miz rum, ermeni, yahudi.. gibi 
müslüman olmıyanlar, ikinciler 
hemen genel olarak kanlan bo
zuk müslüman Türklerdir. 

Birinciler ayn ayn casusluk 
ve hainlik yapmakla beraber or
taklaşa birtakım kurumlar da 
1aparak bir taraftan siyasal 
ılıntarda çalışmakta1 öbür ta· 

Hainlerin ba§T, son Osmanlı imparatoru Vahidpdtfin cuma 
selamlığından ıeliyor 

Gel, gör ki naftalin yok. Naf
talinsiz eşya da, güvelere alft bir 
yemlik olur. 

Etin kokmaması için nasıl tu 
za ihtiyac varsa, giyilecek eş
yanın da çüriımemesi için naf
taline lüzum vardır. 

Sorduk, soruşturduk. Dedi -
ler ki: 

-Kontenjan var, naftalin gel 
miyor! 

Kontenjan ve naftalin. •• Ben 
bu iki kelim'eyi, yan yana kafa 
mın içine bir türlü sığdırama -
dım. Yoksa naftalin de lüks eş
yadan biri mi oldu? 

Gümrükte, çıkanlmak üzere 
emir bekliyen naftalinlere İstan 
bul halkı eğer bir iki ay daha ka 
vuşamazsa, güveler, sandıkları
mızın içinde didiklcmedik pal -
to, kalbura çevirmedikleri hah, 
kilim bıralanıyacaklar! 

Dün tanıdıklanmdan biri, ki -
losu 80 kuruıı.tan 250 gram naf
talin buldufü için, neredeyse 
keyfinden sıçrayacaktı. 

Elindeki paketi bana göstere
rek : 

-Tanrı, fıkarayı ıevindir
mala umıat~ae;qelftD: ti.y
betti'rir, ondan sonra buldurur -
muş dcdı • 

Sonra gülerek: 
- Kimin aklına gelirdi ki,250 

gram naftalin için bir küp altın 
bulmuş gibi sevineceğiz! 

Ve ilave etti: 
- Ey kontenjan, sen nelere 

kadir dcğilain? - S. Güngör 

Fazla söze ne hacet 1 

Ne Dersiniz? 
TEftKiD işi 

Bizde tenkid diyince yalnız iki ,ey 
anlarlar: Birili bükiımeti tenkid, öte
ki edebi eserleri tenkid ... 

Halbuki memlekette bunun ikisi de 
- ne yazık ki • müsbet bir yemlt ver
mez. Hükumeti tenkid, muhalefet adı 
altında hiyanete kadar yürür ve eser
leri tenkid lı:avp ve sövüımeye ka
dar vanr 

Onun içindir ki, olgun dilJilnenle-
rin j;:nun h .. :ı.: •- • • •• - ----'· 
ne de dinlemeltte fayda görmez. ÇO'"' 
ğu çekinirler. 

yen birtakım aykrrılıklan ortaya atıp 
bunları düzelttirmek yolunda bük\\ • 
met ve genel kuvvetlere yardım et
mektir. (TAN). bu hizmeti bele bu 
sütunlarda yapmaya çalı,ıyor. Her 
gün ufak tef ek, fakat izi büyük bir 
takım ilitikleri, pürüzleri ortaya atı· 
yor ve umuyor ki, bunlan ortaya at• 
makla yurdda en kilçUk pilrilz ve pür
tük kalmamaaını ifiten hükfunet. par• 
tt.~.on~.~"! ~ .. ~de çalı• 
miyecek bu yuılarımızı iyi gözle cö
rerek aızlandığınm ıeyleri mümldin 
olduğu kadar düzeltmeye aavaıırlar. 
Gazetelerin en değerli hizmeti de bu 
yolda &itmektedir. Biz böyle dütünll· 
yorw:. 

Siz ne dersiniz? 

Lakin bu ikisinin dışında çok fay
dalı bir tenkid vardır ki, onu nedense 
bu kelimenin anlamı dışarısında bıra
kırlar. Bu üçüncü tenkid halkın umu
mi yaşayt!ına dokunan, memleketin 
ana ıiyasaıına delil de it alanına de
....... ......,.._..~.,........._.......,..........., _...-..-JJSs..-.r 

rf tan silahlı çeteler vücuda ge
tirerek hem kendi halindeki 
köylüleri kasıp kavurmakta, 
hem de bu cinayetleri Anadolu 
Türklerinin üstüne atarak İstik
lal ordusunu lekelemeğe uğraş
makta idiler. Büyük söylev 
(nutuk) bu kısmı şöyle anlatı~ 
yor: "İstanbul rum patrikhane
sinde teşekkül eden "Mavrimi
ra,, heyeti (vesika 1) vilayetler 
dahilinde çteler teşkil ve idare 
etmek, mitingler ve propagan
dalar yaptırmakla meşgul, Yu
nan salibiahmeri, resmi muhaci· 
rin komisyonu, "Mavrimira,, 
heyetinin teshili mesaisine ha
diın.,, " ... Ermeni patriği Zaven 
efendi de "Mavrimira,, heyctile 
hemfikir olarak çalışıyor ..• ,, 

._ln_h_iı_ar_la_r _U_m_um_M_ü_du_-r_lü_ğu_·n_d_en_:_I PiEST ANY 

Bir fırkadan olmadığı halde 
Taşnaklar hesabına, belki de 
bilmiyerek çalışan patrik Za
ven efendi ve omuzdaşlannın 

gerek yabancılar ve gerek ken
di aralarında yaptıktan propa • 
gandalardan olarak dağıttıktan 
ve bazı ennenilerin göğüslerin
de taşıdıkları roıetlerden bir 
ö.~egini de bu yanda görecck
aınız. 

Rozetin altnrda "Büyiik harp
te öldürülen enneniler 15 tem
muz 1915 .. diye yaZilıdır. Fakat lngilizlerin kucağına ilk düşen 
bunun ittihat ve Terakki ile iti- hain: Sait Molla 
laf ~e ~~rriyet fırkala!"1 arasın- 1 Yahudilerin dogrudan doğru
dakı dıdışmelerden hı~ sahne ya Anadolunun zararına, yani 
olması çok muhtemeldır. Türklügün batmasına çevrilmiş 

Bir ermeni dostumun anlattı- özel kurumu yoktu. Fakat ken
ğma göre Zaven efendi saflığı di hesaplarına düşmanlarımıza 
ve düşüncesizliği yüzünden taş- ve hainlerimize hizmet edenler 
nakların eline düşmüş ve kendi eksik değildi. Bu azlıklar içinde 
kandaşlarına çok zararı dokun- Türklüğe ve yurtlarına sadık 
muştur. kalmış ve hizmet etmiş olanlar 

Trabzon, Samsun ve bütün da çoktur. Bunu sevinçle aıımak 
Karadeniz sahillerinde teşekkül doğruyu sevmek olur. 
etmiş ve tstanbuldaki merkeze Bu bahsi derinleştirmezden 
merbut Puntos cemiyeti sühu- önce yabancı servislerin rolleri
letle ve muvaffakıyetle çalıp· ni şöylece ıöıden geçirelim: 
yor. (Vesika 2)11 {Arka11 var] 

Maltepe Enstitüsü için şartnamesi ~ucibince bir adet 
Jeneratör pazarlıkla satın alınacaktır. Fiatsız teklifler 
münakasadan bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesi 
Müdürlüğüne tevdi edilecektir. Vermek isteyenlerin 
11-7-935 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 de 
yüzde 7 ,5 Güvenme paralariyle birlikte Kabataşda Le
vazım ve mübayaat Şubesindeki Alım komisyonuna 
müracaatları. (3263) 

Maltepe tecrübe istasyonu için şartnamesi mucibince 
4 Beygir kuvvetinde bir tulumba pazarlıkla sa.tın alına
caktır. 

Vermek isteyenlerin şartnameyi görmek için her gün 
ve pazarlık için de 8-7-935 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 de yüzde 7 ,S güvenme y;>aralariyle birlikte 
Cibalide Levazım ve milbayaat Şub~ndeki alım komis
yonuna müracaatları. (2762) 

1 - Paşabahçe Fabrikası için 2500 lira muhammen 
bedelli bir adet demir planya teztahı açık eksiltme sure
tiyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Cibalide Levazım ve Mübayaat 
Şubesinden alınacaktır. 

3- Eksiltme 9-7-935 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 de Kabataşda Levazım ve mübayaat Şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 187,50 lira mu
vakkat güvenme paralariyle muayyen gün ve saatte 
mezkur komisyona müracaatları. (3262) 

lıtanbul ikinci imı aıemurlufun
dan: lltanbulda Y'fildirekte 7 No.da 

Bir MGrebblıe 
Aranıyor 

Yenl dofmuı bir çocuta bekmalc mllflia Fillp Nikolayidls mQlımı 
ve annesi refakatinde onu bUyUtmek müracaat eden Armon Rablnoviçln 
için bir mUrtbblyeye ibtlyaç vardır. iatemlt oldufu 385,20 :Markm Tilrk 
1tteyenler ,artlanrıı ve 'balclanndald patPile tutan olan 196 lira 45 kunl· 
mal\tmatı bir mektupla t.tanbul tun 6 ıacı maya kabulüne ve ııra 
poatahaneü 176 numerotu kutuya defterinin bu ımetle düzeltilmesine 
(Mürebbiye) rumuaile bildirmelidir· lf1h idaresince karar 'ftrllmit oldu· 
ler, " iu illn olunur. (12534). 

Kaplıcaları 
Pieıtany kaplıcalannda tedavi u• 

ıulüniln, mevcud biltiin emaali ara 
ıında fennen en fazla tekemmül et 
mit oldutunu hatırlatmanın tam za 
manıdır. 
Şimdi Fiılk ve Klinik tetebbüle 

eaatı ilzerine teala edilen bu mUen 
ae, her ıün şayani hayret tedavi d 
lilleri vermektedir. 

Türkiyede romatizmalannı Pi 
tanyde kemali muvaf fakiyetle teda 
ettirmit olanların aayıaı pek çoktu~ 
Bunlar da mileneaenin mükemmeli 
yetini iıpat eden canlı f8hidlerdir. 

MUdiriyet; ikamet, iate. dokt 
muayene ve tedavilerile banyolan 
dahil olduğu halde her keseye etve 
rişli götüril fiatler tubit etaıittit· 

Çckoılovakya devlet fimendierlef 
ücretlerinde milbim ten.ıillt yap 
maktadır. Pieatanyde bir ıtınlUk 
raf, yolculanıı kendi memleketle 
deki normal 1Un1Wc aıaarafından f 
la delUdir. 

Pula tafıiltt için lıtanbulda, A 
efendi caddesinde Hubyar baOSll 
12-14 numaralarda klin umumi ace 
tası M. S. Jacoel, mahtumlarm& 111 

racaat. 

Teşekkür ve tazly 
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SON HABER 
KONDiLiS'iN AÇTIGI DAVA ~~=-~-

susi ISTIHBARATIMIZ 

A!i~a Jürisi. Suçlu Gazete: Rejim Meselesi 
cının Beraebne KararVerdı Ve HükCımet 

Atina, 19 (Hususi muhabiri
mizden) - Harbiye bakanı ge
neral Kondilisin Hür fikirliler 
partisi lideri Metaksas ile onun 
organı olan Efimeriston Ellinon 
gazetesinin müdürü aleyhine i
kame eylediği davaya dün Ati
na cinayet mahkemesinde baş -
lanmıştır. 

General Kondilis davasında 
Metakaaım yazdıiı makalelerde 
kendisinin aleyhinde bir çok 
§eyler olduğunu, aynca gazete
nin isyan hareketinin ilk günle
rine ait bazı teferrüat yazdığı
m, ve divanı harplerin verecek
leri hükümler için perde arka
smdan hareketler yapıldığına 
dair aarfettiii sözleri bildirmiş 
v~ bunların haksız isnattan iba
ret oldufunu söylemiş ve her i
kisinin de cezalanchnlmalarmı 
iltemi,tir. 

General Kondilis davasmı an 

!atarak isyan hareketinin baş -
göstermesi üzerine bütün lizım 
gelen tedbirleri tehirsiz olarak 
tatbik ettiğini, Metaksasın ya -
lan söylediğini söylemiştir. 

Şahit olarak dinlenen amiral 
İkonomue bu dav~nın siyasi ma 
hiyette olduğunu söylemiştir. 
Yine şahit olarak dinlenen polis 
müdürü isyan hareketi üzerine 
lazım gelen bütün tedbirlerin 
hemen alındığını söylemiştir. 
Başka şahitler dinlenmek için 

muhakeme:ıin devamı bugüne 
kalmı.ştır. 

Atina, 19 (Hususi muhabiri
mizden) - Atina cinayet mah
kemesi bugünkü celsesinde jüri 
heyetinin kararını aldıktan son 
ra Kondilis aleyhine y«zı yazan 
Efimeriston Ellinon gazetesi 
ınüdiirünCn beraatine karar ver· 
miştir. 

İngiliz-Alman Anlaşması 
Bir Kitap Halinde Çıktı 
Lotıdra, 1 g A.A. - İngiliz - Alman deniz anlaşması bir "Be

)'U kitap,, teklinde çıkanlmıştır. 
Gazeteler Ingiliz - Alman deniz anlaşmasını hoınutlukla kar

fllamakta ve anlaşmada, İngiltere ile Fransa ve ltalya arasındaki 
ilgilerin içtenliğini (samimiyetini) azaltacak bir erge (maksat) 
bulunmadığmı yazmaktadırlar. 

iki Gemi Çarpıştı 
Sidney (Yeni Isk~ya), 19 A.A. - ''Empress. Of - Briain 

temiai ile çarpışan Ingiliz "Kaf iriıton,, gemisi buraya geldi: 
~aptanlarm anlattıkl~rına göre, çarpışma olduğu zaman gemi
nuı bq tara~mda. s~kiz tayfa uyumakta idi. Bu tayfalardan üçü 
çarpnwun ııddetı ıle ya~kla?,n~an düş~üşler ve geminin ya
nında açılan yanktan denıze dokulerek bogulmuşlardır. ötekiler 
atır yaralanarak Empress - Of - Britain'in hastahanesine kaldı
nkıuflardır. 

iki Çocuk Ölüsü Bulundu 
~r. 19 (Muhabirimizin. t~Igr~fı) - Karşıyakada iki çocuk 

teleti bulundu. Bunlardan hın. evın bahçesindeki otların aruma 
llldı olarak bulunmuıtur. Adliye tahkikata el koymuftur. 

lnflllk faciasında 
Ölen Almanlar 

Berlin, 19 A.A. - Reinsdorf 
kurbanı&nıun gömülmeleri es -
namda general Göring, hükU -
llıet umma bir söylev vermiı 
.._ bir çelenk koymuotur. Çelen
.cin berinde (Adolf Bitler) ya
'atlı idi. General, kurbanlann ai
le ve ~ aempatisini i
t.de ettiktp sonra töyle demiı 
tir: 

"Bu arkadaflar yeni Alman
,. i9in, milletlerinin yeniden ha 
)'ata kawfl'DAsı için ölmüıler -
dir. Onlann ölümü vatanın mih 
rabmda canlarmı feda etmek de 
~tir.,, 

Fr •n•ız akademisinin 
300 Unca ylldllnUmU 

Paria, 19 AA. - Fransız 
~emiai, kurulıqunun 300 iln
ctl )'lluu Luvr taraymda büyük 
t6ren ile kutlulanuftır. 

Yabancı akademilerden gelen 
~eler, ünifomıa giymit ol -
luıdin halde, Franeız akademi
• i i~r 

1 Dolu Afrikasında 
Tahliye işleri 

Roma, 19 A.A. - Musavva 
li~a!1"11D tecim ve nakliyat iş -
len ıle İtalyan Somalisindeki a
mele meselesi hakkında Sunday 
Exprta tarafmdan yapılan yan 
h§ netriyata cevap veren Jiyor
l!ala Ditalya gazetesi Musavva 
lımam meselesinin halledilmek 
!iZer~ ?ldu.~unu, çünkü tahliye 
ışlennın suratle ve tam bir in
tizam ile yapi:labilmesi için Iima 
na bin kişi gelmi' bulunduğu -
nu yazmaktadır. 

Musavva - Asmara hattı üze
rinde münakalatı arttırmak için 
Musavva'a sekiz yeni lokomatif 
gelmiştir. 

1 tal yan Somaliıindeki amele 
meselesine gelince, Adenden, 
Mısırdan, Madagaskar ve Sey
lindan amele getirmek için ya
pdan tesebbüalefden IOnra bu 
itin yerlilerin kullanılması sure 
tile halledilmesine karar veril -
mı.tir. 

ve akademileri adına Franııs a
kademisini tebrik etmfıJcrdir. 

Atina, 19 (Hususi muhabiri
mizden) - Başbakan Çaldaris 
dün gazetecilere rejim meselesi 
için yapılacak reyiamda hüku -
metin bitaraf kalacağını tekrar 
söylemiştir. 

Başbakan reyiamdan evvel, 
yeni meclisin kral ve ~anedaru
nm iskat edilen haklarını vere
ceği hakkmda yazdan haberleri 
de tekzip etmiştir. 

Hac z ışleri 
Atina, 19 (Hususi muhabiri

mizden) - :Resmi gazete ile i
lan edilen bir kararnamede is
yan mahkUmlarının emvali üze
rine konulan hacizlerde yapıla
cak tadilat neşredilmiştir. Ka -
çan mahkumlar bundan istisna 
edilmektedirler. 

Yalan bir haber 
Atina, 19 (Hususi muhabiri

mizden) - Bari telsiz istasyo
nu tarafından isyan mahkQmla
rma genel af verildiği hakkında 
neşredilen haberi hüki'imct tek
zip etmiştir. 
latanbuldakl Mahk0m1ara 

para getiren kadın 
Atina, 19 (Hususi muhabiri

mizden) - İstanbulda bulunan 
mahkum isyancı zabitlere para 
götünnekte olmakla şüphe altı
na alman Madam Fotepulu ha
reket edeceği zaman Pire zabı
tasınca seyahatten menedilmiş
tir. 

Parla - Tokyo telefonu 
Paris, 19 A.A. - Posta ve 

telgraf bakanı Mandel ile Japon 
ya büyük elçisi Sato, Paris ile 
Tokyo arasında bir telsiz tele -
fon servisi kurmayı kararlaştır
mıflardır. 

lk dcne~ler iyi sonuçlar ver
diğinden, bu servis, gelecek ay 
batında düzenli olarak işlemeğe 
başlayacaktır. 

KUÇUK HARiCi 
HABERLER 

* Roma, 19 A.A. - Gümüş 
paraların piyasadan kaldırıl -
ması kararı yalnız on ve yirmi 
liretlik paralar içindir. Beş liret 
tikler saklanacaktır. 

Ortada dolaşan gümüş para -
ların tutarı 1635 milyondu. Kal 
dırılacak olanlar 808 milyon tut 
maktadır. 

• Auomption, 19 A.A. - Pa 
raguvay parlimentoau Bolivya 
ile Bueom Airea'de imzalanan 
banş andlafmasmı toplulukla o
naylamı,tır. 

"' Lizbon, 1 g A.A. - Porte -
kiz ve Danimarka hükUmetleri 
yeni tecim andlaşmasmı imzala
mışlardır. 

* Berlin, 1 g A.A. - Dış te -
cim istatistikleri geçen mayıs 
ayında alınan çıkıtınm (ihraca
tınm) giritinden (ithalatından 
4.500.000 mark artık old\lğunu 
göstermektedit. 

• Cenevre, l g A.A. - Aranı
lunl i• konferaııaı, aömitrge it
çileri komisyonunun raporunu 
toplulukla kabul etmi,tir. Kon
ferans bu meseleyi 1936 kon -
feranamın gündemine (nmıa -
meaine) ko1-fD&f• karar vemıiı 
tir. 

IC MAL 

* 
italyada gazete' 
Sayfaları indlrlldl 

Roma, 1 g A.A. - Gazete say 
falannın indirilmesini natık o • 
lan bir kararname bugün meri
yete girmektedir. Gazeteler haf
tada bir defa 1 O ve bi rdefa da 
6 sayfa olarak intişar edecekler 
dir. 

Tribüna gazetesi ,diyor ki: 
Bu tedbirlerin ittihazına se -

hep, kağıt imali için lazım olan 
selliloz ithalini tahdit etmek 
kaygusudur. Bu ithalat, ticari 
muvazenede senevi 1 SO milyon 
liret miktarında bir yük teşkil 
etmektedir. 

Londrada TUrk inciri 
Londra, 19 A.A. - Türk • 

İngiliz tecim ve tediye lnlapna
sma uygun olarak incirden bu 
anlaşma süresince Hundervayd 
batma yedi tilini geçmiyecek 
surette resim alııunası hazine 
tarafından ilgili iıyarlara bildi
rilmittir. 

Oç Vapur Göz Göre 
Karaya oturdu Göre ihtikar 1 

[Baş tarafı 1 incide] 
kaplayan kesif bir sise rağmen, 
saat 5,30 da kalkmıştır. Fakat, 
sisi11< kesafeti biraz sonra büs -
bütün artmış, vapur çok ağır 
şartlar altında ilerlemeğe mec
bur kalmıştır. Geminin kaptanı, 
mütemadiyen düdük çalarak ve 
gayet ağır yolla ilerliyerek A
nadolu sahilini bulmağa çalış -
mıştır. Bu sırada vapur birden
bire büyük bir sarsıntıya uğra
mış, önce baş tarafı suya bat -
mış, biraz sonra düzelerek ön 
kısmı havaya doğru yükselmiş
tir. Vapurda bulunanlar, esasen 
endişede oldukları için bu sar -
sıntı üzerine büyük bir telişa 
düımüşler ve gemide adeta bir 
panik baş göstermiştir. 

Panik oluyor 
Bir çok yolcular iki vapurun 

çarprştığı zehabına düşmüşler, 
etraftan feryatlar yükselmiş ve 
hakikaten korkunç bir vaziyet 
hasıl olmuştur. İçlerinden iki ka 
dın bayılmış, bir çokları da fe
nalık g'Çirmişlerdir. 

Vapurun karaya oturduğu an 
cak beş dakika sonra anlaşıla -
bilmiştir. Sisin fazlahğı iki met
re ilerinin bile görülmesine im -
kin vennediii için yolcuların 
telaşı kolay kolay dinmemiştir. 
Maltepenin Fenerbaçe önünde
ki kayalıklara oturduğu belli o
lunca, imdat düdüğü çalınarak 
etraf tan yardım istenmiştir. 

imdat isteniyor 
Düdük sesine ilk olarak Ana

dolu postasını yapan Neveser 
vapuru yetişmiş, Maltepenin bir 
kısım yolculan aktarma sureti
le gelen gemiye geçirilmişler -
dir. Sis açılmağa yüz tuttuğu i
çin etraftan yetişen sandallar da 
geriye kalan yolcuları sahile çı
karmışlardır. 

Bir müddet sonra vakadan 
haberdar edilen Akay idaesi, 
yardun için Ka1811U§ vapurunu 
d& Penerbahçcye göndennİftlr. 
Karaya çıkarılan difer yolcular 
da bu vapurla 1stanbula getiril
mişlerdir. 

ll1ı oıunı:aa hidiaelıi, sahilde 
buluiıanlatt da bir hayli telişa 
düşürmüştür. Deniz ortasında 
kopan fery~tlar, ne oldugu an -
laşılamıyan bir facianın dehşe
tile kıyıdakileri de paniğe uğrat 
mıştır. Fakat gerek vasıtasızlık 
ve gerek sisin ağırlığı ilk an -
l~rda yardıma imkan vermemiş
tır • 

Kaza neden oldu ? 
Akay ve Liman idareleri ha

dise hakkmda derhal tahkikata 
haflamlflardır. Kazannı tama -
men sis yüzünden wkua geldiği 
anlaşılmış, Büyükadadan hare
ket edildiii ıırada dağılmak ü
zere bulunan ıilin sonradan bir 
denbire ke~fet peydahladığı 
tesbit edihni,tir. 

Dalgıç lndlrlldl 
V akadan sonra, fen heyeti ta

rafından Maltepe vapurunda bir 
muayene yapılımştır. Dalgıç va 
sıtasile teknenin dıf kıamılan 
da Jrözden geçirilmiştir. Gemi
nin su alması, bir iki yerde çat
l~k ve delik olduğunu göttermiş 
tır. 

Bugün yaralann kapatılma -
sma çalışılacak, ve gemi ondan 
sonra yüzdürülerek Halice alı -
nacaktır. Asıl tamir havuzda 
yapılacaktır. 

Bir gemi dah• oturdu 
Dün sabahki •is, kesafeti ba

kımından eşine her zaman raıt
lanmıyan çeşidinden olduğu i
çin, limandaki seyril seferi kö -
künden durdunnuıtur. Bu yüz
den hemen hiç bir deniz vurtau 
hava açılmcaya kadar işliyeme
miş. denizde olanlar da tehlike
siz bir yerde bannabilmek için 
çok güçlük çekmişlerdir. 

Nor Doyçe Loyd kumpanya
sının hareket halinde bulunan 
4 bin tonluk Ulm vapuru da Sa
rıyerde hafifçe karaya oturmU§, 
geminin kaptanı arka ambarla
ra su doldurmak ıuretile bqtan 
kara eden gemiyi derhal yüz -
dürmeğe muvaffak o1muttur. 

Pliana vapuru kurtanldı 
İki gün önce Yeıilldfy ileri -

sinde karaya oturan Plisna va
punuıwı kurtanlmaaı ameliY.eai 

(Baş tarafı 1 incide] 
rek ekmek 1 O ve francala da 14 
kuruşa satılmıştır. Bu fiyatlar 
üzerinden satış dün dahil olmak 
üzere on beş gün devam edecek
tir. 
Buğday fiyatlarının son bir 

iki gün içinde düşmesinden son
ra narh komisyonunun tesbit et 
tiği fiyatlar: ısrarlı bazı şika
yetlere yol açmış, fakat bunlar 
yerinde görülmemiştir. Çünkü 
komisyonun her on beş günde 
bir toplanması, değişmesi lü • 
zumsuz bir adet hükmüne gir
miştir. Bu hususta alikadar bir 
zat bize demiştir ki: 

"- Buğday fiyatlarının ucuz
laması üzerine narh komisyo -
nunun tekrar toplanıp iki gün 
evvel arttırdığı fiyatları indir -
mesi akla gelebilir. Fakat buğ
day fiyatlan bugün olduğu gibi 
(dün) yükselse idi ne olacaktı? 
Komisyon ~kmek parasını bir 
kuruş arttırmadan bir hafta ön
ce buğday fiyatları yükselmişti. 
Buna mukabil ekmek pahalılaş
tırılmadı. Komisyon vakti gelin 
ce toplandı ve vazifesini yaptı. 
Şüphesiz buğday yeniden ucuz
larsa, narh komisyonu da vakti 
gelince toplanarak ekmek fiyat
larını ucuzlatır.,, 

Diğer taraftan buğday fiyat -
larmdaki uf ak değişiklikleri fır
sat sayan bazı kimseler makar
na gibi maddelere ihtikar dere
cesinde zam yapmışlardır. 

Meseli, ıtok undan yapılan 
ve mağazalarda 17, 20, 24, 28, 
30 kuruşa satılan makarnaların 
etiketleri hemen ve el çabuklu
ğu ile 19,20, 24, 30, 34 kuruşa 
çevrilmiştir. 

Bir taraftan hükumet vergi -
!erden fedakarlık yaparak şe -
ker ve tuzu ucuzlatırken ekme
ğe konulan muvakkat bir zam
mı, undan yapılan gıda madde
lerine f azlasile eklemek doğru 
bulunmamaktadır. 

AJdında bulday dUfUyo .. 
Ayd~, 19 A.A .- 30 kuruş .. 

tan ellı kuruşa yükselen buğday 
fiyatları 40 kuruşa diitmüştür. 
15 eündenbep Denizlide un fi
~tlan çuvalda üç lira yükseldi
ğinden Aydında ekmeğin kilosu 
sekiz kuruştan on buçuk kuru
şa çıkarılmıştır. Buğday fiyatla 
nmn düsmesi üzerine unlar çu
valda bir lira kırılmıştır. Daha 
çok düşmesi bekleniyor. 

Bir sosyete 5000 
lira verdi 

Ankara, 19 (A.A.) - Sivas • 
Erzwıan - Malatya kaYJtrt kol
lan iltieakı hatlan • yapı 80Sye
teai hava tehlikesini önlemek 
için T\Wk hava kurumuna 5000 
lira yardımda bulunmuttur. 

SAGIRLIK 
KALKIYOR 

Berlindeld Doyçe Akuatik fabrika
lllUft yaptıp elektrikli kulaldıklarll 

ufırlann pek çofu ititebilirler. Son 
icat: kulak yerine kafa kemiklerin• 
tesir yapan aletler. TUrkiye Acenta· 
bğı : Galata posta kutu1U 1112 
DiKKAT : Ankara ve lmıir'den 
timdi müracaat edenler seyahat me· 
ınuıum~ tarafından yalanda aiyaret 
edileceklerdir. 

20 HAZiRAN PERŞEMBE 
SAAT 17 DE 

BUrUkadada 83 "' .. " 
cadd•lnde Elektrik tir· 
keti tubeelnd• l!lektrlk 
flrmnının tatblkab ıG•te
rllecek ve bu m.,anda, 
ıelenl• aruında kur'a 
~ekll••lr, bir 

ELEKTRiK ALETi 
HEDiYE EDiLECEKTiR 

Ba den Bayanlara mabautar. 
4621 

dün bitin1mis ve gemi yüzdürill 
müştür, Öğleden sonra Selimi
ye önlerinde demirliyen gemi -
nin dalgıç muayenesi yapılmak
tadır. Bugün nhtnna bağlana -
rak fen heyetince ikinci bir mu .. 
ayoaedeıa geçirilecektir. 
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Kırşehirde Beş Yıllık Bir 
Program Hazırlandı 

il • ...__.._,.............. o 

........ ~--

Kıqehir, 18 

. (~usu~~ ~uh<1:bi~.imiz bildiriyor)' - Kırşehirin barymdırltk 
ışlerıne buyük hır onemle başlanmıştır. İlbay yeni imar proje
sini h~rlaı:nış ~ işe girişilmiştir. Mühendisler buraya en uy
gun bır şehır planı hazırhyacaklardır. Eski carşı yerine yeni 
baştan taş ve beton dükkanlar, geniş düzgÜn dülcltanlar ya
pılıyor. 

Bu beş yıllrk program üç ana parçaya bölünmüştür. 

Belediye Secimi Tazelendi 
Turgutlu, 18 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Manisa ve İzmir Parti 
B~s.k~ı Av~i Doğan şanmıza gelerek yapılacak belediye seçi
mı ıçın Partıce namzet yoklamasını yapmıştır. Yoklamaya ka
zamızm on beş ocağının üyeleri iştirak etmişler, uzun konuşma
lardan sonra Turgutlu belediyesi şehir üyeleri için namzetler 
tesbit edilmiştir. Yeni namzetler Parti~ bütün şehire ilan olun
muştur. Seçim bir haf ta sürecektir. 

Yağmur Bekliven Yerler 
Keçiborlu, 18 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor)" - Henüz bir yağmur sıkın
tısı cekilmektedir. Arpa, buğday ve af yon ürünü çok zarar gör
mektedir. Sıcaklar çoğunu yakmıştır. Buğday ve arpa fiyatları 
~o 55 fırlamıştır. Afyon fiyatlarının de düşmesinden koııkulu
yor. Yayladaki otlar yağmursuzluktan kµrumuştur. Saman pa
halı olduğu için gıda alamıyan hayvanlar çok sıskalaşmıştır. 
Kıtl:tk olacağına kat'iyyen ihtimal verilmemektedir. 

I izmirde Tütün Vaziyeti 
lzmir, 18 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - lzmir mıntakasında bu 
~1 11 yetismekte olan yeni tütün mahsulünün 934 rekoltesine na-
2aran ~< 30 fazla olacağı anlaşılmaktadır. 934 mahsulün<len 
asağı yukarı 12 milyon ihracat tacirlerinin eline geçmiş, bugün 
Izmir piyasasında ve mütevassıt tacir elinde ancak 400 bin kilo 
kadar bir mal kalmıştır. Geçen yıl İzmir mmta.kasında beher 
hektar başına vasati olarak 72 kilo tütün elde edilmiştir. Geçen 
yıl alınan maıhsul miktarı ise 6 milyon 100 bin lcilodur. Ekiciden 
tiıtün alma kanununun ilk tatbik yılı olmaama raım-n biitiiG. 
çiftçilerin muamelatı büyük kolaylıklarla başarılmıştır. 

Hava Tehlikesine Karşı 
Balıkesirde Toplantı 

Balıkesir, (Tan) - Hava Tehlikesini Bilenler Kurumu ko
mitesi tarafından hazırlanan toplantı canlı ve heyecanlı olmuş· 
tur. Feyzi Süzener, esirgenecek yardımın felaketler doğurabi 
leceğini anlatmıştır. Uye yazımına derhal ba§laıunl§tır. 

~ 
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Bürhan CAHIT 

Bütün bu iş öğleye kadar sü
rüyordu. Geniş sahadaki bu kon 
trol işini hayvanla dolaşarak 
yaptıgı için hemen her gün Er -
guvan ona refakat ediyordu. 

O geceden sonra Şahin için 
Basibrine dönmek nasip olmadı. 

O karanlık gece, Erguvanın 
arkasından yetişebilmek için o
nun izini ancak atının çıkardığı 
nal sesleri ile takip ederek "A -
tik., dıvarlarına kadar gelebil -
mişti. 

Bu geliş, bu kovalayış Erguva 
nın Nadyaya verdiği -cevabın 
hakiki bir eseri idi. 

Erguvan: 
- Şahin uzak bir ydlculuğa 

çıkıyor. 
Demişti. 
Sarı Balın: 
- Erkekler için dönülmiye -

hakkuk etmedi. Ve Sahin o ge
cenin sabahına doğn.i (Atik) ka 
pılarından girdikten sonra bir 
daha eski yerine dönmedi. 

O gece 0 Atik,, çiftliğinin ka
le ~ı'::arını andıran yüksek kapı 
sı onunde parola verip muhafız
ları uyandırmak için bekliyen 
Er~uv~n~ Şahin kanter içinde 
yetışmıştı • 

Bu müthiş gece Koşusunda hiç 
yorulmayan Erguvan yanı ba -
şında Şahini bulunca ilk defa 
görmüş gibi: 

- Sen mi Şahin, bravo. De -
mişti. Bense seni kaldın sanı -
yordum. 

Kapı açılmıştı. 
M esale +tJtan llhthaf :zı:-: önün 

-le·: gecmcden Crguvan arkası
mı bir daha dönr1ü. Solu!\ solu -
ğa ı~ef es alan Şahine sordu: 

- Girecek misin! 
- İstersen! 
- t sterim. Fakat bi:- şartla! 
- Söyle. 
- Oraya doı1:niyecc:k.sir. ! 
S.ahin başını satladı: 
-~ Dönmiyeceğim ! . 

Bu Kararda 
Israr Etmek 
Haksızlıktır 
Kandıra Şarbaylıiı, ba~ evlerin 

bahçelerine yığılan çöplerden ötürü 
ev aahiplerine memurlar vaaıtaaile 
ce.ı;a yamırtmaia baılamıf, bu va
ziyet birçok haklı ıikayetlere yol 
açmııtır. 
Haklı diyorua:, çünkü İfİn iç )'Ü· 

a:ii ıudur: 
Kandıra, 500 hanelik bir lıaaaba

tlır. Ve ka.koc:a kaabada ıarbay
lığın yalnı.ı; bir tek cöp arabaaı var· 
dır. Bu araba birinci aınıl caddele
ri ancak dolaıabildiii icin her ta
rala yetifmeaine fÜphe~ia: imkan 
yoktur. Bunun neticeai olar"k evle
rinde çöp birikenler, çöpleri aoka
ğın önüne yığmak gibi uygunau.ı; ve 
yerai.ı; bir harekette bulunmamıılar, 
bilakia bahçelerin;n kuytu bir kö
ıeaine toplamıılardır. 

lıin garip taralı buradadır: 
Şarbaylık bu hareketi gö.ıoden ka
çınnamıı ve genel temizlik iflerine 
aykın hareket ediliyor, diye cea:a 
kenneğe lralklf"lıftır. Ortada auç· 
lu varaa kaaaba halkı deiil, far
baylıktır. Temizlik vaaıtaları te· 
min edilmeden, çöplerin dökülece· 
ii yer göaterilmeden alınan bu ka
rar yeraimir. Her ıeyden önce ıar
baylıiının kendi 11o1'ileaini hakkile 
yerine getirmeai gereklidir, kanaa
tinde,U. 

KaraCjakal aşiretini 
Ziyaretler 

Aydın, (Hususi muhabirimiz hı ı
riyor) - Aydın Halkevinden beş ki
şilik bir kurul Yeni pazara giderek 
Nadran dağı eteğindel.i yaylaya çı
karak Karaçakal aşiretinden sentaks 
derlemesi yapmıştır. 

Kurul bu gezintiden çok önemli 
ve faydalı sonuçlar elde etmişlerdir. 
A§iretin 600 yıl önce doğudan Tarsu
sa geldiğini, 100 yıl kadar orada kala· 
rak bugünkü yerlerine geldiklerini. 52 
yıl önce iskan edildiklerini söylüyor· 
lar. Aşiret beş maha:lcye ayrılmış 120 
evden müteşekkildir. 

Kurul aşiret halkına kinin ve şe
kerler dağıtmış. aşiret halkı da kuru
lu ağırlamışlardır. 

• Kandıra, (Tan) - Aşım işleri 
sona ermiştir. Izmitten gönderilen 
aygırların sıfatı tamamlanmıştır. lki 
aygır da Izmire gönderilecektir. 

Yana,;Çekildi: 
- Geç! • 
Şahin atını :Sürdü. Erguvan 

arkasından takıp etti ve demir 
kapı biiyük bir zürültü ile ka -
pandı, 

Erguvanın ktl'baçı büyiik bir 
zafer kazanmıştır ve genç kız 
esirini önüne katıp kalesine gir
mişti. 

Şimdi hemen her sabah ı<arı 
koca beraber çıkıyor, gezmek 
frısatı ile Şahin de iş sahaları -
nı dolaşıyordu. 

Bu sabah yine tenis kortu ü
zerine konuşarak Gökdereye yol 
veren sıra dağlara tırmanıyor
lardı. 

Çakıllı, Piren dedikleri yaba
ni çalılar ve kayalarla örtülen 
bu dağlar çok yüksek değildi. 
Fakat arkadaki vadiye ve dere
ye geçmek için mutlak bu kıraç 
dağları aşmak lazımdı. 

Biribirine omuz vermiş gibi 
duran bir kac dağ silsilesi beş 
kilometre kadar sürüyordu. 

Her vakit geçe geçe artık hay 
vanlar da bu keçi yolunu belle -
mi terdi. Burada yan yana git -

Hava Tehlike
sine Karşı 

Dün öğleden sonra Tecim ve 
Endüstri odasında Halk Partisi 
İstanbul merkezi başkanı Hil -
minin başkanlığında önemli bir 
toplantı yapılmıştı.r. Bu toplan
tıda odanın idare heyeti üyeleri 
ile şehrimizdeki milli kurumla
rın ve bankaların direktörleri 
bulunmuşlardır. 

Heyet, odaya yazılı İstanbul 
tecimenlerinin hava tehlikesi 
karsısında derhal harekete geç
mek isteklerini onaylamış, bu 
işle meşgul olmak üzere bir "ha
va tehlikesini bilen iş komitesi,, 
kurulmuştur. Milli kurumların 
ve tecimenlerin hava tehlikesini 
karşılama ~avaşında üzerlerine 
düşen ödevi ne yolda yerine ge
tireceklerini bu komite tayin e
decektir. 

En önce odada yazılı bütün 
tacirler sınıflarına göre hava 
tehlikesini bilen üyeliğe yazıla -
caklardır. 

Komite bugünlerde bu işin te 
ferrüatını tesbit ederek çalışma 
alanını derhal genişletecektir. 

Esnafın yardımı 

Esnaf cemiyetlerinin hava 
kurumuna yapacakları yardım 
işlerini bir elden yürütmek ü -
zere seçilen yardım kolları dün
den itibaren çalışmağa başla -
mışlardır. 

En önce esnaf arasında yıllık 
taahhüt altına girebilecekler 
tesbit edilecek ve bunlardan ta
ahhü_tname alınacaktır. Daimi 
üyeliğe yazılamıyacakların da 
yardımcı üye olmaları temin o
lunacaktır. 

Dün, öğleden sonra saat 14 
te Ermeni ruhani meclisi Erme 
ni patrikhanesinde Patrik Mes
rup Nariyanın başkanlığında 
toplanmı.ştır. 

Bu toplantıda, pazar günü 
F.rmeııi kiliselerinde papasların 
ve vaizlerin halka verecekleri 
tamim hazırlanmıştır. Vatan -
daşlar bu tamimin göstereceği 
yollar üzerinde aydınlatılacak -
tu'o 

Digcr t.araftan hava kurumu
nun bayanlar k~lu, 29 haziran -
da yapılacak mitingin progra -
mını bugün tesbit edecektir. 

Memurlar Uya olacaklar 
Hava tehlikesine karşı bütün 

memurların hava kurumuna ü
ye ve yardımcı. üye olmaları lü
zumu ilbaylıktan resmi direk -
törlüklere bildirilmiştir. Me -
murlar üyelik para.tını taksitle 
vereceklerdir. 

Diğer taraftan İstanbul ilçe
baylrklarında hava kurumu şu
beleri teskil edilmeğe başlan -
mıştır. Bu şubeler, halkın üye 
ve yardımcı üye ya:zılmalan i -
çin çalışacaklardır. 

Yeniden Uya olanlar 
Dün yazılan üyeler şunlardır: 
Osman Neşet, Galatada Bil -

liir sokağında tüccar 20 lira ta
ahhüt, Doktor Vensan Kasap -
yan, Sürpagop hastahanesi baş 
hekimi, 20 lira taahhüt, Teodor 
Paskalidis, Galatada Kefeli han 
da kömür tüccarı, 20 lira taah-

melerine yol fırsat vermiyordu. 
Biribirine omuz veren iki dağ 

arası tümsekli, kayalık bir pla -
teauya benziyordu. 

Kemleri bırakmışlar hayvan
lar bildikleri gibi giderken öne 
geçen Erguvanın hayvanı bir -
denbire durdu. Kulakları dikil
di. Burnu havaya kalktı. 

Erguvan eğildi ve o anda ku 
ru bir silah sesi ile beraber vız
layan bir kurşunun hemen baş 
ucundan geçtiğini duydu. Özen 
giden ayağını bırakmasile bera 
ber kendini yere attı ve haykır 
dı; 

- Şahin atla! 
İkinci bir silah sesi duyuldu -

ğu anda Şahin de hayvandan 
kaymış bulunuyordu. 

Serbest kalan iki cins hayvan 
dimdik duruyorlardı. 

Erguvan belindeki uzun nam 
tulu rövelverini çekmişti: 

- Hazırlan Şahin .Silahı atan 
lar elbet meydana çıkacaklar. 

Yüzü koyun yan yana bir top 
rak kümesini siper almışlardı. 

Şahin sordu: 
- Ne taraftan atıldı. DuY.a -

HAK YERLERiNDE 

Haliç Şirketi 
Aleyhine Dava 

: Belediye tarafından, Ha
liç şirketi aleyhine açılan dava
ya, dün de birinci hukuk mah
kemesinde bakıldı. 

Ehli vukufun hazırladığı ra
pora, Haliç şirketi itirazda bu
lunmuştu. Mahkeme bu itiraz -
ların tetkiki için duruşmayı 21 
tesrinievvele bıraktı. 

~* Sabık müstantik Hikmet ta 
rafından Cerrahpaşa hastahane
si şeflerinden Lipman aleyhine 
açılan davanın hazırlık tahkika 
tı ilerlemektedir. Hastahane 
doktorlarile hastabakıcılar şa
hit olarak dinlenileceklerdir. 

* Maçkada İhsan isminde bir 
çocuğa otomobille çarparak ken 
disini hafif surette yaralayan şo 
för Ömer, üçüncü cezada 3 gün 
hapse ve 20 lira tazminat öde
meğe mahkfun edildi. 

* İstanbulun muhtelif semtle 
rinde 21 evin kapılarını kırmak 
suretile girerek hırsızlıklar ya -
pan İbrahim, Yaşar ve Hurşit 
isminde üç suçlu hakkında ü -
çüncü ceza mahkemesi kararıqı 
vermiştir. Suçlular, suçların çok 
olmasından dolayı yirmişer se
ne ağır hapse mahkum olmuş -
tardır. 

* Kumaş kaçakçılığı iddiasile 
atelyelerinde yapılan aramada 
kaçak Avrupa kumaşları bulu
nan Alis Behar, Melhame, Per
menin duruşmalarıaa dün se -
kizinci ihtisas hakyerinde de -
vam edilmiştir. Şahit olarak din 
lenen kaçakçılık bürosu şefi 
Mazhar aramanın nasıl yapıl -
dığını anlatmış, suçluları sorgu
ya çekerken bunlardan Alis Be
harın üç defa,bayıldığmı söyle
miştir. Atelyenin kapıcıları Yor 
gi ve Karabetten sonra' diğer 
şahitlerin çağınlmaları için du
ruşma başka güne bırakılmış -
tır. 

* Kaçak vermut satmaktan 
suçlu Maks Hartel ve Marya 
Hflrtel dün 9 uncu ihtisas hak -
yerinde beraat etmişlerdir. * GPr- Pnlıı:>rrlo ı.~- =: -:"0.1;1,. .,,,_ 
çundan yakalananlar dün adli -
yeye verilmiştir. 

Hfil aç111yor 
Belediyenin yaptırdığı yeni 

hal binası bu ayın birinde açıla
caktır. Buradaki yazıhanelerin 
kiraya verilmesine başlanmıştır 
İhaleleri bugün yapılacaktır .. 

Diğer taraftan piyasada top
tan işt yapanlar, halde birer ya
zıhane alacaklardır. Yazıhane 
almıyanlar, hariçte toptan iş ya 
pamıyacaklardır. Bu suretle 
toptan ticaretin halde yapılması 
kararlaştırılmış ve bunun için 
de hal müdürliiğü hususi bir teş 
kilat: yapmıştır, hal müdürlüğü, 
halin vaziyetini ve bu meseleler 
hakkında alakadar tacirlere ma 
lfımat vermiştir. ' 

hüt, Aleksandr Topalyan Çarşı 
da antikacı 20 lira taahhüt, Vah 
ram Elagözyan Galatada Mum 
hanede Demir tüccarı 20 lira ta
ahhüt. 

bildin mi? 
- Tam karşımızdan, yolumu

zu kesmişler. Fakat acele etti -
lcr. 

- Keski geriye sürüp gitsey 
elik! 

- İmkanı yok. İkinci kurşun 
lar şaşmazdı. 

Erguvan doğru düşünüyor-
du. . 

- Bekliyeceğiz, dedi, ~edek 
kursunun var mı? 

- İki şarjörüm hazır. 
- Yirmi dört kurşun. Yinni 

dört de ben de var. 
Erguvan kamçısının ucuna 

avcı kasketini iliştirdi. Yattığı 
yerden yavas.ça kaldırdı. 

İki el silah birden patladı. 
Erguvan soğuk kanlılıkla kır 

bacı indirdi. 
- İyi nişanci değiller. Vura 

madılar. 
Şahin onu geri çekmeğe çalı· 

şıyordu: 
- Yat, gösterme kendini. Ya 

vaş yavaş gerili yelim. Yol ••• 
Erguvan kuru, erkek bir ses

le sözünü kesti : 
- Çocuk olma Şahin. Gerile 

SACiLIK 
OCiÜTLERi 

Mikrop korkusu 
Mikroplardan korkmak, onlanıı 

getirecekleri hastalıklardan korun -
mak şüphesiz çok iyi bir ıeydir. Fa
kat bunda da pek ileriye gitmemek 
lazımdır. 

Bazı kimseler vardır ki. bütün ha· 
yatlarını mikrop korkusile zehirler
ler. Kimisi elinde eldiven olmayınca 
kapının tokmağını tutamaz. Bir baş
kası dostlarının ellerini sıkmaktan çe
kinir ve çok defa bir baş selamile gc• 
çiştiriverir. Bir üçüncüsü sofraya 
oturmazdan önce çatalını, bıçağını 
kendi gözlerinin önünde yeniden kay· 
nattırır. 

Mikrop korkusunun en büyüğü, 
mikropları bulan Pasteur'ün kendi
sinde vardı. Bu büyük alim, sofraya 
oturduğu vakit kaşığını, çatalını hav
lusile uzun uzadıya uvarak siler, ye• 
diği ekmek diliminin üzerine konmuı 
olabilecek mikropları gidermek için 
ekmeği de uzun uzadıya bıçakla ka· 
zırdı. 

Pasteur'ün bu ihtiyatlarda belki 
hakkı vardı. Çünkü o mikropların 
yalnız zararlarını meydana çıkarmış. 
onların yaptıkları hastalıkları tetkik 
etmişti. 

Şimdi biliyoruz ki, bedenimiz mik· 
roplara karşı kendi ken4ine kaldığı 
vakit bile, büsbütün müdafaasız değil
dir. Bedenimizde her vakit milyon
larca mikroplar bize zarar vermeden 
yaşarlar. Ağzımız, burnumuz her va· 
kit mikroplarla doludur. Bunların hep. 
si mutlak~ hastalık: yapsaydı, insanla
rın hiçbir vakit hastalıktan kurtula• 
mamaları lizımgelirdi. 

Her vakit bedenimizde yafıyan 
mikropların arasında çok önemlileri 
bile vardır. Yılancık mikrobu, difteri 
mikrobu, satlıcan mikrobu, verem 
mikrobu bile bedenimi:tde misafir ola· 
rak yaşamakla mutlaka bizi hasta et• 
mesi lazımgelmez. Ya, barsaklarda 
her vakit yaşıya .• türlü türlü mikrop
lar? Bunların hepsi insanı hasta et• 
seydi, dünyada kimıe kalmazdı! 

Verem mikrobu içine girdiği her 
bedeni mutlaka hasta etseydi, verem• 
lilerin yanında ·a§lyan hekimlerden, 
haatabakıcılardan hangisi sağ kahr• 
dı? 

insan bedeninin nomal halde mik· 
ropların zararlarına karıı koymak 
için birçok araçları vardır. Onun için 
mikrop korkusunun en iyi şekli, on
ların verecekleri zarardan korunma~ 
~ ~~t~ ... ~ .. ~~l.m.• ,~ 
da beslemek, hele bedeni yorarak 
mikroplara karşı dayanıksız hale ge
tirecek işlerden sakınmaktır. 

Lokman Hekim 

• Doktor • 

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

4532 

Camileri tasnif edecek,. 
komisyon toplandı 

Camileri tasnif komisyonu, 
Evkaf direktörü Niyazinin baş
kanlığında Müftü Fehminin de 
iştirak ettiği toplantıda cami -
lerde kadro içinde ve dışında 
kalacakların vaziyetlerini gö • 
rüşmüştür. 

Bu toplantıdan sonra ikinci 
bir toplantı daha yapılmış, mün 
hal olan vazifelere tayid oluna
cak imam, müezzin ve hatiple • 
rin işlerile uğraşılmıştır. 

mek onlara cesaret verir. Bizi 
görebilmek için onların meyda 
na çıkmalarım beklemek en doğ 
ru harekettir. Bu hazırlıklı bir 
pusu.. Çok şükür ki, ilk gaflet 
anımızda bir netice alamadılar. 
Şahin Erguvanın beli altın -

daki taşlan bir elile çekip onun 
daha ziyade yere yapışması için 
çalışıyordu. 

Erguvan: 
- Buraya en yakın Kökdere 

nin bizim yakadaki amele ç~ : 
dırlarıdır ~ Eğer silah seslennı 
duyarlarsa sen önde idin istika 
met tayin edebildin mi? 

- Tam cephemizde ve zan -
netlerim sol ilerimizdeki tüın ~ 
seklerden atıldı. Bak, dikkat et. 
Tümsekte bir kaç çalı var. 

İkisi birden irkildiler. 
Erguvan yanılmamıştı. • ._ı 
Tümsekte çatılar arasında UP 

başın hareket ettiğini gördület• 
Erguvan kocasını dürttü: 
- Birbirimiıden ayrılalifll. 

Yerde sürünerek sağa doğrU 
açıl. l\lcydana çıkana ateş et.. 

.(Arkası varl 
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Bulmacalanmu öz türkçedir. Şek· 
limizin bot gözlerine kal"'ılı:Janm yer 
lettiriniz. Yedi gün arka ~ . kaya bul
macamın dC\ğru çözfilmüt olarak gön· 
derenlcr arasıuda kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacalan
mrzı istediğiniz gün çözmeğe başlaya
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar
kaya çözülmüş olsun. Karşıhldan "ls
tanbul (Tan) bulmaca ıerviaine yol· 
layınu:. 

No. 32 

VOSMAI 
Etem izzet BENiCE 

l>iyen genç kız bunlann hep
~ ~aptırdr. Hele belkemiğinin 
lsinden IU alnnrken iğnenin acı· 
'1 bir kor ateti gibi gözlerinden 
fıtiurdı. Ust üste baygınlıklar 
Ce;iMi. 

- Ben artık bunlann hiçbiri
tiııe dayanamam doktor .• 

Dedikçe doktor ona: 
- Daha bir iki ufak tefek 

~!!_~cağmıız şeyler olacak. 
·~ dayandın, bu bir ikiye 
de alcluma.. 

Diyordu. Ve ..• hergün doktor 
~ aılqam yuuııa geliyor, bir 
~ IUt onunla kalıyor, onu eğ· 
~,en çok ta benliğine dirlik 
~ onun iyiliiine, kalkın -
~ uğratıyordu. 

Ve.. yine akfamdı. Hava kara 
~· ~ ağırlığı insan ka· 
~ son debelenmesini ya· 
~or., fabrika düdükleri ötü-
hr~ kar~ güneşin çekildiği 

• Birinciye: Gümüt atat. 
ikinciye: Maroken bir ciiz<tan. 
Uçüncüye: Bir ıtit.>. 
Dördüncüye: (Tan)ın bir ıenelik 

abonesi. 
Betinciden onuncuya ka' ar: (Tan) 

m altı aylıiı.. abonesi arma:an edile· 
cektir. 

1 2 J .ı 5 6 7 8 9 10 J 1 

her yere ve kırrk yüreklere, bot 
kalplere yavaş yavaş çöküyor
du. 

Karanlık en çok yoksul ve 
sevdalıyı sıkar. Uzun gecelerde 
yoksulun y~ğindeki dert ne 
kadar kabanr, taşar, ağulanır 
ve bütün damarlan zonklatırsa 
sevdalıyı da delirtir, düşündllt 
rür, güçten düşürür, zıvanadan 
çıkanr. 

Tutkunlarm en bağlı saatleri 
geceleridir. Kadınlar gündüz 
görür, geceleri aşık olurlar. 

Vurgun erkekler en haşan 
duygularını geceleri taşırırlar. 
Bağlının en aşırı fırtınaları ge
celeri CC.iM. Sinirler karanlrkta 
gerilir, gü~şte çözülür. Bir ke
manın sesi bile geceleyin kalbe 
akar, günün aydınlığında kulak
ta kalır. Gönlün bfü.ün azgınlı
ğı karanlıkta şahlanır. 

Güney de karanl:ııktan sakı -
nanlardan, çekinenlerden, daha 
açık, korkanlardan biridir. 

Günq çekilir, yer"ni karanlı
ğa verirken gündürun ilk es
~erI;ğinde ~~ey her vakit bir 
LırP.Cfme geçırır. 

( T A N 1 1 N 0 Y K 0 S 0 1 HIKA YE 1 GÜNLER BOYUNCA 

Bir karşllık 
KILAVUZ 

Eski Evleri 
Bay Peyami Safa, bir yazı

sında münekkidin çoğu vakit 
şiir, roman alanlarında istedi
ğini yapamamış adamdan çık
tığını, bunun için de daima ya
ratıcılık hasreti çektiğini söy
lemiş, bu arada benim adunı an
mıştı. Ben buna karşı her sa
natkann değil, ancak bazıları
nın yaratıcı olduğu gibi b~ı 
münekkidlerin de yaratıcı olabı
leceğini anlatmak iıtiyen bir ce
vab verdim. B. P. S. benim bah
sı değiştirdiğimi ileri sürerek o 
kendine mahsus böbürlenici 
üslubu ile bir şeyler söyledi. 
Bahsı değiştirdiğimi söylemek
te haksız değildi, çünkü ilk ya· 
zısmm asıl maksadı, ikincisinde 
de olduğu gibi, durup dururken, 
bana çatmaktı. 

iÇiN DERSLER j 

Yedinci günün bu akşamında 
da Güney hav. nın kararışma 
baktıkça yüreğinde işte o ür
pertiyi t:.ıyuyor, doktoru bekli
yor, tek ıatakh odasında yal· 
nızlığından sızlanıyordu! 

Uaançh bir gUnda 

Onuncu gün geldi. 
Güney yurtta.ki günlerinden 

usanmış gibi görünüyor. 
Zili çaldı. 
Bir hastabakıcı geldi. 
- Yıldız, bana soğuk bir su 

~ctirif misin?. 
/ - Peki bayanım. 

Yıldız, Güney'in en çok be· 
ğendiği bir hastabakıcı. Taze 
bir kadın. Terbiyeli, güzel, cana 
yakın. 

SuyÜ getirdi. 
Güney suyu içti. Bardağı ve-

rirken: 
- Otursana biraz konutalım. 
Dedi. Yıldız: 
- Danlırlar bayanım.. lı 

vakti nasıl oturayım? •. 
Diye bu isteği karşıladı. 
Güney: 

__ Ben doktora IÖY,lerim. Ne 

de hurdan bin kat güzel .• 
Kadın başını onun geniş göğ 

süne dayadı :. 
- Ne bileyim seni burada ilk 

gördüm. Buradan ayrılırsak 
kötü işler olacakmış gibi geli -
yor bana .• 

- Bos lakırdı. Niye kötü iş-
ler olacakmış .• 

Ondan sonraki bir yazısında 
Brunetiere'in "Tenkid, kıskanç
lık jlmidir,, dediğini anarak: 
"Bizde tenkid sadece kıskanç
lıktır,, dedi. Buna da kısa bir 
cevab verdim. 

Şimdi tehdid ediyor; ya sö
zünü geri alır, yahut dostluğu· 
muz kalmaz, ben ona gününü 
gösteririm gibi bir şeyler söy
lüyor. istediiini yapmakta ser
besttir; sözümü geri almağa 
hiç bir niyetim yok. Ancak ya
zılamnda - bir müddet için ol
sun - kendisinden ima ile ol
sun bahsedeceR değilim; mü
nakaşayı severim, ~vgayı de
ğil. 

Nurullah AT AÇ 
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lmgelerle konll§atllardan hu duy• 

mam. 
Askerlikte en yüksek ercce hangi-

sidir?" 
Çocuğunun ölümii, onu yürepnden 

vuran bir çarpı olmu,tur. 
Ne gevezelik ediniz, ne de ıuıkun 

olunuz. 
Sizin gilzeyinizde ilerledim. 
Onun Uılübunda herkesin botun~ 

giden bir akTanbk var. 
Bu adamdan alacağınızın bu kadar 

olduiunu gösterir bir belgltiniz var 
mı? 

Dikbathk, ve bateğim, ikisi de bil· 
yük kusurlardır. 

lyi bir gazete aytan yalnız ilgili 
değil, varı§lı bir adam olmalıdır. 

Ordumuz düsman topraklan Ültlin• 
den bir yuvu gibi geçti. 

Ban,cıllıgımız, yurt savgaaı itlerini 
aavsayacak dereceye varmamalıdır. 

Çiftliiin sınırı şu da&ın doruiunda 
bitiyor. 

Bu misaUerdeki kelimeler ve kar
§Ilıklan: 

imge-Remiz 
Erece - Rütbe 
Çarpı - Secime 

Suakua - Sükuti 
Güzey- Saye 
Aldnnlılc - Seliset 
Belpt - Senet 
Dikbqhk - Sertcetlik 
Bateiün - Serfin 
v ... ,b - snilialibl 
YaYU - Silindir 
Bantal - Saib...,... 
Donak - Zirve • <Mcün - Riilm 
Doğruluk, ahlikın baıhca örkünle

rinden biridir. 

• Tutanıık - Sar'a 
Tutanaklı kedileri evde tutmayııus 1 

Yamn saat icinde evleri olan 
oda boşalmış .. Aşağıdaki araba 
dolmuştu. Arabacı kemikleri çe 
kik sıska atın ağzından yem tor 
basını aldı. Kuvvetli bir kamçı 
çarptı sırtlarına.. Hayvanlar 
zorla kıpırdanarak yüklü araba 
yı sürüklemeye başladılar •• Genç 
kan koca sokağın köşesini dö -
nerlerken, büyük eski evin per -
desiz kalan tek penceresine bak 
tılar. Sonra önlerinde giden ara duran arabacıya: 
banın içindeki eşyalara daldı _ Hemşeri eşyalar senin ol -
gözle~i.. sun. Çek arabam dedi. Bikes 

•• Uzun tozlu yollar qıyorlar arabacı tat~tı.. Adam tek -
dı.. Şehrin dışma çılcml§lar !;ah rarladı: 
çelikler arasından geçiyorlardı.. _ Du~dm mı? Çek araba 
Jiavada kücük bir sıcaktık var. yt .• 
Ge~nsWci \erleri si Arkasında bir toz bulutu ya -
le~i6>11ltotdq: ~ göc,.1-Ybo&aıı. nki C1 
~ "Batle aurmı iı...--ISAt~ •• ..,. yalara baktı. Çit kapıyı örttü •• 

İçim sızlıyor be kız! •. Bu gide - Fatma yeşil panjurlu ak ııvah 
ceğimiz yeri, daha çok çabuk se eve şaşkın şaşkın bakıyordu. 
vecek ve ısınacaksın. Genç adam cebinden bir anahtar 

Genç kadının gözleri tozlu yo çıkararak köşkün kapısını açtı. 
lun ilerisindeki arabaya takıl - Girdiler. İçi baştan başa döşe -
mıştı sanki •• Araba yolun sağı - liydi. üç odası bir mutbağı bir 
na saparak gözden kaybolunca: de küçücük yıkanma odası var-

- O bahçelikli sokağın içine dı. Ak karyolalı yatak odası, ye 
mi gidiyoruz?.. ni kapkacağile mutbağı konuk 

Diye sordu. Adam ondan bir ve oturu odalarile bu ev, iyi bir 
lif gizliyormu, gibi güldü: ev kadmmı çileden çıkaracak 

- Götürsün şimdicik.. kadar güzeldi. Kocası genç ka-
Dedi. Kadın adnnlarmı sık - dına bakarak! 

laştırmıs yolun dönemecini dön - Sana her gün söylemez 
müşlerdi. Kadın arabanın durdu miydim. Bir i,im var. O olursa 
ğu Jaahçe kapıaı önüne gelince rahata kawşacağız. hte oldu. 
durdu. Çit kapmm içinde görü- Elden düşme bu evi satın aldım. 
nen küçük ak ltöşke baktı. Göz- Bundan sonra senin de bir evin 
leri sevinçli. sesi inanmamaz- var •• 
lıkla doluydu 1 Kadm kendini bir iskemle üı 

- ~urası mı bizim?. • tüne atmış hıçkırıklarla atlıyor 
Kocam başım sallıyordu. Ka- du. Kocası onun başını kaldı -

pıyı iterek şqkm kanımı içeri rarak sordu: 
soktu. Sonra kapıda somurtkan - Ya şimdi niye ağlayor -

Hersin 6 56z 
OTUZ OçONcO UsTE 

1 - Havayici zaruriye - Ya· 
şatık 
Örnek: HUkUnıet yqatık 
ftyatıanm btdirmek icin 
eliıiden geleni yapıyor. 

Z -· Gıda - Besin 
İase - Bealev 
Örnekler: 1 - Çocuklu 
için süt en iyi besindir. 
2 - Bir ordunun beılev 
meselesi, en bqta gelen 
işlerdendir. 

3 -- Gll>ta - İmren 
Örnek: İmren güzel bir 
şeydir. 

4 - Haset - Günü 
Öımk: Günü en çirkin 
huylardandır. 

S - 'L\itfu ihsan - Kayra 
Omek: Türk hava kunı • 
muna yardunuuz, bir kay 
ra delil bir ödevdir. .. ~~ 

sun eıki odamıza mıP .. 
Kadının yaşlı gö.ılerinde bll • 

yük bir sevinç yanıyordu: 
- Hayır dedi, bu kea ıevin • 

cimden ağlayorum .. 

yapaynn canım sıklıyor. Bık
tım artık yatmaktan ..• 

zıl aldı, işte bu yurdu yaptL ter. Kesesine sel &ibi para akar, 
- Bu yurt demek Fazıl'm çıkannağa gelince bq parayı 

Dedi. Ve sordu: 
- Benim hastalığım için sen 

ne duydun?. 
- Hiçbir şey bayannn. 
- Doktorlar hiçbir ıey aöy· 

lcmiyorlar mı?. 
- Sormadım. Onlar da söy

lemediler. 
Bu başlangıçtan sonra ikisi de 

uzun uzun konuşmağa başladı
lar. Yıldız anlatıyQrdu: 

- Burası Mısır'lı Atiye'nin 
konağı imiş. Atiye büyük savaı 
içinde ölmüş. Çocuktan, torun· 
ları Mısır'a gitmişler, oranın 
zenginleri imiş. Büyük oğlu 
Prens Safaettin, küçük oğlu da 
Prens Rıza Başarükneddin.Ben 
de bütün bunlan büyük babam
dan biliyorum. Kendisi bunların 
yanında ve bu konakta uzun za
man ahçıbaıılık yapımı. O an· 
latırdL 

Onlar çekilip Mısır'a gittik
ten sonra konak birkaç yıl tü
tün deposu olarak kullanıldL En 
ıon, ki altı yıl oluyor. Satılığa 
51karıldı. b~i..a Bal• Dokto~ Fa· 

kendisinin?. • verirken eli titrer. 
- Evet kendisinin. - Bu kadar parayı ne yapa· 
- Hiç ortağı filan yok mu?.. cak sanki?. 
- Hayır. Doktor çok zengin- _Ne yapacağını kimse bil-

dir. mez. Yeryüzünde bir kız karde-
- Çok iş yapıyor mu bari?. §i, bir de onun çocuğu var. On· 
- Ne diyorsun bayanım. Tek lara da metelik ırçratmas. 

yatak boş değil. Bütün servis- _ Demek bu kadar para can-
lerde yetmiş yatak var. Yetmiti 1 de bir gün boş kalmaz. içlerin- ı?. 
de gündeliği on , 

4 

lira olan ya- - Para canlı da laf mı baya
taklar var. Operasyon, liboratu- nmı. Para için ölür. Bizi, bütün 
var, röntgen bakımlan parası da işçileri; doktorların hepsini bu
ayn. Acaba sizden kaç lira ala· rada su parasına çalıştırır. 

kl ' - Bari kendisi yese, yazık!. ca ar .. 
- Hiçbir şey konuşmaddc. - Yiyemez. Eğer bir gün pa-

Fazıl hastalığımın ne olduğunq ralan koynunda sanlı ölü bulu
araıtnınak içip. beni yatırdı ama nursa hiç pımamalıdır. 
kaç lira alacağını hiç söylemedi. - Oyum bu kadar cimri ol 

Yıldız gülü.nsedi: duğuriu hiç göstermez de .. 
- Size böyle yapmıı. O çok - Göstermez, göstermez am:ı 

cimridir. Yurdun dört odasıru nekesin nekesidir! 
ayn bir ev gibi bölmüttür. İki-
sinde kendisi oturur, ikili debi- Güney dudaklannı mıra ısıra~ 
riıi bekleme, birisi bakım odau- - Şaıtım dofrusu. Hiç • 
dır. Gündelik hutalan oraya ge- böyle olacağım düşünmeldim. 
lir, giderler. Çoklan yurdun Dedi ve bir saniye daldı. 
doktoru olduğ\l\l\l bije bılmez- .. <Arkalı var) 
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Kırtahirda at kotuları 

Acun Denizciliği Liberalizmden . BORSA 

Kırşehir, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - llkbahar at kO§ulan sona 
erdi. Arap ko§usunda Fuad'in ab bi
rinci, tay kO§usunda Dulkadirlinin ta
yı birinci, tahammül kO§usunda Ali 
Canın atı birinci gelmiglerdir. Egek, 
çuval, yumurta ko§ulan da çok eğlen
celi olmuştur. Komşu vilayetlerden 
koşuya giren atlar kazanamamııtır. 

Devletçiliğe Dönüyor 19 Haziran ÇARŞAMBA 

PARALAR ~cunun en büyük gemisi olan Nor
mandi'nin Avrupadan Amerikaya en 
krsa zamanda geçmek rekorunu kır
ması, herkesin gözünü bu konu üze
rine çekmittir. 

~rizin en şiddetli anlarında yapıl
maga başlanan bu koca geminin yine 
bin bir güçlüklere rağmen bitirilebil
miş olması Fransız endüstrisinin ol
duğu kadar, bu endüstriyi kurmuş 
olan Fransız devleti için ~ övünüle
cek bir hadisedir. 

Filvaki savaştan sonra beliren libe
ralizmi .bır~kma ve devletçiliğe dönüş 
hareketı bırçok devletlerin denizcilik 
siyasasına da tesir yapmaktan geri 
kalmadı. 

Devletler bu alanda önce iki parti
ye ayrıldılar: 

Acun deniz tecimi egemenliğini el
de etmek için devletin bütün gücile 
~lusal gemiciliğe yardım etmesini is
tıyen koruyucular. 

Diğer yönden, denizlerin özgürlü
ğünü istiyenler. 

Fakat çok geçmeden ikincilerin bi
rincilere yenildikleri ve yavaş yavaş 
bunların da gemiciliklerini korumak 
Yoluna aaptıklan görüldü. 

Daha başlangıçta ko~ucular gru
bunu Amerika, Japonya, İtalya ve 
Fransa teşkil ediyordu. 

Ozgürlük partisinde ise Almanya, 
lngiltere, Hollanda ve İakandinav ül · 
keleri bulunuyordu. 

Bu iki grup arasında yapılan eko· 
nomik savat sonucunda önce Alman
ya, arkasından da İngiltere koruyucu 
devletlere katıldılar. Ve bugün acun 
tecim filosunun yüzde on beşi ancak 
devlet elinin yardımına muhtaç ol
maksızın işliyebilmektedir. 

Acun deniz teciminin karşrlaştığı 
zorluklar hakkında bir fikir edinebil
mek için tecimin 1913 e nazaran yüz
de. 16 azalmıt. olmasına karşı gemi to· 
na1ınm 46 mılyon tondan 65 milyon 
tona çılanıı olduğunu bilmek kafidir. 

Bu zor şartlar içinde bocahyan 
lcun tecim gemiciliğinin yaşıyabilmc
sini temin için türlü ülkelerde dev
letin yaptığı yardımlan kısaca göz
den geçirelim : 

Amerika Birleşik Devletleri: Ame
rikan deniz tecim filosu ı 914 te 3 
milyon ton iken genel savaşta levazım 
ve asker tatımak için ~eken .~
lep..ppı.nRı ..-.ı :tt ..,._ 
tona çıkmı§tı. 

Amerikada gc.miciliğe devlet yö
nünden yaprlan yardım yarı kapalı 
yollarla olmuştur: Gemi ıosyetelerine 
posta taşınmasının verilmesi; verilen 
krediler faizlerinin affi: yeni yapılar
da yirmi senelik uzun vadeli kredi 
\'erilmesi. gibi. 

Bununla beraber Amerika bundan 
ıonra gcmiciliğini açıkça korumağı da 
tasarlamaktadır. Mesela: Taşınacak 
her kilo posta esyası için 1,60 dolar 
sübvansiyon verilmesi; yabancı ülke
lere yolculuk yapan gemilerin isletil
mesine yardım etmek: yeni yapılacak 
gemilere yerli tezgahlarla yabancı 
tcaglhlar arasındaki fiyat farkını öde 
mek ıibi. 

J•J!<>!1ya: Japonya gemiciliği koru
mak ıçın 1935 • 1936 yılı bütçeeine 
12 milyon yen koymuştur. ~undan 
~~~Japon ~olonileri de ulusal gc
mıcılığe 3,8 mılyon yenlik bir yardım
da bulunacaklardıt. Japon hükümeti 
ıcmi satın. al.mak ve yeniden gemi 
~ptınnak ıstıycnlcre uzun vadeli kre
diler vermektedir. Ayni zamanda hur
da olarak parçalanacak eski gemilerin 
yer~n~ yenisi yapıldığı tafdirdc bun
lar ıçm ton batma 48 yen verilecektir 

Japon tecim filosu 1 Temmuz 1934 

No: 57 

te 4,070,000 ton idi. 
İtalya: İtalya 1933 • 1934 yılında 

ulusal gcmiciliğini korumak için 321 
milyon liret harcamıştır. 1926 dan 
itibaren ulusal gemicilife 20 senede 
kullanılmak üzere 3,200,000,000 liret
lik bir yardım temin edilmiştir. Bir
çok vapur yapıcılannın iıtikrazlan 
faizini, yüzde 5 e kadar devlet üzeri
ne almıştır 

İtalyan tecim filosu 1 Temmuz 934 
tc 2,920,000 ton idi. 

Fransa: Fransada devlet bütün va· 
purculuk sosyetelerini az çok kontro
lu altında bulundurmaktadır. 1935 
senesinde bunlara 496 milyon frank 
yardım yapılacaktır. Devlet, parçala
nan hurda gemi tonajının en apğı 
yüzde 50 si kadar yeni gemi yaptı
ranlara ton başına foo frank yardım
da bulunmağı dütünme-ktedir. 

Acunun en büyük gemisi olan Nor
mandi'nin yapılış masraflan da dev
let garantisi altında istikrazlarla te
min edilmiştir. 

Fransız tecim filosu 1 Temmuz 934 
tc 3,300,000 ton idi. 

Hollanda: Ho11anda son zamanlara 
kadar gemiciliği korumak prensibinin 
en büyük düşmanlanndandı. iakat 
baska ü1kelerin yaptıkları amansız re
kabet karşısında Hollanda vapurcu -
ları devlet yardımını istcmeğe mecbur 
kaldrlar. 

Hollanda hlikumeti ulusal gemici
liğine yardım için faizsiz olarak 
8,200,000 florinlik borç vermcği dü
şünüyor. 

Hollanda tecim filosu 1 Temmu• 
934 tc 2,620,000 ton idi. 

lskandinav ülkeleri: lakandinav ü1-
kelcrirrin bir arada 6, 700,000 tonluk 
bir tecim filoları vardır ve acun tecim 
filosunun yüzde lQ unu bunlar iılet-

A111 

Sterli• 614,-
Dolar 123,-
20 Fransız Franıı 166,-
20 Liret 201,-
20 Belçika Franıı 80,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. 812,-
Florin 81,-
20 Çek Kuron 96,-
Avuıturn ıilin 22.-
Mark 41,-
Zloti 23,-
Penıro 24,-
20 Le1 14.-
20 Diıw 52,-
Yen 31,-
lsveç Kuro,. 31,-
Altm 942,-
Mecidiy• 58,50 
Banknot 228.-

ÇEKLER 

Franırz Ppnct 
İnciliz lira11;. 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Drahmi 
İsviçre Frans 
Leva 
Florin 
Çekoıolvalı: lı:urona, 

Avuıturya 

Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penıo" 
Ley 
nlnar 
Yen 
Çernoveta 
İıviçre kuronu -

ESHAM 

Satıt 

618,-
125,-
168,50 
203,-
81,-
24.-

116,-
83,-
98,-
23,-
42.-
24,-
25,-
15,-
54,-
33,-
32,-

943,-
59,-

230.-

Kapan11 

12,04 
620.25 
0,79,50 
9,64.90 
4,70,67 

13,71,50 
2,43,50 

63,72,50 
1,17,15 

19,03,32 
4.21,50 
5,81,43 
1,97,54 
4,21,-
4.51,40 

78,54,43 
34,96,33 
2.78,30 

10,98 
3,12,90 

mektedir. It Banbıı Mü. 
Bu ülkelerde vapurculuğa yapılan .. ,, N. 9~:so 

yaı:dımlar diğer memleketlerde yapı- ,, ,, H. 9,70 
lanlara nisbetle pek önemsiz kalmak- Anadolu % 60 2U5 

Turfandacılar tirket 
yapıyorlar 

Mersin, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Mersin turfandacılan ken
di aralarında bir ıirkct kurmağa ka
rar wrmişlerdir. Bu ıirkctc giren 
müstahsiller Ankara ve lstanbuldaki 
§Ubeleri, Kö ~ence, V:ırna, Sofya, 
Bükreş, Berlin gibi dı§ §ehirlcrdeki 
mümessilleri vasıtasile yapacaklardır. 
Şirket turfanda sebzeleri Türk Ofisin 
tarifi gibi ~~=-ndart tiplere ayıracak ve 
hususi ambalajlarla kontı .ıllu olarak 
scvkedecektir. 

Ambalaj üzerinde aebzcnin bahçe
den toplandığı gün ve tarihi tcsbit 
eden bir etiket bulunacaktır. Turfan
da sebze ihracatı ikincikanundan iti
baren ba§hyacağı için §imdiden ha
zırlıklara ba§lanmıştır. 

lstanbul MUddaiumumiliGi 
İstanbul Müddeiumumiliğine Balı

kesir Ağır ceza reisi Haydar Rıfkmın 
tayin edileceği, diğer taraftan, Tüze 
Bakanlığı ceza işleri müdürlüğüne, 
geçende müsteşarlığa nakledilen Ha
san Saffeddinin yerine, lstanbul A -
ğır ceza reisi Suadin getirileceği kuv
vetle söylenmektedir. 

Evkaf memurları ayhklarım 
almadllar 

Evkaf direktörlüğü memur -
larma ait kadro gelmediği için 
bu memurlara henüz haziran ay 

lığı verilmemiştir. Bugünlerde 

kadro geldiği takdirde maaşlar 
verilecektir. 

ta ve yabancı ülkeler için yaptırılan " '7e 100 42,50 

gemilerde bazı kolaylıklara ve muafi- ~~!!~1:;r'"• ~::= YENİ NEŞRiYAT 
yetlcre inhisar etmektedir. Bomonti • Nektai 8,25 

Norveç tecim filosu 1 Temmuz 934 Terkoı 16,25 HA f TA 
tc 3,980,000 ton, lsvcc;'inki 1,610,000 , RAeJ1"i ç· ı~.·;0° Bu sev:·mlı· gazetenı·n 63 u··ncu·· 
ton, Danimarka'runki de 1,100,000 M•e::ez ~~:11 57,57 • 
ton idi. Osmanlı Bankan 15,50 sayısı birçok zengin yazılarla 

İngiltere: lngiltereye gelince bu- Telefon 11.25 çıkmıştır. Okuyucıılarımıza tav 
·· kü t · fi t ·· k" İttihat deiirmencilik T.A.Ş.. 8 75• • ,.ı .. ..: ... 

~un ccım • ..,~ıııio~suilisa~vıia~~angillmoiinlıiclicjı~t~ .. l:·~~~-C· :--:==~~--~ .. ::·-~·A sıye e~ Mı-•-· ---· .....,1.s - ..a , ~·-
ı Temmuz 934 te bufiiO~un büyük: VID'IE --•• '

80 ~ PERŞEMBE 
lüğü 17.730,000 ton idi. 

lngiltere'de devlet bilhassa birkaç 
büyük ıosvcteye yardımda bulunmak
tadır. Halen 73 bin tonluk büyük 
Queen Mary adlı büyük vapuru yap
tıran Cunard sosyetesi, devletten 9,5 
milyon sterlinlik bir kredi yarcJımı 
görmüştür. 

Ote yönden gemilerin kalitelerinin 
de yükseltilmesini temin için devlet, 
türlü sosyetelere yüzde 2/2, 1/2 gibi 
az faizli krediler açmıttır. 

iSTiKRAZLAR 
- - --

TtirkB orcu 1 Kupon Kesik 
" n• ıı " " 
,, " III • ,. 

Erıani 
1ıtikrui dahill 

28,30 
26,35 
27,-
95.-
95,-

TAHViLAT 

Rıhtım Kupoft Kesik 
Anadolu ı ve il 

,, il Kupon Kesik 
Anadolu mümesıil 

10,25 
44,30 
45.-
52,85 Bu çalışmalara rağmen İngiliz te-

cim filosu savaştan önce acun tonajı- 1 •-=---==-=---~-~--
nın yüzde 40 ını teşkil ederken bu- Yani yll arpa mahsulü 
gün yüzde 27 ye inmit bulunuyor. Dün verilen maltlmata göre 

• yeni arpa mahsulü Ege piyasa-
Acunun en önemli denizci devletle- sında idrak edilmiş, ilk mahsul 

rinin ıcmiciliklcrini korumak için at- İ 
tıklan adımlan kısaca gördük. Şura- zmirde kilosu S kuruş gibi yük 
11 kesindir ki, acun gemiciliği ancak sek bir fiyatla açılml§tır. İçer -
arsıulusal tecimin ilctilmesile yaııya- den büyük partiler halinde mal 
bilecektir. gönderilmediği için arpa piyasa 

Bugün devletlerin türlü yollarla ko- sı henüz hararetli değildir. Bu 
rudukları gemicilik ancak tecimsel İ 
bakımdan kendiliğinden verimli bir yıl memleketimizden talyanın 
duruma gelebildigi zaman genci eko- önemli miktarda arpa satın ala
nomik hayatın yeniden faydalı bir ele- cağı umulmaktadır. 
manı olabilecektir. lzmirde mayıs içinde yapılan 

Dr. O. Conker arpa sattşlan 71 tondur. 

Haftalık Pcr§cmbe gazetesinin 12 
inci sayısı zengin münderecatla çık
mı§tır. Karilcrimiz bu sayıda birçok 
tarunmıt muharrirlerin yazı ve repor
tajlanru bulacaklardır. 

OSMAnLı BAnKASI 
İLAN 

Osmanlı Bankası hisse eahiplcri 
genel kurultayı 1935 haziranının 18 
inci salı günü Londrada toplanmıı-

tır. 

İdare meclisi tarafından hisse sa
hiplerinin tas t kine sunulan karar
lar birlikle kabul olunmu§tur. 

24 Haziran 1935 ten batlayarak, 
66 sayılı kuponun gösterilmesine 
karşı hisse baıına temettü olarak 3 
Şilin verilecektir. 

ZAYİ - Galata İthalat gümrüğün
de 994 No. lu beyannameyi 4-10·934 
tarihinde muamelesini int~ç ettim. 
Buna .ıid müfrez ordino zayi olmuş
tur. Yenisini <tlacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. İsak Varon Mahtum
ları. 

KIRMIZI VE SiYAH 
yen bir hazla: "Ben de Julien'e - Bir karar venneli ve Juli
layık olduğumu gösterdim,, de- en'i savmah, dedi; Julien, ne de 
eli. olsa, bir işçi oğlu. Eline bir kaç 

M. de Renal, bir taahhüt al- ccu verirsiniz, bir diyeceği kal
tma girerim korkusu ile, hiç ağ- maz. Hem, efendim, bilgili 
zım açmamıştı; ikinci imzasız adam, kendine bir iş bulur; M. 
mektubu, okurlarımızın hatırlı - Valenod'nun, ilçebay de Maugi
yacaklan o mavimtrak kaGıt ron'un da çocukları var, belki 
üzerine basılı harflerle yazılı onlardan birinin yanına girer. 
mektubu inceden inceye gö.!den Bizim savmamızla bir zarar et
geçiriyordu. Yorgunluktan bit- miş olmaz ... 

gibi, sükun buldu. M. de RC
nal'in gece hiç uyumamış oldu
ğu saçlarının, üstünün başının 
perişanlığından belli idi. 

Madame de Renal kocasına, 
zarfı açılmış, fakat yine katlan
mış b;r mektub uzatu. M. de 
Renal bu kağıdı açıp okumu
yor, kansqla deli gibi bakıyor
du. Kadın : 

- işte alçakça bir iş! dedi, 
demin noterin bahçesinin arka
sından geçerken önüme itin biri 
çıktı, bana bu mektubu verdi; 
sizi tanınnış, size minnettannış, 
daha bilmem neler. Size şunu 
söyliyeyim, o sizin monsieur 
Julien'in burada kalmasına razı 
değHım; bugünden tezi yok, onu 
geldiği yere gönderirsiniz. 

Madame de Renal. Julien'in 
evdc:ı çıkarılması işini bu ka
•r çabuk söylemiyecekti; fa. 
kat onu SÖY.lemekten1 bu ınüt-

STEN OH AL 

hiş vazifeden bir an önce kur
tulmak istiyordu. Acele acele o
nu bitiriverdi. 

Kocasının ne kadar sevindiği
ni görünce ketıdi de büyük hır 
sevin~ duydu. M. de Rcnal'in 
hi~ gözlerini kırpmadan baktı· 
ğını görüp Julien'in doğru keş
fetmiş olduğunu anladı. Bu pek 
gerçek felakete üzüleceği yerde 
içinden : " Ne keskin zeka! ele
di, ne de mükemmel sezişi var! 
hem de daha tecrübe gönnemiş 
bir delikanh olduğu halde! Böy
le gıderse kim bilir ne kadar 
yükselir!,, içini cekti: "Ama o 
zamanda beni unutur gider!,. 

Taparcasına sevdiği adama 
bu hayranlık şeklindeki ibadet, 
madame de Renal'ın zihin peri
şanhğiru büsbütün yatıştırdı. 

Böyle bir işe girişmiş, onu a
kıl etmiş olduğu için iftihar du
Y.UY.ordu. Tatlı ve Y.üreğine işli· 

kin bir halde idi, içinden: "Beni M. de Renal müthiş bir sesle 
öyle de alaya alıyorlar, böyle de bağırdı: 
alaya alıyorlar,. dedi. - Budala gibi söz söylüyor-

"Ne olduğu araştınlacak hir sunuz; budalanın da birisiniz 
yığın yeni hakaret daha; hepsi ya! Bir kadından da akla uygun 
de karnnm yüzünden t,, Az kal- iş beklenilir mi? Akıl, düşünce 
dı ona en kaba küfürler savura- namına bir şey kulağınıza gir
eaktı, Besançon'daki haladan miyor; nasıl girsin? aldınşsızlı
kalacak miras düşüncesi bunun ğmız, tembelliğiniz ancaj. kete
güç bel;:ı önüne geçti. Birine, bir bek avlamamza müsaade edi
şeye çatmak ihtiyacı içini kemi- yor; biricik işiniz bu ..• Biz er
riyordu, bu ikinci imzasız mek- keklerde sizin gibi düşüncesiz 
tubu buruşturdu, geniş adnnJar mahluklan e~izde tutmak 
atarak gezinmeğe başladı, kan- felaketine katlanıyoruz!... ... 
sından uzaklaşmağa ihtiyacı Madame de Renal onun bu 
vardı. Biraz ~nra tekrar onun sözlerine hiç ses çikannadı; ko
:1anına geldi, bu ıı1efer bir parça caSI da daha uzun uzun söyle
sükfuı bulmuştu. Heuıen kanm di; oraların tabiri ile öfke geçi
ona: , riyordu. Madame de Renal ni-

, letanbul !!!!!!!!!!!!!!!!il,-. . ..---------s 
sOT MOSTAHSILLERI 

Ye Siitçtller Cemiyetinden ı 
inekçi Ye atltçüleri alAkadar e
den Ruayada çeYrilen bir filim 
baziramn 22 nci cumarteaı p-
nil Abab saat 10 da Beyotlu 
aaray ainemamnda paruıs ola
rak röaterilecektir. Pek miibim 

ı 
Ye faydab olan bu filmi esna
fımızın muhakkak glSrmesi tav-

' ı-~ -- siye olunur. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~il 

1 
•-== SATILIK HAnE -. 

1 

B~yotlunda Tarlabaft cadduin
' ilinde kö,e bafında, kapısı eski 

Margrit yeni küfli çıkı sokak 19 
numarah kagir hane sablikbr. 
8 odalı, 3 sofa, 2 taraça ve bal- 11 

1 I konlu, 2 mutbak terkoa ye elek- ı ! 
1 l trik teaisab ve kuyusu nrdır. 

Odalan aydınlık, ıünefli ve ha
vadardır. TalıpJer herzaman en 

• ----- gezebilirler • 

İstanbul ijcinci ticaret mahkeme

sinden : Bay Mehmet vekili avukat 
Bay İsmail Hakkı tarafından Dimitri 
ve Manol ve Magdelini aleyhlerine 
bin befy)iz liranın tahsiline mütedair 
ikame olunan davadan dolayı müd-

daaleyhlerden Manol ve Magdelini
ye gönderilen dava arzuhali sureti 

mumailcyhler ikametgahlarını terk 
ile Sırbistana gittiklerinden ve hali 
hazır ikamctgihlannın da meçhul 
bulunduğundan bahsile bili tebliğ ia-

de kılındığı mübaıir tarafından veri
len meşrubattan anlaşılmakla dava 
arzuhali suretinin bir ay müddetle i
lanen tebliğine karar vcrilmi§tir. 
Keyfiyet mumailcyhlerin malQmu ol-

mak üzere ilin olunur. (12520) 

İstanbul altıncı icra dairesinden : 

Mahcuz ve paraya çevirilmesi mu
karr~r ( 1) orta halisi, bir aynalı çi
çeklik jardipycr, bir beyaz ayni ıe· 
kilde jardinyer açık arttırma suretil~ 
22-6-935 cumartesi günü saat 9,10 a 
kadar Nişanta§ında Vali konağı kar
şısında 1 nci apartmanında 1 No. 
dairede satılacağından talip olanlann 
mahallinde hazır bulunacak memu

runa müracaatları ilan olunur(12529) 

I~ sabunu 
dünvada 
!Jirdir 

ISTANBUL VE 
TRAKYA 

Şeker Fabrikaları 
TURK ANONİM ŞİRKETİNDEN: l 

idare mccliaimizce hissedarlar u• 
mum heyetinin fevkalide sur~tte top
lanmaya çağmlmaaı kararlaıtırıldı• 
ğından esas mukavelem.menin 28 inci 
maddesi mucibince en az yüz hisseye 
sahih olan hisscdarlammzın 8 Tem
muz 935 tarihine tesadüf eden pazar• 
tesi günü uat J4 de Şirketin İstaıı• 
bul'da Bahçckapu'da 4 ncii Vakıf 
hanındaki merkezine gelmeleri ve•ti• 
caret kanununu; 371 ve ıirket esas 
mukavclenamcainin 30 ncu madde• 
leri hükümlerine tevfikan toplantı 

gününden bir hafta önce ellerinde 
bulunan bine senetlerini §irkct mer• 
kezine veya İt ve Ziraat Bankalarına 
tevdi ederek dühuliye varakalarını 
almaları lüzumu ilin olunur. 

RUZNAME: 
1 - Şirketin fesih ve tasfiyesi 

hakkında idare meclisi raporunun ~ 
kunmaaı ve arar ittihazı ve 935 _. 
nesi birinci altı aylık muamelat ve 
hcsababnm tetkik Vf= taıdikile mecli• 
si idare ve Murakıbın ibrası. 

2 - Tasfiye memurlannm taybıl 
ve ücret ve actahiyetlerinin teabiti. 

istanbul milll emllk miidiirlO§iinden: 
Muhammen Değeri 

k°~J\T~n. 'r~Yhll Cu..t..,. J ---- --'T-.. T..ı ...... 1.! 
Lira 

7 sayılı evin tamamı. C521 
ARNAVUTKÖY: Ayanofri sokak eski 

70, yeni 6, 6/1 sayılı ev ve dük-
kan arsasının 2 / 6 payı. l 65 

ARNA VUTKÖY : Dere sokağında eski 
22 yeni 15 sayılı evin 13/20 payı:. 387 

ARNA VUTKÖY : Dere sokağında eski 
58 yeni 54 sayı:h evin 2/3 payı:. 104 

ARNAVUTKÖY : Yeni çeşme sokağında 
eski 8 yeni 6 sayılı evin 1/4 payı:. 21 O 

KAMERHATUN : Tatavla Saatci sokak 
eski 52, 54, 56 yeni 54, 56, 58 sa-
yılı iki ev ve bir dükkanın 1/4 payı:. 234 

KASIMPASA : Emincami Eyyühem çık-
mazı eski 1 O M. yeni 1 sayı:h evin 
tamamı. ~79 

KANLICA : Kandilli Kilise sokak eski 7 5 
yeni 51 sayılı evin 1/2 payı:. 102 

Yukarıda yazılı mallar 28-6-935 cuma günü saat 14 
de peşin para ve aç~k arttırma ile satılacaktır. İsteklile
rin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyenin-
den evvel yatırmaları. (F) (3445) · 

hayet: 
- Monsieur, dedi, ben na

musuna, yani en d~ğerli şeyine 
tecavüz edilmiş bir kadın gibi 
konuşuyorum. 

Bütün bu elem verici konuş
ma müddetince sarsılmaz bir 
soğukkanlılık gösterdi; Julıen 
·1e bir çatı altında yaşıyabilme
sine imkan olup olmaması hep 
bu konuşmıya bağlı değil miy
di? Kocasının o körü körüne 
hiddetine yol göstenneğe en el
verişli fikirler bulmağa çalışı
yordu. Kendisine söylenen en 
hakaretli sözlere aldınş etme
miş, onlan dinlemişti ; kocaSI 
küfürler savururken o hep Juli -
en'i düşünüyordu. "Acaba o ben 
den memnun olacak mı?,, 
-Bizim bin bir türlü lutfumu· 

zu gönnüş olan bu köylü parça
sı belki de suçlu def'ildir, dedi; 
ama ben ömrümde ilk hakareti 
onun yüzünden gördüm ••• Mon
Eieur ! ben bu pis, iğrenç mek· 
tubu okur okumaz karamnı 
verdim: bu evden o gitmezse 
ben çıkar giderim. 

- Benim de. ıizin de namu-

sumuzu bir paralık edecek bit 
kepazelik çıkarmak mı istiyor
sunuz? Siz böylelikle Verrierel"' 
de çok kimsenin ekmeğine tere
yağ sürmüş otuyorsunuz. 

- Doğru, siz akillı uslu ida• 
renizle kendinizi, ailenizi d~ 
şehri de refaha erdirdiğiniz -tçiO 
sizi çok kıskanan var ••• O hal~C 
ben de Julien'e sizden bir ay !ç!ıı. 
izin istemesini söylerim; gıd•P 
bir ay dağdaki dostu ile otu~· 
sun. Bir işc;i parçasmm ıayıgı 
övle adamlardır. 

• M. de Renal oldukça sük~ 
la: 

- Aman siz bir şey söyleıne
ğe kalkışmayın! dedi. Sizde_ıı 
baş baş beklediğim bu: ona bit 
şey söylemeyin. Sonra o1ke1C: 
nirsiniz, bizim aramızı açars~ 
nız; o küçük beyin ne kadar tı'" 
tiz olduğunu bilirsiniz. 

Madame de Renal: 
- O <felikanlıda anlayış, tıı• 

celik denen şey hiç de yok. de
di: istediği kadar bilgili otsuıı. 
oraamı siz benden iyi ~ 

(Arkası ""',, 
N.ATA' ~ 



SERVET MAÇLARINDAN SONRA DÜŞÜNCELER 

Bizde Futbol Yükselmiştir 
Hugo Meisl "Orta Avrupa Futbolü Düşmemiş, 

Başka Memleketler ilerlemiştir,, diyor 
Hugo Meislde bir yazısmda ret işe yaradı. 

worta Avrupa ruttolil düşme· 3 - İsviçreliler en iyi bir o -
nıiş, başka mernlekeder ilerle - yunculanm apandisit krizinden 
miştir." diyor. Şu bir iıki ay için- Peştede bırakmışlardı. Fener -
de teılırimize, Orta :\ vnıpadan bahçe ile maçlarında daha ilk 
üç futbol taıkı:nı geldi. Bun1ar- beş dakikada merkez muavinle-
dan biri Avusturyadan Libertas, ri sakatlanarak hücum hattının 
ikincisi Macaristandan Seget, ruhu olan Killholz muavin hat· 
eommcmu da tsviçredcn Ser • tında oyne.mağa mecbur kalmış-
\'et'tir. 'tı. Son maçta da sağ muavinleri 

Bu üç takımla deği§ik k<Jmbi· 39 derece hararetle otelde bırak 
be7AX1larla ıkarşdaşan Galatasa- maık suretile karşdaşmışlardL 
ray, Fened>ahçe, Güneş takım· Bütün bunların moral üzeri -
lan ve Galatasaray - Beşiktaş, ne ters tesirlerini tahmin et -
Fenerbahçe-Güneş muhtelitleri mek te pek güç olmasa ge~k -
çak iyi 8011UÇlar aldılar. tir. 

Şimdi ortada bir mesele var- Kısacası: Zamanı geldik~e 
~ır: Acaba Orta A vnıpa futıbo- h~rpaladığnnız f~tb~lcülerimi -
lü mü düşmüştür, yoksa bizde A"1Mtm'Ya futbolünün meıbur dik- zın halekmı yemıyelım. Son za -
mi futbol yükselmiştir? tatörü Haao Meiıl m~n~arda bizde futbol yüksel -

Bu mesele yalnız bizde değil, J na bir sonuç almamaları gerek-1 mıştır. 
Orta AVnJpa dışında kalan rnem ti. O gün de bunun verdiği gay
leketlerde de spon;uları, spor ya 

Sadun O. Savcı 

acdamu uğrqtmnaktadır. 
Awsturya fwbolüniln dikta

t.örii ,, .. d~a fuıtbolünün başlı
ca otorite ~nden biri olan 
nıeşlmr Hugo Meisl'in tam sıra
eında. yani Orta A vnıpa futbol
ciilerile çok muvaffaJkıyetli mJç 
lar yapnllf bulunduğumuz bir 
lhrada, bir Fransız spor gazete
ainde, önemli bir makalesi ç•
llllftJr. 

Servet Maçları Hakkımızda 
Hayırlı Oldu 

Hugo Meisl bazı kısımlarım 
8faiıya alacağımız bu makale
lliDin t.elnda diyor ki: 

"Son aylarda yapılan arsmlu
'aal temaslarda alınan sonuçların 
Orta A vmpa iutbolünde bir ge
li/e1Qe olduğunu zannettirmesi
lıi hbaJ ~m. Ancalı: Alman

dıLllnl/ı Ma ~lkıln nu=mJA 
~etleıiDde~ ıansaia 1ütbôi se -
~yesi son iki yıl içinde çok yiik
._lmiıtir • ., 

Hogo Meiel yazısmm bir ye
rinde de diyor kıi: 

•'Hayır. Orta Avrupa lutbolü 
ffiJımemiıtir. Ancak yukarıda 
da söylediğim gibi başka mem
lektttlerin lutbolü yükselmiştir. 
Fazla olarak biz Orta Avrupalı
lar. bütün sistemlere rağmen 
(açık oyun) a bağlı kalmışız· 
dn. itiraf etmeliyim ki, Orta 
'A vrupada W veya W M sistem
lerini tatbik edebilecek şartları 
tllfıyan lutbolcüler yoktur . ., 

Hugo Meisl bir nükte yapa -
rak ta diyor ki: 

"Bapa memleket/et il öre' den 
kızca gegmi§lerdir, yani sana.t 
ve ince oyun yerine güvençlerı
ni mücadele zihniyetine bağla -
mıılardır. Halbulci orta Avru -
-,,alılar llöreye bağlı kalmışlaı
dır.,. 

Bu yazıyı okuduktan eonra, 
Libertas, Seget ve Servet takım 
!ari karşısmda Orta Avrupalı • 
Jara nilbetle ne kadar candan ve 
tayretle ~dığnnız gözönün~ 
getirilecek ve lik maçlarmdakı 
(ana futıbolümüz) le Avnıpa ta 
kımlan karpamdaki (bilgili, he 
aaplı ve çahfılmıı futbolümüz) 
Dıükayes~ edilecek olursa, son 
ID&çlarda Servet'i 5 - 2, 6 - 2 gibi 
farklarla yenişimizin, bu takı -
nun dördüncü, beşinci sınıf bir 
~ olmasından değil, mark 
bbde de fud>olün yükeelmiş bu
ltmma.mdan ileri geldiği kolay
ca anlqıhr. 

Fula olarak Servet'e kartı 
bu yüksek farktan alışımızda 
~ sebepler de vardır. Bun
lardan bazı1anm yaza1mı: 

1 - Feneıbahçeliler Servet'e 
'-tz yıldönümlerinde, yani en 
9evüıçli, en keyifli bir günlerin
de oynamqlardır. Çocuklar böy 
le bir günlerinde kabil olan en 
iri IODUCU alabilmek luzile ça
hanutlardır. 

2 - Fcnerbahçe - Güneş mub 
telitinin yaptığı maçta ise, Bük
~ gidecek iki kulüp futbolcü-. . . 

Türk futbolü hakkında her 
zaman ümitli, her zaman iyi gö
renlerden olduğuma bir daha 
sevindim. Servet maçları dola -
yısile bu düşüncem daha kuv -
vetlendiği içindir ki bu yazıyı 
severek yazıyorum. 

Futbolu olsun, tenisi · yahut 
her hangi bir sporu olsun mı! -
letler zeki seviyeei kaClar yük • 
seltebiliyorları Bu mütalca ile 
İsviçrelilerin zekaca bizden a -
şağı olduklanru iddia edecek 
dc-i · 

Ancak, sporda kol ve bacagm 
oynadığı rol, bir nokta geliyor 
ki dama diyor ve bundan sonra 
da iş o spora ait zekinm iyiden 
iyiye gelişmesi ile ilerliyor, mü
kemmel bir hale geliyor. İşte 
Servet maçları dolayısile bu his 
simde yamlmadığum bir daha 
öğrenmiş olmakla diyebilirim 
ki Türkler Servet takımını, ne
fes kabiliyetleri, daha iyi fÜt 
çekmeleri, yahut umumiyet iti
barile çok yüksek futbol oyna -
malan itibarile değil; futbol ze
kilanmn daha yüksek olmaları 
itibarile yenmiş bulundukları i
çin, ati için üıni denmemek en 
hafif manasında fazla betbinlik 
olacağım iddia ediyorum. 

Ötedenberi inandığını bir 
nokta vardır. Klas futbolcusu 
yetiştiren memleketimizde fut -
bole az buçuk bir himmetle Av
rupada memleketimiz lehine, en 
büyük bir propaganda ve dost -
luk vesilesi bulmamız imkanı 
vardır. 

Oyuncularımız arasında isim 
lerini yazmağa hacet görmedi
ğim yedi sekiz kişi var ki bun -
lar dünyanın neresine gitseler 
iyi bir antrenör elinde yaşları
na göre üç beş sene daha birin
ci sınıf futbol oynamak kabiliye 
tindedirler. Yeni yetişeceklere 
gelince, Fenerbahçe antrenörü
nün fikrince iki üç sene zarfında 
bunlar arasıiıdan da çok mühim 
oyuncular çıkacağı muhakkak -
tır. Şu halde! •• 

Fakat bundan evvel beni bu 
iddialan serdetmeğe Servet ta
kımına karşı kazandığımız par
lak neticeler sevketmediğini 
söylemek istiyorum. Servet ta
lammı bu şekilde her zaman 
mağltlp edebileceğimizi ~ zan
netmiyorum. Ancak, bariz bir 
şekilde göze çarpan futbol ze -
ki.mızın hiç te onlardan aşağı 
olmadıgım, hatti üstün oldu ., 
ğunu iddia ediyorum: 

Şu halde 1 Bir zamanlar Slav
ya gibi dünyanın mühim futbol 
kuvvetleri ile muvaffakiyetle 
boy ölçüşen Türk futbolünü ne-
den bu kadar ihmal ediyoruz? 

mee · etini dece 

federasyona, futbol lieyetine 
yahut muayyen bir zümreye at
fetmek fazla insafsızlık olur. Bu 
iş, her şeyden evvel bir elbirli
ği, gaye birliği ile düzelecek bir 
iştir. Hepimiz, önümüzde iki üç 
vesile ile olgunlaşmağa baıladı 
ğuu gösteren Türk futbolünü i
lerletmek çarelerini arayarak i
yi düşünülecek, çizilecek ve tat
bik edilecek bir progiamla iıe 
başlarsak eminim ki ati için bü
yük ümitler beslemek yersiz de 
ğildir. 

' rb-
yonun, sadece aldığDIUS pa~ 
neticeler itibarile değil, sahada 
gördüğümüz ve takdirden ken
dimizi alamadığımız olgunlaş -
mamızın bir miyarı olarak göğ
sümüzü kabartacak mahiyette -
dir. 

NUzhet ABBAS 

KOLAY 
FUTBOL 

Yasanı 
Jıl. Bun7U 

-5-
K - Şüphesiz, ancak topu 

meharetle kontrol edebilmesi 
şartiyle. Topu kontrola lizun
gelen meharet olmadıkça sürat 
faydasızdır. Diğer taraftan, to
pu kullanmaktaki meharetiniz, 
ne olursa olsun, ağır davranma
nıza da müsaade yoktur. 

Harekette süratli olmanız la
zmıdır. Çabuk hareket eden o
yuncu evveli yetişir ve topu 
alır. 

Giyim 
Fena giyinmiş birçok oyun

culara rasladığun için, futbolcü
lerin kılığı üzerine bazı öğütler
de bulunmak gerektir samnm •• 

ilk tavsiyem, iyi cins eşya al
maktır, çünkü ucuz spor kılığı 
sonunda çabuk eskimek yüzün
den daima pahalıya gelir. 

Aşağıdaki eşya her halde 11-
zundır. 

Kundura, çorap, kısa panta
lon, jeAC forma veya gömlek, 
dizlikler. Dizlikler çok önemli
dir. Bir yün süveter de tavsiye
ye değer. 

Kemer, lüzumsuzdur. Başa 
giyilecek şeye gelince, bu, ancak 
kaleci için faydalıdır. 

Çorap: Yün çorap, pamuk ço
raptan daha iyidir. Çünkü ayak
lan sıcak tutar ve daha rahattır. 

Not: Lastik diz bağı hiçbir 
suretle .kullamlmamahdır. Sık
madan iyi bailannuf bayağı bir 
bandaJa kama döımıeaine engel 

===========================================o 

______ ço ~J6 i Lt ı: 
Harbin, Bir Japon Şehri Oluyor! 

Resmi Dairelerin Kapıları Barikat/anmıştır ve 
Barikatlarda Süngülü Nöbetçiler Dikilmektedir. 

Pikşalan, Japon rekJamlan, Ja
pon mağazaları şehre yeni bir 
şekil verdi. Şimdiye kadar Çin 
şehri olan Harbin birkaç ay son
ra, Dairen gibi yeni bir Japon 
şehri oluyor. Japonlar bu şehir
de büyük bir rekabetle beyazla· 
rm elindeki tecimi ellerine al • 
nuşlardır. Şehrin yerli teciminin 
arzusu hilifına Japon bonmar
şeleri tevessü etmektedir. Bu 
bonmarşelerde meseli bir elek
trik ütüsü (70) kuruş kıymetin
de satılıyor ki, burada Japonla· 
rm yerli sanayie, yerli ma1ma 
karşı ne kadar ağır darbelerle 
rekabet ettikleri aşikir görülür. 
Emayeler bir zamanlar Alınan
larm monopolü altında idi. Bu
gün Japonlar bu emayeleri Al· 
man fiatlarmm 2/ 3 ü kadar 
eksiğine vermektedirler. Japon 
tecimenleri şehirde bir evin alt 
katım tutarak bu katı bir mağa· 
zaya tebdil etmektedirler. 

Rekabetleri son haddine ÇI• 
karan Japonlar bu memlekette 
el'an kendilerini o kadar emin 
görmemektedirler. Resmi dai· 
relerin kapıları barikatlannuş
tır ve barikatlarda süngülü nö
betçiler dikilmektedir. 

Sonra Japonlar Harbinin sert 
iklimine de alışamam'flarchr. 
Sokakta gezerken yüzlerine 
maske koymaktadırlar. Japon
larm memlekete ginneleriyle 
birlikte Japon rilqa (elle aürü
len fayton arabası) lan da çolC 

Harbin'de ~ maske ile gezen lapon kadını. miktarda buraya getirilmiştir. 
r.fançminbı Y.8J'llll milyonluk 

bir tellti ~Harbia ......... 
tin ekonomsal ve sevkülcey' 
merkezidir. Şimdiye kadar şi
mali Mançuri demiryolunun 
merkezi de burası idi. (1935 
martında) demiryolu Japonla
rın eline geçtikten sonra Ja
ponların kütle halinde buraya 
akını başladı. Bu suretle Japon
lar, şehrin çehresinde şimdiye 
kadar görünen Avrupalı karakte 
rini pek kısa bir zamanda &ilme
ğe muvaffak oldular. Velhaml 

Bir Japon diikktnı. 

şehirde her teY Japon olmağa 
başladı. Yeni Japon inşaatı, Ja· 
pon otobüsleri, Japon mabetle
ri, Japon askeri Geyfa (çayha
nelerde çay veren kız) Japon 

olmadan çoraptan tutar. 
Kısa pantalon - Genİf kesil

miş olmalı ve sıkmamalıdır,zira 
çok dar bir kısa pantalon hare
ketlerinizi bozabilir. Pantalcmu· 
nuzu çok kaim kunıqtan seç. 
meyiniz. Zira yaş havalarda oy
narsanız, çok, çok ağır olur. 
Pantalonun kemeri listik olma
lıdır; hiçbir ~etle üstten tak
ma kemer kullanmaymu:. 

Forma, gömlek - Bunlar da 
vücudunuzu sıkmamahdır. 

Birkaç sene evvel, hemen b6-
tün oyuncular jerse forma kul
lanırdı, halbuki şimdi birçokta· 
nnın gömlek giydiğini görüyo-
ruz• 

7aponlar iklime a1ıımatlıkları için pbrin yollaııritla 
maske ile geziyorlar 

'Bit resmi ôlren112 9ıı1Jadelıl barikat. 
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No.5~ 

Bizanslı Ta 
mişlerdi 
rakları Çe 

Bundan sonra, İkinci Meh- 1 
ı:ıe~ zincir gerisinde duran hı- ~ 
rıstıyan do.nanmasım batınnağa 
karar verdı; ve bu iş hiç de güc 
olm~dı. Galataya hakim tepele: 
~e bırk.aç küçük top bataryası 
11.e. se.kız on havan daha yerleş
tırıJdı ve derhal şiddetli bir bom 
bardıman başladı. Cineviz Bi
zans ve V enedik gemile;i üc 
ateş arasında ne yapacaklarını 
şa!;rrdılar. 

Zinciri açıp Marmaraya cık
~ala:.ma imkan yoktu. Zira "'ye
m Turk amiralmın Baltacı ka
d~r talihsiz olacağyıı kim te
mın edebilirdi? 
. H ... alicin içine doğru gerilemek 
ımkanmdan da mahrum idiler. 
Çünkü Haliçteki 72 Türk gemi
si bu tarafı tıkamış bulunuyor
du. Bulundukları yerde kalmak
ta ve ıstavroz çıkarıp dua ede
rek İsaya sığınmaktan başka 
yapacak işlcıi kalmamıştr. Böy
le yaptılar ... Ve birer birer de
nizin dibini boyladılar. 

Artık Türk donanması Haliç
te serbest kalmıştı. 

İkinci Mehmet bir sahih köp
rü yapılmasmı emretti ( 1) Türk 
miihcndisleri çok büyük şarap 
f ıçılarından birkac bin tanesini 
biribirine sıkı sıkı bağlıyarak 
üzerine beş kişinin yan yana 
kolaylıkla geçmesine müsait, 
mükemmel ve kull~nışlı bir tah
ta döşeme yaptılar. Bizanslılar 
surlar üzerinden küçük toplarile 
bu köprüyü tahrip için birkaç 
menni savurdularsa da bu işe 
devam edemediler. Zira ikinci 
:M.ehnı~, hc::ıncn bom\5ardc er1nı 
bu topların bulunduğu surlara 
cevirmiş ve göz açtınnıyan bir 
şiddetle döğmeye başlamıştı. 

İşte Bizans müdafaası bugün
den sonra yarı yarıya zayıflayı
vermişti. 

Harbin başlangıcında Türk 
ordusu Halic. taraf mı tehdit 
edemediği için bütün kuvvetini 
kara surları üzerinde toplıya
bilmiş olan Bizanslılar, donan
ma mahvolup da köprü kurulu
verince birdenbire bu surlara da 
kuvvet ayırmağa mecbur olu
vermişlerdi. 

• Mayısın ilk günlerinde Bi-
zanslılar ekmek ve şarap sıkın
tısına uğramağa başlamışlardı. 
Askerlerjn ve ahalinin iasesi 
tanzim edilmemiş olduğu için 
kamı acıkan askerler, silahlarını 
bırakıp .evlerine gidiyorlar, ye
mek yıyorlardı veyahut evle
rinde yiyecek bir şey yoksa ço
cuklarının ve karılarının iaşesi
ni temin için öteye beriye baş vu 
ruyorlardı. Böylelikle de surlar
daki kuvvet eksiliyordu. Türk
ler böyle fırsatları hiç kaçırmı
yorlar ve hemen bir taraf tan 
bir baskm yapıveriyorlardı. 

Sonra, bir aydanberi surlar 
üstünden hiç aynlm1yan Bizans 
askerleri yorulmuşlardı da.İçle
rinde cesaretleri eksilenler ve 
türlü türlü behanelerle surlar
dan kaçanlar da çoğalmıştı. 
Öyle ki, ihtiyat kuvvetlerine ku
manda eden Demetriyüs Kanta
güzen devriyeler gezdinneğe ve 
evleri arayıp kaçakları yakala
mağa mecbur oluyordu. 
Papanın ve Venediğin yardımı 

ise h81a çıka gelmjyordu. İmpa
rator nihayet dayanamadı, harp 
meclisini toplayıp; 

"-Kaptan efendiler! Ve Ve
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Empas tehlikelerirden üçün-

v 
• 

emıye 

Şalvar Giy
Türk Bay-

•• • u emı o m·t i 

" ikinci Mehmedin Kostantiniyeye girece~i günler 
adım adım yaklaşıyordu ..• ,, 

daha fazla gecikmemesine ça
lısmak bir 7.aruret olmuştur. 
Yirmialt.ı ikincikan.unda Vc-
nedik balyosu ile yaptığımız 
anlaşma netices inde adalar de
nizinde bulunan Venedik filo
sunun Kostantıniyenin imdadı
na koşması kararlaştırılmıştı. 
Fakat o zamandanberi bu filo
dan bir haber çıkmadı.,, 

• Adalar denizindeki bu filo 
Amiral Lorevan'ın kumandasın
da idi. Acaba Venedik hükume
ti amirale henüz Bizans suları
na gitmek için bir emir venne-
miş miydi? , 

Harp meclisi imparatorun 
düşüncesini ittifakla kabul etti. 
Elde kalan, Türk bombardı
manlarının batırmadığı tek ge
miyi gizlice teçhiz ettiler. Bu 
bütün mürette~tı on kişiden 
ibaret olan küçücük bir brik'ti. 
Barbaro onun Kostantınıyeden 
kaçışını şöyle hikaye ediyor; 

"- Bu birik Çanakkaleyi aşa 
rak Adalardenizine süzülecek 
ve Venedik f ilosunuıı nerede 
bulunduğunu öğrenip amiral 

Kampa gidecek talebe 

Lise ve Muallim mel~tebi ile 
yüksek mektep okullarının 
kamp talimatnamesi dün Kültür 
Bakanlığından Kültür direktör
lügün~ eönderilmiştir. 

Talımatnameye göre okullar 
kampa 3 temmuzda çıkacaklar
d.ır. K.~mp 15 gün devam edecek 
tır. Yuksek mekteplerle Galata
saray ve Feyziye liselerinin 
kampa le~;Ji ve diğer mektep o
kullarının da nehari olarak de • 
vam etmeleri kararlaştırılmış _ 
tır. 

Bu yıl kamplara, sıhhat he
yetince özürleri tesbit edilmiş 
talebeden baska ·herkes girme -
ğe mecburdur. 

Sinyor "]ak - Loredan,, dan 
derhal Bizansuı--iındadma koş· 
masını istiyccekti. 

Liman ·gece yarısı zifiri ka
ranlıkta hareket eden .birikin 
direğine Türk gemilerindeki 
bayraklc!ı·a benzer bayraklar çe
kilmiş ve tayfalarına Tiirk le
ventlerinin elbiseleri ve kavuk
ları giydirilmişti. En mühim iş, 
nöbet tutan Türk gemilerine _ 
caktınnndan acabilmekti. 
~ Türkler bui"ıu hissederlerse 
işkillenirler ve biriki yakalamak 
onl:ır için çok kolay olurdu. Fa
kat şarki Romanın son ümidini 
taşıyan bu küçük geminin muci
ze kabilinden bir talih eseri ola
rak hiçbir Türk gemisini şüp
heye düşürmeden uzaklaşabildi
ğini gözlerimizle gördük. Fakat 
heyhat! Dalgalarla çarpışarak 
ve ölümün her türlüsünü göze 
alarak giden bu gemiciler Ada
lar denizinde Venedik filosuna 
tesadüf e,demediler.,, 

(Arkası var) 

(1) Bir ucu Hımbarahane'de diğer ucu 
§İmdiki Defterdar iskelesinin yanmdaymı~. 

(2) Barbaro. 

65 yaşını geçen memurlar 

Gümrükler Genel direktörlü
ğü 65 yaşını dolduran memur
ların 13 temmuzdan itibaren va
zifeden c;ıkanlmalarım Ist. güm 
rükleri baş müdürlüğüne bildi
rilmiştir. Öğrendiğmize göre 
şehrimiz gümrüklerinde bu şe; 
kilde tekaüde sevkedilecek me
mur yoktur. Bu sin haddini ge
çirdikleri anlaşılan 13 kadar 
memur bwıdan bir müddet önce 
emekliye çıkarılmışlardır. 

Öğrendiğimize göre, diğer 
gümrüklerde 65 yaşını geçkin 
memurların listeleri ve evrakla
rı hazırlanmağa başlanmıştır. 
Bunların sayısı 55 kadardır. 

cüsi: 

Empasm üçüncü tehlikesi şu
dur; Hasımlara kağıt kaçmanı
za mani olmak fırsatını verir • 

Mesela morda: 
Kör: 8.7 
Karo: R. D. V. 6. 5 
Trefl: A. 6. 5 
Pik: 8. 4. 2 
Elinizde de: 
Kör: A. R. D. V. 4 
Karo: 4. 3 
Trefl: 8. 4. 2 
Pik: R. V. 5 

var. Koz: Uç kör - OfUlla pik 
ikilisiyle başlanmıştır. Sağ pik 
ası ile almış ve pik beşlisini oy
namıştır. Eğer em pas yapar ve 
muvaffak olamazsanız, karoları
nızı sağlamlamağa vakit bırak
madan hasımlar trefl asınızı çı
kartırlar ve treflleri karolar üs
tüne kaçmanıza fırsat vem1ez-
lcr. . 

Dördüm.ü tehlike 

Empasm dördüncü tehlikesi 
şudur: Em pas, sizi, tem pas ya
pabilmek için eli hasmın kağıt
larını sağlamlaştıran bir kağıtla 
tutmak mecburiyetinde bırakır. 

Mesela morda: 
Kör: A. R. 4 
Karo: 10. 3. 2 
Trefl: 8. 5. 4 
Pik: V. 7. 4. 3 
Elinizde de: 
Kör: 6.5 • 
Karo: R. V. 9. 7. 6 
Trefl: A. R. D 
Pik: A. 8. 2 

var. üç sanzat~ oynuyorsunuz. 
Oyuna trefl valesiyle başlan
mıştır. Eğer karo empasr yap
mak icin körden el alırsanız em
pas muvaffak olmadığı takdirde 
hasımlar bir elde körlerini sağ
lamlıyabilirler. Yükeni (taahhü
dü erine etim1ek için lüzu-
mu olmıyan karo em pasını feda 
ediniz. 

Bilenler içi~ 

"' R D "6' 
• 10 7 ' ı 
·~· v 6 2 
+" 10' .,,, cı•s53 

+ARo· vs 
0 

,+853 
+RS E,+9753 
+9852 ~ +aov 

'I A V 10 9 2 
+9 
+ A O 10 4 
• 7 6 3 

Kağıdı (S) vermiştir. 
(S) bir kör, (0) iki karo, 

(N) iki kör, (S) dört kör söyle
mişlerdir. 

(O) oyuna karo ruasiyle 
başl'1mış, arkasındsın karo vale
sini oynamıştır. 

(S) ikinci karoyu kestikten 
sonra görür ki trefl cmpası mu
vaffak olursa yüken (taahhüt) 
yerine getirilecektir. Bunun için 
koz ikilisini oynar ve mora ge
çerek mordan trefl valesini ge
lir; fakat empas muvaffak ol
maz, (0) rua ile alır ve karo 
damını oynar; ( S) keser ve yü
kenini yerine getirmek için hala 
bir ümidi olduğunu görür. Bu 
da, hasımlardan birinde üç koı 

ncdik (2) asilzadeleri olan bü- Askeri mUzeye getirilen top 
tün sizler! - dedi - Venedik hü
kumetinizin bu betbaht şehre 
ınuavcııet etmek için hiçbir filo 
göndermediği anlaşılıyor. Bu
nun için Nekropon sularına ne 
yapıp yapıp bir haber salmak, 
şehrin son günlerini yaşadığını 
bildimıck ve eğer bize yardım 
etmek iftiyodarsa bu yardımın 

Kızılay gUnU 

ile dört trefl bulmaktır. Çünkü 
o zaman dördiincü tref üstüne 
mc,rdan bir pik kaçabilir ve elin
deki üçüncü piki mordan bir koz 
la kesebilir. Ancak bunu hasım
larcla tek bir koz bıraktıktan 
sonra yapmalıdır. (S) artık pik
ten hiç el kaybetmemek için ev
vela pik oynar ve mordan onlu
yu koyarak eli (E) ye verir; 
(E). pik oynar, mor as ile alır 
ve koz ruasını çeker. Bundan 
sonra (S) üç el trefl oynar, son 
treflin üstüne mordan bir pik 
kaçar ve sonra elindeki son piki 
oynıyarak mordan keser. 

Askeri müze müdürlüğü, 
Devrekten tarihi bir top getirt
miştir. Topun üstünde Mahmu
dun turası ve 1224 tarihi yazılı
dır. Top namlısı yivlidir. Bu top 
Avrupada henüz yivli toplar i
cat edilmeden evvel yapıldığı i
çin, hususi bir kıymettedir. 

Kabzımallar kurumu yakında 
bir kızılay günü hazırlığile mes
gul olmaya karar vermişler, bu 
kararlarım da Kızılaym Eminö
nü kaza koluna bildirmişlerdir. 

O gün piyasaya çıkarılacak 
meyvalarm sepetlerine 1 O ku -
ruşluk gullar yapıştırılacaktır. 

Prensip: Bazı zamanlarda 
mordaki bir rengi, sonra kesmek 
iizcı·e, üçü morda ve dördü elde 
bulunan yedi kağıtlı sağlam bir 
renk üstüne kaçmak kabildir. 

Bir ıSeven 

Bir kadını seven iki arkadaşa 
pek az rastlanmıştır. Böyle 
müşterek bir sevgi önünde ar
kadaşlıkları devam edebilen ise 
yok gibidir. Yalnız bir zaman
lar Mahmud Sadık'ı hatırlıyo

ruz. Hani bizim eski ve değerli 
gazetecimiz, merhum Mahmut 
Sadık... Ondan şu hikayeyi işi
tirdik: 

- Gençlikte pek sevdiğim 
bir mektep arkadaşım vardı. İç
tiğimiz su ayrı gitmezdi. Her 
vere beraber gider, beraber yer, 
içerdik. Bir zamanlar bir Rum 
güzeline de beraber abayı yak
trk. Karşı karşıya geçer, biribi
rimize bu aşifte güzeli anlatır, 
hatta ağlardık. Fakat bir gün 
geldi ki, bizim bu Rum giizeli
ni değil, biribirimizi sevdiğimiz 
anlaşıldı. Rum güzeli bir bahane 
imis ... 

Fakat Cağaloğlunda Başmu
hasip sokağında Cemil Özel im
zasile al<lığımız mektup sahibi
nin sevgisi böyle değil. Karı§ık 
':~ tehlikeli bir sevgi. Cemil 
Ozel diyor ki: 

" ... 011 senedir bir dükkanda 
ortağız. Aramızda Jıiçbir hadise 
olmadı. ikimiz de bekarız. Yal
mz onun bir metresi var. Be§ se
nelik bir metresi. Bir zamanlar 
arada bir dükkanımıza uğrayan 
bu metres artrk ayak atamaz ol
muştur. Çünkü dükkanımızda 
dört be.~ aydanberi çalrs.aıı geııç 
bir kız var ki, bu kızı beıı sc'\ı·di
ğim gibi ortağım da scvınekte
dir. Ben nasıl çıldrrasıya sevi
yorsam, ortağını ve arkadaşım 
da çıldırasıya sevdiğini söylü -
yor. Sevme~e çok hesapçı ve ha
sis olduğu halde bu kızı ihyaya 
çalışmazdı. A nlatacdım mese
le şudur: 

Bu kız yüzünden lcna vaziyet
lere girdik. Çünkü kız ikimize 
de ayni derecede ehemmiyet ve
riyor ve ikimizi de oynatıyordu. 
Yalnız bana daha fazla meyli 
olduğunu sanıyorum. Çünkü ba
na, onun kendisirıc yaptığı vait
leri, verdiği hediyeleri Jıep an
latıyor ve ayni teminatı ·verir -
sem beni tercih edeceğini söy
lüyordu. Teminat: Evlenmektir. 

Evvela tereddüt ediyordum. 
Fakat ortağımın arada bulunma
sı beni tahrik etti. r-oereddüdü
mün sebebi kızın mazisi hakkın
daki bazı rivayetler olduğu hal
de nihayet razı oldum. Razı ol
duğum zaman k:= : "l§ işten geç
ti, biz dün onunla nişanlandık. 
Dün gece bir de nişan eğlencesi 
tertip etti ve bütün arkadaşları
m ~ağırdı, eğlendik ... ,, de
di. Bunu işitiııce beynim • 
den vurulmuşa döndüm. N c 
kıza, ne ortağıma belli et
medim. Onu takip ettim ve 
anladım ki, Jıfı.la metresinden 
aynlmamışrır. Her gece metre
sinin evİlle gidiyor. Bunır kıza 
haber vererek onu soğutmağı 
düşiindüm. Bfr gün kıza bir 
mektup yazarak meseleyi haber 
verdim, kendisine onların bera
ber oturdukları ct1in adresini 
bildirdim. Yaptığı tahkikat ha
k~kati o_rtaya çıkardığı içiı; kız 
bırdenbıre arkada.~ımdan soğu
du. Fakat bana da meyletmedi. 
iki haftadır hem ortağım ile, 
hem de miiştcrck dükkammızda 
m_emur. olan b~ kızla çok tatsız 
b~r .vazıyetteyım. Kızrn vaziye
tınr anlıyamadığım gibi, orta -
ğımla akibctimin ne olacağım 
da kestiremiyorum ... " 

Cemil Özerin sevgisi bir tah
rik yüzünden bu derece alevlen
miş ve o çılgınca hareketlere 

Bunun için morda üç koz bulun
ması, hasımlardan birinde an
cak bir koz bırakmak üzere iki 
defa koz çekilmesi lazm1clır. 
Eğer elinde tek kozu kalan ba
sımda kağıt lyaçılınak istenen 
renk dört tane çıkarsa istenilen 
yapılmış olur. 

Arkadaş 
girişmiş. Ortağile münasebetini 
daha ziyade bozmaması lazım 
olduğu gibi, iki tarafın bu çıl
gınca tahrike bir nihayet verme· 
si de artık zaruret halini almış· 
tır. İkisi anlaşmalıdır, genç kı
zı ya şimdilik, ya büsbütün dük· 
kandan uzaklaştırmahdırlar. O 
zaman görecekler ki, sevgileri· 
nin temeli, kızın ikisinin arasın· 
da bulunmasındadır. Zaten kız 
da bu vaziyetten istifade etmiş, 
iki tarafı da alevlemiştir. Kız 
dükkandan uzaklastrktan sonra 
ya ikisi de onu !büsbütün unutur, 
yahut birinden biri vazgeçer ve 
mesele halledilir. · 

• 
Yalıçapkını imzalı mektubun 

sahibi pek te bu imzaya layık 
görünmüyor: 

"Etem lzzet'in Yosma adlı 
romanında.ki Fcrid'in sevgisi gi. 
bi bir §Cy ... " 

Diyerek anlatmağa başladığt 
gönül macerasına göre sevdiği, 
bir iki defa randevusuna gelme· 
di diye kızmış ve kızı bırakmış. 
Sonra bir başka.sile konuşmağa 
başlayınca kızın kendisini takip 
ettiğini görmüş. Diyor ki: · 

" ... Çıldırasıya seviyor, hatta 
seviyorum dahi direcek deği· 
lim. Yine - belki alay için -
konuşmak istiyorum. Çağırsam 
geleceğini zannediyorum. Ne 
söyliyeceğim, dalıa doğrusu al 
dilemeği erliğime yediremiyo • 
rum. Ne yapmalıyım?" 

Bir Yalıçapkını için bu düşü• 
nülecek mesele midir? Kendi· 
sini takibe kadar varan bir kızr 
tekrar çağnma:kta hiçbjr gönül, 
kibir meselesi olmadığı gibi, za. 
ten kadınlar karşısında c:rıkekle· 
rin uzun bo lu "dbir ve azı:tm,.,t 
göstem1elerinin de yeri yoktur. 
Don juan'ı okumadınız mı? He .. 
rif kadınm önünde yerlere ka· 
dar eğilmiştir de hangi birini 
kaybetmi: ' ::? ... 

POLiS 

Kadın yüzünden 
Cinayet 

Dün son haberlerimizde yazdığımu! 
gibi, geçen akşam Kasımpaşada ölüm
le neticelenen bir kavga olmuştur. 
Cinayetin tafsilatı şudur: 
Kasımpaşada Yeniçeşmc civarında 

işsiz takımından Muharrem, Melek is 
minde bir ~adınla beraber yaşamakta
dır. Muharrem, arkadaşı Kayserili 
lağımcı Halilin Melekle münasebette 
bulunmasından şüphelenmekte ve Ha 
lili her zaman takip etmektedir. Niha
yet evvelki akşam Halil, Muharremi 
yolun kenarında beklemiş, işinden 
dönen Muharreme rastlayınca kavga• 
ya başlamı§tır. !ki taraflı kavga sürer 
ken Halil, bıçak çekmiş ve Muharre• 
mi sekiz yerinden ağır surette yara .. 
lnmıştır. Yere serilen Muharrem, va• 
ka yerine gelen polisler tarafından 
hastahaneye gönderilirken yolda öl
müştür. Hemen orada yakalanan ka
til. Meleği de öldürmek için polisten 
izin istemiş: 

- Biraz mtisaade edin bana, şu ka .. 
n yr da öldüreyim, demiştir. 

Halilin cesedi Morga gönderilmi§• 
tir. 

* Pendikte balıkçı Necati, bir ka· 
yığa binerek avlanmak Uzere Pavli 
adasına açılmıştır. Birdenbire değişen 
hava, Necatiyi korkutmaya başlamı • 
tır. Balıkçı, kayığilc denizde bir hayli 
uğraştıktan ııonra dönmek istemiş. fa• 
kat kayık devrilmiştir. Necati denizde 
üç saat miicadele etmiş. bitkin bir 
halde kıyıya çıkmış, kayık kaybol .. 
muştur. 

:ı· Dün saat on üçte Büyükadada 
Nizamda Yahşi sokağında oturan 24 
yaşında Mithat, Yürük Ali deniz ban 
yosunda yiizcrken kıyıdan 400 metre 
kadar açılmıştır. Zavallı gencin dö .. 
nerken 'kuvveti kesilmiş. yetişile~~k 
denizden çıkarılmış ise de ölmüşt~r. 

:j: Beyoglu şoförlerinden Nazım ıle 
Nişantaşı şoförlerinden Osman ara .. 
sında nöbet meselesinden kavga ç.ıkl 
mıştır. Nazım. Oımanın kendisin. 
yumrukla dövdüğünlı. hatta bir dişini 
kırdığını iddia ettiğinden suçlu Os "' 
rnan yakalanmıştır. * Fazla sarhoş olarak Kadıköyün .. 
de Söğüt!Uçcşmc caddesinde balkı }Ja· 
şma toplayan ve uygunsuz hareket '" 
lerde bulunduğu görülen Nuri hak • 
kında ıakibata başlanmıştır, 
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RADYO 
">«ta~ -

Polonya'da RADYO 
Polonyada radyoya karşı gös 

terilen benimseme çok eskidir. 
Bu ulusta iki radyo kumpanya -
sı vardır. Birisi Pozanski, ikinci 
si de Polskie radyo kumpanya -
landır. 

Ayrı, ayrı firmalar olmakla 
beraber her ikisinin istasyonla
rı da biribirlerile iyi geçinirler. 
İstasyonların her biri ötekileri
lc kablolarla balık ağı gibi bağ
lıdır ve birinde verilen konser -
ler öbürleri tarafından da röle 
edilir. 

Kısa bir tecrübe yayımından 
8onra bütün Polonya gönderici 
postalannm anten enerjileri yük 
selti~iş ve bundan iki buçuk yıl 
önce Varşova radyosu b~günkü 
:ı 20 kilovatına eriştirilerek Av -
rupa radyoları arasında en iyi 
işidilenlerinden biri olmuştur. 
1 Bir ulusta radyonun ilerleme 
ai için iki şart vardır. Birisi hü
kumetin yardmu ile radyonun 
ucuz satılmasını temin etmek. 
İkincisi de halkın radyo satın 
alarak radyo şirketine vereceği 
abone parasile radyo kumpan -
Yasma yaşamak imkanım ver -

mektir. Bunların ikisinin birin
cisine bağlılığı şuradadır ki, rad 
yo makinasının halk tarafından 
satın alınabilmesi için lüks eşya 
ile bir tutulmayıp ilk iş ucuz 
satılması ve sonra da halk ara -
smda radyonun satılması için 
çok reklam yapılması lazımdır. 
lştc Polonyalılar da böyle yapa 
rak son altı ay içinde 80000 ye 
radyo abonesi daha kaydetmiş 
lerdir. Altı ay önce aşağı, yuka 
rı 40000 radyo abonesi yazrlı 
iken şimdi bu sayıya 80000 daha 
eklenmiştir. Bu artan dinleyici -
lerden çoğunun köylü ve küçük 
çiftçi oluşu çok karakteristiktir. 
Anlaşılıyor ki, son yıl içinde Po
lonya radyo kumpanyaları köy
lülere büyük propaganda yap -
mışlardır. 

Bunun üzerine şimdi dinledi
ğimiz 120 kilovatlık büyük Var 
şova postasının 200 kilovata yük 
seltilmesine karar verilmiştir. 
Bundan başka 20 kilovathk ikin 
ci bir Polonez istasyonu da ya
pılacak ve ayrı programla işleti 
lecektir. Bunun planlarına baş
lanılmıştır. 

Turgut BLEDA 

• 

1stanbu1 ra<ıyo 'Cazııidan bir 
kö§e 

KÜÇÜK 
DALGALAR 

Yazı : 5 

HER HAFTA BiR ÖGÜT 

Geçen yazımızda sozu geçen 
Paris postasile ayni dalgada Ka 
nada'run Winnipeg istasyonu da 
yayım yapar. Parisin çalışma -
<lığı saatlerde CRJX işaretile bu 
istasyonu dinlemek kabildir. Fa 
kat anten enerjisi yalnız iki kilo 
vat olduğu için havanın gayet 
müsait olması gerektir. Çalış -
ma saatleri her gece yarısından 
sonra 2 ile sabah altı arasında
dır.Ayni istasyon cumartesi gün 

Geçenlerde bir tanıdığıma 
rastgeldim. Bir radyo makine
si almak istediğini söyledi. Ken 
disine tanıdığım iyi makinalar
dan birini tavsiye ettim. Eski ar 
kadaşım bu makinanın antenli 
nıi yoksa antensiz mi çalıştığı -
ıu sordu. Antenle işlediğini söy 
leyince şaşırdı: Ben geçenlerde 
falanca radyocuya gittim. Ora
da bana gösterdikleri makinala 
""'-' hic an.tem~ jbtiıı.:acı .link da. -
<li. 

Bir çok kimselerin aldandık -
lan bu antensiz radyolar hak -
kında bir fikir vermek isterim. 

Bugünkü son model ve bun -
dan bir sene önceki süperhetero 
din sistemindeki en hassas ma -
kinalar şüphesiz gayet kısa bir 
antenle ç"ahşabilirler. Fakat bu 
kısa yardımcı antenle makina 

I 

tam hassasiyetini gösteremez. 
Çünkü kısa antenle bulunan bir 
istasyonun yayımını hoparlörde 

leri fazla olarak 23 ten itibaren 
yüksek sesle dinlemek için mu- çalışmaya başlar ve pazarları da 
hakkak ses ayar düğmesini son 24 te program yayarak ertesi 
hadde kadar çevirmek lazım - sabaha kadar çalışır. Bu istas -
dır. Son hadde kadar açılan ses yon ile 25 küsur metrelerde çalı 
le dinlenilen bir yayım da tabiiğ şan istasyonların sonuna gelin 
liği sesi bozar ve çatallı, parazit miştir. Bundan sonra 28, 36met 
li gelmeie başlar. rede tekrar bir Paris istasyonu 

çıkar •• 
Halbuki uzun ve yüksek an - Bu Postanın işareti F Y B dir 

tenle makinaya giren radyo dal ve hangi saatlerde yaymılarda 
galan hoparlöre kuvvetle girin bulunduğu bildirilmemiştir. 

ce ses haddinden fazladır ve kı Komşu dalgası 2~ m"e.tre 
sıimağa mühtaçtır. Kısılfa;~n""".s;ı;;e;c;srl-'dll'ltnlM~c:m:~~esar. L S X 
ötekine nispeten çok daha te _ işaretini taşıyan bu postanın 

her gün 22 ile 23 arasında yayım mizlenir ve hakiki bir orkestra 
yaptığı Je.ildirilmekte ise de biz 

d:nlenilmiş kadar iyi gelir. dinliyemedik. Postanın enerjisi 
Çok yakın yerleri dinlemek bilinmemektedir ve zaiflikten 

için pek iyi kış havalarında yük duyulmadığını zannediyoruz. 
sek ve uzun anten kullanılmasa Buna komşu dalgada Belçika 
da olur. Fakat bilhassa yaz za- krsa dalgası yayım yapar. Orta 
manlannda ıs, 20 metreden da dalgalarda hiç işidilmeyen Bel 

çika radyoları 29,04 metre dal
ha kısa bir çalışmak doğru de- gah Ruysselede istasyonu pek 
ğildir. Bunun aksini hangi rad- iyi duyulur. Anten enerjisi 9 ki 
yo satıcısı ileri sürecek olursa lovattır. O R K işaretini taşı -
doğru söylememiş ve makinası- yan bu posta her gün saat 20,45 
nı yükseltmeğe yeltenmiş olur. ile 22.45 arasında işler. Brüksel 

1STANBUL RABYOSUNDA radyosunun yayımları da çok de 

Spor Reportajları 
falar bu istasyon tarafından 
röle edilir. 

HABERLER İstanbul radyosu Fener sta - ı demeden vapurda bir yer bulma 
dında yapılan son fudbol maç - lan için telaşla koştuklarım an 
larmm hepsini reporte etmiş ve latmıştır. 
bu suretle maçl~r ayni zaman - Maça devam edenlerden aldı 
da memleketin her yerinden işi ğımız bazı mektuplar radyo 
tilmiştir. Maçın sonlarına doğru spor raportörünün bu sözleri 
~kay idaresinden de şikayet et söylemekte pek haklı olduğunu 
nıiş ve böyle kalabalık günler - anlıyoruz. Bilhassa ecnebi ta -
de bir vapur ilave edilse fena ol kımlarla karşılaşıldığı günler -
olmıyacağmı söylemiş ve maçın de bir vapur ilave edilecek olsa 
l<>nlanna doğru orada bulunan- herkes Akay idaresine teşekkür 
larm. maçı sonuna dakar seyre edecektir. 

Yar~ova merkezin en 'büY.ülı stQdY.osıı 

Viyana Radyo binası 

Viyanada bir kaç yerde rad
yo stüdyoları vardır. Geçen se-
neki suikastlarda stüdyonun bi
risi tahrib edilince, ikincisinden 
yayımlara girişilmişti. İlerde bir 
tek radyo evi yapılması ve bil -
tün stüdyolar ile radyo bürola
rını buraya göç edilmesine ka -
rar verilmişti. Binanın yapısı 
için gerek alan para da hazır -
!andığından bunun planları ve 
yeri hazırlanmıştır. Bina There 
sianum parkında inşa edilecek 
ve temel taşı 2 Ağustosta atrla 
caktır. O vakite kadar binanın 
içerisinin şekli de tespit edilmiş 
bulunacaktır. Binanın taksimatı 
na bir şekil vermek için Avus -
turya radyo idaresi bir müsaba 
ka açmıştır. Müsabaka sonu da 
temel atma gününden önce an
laşılacaktır. 

Alman kısa dalgasında 
Polonya yayımı 

Lehistanda yakında kısa dal
galı bir radyo istasyonu yapılma 
sı düşünülmektedir. Dünyanın 
her taraf mdan Polonyanm din-
lenmesi kabil olacak bu çeşit bir 
istasyon yapılmıyacak olursa 
Leh yayımlarının Amerikadan 
işidilmesine Alman kma dalgalı 

- - - - o ............... _ _._ .... ............_ -·- ~-----
Haftanın .Programı 

23 Haziran Pazar 

BttKRES 

ı 1.45: Kilise konseri. 12.25: Amster
dam'dan role: Avrupa konseri. 17: Köy
lü yayımı. 18: Orkestra. 19: Duyumlar. 
19.15: Konserin süreği. 20: Konferans. 
20.20: Plak (Romen müziği). 20.50: Söz
ler. 21: Haftanın duyumlarL 21.15: Rad
yo orkestrası. 22: Spor duyumları. 22.10: 
Konserin süreii. 23: Duyumlar. 23.20: 
Plak. 

BUDAPEŞTE 

19.30: Caz. 20.30: Konferans. 21: Ba
dape:ıte konser orkestrası. 23.30: Duyum
lar spor. 24: Çingene müziği. 24.20: 
Pr~ı - Budape:ıte spor röportajı (zabıt) 

MOSKOVA 
19.30: Senfonik konser. 22: Almanca 

yayım. 23.05: İngilizce yaymı. 24.05: Al-
manca. 

ROMA. 
20.30: Sözler ve plak. 21.45: Senfonik 

konser. 23: Sözler. 23.10: Dans müzifi ve 
hafif parçalar. 24: Son duyumlar. 

PRAG 
20.15: Hafif müzik. - 21: Karııtk yayım. 

21.45: Popüler şarkılar. 22: Sözler. 22.10: 
Romantik havalar. 22.25: Mizah ve müzik. 
23.15: Duyumlar. 23.35: Plik. 23.40: Söz
ler. 23.45: Schrammel müziii. 

VARSOVA 
20.20: Keman konseri. - Sözler. 21: Du

yumlar. 21.15: Matem yayanı. 22.30: Söz
lü ve müzikli yayım. 23: Spor. 23.15: 
Sözler. 23.20: Bahriyeliler tarafından 
konser. 24.05: Hafif müzik. 

BRESLAU 

20.30: Aktüalite. 21: Filharmonik takı
mın konseri. 23: Duyumlar. 23.30: Danı 
miıziği. 

HAMBURG 

20.30: Spor. 20.55: Hava raporu. 21: 
Şen yayım. 23: Duyumlar. 23.30: Repor
taj. 23.55: Dans. 

MttNtH 
20.40: Spor. 21: Ulusal ıarkı ve dans

lar. 22: Reportaj. 23: Duyumlar, 23.JO.: 
Dans müziii-

• 
24 Haziran Pazartesi 

BÜKREŞ 
13-15: Plik ve duyumlar. 18: Radyo or

kestrası (Hafif müzik) 19: Duyumlar. 19. 
15: Konserin süreği. 20: Sözler. 20.20: 
Italyan müziği (Plik). 20.50: DuyamJar. 
21: Sö:r.ler. 21.15: Oda müziği. 21.45: Şar
kılar. 22.05: Piyano konseri. 22.30: Du
yumlar. 22.50: Süel muzik. 23.15: Yabancı 
dillerle duyumlar. 

BUDA.PEŞTE 
19.45: Senfonik konser. 21: Konferanı. 

21.30: Çingene milziii. 22.30: Duyumlar. 
22.50: Beethoven'dcn konser. 23.40: Ha
va raporu. 23.45: Macar iirlerinin al
mancaya tercüme edilenlerinden. 24.lS: 
Piyano-.-rkL 

MOSKOVA 
18.30: Opera müzifi. 20.30: Konser. 22: 

Almanca yaynn. 23.05: İngilizce yayım. 
24.05: Macarca. 

ROMA 

20.15: Plik - Sözler - Pllk. 21.50: "Sc
ugnizza .. adlı Mario Costa'nm opereti. 
Sonra: Duyıımlar. 

PRAG 
20: Almanca .duyumlar. 20.10: Pllk. 20. 

15: Sözler. 20.25: Reportaj. 21.05: Süel 
müzik. 21.40: Sözler. 21.55: Koro ve or
kestra konseri. 22: Duyumlar. 22.15: Ti
yatro. 22.55: Kuartet müzifi. 23.15: Du
yumlar. 23.30: Plik. 23.45: Almanca du
yumlar. 

VAR ŞOVA 

20.30: Süel yayım. 21: Sözler. 21.10: 
Balet müzifi. 21.50: Sözler. 22: Leh mü
ziği. 23: Spor duyumlarL 23.10: Küçiık 
radyo orkestrası. 

BRESLAU 
21: Duyumlar. 21.10: ''Her vatandaımı 

kendin kadar sev,. adlı ya711D. 23: Du
yumlar. 23.30: Radyo orkestrası. 

HAMBURG 

20.30: Şarkılar. 21.10: Mozart'm seçme 
prkılarmdan. 22.10: "Die Glücksritter,, 
adlı piyes. 23: Duyumlar. 23.25: Ma.ildi 
program arası. 24: Eğlenceli müzik. 

MttNtH 
21: Duyumlar. 21.10: Karı:ıık yayım. 

"Aşk, harb ve kırmızı biber,, 23: Duyum. 
lar. 23.20: Reportaj. 24: Danı müziii. 

• 
25 Haziran Sah 

BÜKRES 
13·15: Plik ve duyumlar. 18: Plak. 19: 

Duyumlar. 19.15: Plik. 20: Sözler. 20.20: 
Plik. 20.50: Sözler. 21: Konferans. 21.15: 
Radyo se.nfonik orkestrası. 22: Sözler. 
22.15: Konserin süreii. 22.45: Duywnlar. 
23.05: Kahve konserini röle. 23.15: Ya
bancı dillerle duyumlar. 

BUDAPESTE . 
19.50: Plak. 20.50: Skeç. 22.15: Duyum

lar. 22.35: Opera ork~trasL 23.10: Söz
ler. 23.50: Almanca siyasal .aözler. 24.10: 
Çingene müziği. 

MOSKOVA 

18.30: Konııer. 22: Almanca :yaynn. 23.05 
Fransızca. 24.05: Felemenkçe yayım. 

ROMA 

19.45: Sözler - Plak - Sözler. 21.SO: İs
teğe ıöre program yayımı. (Campari). 
22,50: Sözler. 23: Kuartet konseri Du
yumlar. 

PRAG 
20.10: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.25: 

Plik. 20.40: Popüler slav prkıları. 21.40: 
Karqtk yayını. 22: Duyumlar. 22.30: Ope
ra müzifi. 23.15: Duyumlar. - Pllk. 23.45 

Zeesen istasyonu üzerine alacak 
tır. Şöyle ki, icap eden yayım -
lar Leh radyolarından röle edi
lerek kısa dalgalı Zeesen ile A
merika ve dünyanın başka yer
lerine dinletilecektir. 

'Berlin radyosunda ner ak~am konser veren H erbert 
Fröhlich takımı 

=---=====================================================s 
İnıiliz.:e dayamlar •• 

VARŞOVA. 

20.30: Piyano konaeri. 20.50: Sözler. 21: 
Ziraat. 21.10: İrlanda müziii. 21.45: Du
yumlar. 21.55: Sözler. 22: "Verbum No
bile,, adh bir perdelik opera. 23.30: Spor 
duyumlarL 23.40: Serenad müziii. 

BRESLAU 
21: »uyumlar. 21.10: Ulusal yayım. 

21.45: Radyo orkeııtraaL 23: Duyumlar. 
23.30: Dans müziii. 

HAMBURG 
20: Liszt'in pi:yano müziii. 21: Duyum

lar. 21.15: Ulusal ')'aynn. 21.45: Şen ha· 
valar. 23.25: Müzikli program arasL 24: 
Halk havalarL 

MÜNİR 
20.15: Ulusal yaynn. 21.45: Senfonik 

radyo orkestrau 23: Duyumlar. ve saire. 
J 23.30: Şarkdar. 

• 26 Haziran Çarşamba 

BUKREŞ 
JS-15: Plik ve duyumlar. ıs: Motzoi 

orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Konse
rin aürefi. 20: Sözler. 20.20: Film ve ope
ret plikları. 21: Sözler. 21.15: Piyano -
prkı (Solist suvaresi). 22.30: Duyum1ar. 
22.SO: Konserin aürefi. 23.15: Yabancı 
dillerle duyumlar. 23.35: Konserin süreii. 

BUDA.PEŞTE 
19.lS: Opera orkestrası. 20.30: Masallar. 

21: Klarinet - piyano. 21.30: Sarkdı çin
sene müziii. 22.50: Duyumlar. 23.10: Pi
yano konseri. 23.50: İngilizce konferans. 
24: Caz müziği. 

MOSKOVA 
17.30: Kar11ılr ,,.yım. 21: Konser. %2: 

C:ekçe yayım. 23.0S: İnsilizc:e yayım. 24.05 
Almanca. 

ROMA 

20.15: Plak - Sözler - Plak. 21.50: Rad
yo piyesi. 22.30: Senfonik konser. 

PRAG 

20.30: "Le Conte da Tzar Saltan., adlr 
opera piyesi. 23.30: Duyumlar. 23.45: ln
ıilizce duyumlar. 

VARSOVA 
23.05: Ulusal danslar. 20.50: Mizah. 21: 

Konferans. 21.10: Salon müziği. 21.45: 
Duyumlar. 21.55: KonferanC': 22~ Chopin 
konseri. 22.30: Pilıudski hakkında konfe
rans. 22.40: Chopin'den viyolonsel konse
ri. 23.05: Sözler. 23.15: Küçük nd70 or
kestrasL 

BRESLAU 
21: Du:nımlar. 21.15: Ulusal yayan. 

21.45: Haftanm du)'11Dllan 22: ''Funkex
pedition nach Atlantis,. adlı müzikli kan
ıık yayım. 23: Duyumlar. 23.30: Dans mü
siii. 

HAMBURG 

21: Duyumlar. 21.15: Ulusal ya:yım. 21. 
45: Köylü 787DDL 22: Dana müzifi. 23: 
Du:vumlar. 23.20: Aylık acun duyumları. 
23.40: Müzikli program arası. 24: Koro 
konseri. 24.20: Beethovcn ve Mozartın 
eaerlerindeıı havalar. 

MttNİH 

21: Du711mlar. 21.15: Ulusal yaynn. 21. 
45: Sarkdı yayım. 23: Duyumlar. 23.20: 
Aylık dünya duyuml&rL 23.40: Ara. 24: 
Dans. 

• 
27 Haziran Perşembe 

BOKREŞ 

13-15: Plllı: ve du:vumlar. 18: Plak. 19: 
Duyamlar. 19.15: Pllk. 20: Sözler. 20.20: 
Oda müziii plikları. 21: Verdi'nin "Rt 
GOLETTO,, operası pliklarL Sonunda: 
Duyumlar. 

BUDAPESTE 
20.10: Pi:yano milziii. 20.SO: Ti:yatro. 

21.50: Duyumlar. 22.10: Plik. 22.55: Ha
va raporu. 23: Budapette konser orkes
trasL 24.20: Mandita ca%L 

MOSKOVA 
18.30: Amele konseri. 21: Konser. 22: 

Almanca 7ayım. 23.05: Fransızca. 24.05: 
İspanyolca. 

ROMA 
20.15: Karqtk konser - Sözler. - Plak. 

21.50: "L'amore mcdico,, adlı müzikli p 
yea. • Sonra duyumlar. 

• PRAG 

20: Almanca du:rumlar. 20.2ı;: Hafif 
milzilr. 20.55: "Waterloo., adlı radyo pi
yesi. 22: Sozler. 22.15: Jeremias radyo or 
kestrur. 2U5: Duyumlar. 23.30: Cazband. 

VARSOVA 

20.30: Plak. 20.50: Sözler. 21.10: Süel 
müzik. 21.45: Duyuinlar. 21.55: Sözler. 
22: Senfonik radyo orkestrası. 22,30: Pi
yes. 23: Spor duyumları. 23.10: Kuçük 
rad70 orkestrası. 

BRESLAU 

21: Danmlar. 21.10: Dana miiliji. 23; 

Duyumlar. 23.30: Beethovendcn piyano 
sonatları. 24.20: Org müziii. 

HAMBURG 

21: Duyumlar. 21.10: Dans müziği. 23: 
Duyumlar. 23.20: Vaşingtondan "Bir çey
rek Amerika,, 23.30: Danım ıiıregi. 24: 
Şen havalar. 1: Gece muziıi. 

MÜNİR 

21: Duyumlar. 21.10: Opera müziği. 
23: Duyumlar. 23.20: Sözler. 23.30: Ara. 
24: Org konseri. .... 

• 
28 tfaziran Cuma 

BÜKREŞ 

13·15: Gündüz plak yayımı. 18: Radyo 
orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
süreği. 20: Sözler. 20.20: Plik. 21: Kon
ferans. 21.15: Oda müziği. 21.45: Radyo 
salon orkestrası 22.30: Duyumlar. 22.50: 
Konserin süreği. 23.15: Yabancı dilleri• 
duyumlar. 23.35: Konser (role). 

BUDAPEŞTE 

20.45: Plak. 21.45: Sozler (dış aiyasa 
için). 22: Klasik mu:r.ik. 23: Duyumlar. 
23.20: Çinıene mı.iziği. 24: Konferans 
(Fransızca). 24.20: Cazband. 

MOSKOVA 
17.30: Ka"lik yayan. 21: Konser. 22; 

Çekçe. 23.05: lncilizce. 24.05: Almanca. 
ROMA 

20.15: Sozler .- Plik .- Sözler. 21.50: 
"Socno ma ... forse no., adlı müzikli piyu. 
23: Kar~ık müzik. 24: DuYUmlar. 

PRAG 
20.25: Şen yayım. 21: Sözler. 21.05: So

list ve koro konseri. 22.45: Pi7ano kon• 
aeri. 23.SO: Rusça duyumlar. 

VARŞOVA 

20.20: Şarkılar. 20.50: Monoloı. 21.05: 
Sözler. 21.10: Sözliı ve müzikli yayını. 21. 
45: Duyumlar. 21.55: Sözler. 22: Senfonik 
orkestra konseri. 23: Spor duyumları. 23. 
10: Plak. 24: Sozler. 24.05: Plak. 

BRESLAU 

20: Hafif müzik. 21: Duyumlar. 21.U: 
Halk prlnlan 21.45: "Düşman komşular,. 
adlı müzikli skeç. 23: Duyumlar. 23.30: 
Aktüalite (Müzik ve sözlü) .24.30: Orket
tra konseri. 

HAMBURG 

21: Duyumlar. 21.15: Halk şarkdarL 
21.45: "Soiuk kalb,, adlı ma,allı opera. 
23: Duyumlar. 23.25: Müziklı program 
araSL 24: Karqık muzikli yayım. 

MttNtH 

21: Duyumlar. 21.15: Halk ııarkıları. 21. 
45: Şen bir skeç. 23: DuYUmlar. 23.20: 
Ara. 23.30: Kar11ık yayım. 24.30: Ciece 
mliziii. 

• 
29 Haziran Cumartesi 

BttKREŞ 

13-15: Plik ve duyumlar. 18: Süel mil• 
zik. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin süre
fi. 20: Sözler. 20.ZO: Plak. 20.40: Sözler. 
21: Dans muziii. 22.30: Duyumlar. 22.50: 
Dans'm süre(i. 23.15: Yabancı dillerde 
duyumlar. 23.35: Konser (röle). 

BUDA.PEŞTE 

20.20: Pi:yano konseri. 21.15: Skeç. 23: 
Duyumlar. 23.30: Siıel miızik. - Duyum. 
lar. 

MOSK;OVA 

19.30: Solist konseri. 22: Almanca ya
ymı. 23.05: Fransızca yayun. 24.05: İs• 
veçı;e. 

ROMA 

20.15: Sözler .- Plak .- Sözler. 21.50: 
"Lodolctta., adlı Mascagnının opera&L 
Sonra: Duyumlar. 

PRAG 

20.15: Radyo orkestrası. 20.50: Sözler. 
21.05: Hafif müzik. 21.45: "Parayı şeytan 
alam,, adlı operet. 22: Sözler. 23.15: Du· 
yunılar. 23.30: Plik. 23.35: Duyumlar. 

VARSOVA 

20.30: Sarkılar. 20.50: Aktüalite.2ı, 
Sarkılar. 21.45: Duyumlar. 22: Karııık ya
yıın. 22.30: Senfonik orkestra. 23: Spor. 
23.15: Sözler. 23.20: Şarkılı orkestra kl'n· 
ıeri. 

BRESLAU 

20.15: Alman prkıları. 20.40: Hafta• 
nm duyumlarL 21: Günün kısa duyum! r. 
21.10: Konser. Bilyiık radyo orkestrasL 
23: Duyumlar. 23.30: Dans miızi&t. 

HAMBURG 

21: Duyumlar. 21.10: Sen yaz aksamı. 
yayımı. 23: Duyumlar. 23.25: Reportaj 
23.45: Dans müziii. 

• MttNtH 

20.05: Oda muziii. 21: Duyumlar. 21.10: 
Reportaj. 23: Duyumlar. 23.30: Procram 
ara1L 24: Kar11ık müzik. 
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Diinya Gazetelerine Göre Hadiseler 
DOGU AFRiKASINA 

Tümen Tümen Asker! 
ne zaman hassas olduğu malfim 
dur. Bunun içindir ki eğer Ha -
beş işi uluslar kurumuna getiri
lece!{ olursa, İtalya isbatı vü -
cut etmiyecek ve icap ederse ku
rumdan çekilecektir. 

Regime Fascista'dan: 
İ talyamn Habeşistan karşı -

smda aldığı kat'i vaziyete karşı 
yapılacak en büyük itiraz şu -
dur; Son zamanlarda Stresada 
olduğu gibi barış isteyen mil -
letleri, sade teşvik değil, belki 
onları sevk eden 1 tal ya barışı 

'/-?~~ , bizzat kendi elile baltalayamaz. 

Kral Victor Emmanuel 

Journal des Debats'dan: 
Dün Kral Aquila'da, Doğu 

J\frikasına gidecek olan "Gran 
Sosso" alayını, 230 uncu siyah 
gömlekliler tümenini gözden ge 
çirmiştir. Kral, geldiği zaman 
mahalli idare amirleri ve halk 
tarafından hararetle ve alkışlar
la karşılanmıştır. 

Kral öğleden sonra Soraya 
ıgitmiş ve "yirmi üç mart" milis 
alayını teftiş etmiştir. Bu alay 
şimdi talim yapmaktadır. Ya • 
kında Doğu Afrikasına gidecek
tir. 

Giornale d'Italia'dan: 
Eğer Süveyş kanalının ve hat 

ta genel tabirle, bütün boğazla
nn ve bahri geçitlerin, hava fi
losunda, olduğu gibi uluslar ku
rumu için bir politika vasıtası 
haline getirileceği kabul edilir
se, bu takdirde, Boğazlar, reji
mini kat'i ve seri bir surette de
ğiştimıek icap eder. 

Boğazların yeni rejimi arsıulu 
sal olması, şu vey.ahtıt bu ulu -
~un imtiyazlarını reddetmelidir. 

Le Temps'dan: 
Eğer Habeş meselesi uluslar 

kurumuna verilecek ohgsa. ltal
yamn a1acağı vaziyetın ne ola • 
<:ağı her gün daha ziyade aydın
laıımaktadır. 

Bu vaziyetler bugün için üç 
şekilde hülasa edilebilir: 

1 - İtalya Habeşistan ha'~ -
kında uluslar kurumu nezdinde 
hiç bir münakaşaya girişmiye -
<:ek, yani isbatı vücut etmiyecek 
tir. 

. 2 - İtalya uluslar kurumun
da münakaşa etmeği kabul ede
cek, ve Habesistan meselesini 
ortaya koyar~k kendisinin iste
diği su veya bu kararın secil -
mesini isteyecektir. ~ 

3 - Eğer bu iki şıktan biri 
tahakkuk etmiyecek olursa, o 
zaman İtalya uluslar kurumun
dan çekilecektir. 

~imdi~i~ ~kinci şık tamamile 
v~~ıd degıldır. İtalya kendi pres 
tıJı bakımından uluslar kuru -
~unda Habeşistanla beraber ay 
nı masaya oturmıyacaktır. Bu o
nun için bir onur meselesidir 
Duçe'nin İtalyanın prestiji içi~ 

No.59 

Edgar WALLACE 
cıurdu. Halbuki saat daha altı -
ya yeni geliyordu. 

Elektriği yaktı. Bir bakışta a
partmanının da yazıhanesi gibi 
aynı ziyarete uğradığını anla -
dı. 

Tam o sırada hizmetçi kadın 
geldi. Anlattığına göre, sabah -
leyin Yale'dcn bir mektup almış 
Yale bu mektupta şehirden iki 
saat uzakta bir köyde bekledi -
ğini yazıyormuş. 

Ah, bu Thalia Drummond ... 
Herşeyi öyle hesaplayıp yoluna 
koymuş ki... · 

Bu kız olur şey değil. .. On iki 
saatin içinde hapishaneden ka
'ıyor. 

Yazihancnin her taraf mı ka-

Bu mantrk iki bakımdan çü • 
rüktür: 

Evvela şunu bilmek lazım -
dır; Biz mi, yoksa Habeşistan 
mı, barışı karıştırıyor? Tabiri 
diğerle saldıran kimdir? 

Üzerinde durulması lazımge
len ikinci nokta şudur: Savaşın 
kıymeti, onu yapan ulusların 
medeniyet derecelerine göre ta
mamile başka başkadır. İnsanın 
her hareketinde olduğu gibi, sa 
vaşta da iyi ve kötü taraflar var 
dır: 

Savaş, hem medeniyetleri 
mahveder, hem de, birtakım kim 
seleri öldüren ve birtakımları -
na da şifa veren ilaçlar gibi, me
deniyetini neşredebilir. 

İnsanlığın ilerisi için, savaşın 
:iyi olduğuna dair, Roma tarihin 
de çok göze çaıı>an misaller var 
dır. 

Onun içindir ki sömürge haıı> 
leri, yalnız şeklen değil, belki 
yapılması, itibarile de hususi bir 
savaş tipidir. 

Gayet iyi biliyorum ki bupa 
karşı Habeşistanm uluslar ku -
rumu,na girdiği gündenberi ha -
sıl olan "hukuki vaziyeti" ileri 
sürülebilir. Fakat, bu giriişn, u
luslar kurumuna çok pahahya 
mal olacak bir bati. ol<1ufUm.ı <la 
söyliyebiliriz. Kuruma, henüz te 
şekkül etmemiş gayri müteca -
nis unsurları, sokmak, onun in
kişafına mani olmaktır. Habe -
şistana yapılan bu müsamaha o
nu medeni lbir memleket yapa -
maz. Kavmlerin medeniyeti, in
sanların tecrübesi gibidir: Eğer 
tecrübeyi yapmak için şu veya 
bu Iaznnsa, bir medeniyet için 
de asırlar lazımdır. Bu demektir 
ki arsıulusal medeniyette, tıpkı 
ulusal bir ·devlette olduğu gibi, 
inıkişaf etmemiş devletletrin 
karşısında, daha az inkişaf et -
miş devletler vardır. 
Arsıulusal hukuk bunu tanır, 

ve yaş meselesini tanzim eder. 
Medeni bir kavmin karşısında 
barbar bir kavın, tıpkı kahil bir 
adamın karşısında bir çocuğa 
benzer. ÇocU!klara bazı haklar 
verilmemezlik yapılamaz. Fa -
kat onlara bir de vasiy tayin e
dilir. Arsıulusal manda, vasiye 
benziyen bir müessesedir. E • 
ğer Habeşistan yanlışlrkla, Ce -

nştırıyor. Sonra eve geliyor, 
evin her tarafını karıştırıyor. Kı 
zıl Çenbere ait ne kadar mühim 
vesikalar varsa, hepsini alıp gö 
türüyor. 

Yale elbise değiştirirken, zih 
nen bu kızın daha neler yapabi
leceğini düşünüyordu. Kendisi
n~ gC:lin_~e, planını kurmuştu. 
Yırmı dort saat içinde Parr'm 
artık resmen vazifesine nihavet 
veriliyordu. Çekmeceden bir ·ta
banca aldı. Sanki tereddüt edi -
yörmuş gibi bir müddet elinde 
tuttu, sonra cebine koydu. kin
de miihim bir neticeye yakla~şıl
dığı intibaı vardı. 

Başvekilin kabul odasına gi -
rerken, Jack Beardınore'u gör -
dü. Bu delikanlının orada bulu 
nuşu tuhafına gitti. Jack'da bu
nu anlamıştı. Gülerek dedi ki: 

- Belki beni burada gördüğü 
nüze hayret edersiniz. Fakat te 
min ederim ki, ben de davetiye 
yi alınca sizden fazla hayret et
tim. 

- Size davetiyeyi kim gönder 
di? Parr mı? 

- Hayır. Başvekilin hususi 

Uzun yaşamak, Asırdide Olmakl"Dü~;-' 
için V ~ f V k L "" ? Vold Trade'dan: 

..1 '0 gur mu ..1 eme azım • Dünyadaki altın ne oluyor? Kıs-
men sanat •ahaıında ve endüstride, 

~~ kıamen saklanıyor. Ve nihayet, Mer 
~ ~/ kez. bahkalarının kaad lıarfılıklann 
~; da kullanılıyor. 

40 Dünyadaki altın istiluıalôftı, 1913 
f/# -1933 senesinden beri, her aene va-

Vie et Sante'den: 
Bulgaristan, epey zamandan 

beri, yüz yaşında adamlar mem
leketi olarak tanılır. Profesör 
Metchnikoff bundan otuz sene 
evvel, yoğurt yemenin uzun ya
şamakta en büyük amil olduğu
nu, ve Bulgarların her gün yo -
ğurt yedikleri için uzun yaşadık 
larmı, söylemiştir. 

1928 senesinde ltalyada Cen
semento della popolagione del 
regno d'İtalia" da şayanı dik
kat bir istatisti: çrku. Bu ista -
tistik resmi vesikalara istinat e
diyor ve şu Iiakamları veriyor
du. 

Asırdidelerin 1 milyon nufus 
adedi içinde asırdideler 

Bulgaristan 2.126 
Almanya 8~ 
1talyıı 256 
Portekiz: 406 
Japonya 13,735 
Brezilya 6.724 
Kolombiya l ,879 
Guatamala 934 
Birleşik Ame- 4.267 
rika 

446 
1.4 
6.6 

63,3 
242,2 
219,S 
329,8 
465,4 

40,4 

Bu istatistiklerde görüldüğü 
veçhile Guatamala bir milyon 
nüfusta 465 asırdide ile birinci 
gelmektedir. !kinci bir milyon
da 446 asırdide ile Bulgaristan, 
üç.ü.ndi 120 la Koloırnbiye., dör -
düncü 242 ile Japonyadır. 

Bu rakamlar hakkında ne dü
şünülebilir. Ve bu istatistikler, 
ne gibi bir kıymet vermek laznn 
dır. Yalnız şurası şayanı dikkat
tir ki, asırdidelerin çok oldukla
rı memleketler, ne medeni hal
lerin, daha az dikkatle tesbit e
dildiği yerlerdir. Onun için bu 
yüz yaşındaki ihtiyarlar arasın -
da sırf yüz yaşında görünmek 

nevrede medeni uluslar arasına 
dahil olmuşsa, bu, onun yaşını 
unutmamağa ve kendisine bir -
çocuk muamelesi yapmağa ma
ni olamaz. 

için yaşını büyük gösteren kim
seler olup olmadığı sorulabilir. 
Çünkü bunlarm ne kadar yaşlı o 
lup olmadıklarını tetkik edecek 
bir vasıta da yoktur. ltalyada 
yapılan tecrübe, bu iti:.ıarla çok 
şayanı dikkattir. 1920 nüfus sa
yımından sonra buradan 256 a
sırdide olduğu görülmüştür. 

Bunun üzerinde 1921 de her 
asrrdidenin ya~mı tcıkrar kon -
trol etmek üzere bir komisyon 
teşkil edilmiştir. Bu komisyon 
tetkikat yapmış ve 256 asırdide
den ancak 51 inin yüz yaşında 
olduğu meydana çıkmıştır. De
rnek aşağı yı::;:arı evvelce bulu· 
nan adedin beşte biri: 

Binaenaleyh bütün istatistik
ler şüphelidir. V c hepsinin ye
niden tetkik edilmesi lazrmdır. 
İşte Bulga~istwı da vaziyeti an
lamış ve 1917 '.ic yeniden bir ko
misyon teşkil etmiştir. Bu ko -
misyon 1927 senesi 10 Martın -
dan 1928 s'--~si 20 Teşrinisani
sinc kadar çalışmış ve Bulgar 
asırdidelerinin 1926 tahriri nü
fusunda meydana çıkanlardan 
çok daha az olduğunu görmüş
tür. Komisyon azası 10,756 asır
didc il~ temas ctmiı ve bunlar
~an 158 inin yüz yaşında veya 
bu yaştan fazla olduğunu mey
dana çrkarmıştır. 

Şişe gibi otel 
Le Pati~ Parisien'den 

Almanyada Wachenheim 
şehrinde bir otelci gayet garip 
bir otel yaptırmıştır. Bu otel 
tıpkı bir şampanya şişesi şeklin 
dedir ve 30 metre uzunluğun -
dadır. Şişenin tıpa tarafile aşa
ğısı arasında bir asansör yapıl
mıştır. Müşteriler buradan yu
karı çıkarak Rhin vadisinin gü -
zelliklerini seyretmektedirler. 

Tayyare ile Afrikaya 
gidip gelme 

sati 408,4 milyon dolardır. Bir kilo 
gram altın 665 dolar olarak kabul 
edilmektedir. Dünyadaki altın ato· 
ku 1913 den 1933 e kadar aenede 
yüzde 2,4 artmııtır. Uluslar kuru· 
mu, Finana komitesi altın komisyo· 
nunun tahminlerine na.zaran dün -
yadaki altın stoku 1913 de 13,100 
milyon dolardı. Bu mikdara 1933 
senesine kadar olan iıstihsalat ilave 
edecek olursak, bu sene dünyadaki 
oltının 21,280 milyon dolar oldu
ğunu 11örürüz.. Demek 21 senede al
tın yüzde altmıı faz.lalaımııtır. 
Afaiıdaki tablo, dünyadaki Mer

kez bankalarının altın mevcudunu 
gösteriyor: 

Seneler 
Eııki altm 

dolar milyon 
heııabile 

Dünyadaki 
altınm 
yüzdesi 

1913 4.945 36,1 
1925 9,157 49,8 
1926 9.418 50,1 
1927 9,487 49,4 
1928 10.018 51,1 
1929 10.406 52,0 
1930 J 1.393 54,2 
1931 11.393 45,8 
1932 12.013 56,4 
1933 12.040 55,2 
Şurası fayanı dikkattir ki Mer -

kez. Bankalarının altın mevcudu, 
dünyadaki altın mikdarına naz;a -
ran günden güne laz.lalaımıftır. 
Bugün altının yan•ından fazlan 
Merkez; bankalarının mah:ıenlerin
dedir. Görülüyor ki altın artık da· 
ha ziyade para olarak kullanılmak
tadır. --

Fransız borsası 
Paris, 19 A.A. - 18 haziran 

tarihli borsa durumu: 
Değerler borsasının durumu 

dünkü gibidir. Fransız ulusal 
fondoları yükselmeğe devam et 
mekte, değişik gelirli değerler 
ise gerilemektedir. Başta Sü -
veyş, Rio, Royal olmak üzere, 
arsıulusal değerlerin bir çoğu 
da g-erilemişfir. 

- Renginiz çok fena dostum! 
Söylediklerimi takip ettiniz mi? 
Günde üç pürodan fazla içmiyor 
sunuz ya? 

- Evet dotkor, yalnız üç pü
ro içiyorum. Fakat evvelce hiç 
içmezdim ki ... 

Nebclspoltcr 

Fransız deniz 
Manevraları 

Paris • Soir'dan: 
.Bir kaç güne kadar, Atlas 

Okyanusunda büyük Fransız 
deniz manevraları başlayacak- . 
tır. Bu yıl, manevralar, çok 
muntazam olacaktır. Bütün 
Fransız filoları manevra saha • 
sına gitmek üzere emir aldılar. 
Gemiler ayın 13 üncü ve 14 ün~ 
cü (bugün) günü, yola çrkacak 
lardır. 

Manevra temi, Atlas Okya• 
nusunda Kazablanıka ile Kibe· 
ron arasında cereyan edecektir. 
Fransız gemileri, Afrika sahil· 
lerinden hareket edeceklerdir. · 

Manevralar ayın 17 inci gü ; 
nü bitecektir. Donanma, sonra 
Brest'e giderek büyük şenlikler 
yapacaktır. 

29 da, Deniz Bakanı donan .' 
manın büyük geçit töreninde 
hazır bulunaoaktır. Fransız do
nanmasının son sistem elli harp 
gemisinin iştirak edeceği bu 
muazzam geçit resmi Brest li • 
manında ve yahut açrkta cere· 
yan edecektir. 

Bizzat Habeşistan bile, kendi 
haklarım kendi kendisine müda 
faa edemiyeceğini itiraf etmiş, 
ve hakem komisyonuna iki ec • 
nebi göndermiştir. İşte bunun 
için, o, bir vasinin vesayeti al
tına konuyor. Şimdi, lngiltere -
nin hangi hakla, vasi rolünü oy
namak istediğini göstermek la
zımdır. 

Londra, 19 A.A. - İngilte -
reden Afrikaya bir günde gidip 
gelme uçuşunu başaran yüzbaşı 
Fercival, önümüzdeki eylülde 
yapılacak olan "Kral kupası,, 
yarışında "Dük de Kentin Mar
tısı,, adlı uçağı kullanacaktır. 

Polis - Andalousie otelinin adresini mi İstiyorsunuz? Orada 
mı oturuyorsunuz?. 

kalem müdürü .. Her halde Parr 
söylemiş olacak. 

O sırada genç bir katip gel -
di. Her ikisini büyük bir salona 
aldı. Salonda on ,on iki kişi daha 
vardı. Bunlar iki grup halinde 
toplanmışlar, kendi aralarında 
konuşuyorlardı. 

Çok geçmeden Başvekil gel
di:. 

- Parr daha gelmedi mi? de 
di. 

Sonra Yale'nin yanındaki gen 
ci görerek sordu : · 

- Zannederim, Jack Beard
more, sizsiniz. Parr sizin de top 
lantıda bulunmanızı istedi. Be -
nim pek iyi tanıdıgım muhte -
rem babanızın ölümü etrafmda 
bazı izahat verecek galiba .. 

Tam o sırada Parr'da gelmis 
ti. Üstünde pek te o kadar yeni 
olmadığı hemen anlaşılan siyah 
bir redingot vardı. Dar ve önü 
açık yakalık geniş yüzünü. da
ha e:eniş göstercyordu. 

Bütün bu ince giyinişli adam 
ların arasmda bu kıyafetile Parr 
birden göze çarpıyor ve acaip 
görünüyordu. Fakat emniyet 

müfettişi pek oralarda değildi. 
Bir dakika sonra umum müdür 
de ~eldi ve Parr'a başile işaret 
ederek, başvekilin yanında yer 
gösterdi. 

Nazırlar da gelmişlerdi. Her 
kes büyük bir masanm etrafın -
da sıralanan sandalyelere otur -
dular. 

Başvekil emniyet müfettişine 
söz verdi. Parr ayağa kalktı: 

- Affedersiniz baylar, dedi, 
ben o kadar iyi bir hatip eleği -
lim. Fakat "Sizlerden birisi ile ko 
nuşuyormuş gibi söyliyeceğim. 

Sesini diizeltti ve başladı. Ev
vela tereddüt etti, sonra nutku 
na başlamak i~in zihninde en iyi 
zannettiğ'i kelimeleri aramak 
için bir iki defa durakladı. Söze 
baslayıp ta mevzuun en canlı 
taraflarına yaklaştıkça sesi de 
açılıyordu. Şöyle dedi: 

- Kızıl Çenber, Lightman is 
minde birinin adıdır. Bu adam 
Fransada bir çok cinayetler yap 
tıktan sonra Toloz ağır ceza 
mahkemesi tarafından idama 
mahkum edilmiştir. Eğer bu -
gün yaşayorsa, bunu da giyotin 

Bay- il ayır, ben otelin hususi polis hafiyesiyim! 

makinesinin işlememesine ve 
halkın bu yüzden müdahalesine 
borçludur. Asıl ismi Ferdinand 
Walter Lightman'dır. 

Ölüme mahkum edildiği za -
m-.;-ı yirmi üç yaşında idi. Giyo
tin makinesi iyi işlemeyince, 
halk mahkumun derhal hücresi
ne alınmasını istemişti. Katili 
tekrar içeriye aldılar ve ondan 
sonra da Kayen hapishanesine 
sürdüler. Fakat Lightman çok 
geçmeden, oradan bir gardiyanı 
öldürmek suretile kaçmağa mu
vaffak oldu. Menfasından evve
la Avusturalyaya kaçtığım öğ -
rendi. Başka bir isim altında 
Melburnda bir antrepoda on se 
kiz ay calıştı. Ondan sonra 
Johnson isminde birinin çiftli -
ğinde de iki sene, beş ay çalış -
tr. Patronu aleyhine bir sahte -
karlıktan dolayı, tevkif edilece 
ğini anlayınca, birdenbire orta
dan kayboldu. 

Bu zatı neden sonra İngiltere 
de görüyoruz. Meçhul ve esraren 
giz bir adam ''Kızıl Çenber,, adı 
altında ötekine, berikine tehdit 
mektuplan gönderiyor. Bu a -

Lilt. 

dam, sebatı, inadı, her ihtimali 
hesap edişi, enerjisi ve zekası sa 
yesinde işinde kullanmak için 
bir çok adamlar buldu. Hiç bi .. 
risine kendisini tanıtmadığı gi· 
bi, bu adamlar kendi aralarında 
da biribirlerini tanımayorlardı. 

Bilhassa para sıkıntısına düş 
müş, yahut her hangi bir suçu 
için takibattan korkan adamla: 
rı seçiyordu. Bu adamların vazı 
yetlerini iyice öğreniyor, kendi· 
sine göre muvafık bulunca, bun 
ları Londranın tenha ve karan· 
Irkça bahçelerinden birinin civa· 
rına çağırıyor, mülakat kapalı 
bir otomobil içinde yapıhyordU· 
Mahdut kafalı sabıkahlan, hır
sızları .• - burada durakladı ve 
devam etti - mesela Thalia 
Drummond gibi, bahriyeli Sibl)' 
gibilerini seçiyordu. 

Bir demiryolu kumpanyası 
müdürünü bir zenciye. Beard .. 
more'u Sibly'ye öldürten odur. 
Daha sonra Brabazon isminde 
bir bankeri de hizmetine almış .. 
tır. Marl iısminde birini daha] 

[Arkası var 
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YA~ININ, 
B(JYOKLERI 

1 Cumudiyeler Neye Yarar? i 
siniz. Bu öyle bir irmaktır ki, a- ı' 
kmu yavaşlanmışm. 

Bir cümudiyenin yerini değiı t 
drdiğini nasd an1arsımz. Bir • 
kayanın, sabit bir noktaama bir~ 
dürbün konulur, ve cümudiyeye • 
bir kazık çakılır. Ve gCSrülür ki, , 
kazılm istikametini izlemek • 
için her gün dürbünün yerini de J 
ğiştinnek gerektir. Böylece cü- ' 
mudiyenin iledodiğ~ görmek 1 
ve ıüratini teıbit etmek kolay 
lafD'. • Morı Blan'da 400 ili 500 mu
rabba kilometre yüzü olan cü -

'IPL- • • da~lanta • mudiye yılda SO ili 100 mette 
.DKA tatilinizı • geçl- bir süratle hareket eder. Halbu 

'rebiliraeniz, elbet yakmdan ve- ki Groenland'da cümudiyelerin 
ya maktan bir cümudiye görmüş sürati ydda 8 kilometreye baliğ 
olunumız. Bunun naad te§ekkül olur. Kq ne kadar karlı 91ana 
eıtifiai de kendinize tonnupu cümudiye o niabette fİfer, ka -
nuzdur. Kqm, yarıklara diifen banr. Sularm çofalchğı zaman
kar orada toplanır, yılJlır. iki daki irmaldara benzer, kenarla 
tepe arumda toplanan bu YJ - rmdan .ziyade o~ tarafı çabuk 
im nihayet bir çığ tqkil eder. gider. 
ilniflerde böylece toplanan kar Cümudiye neye yarar? Önce 
~fda yığıla ve aabitlqerek bir turistlerin merakını ve ilgisini 
cümudiye tetkil eder. uyandmnağa ve sonra akar au
t Bilinnlainiz ki, bir cümudiye . lan beılemeğe yarar • 
tayri müteharrik değildir. Onu Turistlerin merak ve ilgi ile 
doıımut bir nehire benzetebilir- dolqtJklan bir cümudiye. 

1 Sıcak Memleketlerde Su 

KAR i KATÜR 

ACAIP YARADILIŞLI 
ALMAN çocuau 

Almanyada Miinih civarmdl 

P tchheim kasabasında August 
Killer isminde bir çocuk vardır. 

Bu çocuk bir ~ oğludur . 
BU çocufun ytlreği, midesi, ka
raciğeri vücudunun sağ tarafm
da bulunmaktadD'. Bu acaip ya
radıhşb çocuk Alrnanyadaki 

ilim adamlamu çok alakadar et

mektedir. lu çocuk yalnu kuru 
ekmek, süt patates meyve et ve 

yağ yemektedir ve hiç kilo al
mamaktadD'. Fakat sağlığı ye
rindedir, smıfmm da en çahf
kan çocuklanndan biridir. 

FAYDALI BilGiLER 
BUGUNKU 
PROGRAM 

latanbul 
ll.30: Tunnaatilr: Ba70 Azade Tarcan. 

11.50: Almanca den. 19.20: Haberler. 19. 
SO: Sipn orkatraıı. 20: Konferans. 20.30 
Sttid~ orkestra konseri. 21: Rad~ cu 
•e taaco orke1tralan. Türkçe 6li eser· 
ler (ATiii) 21,30: Son haberler. Bonalar. 
21,40: Ba:ran Nimet Vahit (Su). 22: PWr 
nepiyab. 

BDkNt 
13-15: PJlk •• _,..... J'QllDL 11: 

Pllk, 19: Da:ramJar. lt.15: PWr. 20: lk· 
ler. 20.20: Oda misili pWdan. 20.SO: 
S6d•. 21: ~ ""llANON" o.,. 
l'UI (Pllk ile). (Arilarda dQmDlu •• 
Nire). 

Yartava 
20.JO: Şarlalı (Pllk). 20.SO: Söder. 21: 

Senfonik komer. 21.45: l>Qamlar. 21.55: 
Sösler. 22: Liman mtisiii. 22.SO: u.
ıer. - 0rs mlsill. IS: l>Qamlar. 23.15: 
Söaler. 23.20: Klclk on.tra lromeri. 

Moakova 
17.SO: 16der. ll.30: x_.. 12: Al· 

manca ,..~ 23.05: Praaasca ,..,..._ 
24.05: lapul70Jca ,..~ 

Prag 
20.15: Racbo paparW (tuWı). 21.45: 

Rad~ ~ 22.15: Xe>ro kOllMl'l. 22.40: 
Kaine lrouerl (rile). ıs.ıs: Boa dQam
Jar. IS.Si: PJllr. AS5: Da:ramlar. (Al· 
mac:a). 23.40: PIA. IS.45: Hafif mlsik. 

Budapefte 
lUO: W.....,.. TAMNJIABU8Blt o-

....... ildDcl ............ 21: ilk-
ler. 21.JO: Çiasm• mlbili. il.il: Da· 
~.23:8W._.MM: ..... 
..._ caa - Da:Jmalar. 

Viyana 
20.25: Pinso mWll. 21.05: ReportaJ. 

21.SS: Bewsi ..mıan, 23: l>Qamlar. 2S. 
25: Y-1 vı,..... orbetra lııol9erL 24.SO: 
86aler. 24.45: Dam ........ 

MOnlh 

21: Bbfl)r ı.Jk misfii n:rmu. 23: Da· ı Sırn - Gedikp9pcla Aladorna - Ciba.· 
7111111ar. 21.H: Procnm arau. 24: Solo, lide Necati - Sebzadebqmda - Ham. 
koro ft orbltra komeri. eli - AbaraJ'cla href Celil - Suaatya .. 

da Brofiloe - Sebreminincle A. Hamdi -Stuttgart Karactlmriikte xemaı - Bi11'ilbdacla Sı· 
21 ~... 21 10• •·- artiatl1r nui lbsa - He~de Yuaf - Bakırkö· 

: ._,_. • • -- Jtincle İatefan Tenina - Defterdarda 
1871111. 22.45: lösler. 2S: l>Qmalar. 2UO Arif _ JluklJde Halk - Xuımpqada 
SarkJlar. 24: Ymi mtl.sik. lılerka - Kaddd51'inde Sudet - Sö-

Hamburg ititıtl ç.nec1e 0awı Halbi - 11a1mıa .. 
di7e cacldesiacle lılifel Sofrunctia -
Tabüncle Tabiin - Tepehaımda KinJ'O
ll - Tabimde Tarlahap - llacbcla ilaç 
b - Betiktatta Nail - BJipte - ffik,. 

20.12: Koro mlbill. 21: l>Qamlar. 21. 
10: Dua mlsilt 23: l>Qamlar. 23.25: 
Duam ıiirell. 24: y eDl müaik. 

• met ecs--.leri. 
SiNEMALAR e 
TiYATROLAR 

• Ta : Voromefin aran - Teb· 
likeli yollar. 

• Melek : 30 c0n Prenle9 - Cuul 
kalbi. 

• E..__. : Gece kutu - Z7 No. lu 
casus. 

• T•: JCimeetis. 
• Ş1k : Maskeli Kadın - Komik· 

ler 1ıaftuı. 

• Ydda : Ekmekçi kadın - Kanlı 
bfe. • ı..- ı Tancollta - Afk Hll.dln· 
leri. 

• ~ : Denls altı ejderi -
Vlhfiler laflcum ediyor. 

• Al-. ... ı Tanan ve Eti-
• Milli : Çddırtan dudaklar- Ölüm 

UÇW'111DU. 

• Kıı fd a, Hile ı Kedi " lmmın. 
• OM ... Hile ı O..~ Ruyuı. 

• NOBETÇI 
ECZANELER 

LI M AN 
HAREKE rl.ERi 

Diba limannnm sel• .. ,.,...,. : Ban
dınmdan laclıbade 6,SO ela, lıleniaden 
Gene t ela, lsqğrclen Gbel Bndırm& 
16,15 te, llaclaaJ'&(laa Kocaeli 17 ele. 

Din u.. ........ siclea nparlar: ız .. 
mire A7teD t da, lılaclunn AQa 9 ela, 
Barıma Antaın 19 ela, A7Yalıta llenüı 
it ela, Karabipn Bartm 20 de. 

Bqtia litmnanmlaıt plecek npular ı 
BaacbrmadaD Gllnihal 6.SO da, Kande
nisdee CamariJet 16 da, &mitten. AJ'ten 
16,15 ele. lladannclaa AQa 17.SO da. 
~ Saadet il ele • 

Badn UauınanDMlan Plecek nparlar ı 
llacl&Qan Tanar t ela. bmlte Gisel 

BDdawla • cla, tmroa Kocaell 11 da. 
bmin lakarn 11 ela, Karaclealse Er .. 
SllJ'1llD 20 ... .........,. GIJnillal 21 de. 

• 
MURAÇAAT 
YERLERi 

[ BiLGi DüNYASINDA DOLAŞALIM 1 

X Şuaından Ne Beklenebilir? 

HASTANE 
TELEP'ONLARI 

Cerrahpqa hutanlll. Cer-
ralapqa 21&13 
Gureba llutawi Şelanmlal. 
Yenibüçe. 23017. 

Fakat X reyonlannm en bü
yük ve değerli hizmetleri kınk
laruı, kemikli biaii'lerin, İDlaD 
bedenine girmi' birtalmn ya
bancı metalik maddelerin ket
findedir. 

Herkesçe bellidir ki, tualarla 
yapılan araştırmalar akciğerde
ki dİfllomal gölgelerin görül
mellne ve veremin teşhisine çok 
~· Kalbin radiografiai, bu
günkü yeni grafik usullerle bir
likte, akciğere muaallat olan 
haıtabklarm teşhisine biiyük bir 
kat'iyet verdirmektedir. Şualar, 
kafatasmm tetkikine, tümörle
rin, intizanwzhklarm görülme
sine yardun eder. Daha birçok 
haatahklarm teşhisinde, uzuvla
rm durfmunu tesbitte f1WD 
önemli değeri vardır. 

ı,te, bütün bunlar ehemmi
yetli oJmalcle beraber, mahiyeti 
itibariyle. teşbi1e yardımdan 
t..a bir ~ defildir. Bu. td>
bm kullarıdıfl 6bUr -.ııt• UIUJ .. 
terini tamamhyan bir teydir. 

RADYOTRAPI 

Hueld kachnlar lautaDelL 
~ Hueld cad. S2 24553 
GiDwle llutaDni. Ol1llane 20510 
ltudu ......... Çapa 22142 
......_ aJdlJ8 " mbiy• 
hUtanaL Balmk~ Rep 
diye ktşlaa 
Beyoilu Zükftt haıtaneal. 

H •. 60 

Plawda· . 41341 Bdal............... ..... 
Haydu-pqa ........... 
tanesi 
Zeynep Dmil hastanesi. 
Uıldldar, Nuh kuyaau. Gün 
Doğumu caclcleai 

• 

60107 

60179 

ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu namaradan imdat oto
moblll iatenlr • • 

ı rFAIVE 
TELEFONLA Fiti 

tltanbal itaflJesf 24221 
Beıoilu itfaiyesi 44'44 
KMrNy itfaiyat 60020 

YetiJldSy, Balmkly, u,&kden. 
Oüldar ıtfalyell eoeıs 
Pqabüçe, KaadllH, Erenkly, ıcu. 
tal, Bn,tlbda. HeJbell, Baqu. ~ 
nah mmtablan lçüa telefon .atn
hndüi memura (JDllD) aıı_.,n1 

X şuaı, dermatoloji fayda- _~ ___ wı_fidl_r·-----· 
bcbr. Birtakmı pddelerin ifra. --------~ .. 
zatmda x pamm mnelliri)'eti H8'•tln n .. esl 
anlaşıhmfur. Bu guddeler ifra- kb 
atmm tababette~= CUndea din~ olma r. 
gine anlqılıycJr. Sua, hypopby- HO OBIN 
ae tümörlerinde de kullamhr.Bu RM 
tümörler, yaflDa cöre, inunı, 

çocuk veyahut ayri bir mabltlk 
haline getiren garip bir hasta
lıktır. Guatrlarda x reyonlan, 
tedavi uaullerindendir. 
X fUaI, sinir neaicleri üzerinde 

müessir değildir. Tenuillt uzqv
larda da f'WD tedavi kuvveti 
büyüktür. 

tUltdlft 
.'orgun vocutlan 

dinçleştirir 

iktidarsızlığı 

" Bel gevşekliğini 
ı,te bütün bu iahattan anla- ....... ,....... • ......... .. 

flhyor ki. tuadan yana bilinço ..a... f.ea•._. ........... 1.-
oldukça deferlidir. Ancak, za- taa11u1•• lala 150 Kr. Tat.lllt 
va1h insanlara musallat olan 6'ia Galata P-. k•twu 1255 
baatabklarm çoklutu, korkunç 
çeşitleri, düfünUlGrae bu IOllUç- ________ 44_9_J_ 
un ne kadar dar oldufu derhal 
belirir. $ualarclan çok hayırb 
hizmetler beklenebilirse de r&ıt 
gettterapi tıbbm olu. ola, bir 
fuh olabilir; bu fuıl, tedavi ala
nında pek o kadar &ıemH aayı
ı.mu. Bunda, gerçeklildetin 
~bir talanı haJalle-
re ~· 

ILA"LAR 1 
s UllA-1'\naJete n ltdyata alt 1ler 
ne yapmü latenenis herkelln yapa
bbecelf 11kDde formlUlnl yuar 
sWerlrlm ft18 Qntlrlm. 8-fm 
llbora~ Kmdıwt, .... 76. 

4426 
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KETTi GALLIAN 

Sinemanın 
Büyük Renk 
inkılabı 

Hollywood'da çok yeni va 
her şeyi değiştirecek bir inkı .. 
J~p oluyor. Beyaz perdenin üze
rıne renkli resim aksettirmek 
işi! Hepimiz, sevdiğimiz yıldız
lan hakiki renklerile, tenlerinin 
taz~ şef tali çiçeği, gözlerinin 
denız gibi mavi, dudaklarının al 
renklerini seyredebileceğiz de -
mektir. 

Technicolor fotoO-raf maki • 
n:lerile alınan resi~lerde son 
gunlerdc yüzde yüz muvaffaki
yet ~asıl ?]muştur. Önündeki 
rengı tabıat kadar güzel olarak 
almakta bu makineler için bir . 
.zorluk kalmamıştır. Musiki gibi ..._ 
r~nk te hadsiz, sonsuz bir şey _ 
dır. Som?r~tuğu vakıt koyu şa
r~p rengını ala~ denizin, penbe 
hır sabahın her an değişen en 
c~.n alı.cı renklerini bile en ince 
golgesıne kadar alabilen Tech
nicolor makinelerle alınan bi _ 
rinci film Becky Shop adlıdır. 
Miriam Hopkins'i hepimiz bu 
filmde daha canlı, daha sahici 
olarak seyredebileceğiz. 

Yeni renkli 
C'ilmler 

Bu renkli filmleri gördükten 
sonra eski siyah resimli filmle
rin insana çok fena geleceği mu 
hakkaktır. Çünkü renk, ses gibi 
insanın hislerini çok okşayan 
bir seydir. Sessiz bir dünyada 
yaşamak ne kadar güçse, renk -
siz bir nesne de o kadar tatsız
dır. Diyebiliriz ki renksiz ola -
rak seyretmekte olduğumuz 
yegane manzara, filmlerdi. Şim
di bunların tatlı, göz okşayıcı 
renklere bürünmesi hakikaten 
büyük bir eksikliği telafi ede -
cektir. 

Renk bizim yalnız gözümüz 
<leğil, heyecanımız üzerine de 
büyük tesirler yapar. Açık, par
lak renkler hepimizi şenlendirir. 
Koyu, siyah renkler keder ve -
rir. Kırmızı bir çoklarını tasalı 

f 

yapar. Yeşil kıskandırır. Mavi
ler, penbeler, koyu erruvani 
renkler türlü türlü manalıı.r ifa
de eder. 

Kısaca, renk, bize bir cok yer 
l~rden, tatlı, acı haberle; geti -
rır. 

Bundan başka, iyi sıralanmış 
güzel renkler beyaz perdenin üs 
tünde bize musiki gibi çok bü
yük şeyler ilham edecektir.Yal
nız gözün renge olan ihtiyacım 
değil, dramın hareketlerini de 
kamçılar. Renkli film ile renk -
siz film arasındaki fark, opera 
ile adi bir tiyatro arasındaki 
fark kadar büyüktür. 

Şimdiye kadar oynanan renk
siz filmleri, her hangi bir opera
nın musikisiz oynanmasına ben 
zetmek kabildir. Faciaya musi
ki ne ilave ediyorsa, renkli re -
sim de filmlerde aynı ihtiyaca 
cevap venniş olacaktır. 

içimizdeki iştiyak 
lnsanlann içinde renk ahen -

T 'A N 19-6-935 

"'-.. l 
1 

...... ----· Ayna temizlemek 
lnce tülbend elekten ge

çirilmiş üstübeçe batırılarak ay 
na ve camlar iyice tozlanır, baş-

Sıcak Günler İçin iki Elbise 

ka bir tülbendle de hafif hafif 
uğuşturularak, bu tozlar alınır. 
Bunu mütealqp ipekli bir men-
dil ile- güzelce uğuşturulup te -
mizlenir. 

Aynaları ve aynalı dolapları 
bir yerden diğer yere götürür -
ken, sallanmadan veyahud bir 
yere çarpmadan kırılmasının 
mümkün mertebe önüne geç -
mek için üzerine kaad şeridleri 

• yayıştınnak iyi bir ihtiyat tetbi-
ridi~ 1 

1 
IRENE BENTLEY · 

gine karşı müthiş bir iştiyak 
vardır. Bu, belki de, gayri şuu
ridir. Fakat her halde cok derin 
bir ihtiyaçtır. Bir musf'ki parça
sı çalınırken. yapılan bir falso 
nasıl kulaklarımızı tırmalarsa, 
renksiz bir resim de o kadar 
nakıstır. Bunun için ne musiki
ş~nas, ne de ressam olmağa ih
tıyaç yoktur. İnsanlar bunu bil
meden hissederler. 

Sinemanın renge bürünmesi, 
asırlardanberi sanat ve sanat -
karın te~ne olduğu bir ihtiyaç
tı. İnkılabın çok derin olacaö ı . 

• b 

na. sı.nemadan anlaşı),a.n mana-
nı1?- bılew .değişeceğine Tıiç şüphe 
caız degıldir. Beyaz perde bun
d~n S,?n;a. canlanacak, yepyeni 
hır. mana ıfade edecektir. 

Önümüzdeki güclük teknik 
değil, sanat güçlüğÜdür. Renk, 
renkten anlayanlar tarafından 
sıralanır, sıraya konur ve veri _ 
lir. 

Güçlükler 
Bu hususta stüd,Y.o sahipleri-

En gUzel gözlU 
yıldız 

Yazın en sıcaK günlerinoe, 
len'den veya ipekten ve spor bi
çiminde güzel yapılmış bir elbi 
se daima tercih olunmaktadır. 

FRANCES DRAKE 
n.in ~ekecekleri güçlük, artistle
rınkınden daha kolay değildir. 
Çünkü evvelkiler yeni renk tek-
nikleri ile uğraşacakları gibi, 
artistler de stüdyolarda sun'i 
renklere ahşan gözlerini güneş 
ve yeşillik altında tabii renklere 
alıştırmak mecburiyetinde ka -
lacaklardrr. 

Yeni doğan sanatta eski ar -
tistlerin muvaffakiyetsizliğe 
uğrayacaklarını tahmin etmek 
şimdilik güçtür. Fakat her hal-

de bunlardan mühim bir kısmı 
son derece güçlük çeke • 
cek, bir kısmı da doğrudan doğ
ruya muvaffakiyetsizliğe uğra
yacaklardır. 

Hayatta, çogumuz renge, 
rengin üzerimizdeki tesirine bi 
gane olarak yaşarız. Rengi unut 
muş gibiyiz. Fakat sinemanın 
yaratacağı inkılap sayesinde 
r~w~gi unutan beşer, onun güzel
l~gıne, neler yaratmak kabiliye
tınde olduğuna tekrar inarunıs 
olacaktır. ~ 

Bilhassa lenler, kombine eoilir • 
se spor elbisesi şekillerine çok 
muvafık gelir. Renkli düğmeler 
ve kemerler garne olarak çok ter 
cih edilmektedir. Bu fikirlerimi 
ze göre bir kaç elbise modeli gös 
teriyoruz: 

1 - Beyaz kalın lenden ve 
yahut ipekten, spor sitilinde ya• 
pılmış güzel ve pratik bir yaz eJ 
bisesi modeli. Bu modelde kısa 
rağlan kollan gayet hoştur • 
Bluz'un ön tarafı tek sıra düğ • 
melidir. Eteklik dar yapılmış .. 
tır. (II inci bj.iyüklük için) 8G 
santim eninde 3.25 metre ku • 
maş lazımdır 

2 - Bu güzel elbise için ku .. 
maş, koyu mürekkep mavisi len 
den. sadakordan, ipekten, ipek 
krepten intihap olunursa çok mu 
vaf ık olur. Bu modelde yarım 

rağlan kollan vardır. Bluz çift 
sıralı düğmelidir. Yaka nokta 
nokta işlemelidir. Kol kapakları 
ve kemer ayni veçhile nokta nok, 
ta işlemelidir. Etekliğin kalça 
kısmı dar yapılmıştır. (III üncü 
büyüklük için) 80 santim enin 
de 4,35 metre kumaş lazımdır. 

• 
Pi RELERE 
KARŞI 
Pireleri kovalamak için en iyi 

çarelerden biri de ceviz yapra .. 
ğıdır. Ct:viz yapra 1:-rmı somya 
ile yatak arasına koyunuz. Apar 
tımanınızın muhtelif tarafları· 
na da ceviz yapraklan serpişti .. 
riniz. Ertesi gün bütün pirelerin 
ortadan kaybolduklarını göre 
ceksiniz. 



20 • 6 • 935 ===============================================T A N====================================================== 15 

<ili!~ 13ARA 
• ~· , • - ... -~-.... - .. ... ....................... ,.-... ,. • - "='~ JO;\,: -.:: ..... .,... ·- -..---~~-· ... ,.,,, ....... ,,., .................. .-"'-·~·· (• ..... -.. ,, ;·:::;; ±Wf HU :;• '2Y 

S--_JfJ &! :zz • !E!!!2±2E $L 

ILICA - PALAMUTLUK - DEMiRYOLU 
18 Haziran 1935 tarihinden 15 EylOI 1935 tarihine kadar tatbik edilecek olan yazhk seyir ve hare· 

ket tarifesi muhterem halkımızın malOmu olmak üzere ilan olunur. 

ILICADArt P A L A M U D A 
Tren numaraları: 52 54 8. 1, 56 10 B. 3. 58 60 62 64 66 68 80 82 

JLICA 
At<ÇAY 
ZEYTiNLi 
EDREMiT 
HAVRAN 
PALAMUT 

Hareket 

" 

8,6 10 
8,30 10,09 

11,36 
11,51 
12,01 

ıı. ı~ 

12,21 
14,51 
15,06 
15,18 
15,39 
16, 

16, 
16,12 
16,36 
16,57 

ı7,21 

18,15 
18,27 
18,48 
19,09 

lts,4:> 
19,30 
19,43 
20, 

20,30 
20,43 
21, 

21,30 
21,43 
22, 

9,51 10,45 

" 

" 
Muvualet 

p H 

7 
7,24 
7,48 

L H 

8,44 
9,03 
9,24 

M u 

10,15 12,18 
10,36 12,42 

13, 

D D A 1 L 1 c A Y A 

10,30 11,18 
11, 11,51 
11.21 12,12 

Tren numaralar.: 51 53 55 57 IS. 2 11 59 61 63 81 83 85 

.t'ALAMUl 
HAVRAN 
EDREMiT 
ZEYTiNLi 
AKÇAY 
ILICA 

Har ek.et 
,, 

" 
" 
" Muvaııalet 

7,15 
7,34 
7,51 
8. 

ı:s, 

8,30 
9,06 
9,25 
9,42 
951 

9,30 10,54 
9,51 11,18 

11,37 
11,57 
12,06 

11,15 
11.24 

13,b 
13,39 
14, 
14,15 
14,30 
14,39 

16,09 
16,36 
16,55 
17,09 
17.18 

17,09 
17,36 
17,55 
18,06 
18,30 

19,18 
19,42 
19,58 
20,12 

10,09 
10,39 
11,lS 

11,33 

l.l, 
11,42 
12,21 

12,51 

l:l,18 
12,51 
13,18 

13,48 

DiKKAT: 1 -- 8u, 81, b2, t)j, 85 1\umaralı ·1 renler ıht yan yuk trenleri olup bu trenlere yolcu kabul edılmez. 
2 -- 63 Numaralı Tr.eııi.n E.1--a - Alr••>r kıamı. Y..C 66. 6R numaralı tr....ı- paw -jltnıEifne mahaua ihtiyari yolcu trenleri 

ıup Du tTenlerm yapıldlgı gün 64 numaralı tren olmıyacaktır. 

lstanbul Komutanhğı Satlnalma Komisyonu ilanları , Türkiye - 1' 
Baş Pehlivanhk Tutarı 

Lira K. 
840 00 

31 50 
49 00 
77 00 
27 00 
.ı 1 25 

4 25 
·sı oo -1091 00 

Tahmin Bedeli 
Kuruş - Santim 

.12 00 
4 50 
7 00 
5 50 
4 50 
7 50 
8 50 

t7 00 

Miktarı 
Kilo 
7000 

700 
700 

1400 
600 
150 
50 

300 

Cinsi 

Mercimek 
Mısır 
Buğday 
Darı 
Burçak 
Kenevir 
Keten tohumu 
Pirinç 

Muhabere alayındaki güvercinler için yukarıda cins, 
miktar ve tahmin bedelleri yazılı sekiz kalem yem 2 tem 
muz 935 salı günü saat 15 te açık eksiltme ile alınacak
tır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin vakti muayyeninde 820 liralık temi
nat mektup veya makbuzlarile birlikte Fındıklıda İstan
bul Komutanlığı Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

* ıı: * 
(3311) 4.'il2 

./ lJOrdUncu alayca zayi edilen aşağıda tarih ve numara
ları yazılı üç aded ayniyat makbuzu bulanların doğruca 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna getimıeleri aksi 
takdirde her hangi bir yerde ibrazında hükmü olmadığı. 

(3434) 1 

Cilt N o.su Tesellüm N o.su Mıktan 
847 

Cins 

-
17 

850 

-
17 

862 

18 

214547. 7 5 kilo Sığır Eti 

214549 7 5 kilo Sığır Eti 

214562 7 5 kilo Sığır Eti 

*** 
• Hadım köyündeki kıtaat j receklerin 86 liralık ilkte -
1htiyacr için 3000 kilo ko - minatlarile birlikte vaktin -
~un eti açık eksiltmeye kon den evvel komisyonda hazır 
muştur. Beher kilosuna tah- bulunmaları. (3333) 
!tıin edilen bedel 3 8 kuruş 
olup ihalesi 2 temmuz 9 3 5 
Sah günü saat 14 tedir. Şart 
namesi her gün Fındıklıda 
Satrnalma komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye gi -

4514 

*** 
Gümüşsuyu hastahanesi 

ile Topçu alayı hamamla -
rında yakılmak üzere 330 
ton hamam odunu 3 tem -

muz 935 çarşamba günü sa 
at 16 da açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
313 5 lira olup ilk teminatı 

236 liradır. Şartnamesi her 
gün Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin vakti muay
yeninde teminat mektubu 
ve makbuzlarile birlikte Fın 
dıkhda İstanbul Komutanlı 
ğı Satınalma komisyonuna 
gcln1eleri. ( 3 3 O O) 

: 1 ALATURKA YAtiLI 

GÜREŞ 

4511 
,,. * * 

Müsabakaları 

BURSA'DA 
22 Haziran Cumartesi 
ve 23 Haziran pazar günleri en 
namlı pehlinnlaran iştirakleri 
temin edilmiştir. 

Mükafatlar 
1 

Ba,a: 125, Baş altına 75, Bü-

l 
yilk ortaya 50, kilçük ortaya 
25, desteye 15 liradır. 

Hakem heyeti arasında meş· 
bur Kurt Dereli Mehmet pehli
van vardır. latanbuldan Bursa 
ya kadar birinci mevki gidip 
gelme 3 liraya kabildir. Diğer 
mevkiler ve Mudanya yolile 
yapılacak aeyahatler daha ucuz
dur. 

İstanbul Komutanlığı bir 
liklerinin mutbaklarında ve 
kış mevsiminde sobalarında 
yakılacak maden kömürü -
nün tutuşturulması için 560 
ton tutuşturma odunu 3 
temmuz 935 çarşamba gü
nü saat on beşte açık eksilt
meye konulmuştur. Tutan 
4928 lira olup ilk teminatı 
3 70 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komis -
yanda görülebilir. İsteklile
rin vakti muayyeninde te -
minat mektup veya makbuz 
larile birlikte Fındıklıda Sa
tınalma komisyonuna gel -
meleri. ( 3299) 

. -- • 

4510 
* * ·ıı 

Çatalcadaki kıtaat ihtiya ı 
cı için beher kilosuna tah - 1 

Zayi Makbuz 
13888 numaralı kararnamenin be

şinci maddesi hükümlerine tevfikan 
24-2-934 tarihinde dövizini altı ay 
sonra almak üzre Merkez Bankasına 
yatırmış olduğumuz meblağa aid 
2622 numaralı 24-8· 1933 tarihli 
Fransız frank 1860.- makpuzu zayi 
etmiş ve yenisini almış olduğumuz

dan mczk(ır zayi makpuzun hiçbir 
kıymet ve hiıkmü kalmadığını beyan 
ve ilin ederiz. 

Almanya'da, Schwclm i. W 
Otto Berning & Co. · 

min edilen bedel 38 kuruş -------"""'!!"!"' ...... ----
olan 2 2 ton koyun eti kapa
lı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. İhalesi 1 temmuz 
935 pazartesi günü saat 15 
otuzdadır. İsteklilerin şart
namesini her gün Fındıklı -
daki satın alma komisyo -
nunda görülebilir. Eksiltme 
ye gireceklerin 627 liralık 

teminat mektubu veya mak 
buz ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki ve -
sikalarla birlikte teklif mek 
tuplarını belli gün ve ihale 
saatinden en az bir saat ev -
veline kadar komisyona ver 
meleri. ( 3332) 

4513 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

1 -Aşağıda cins, mikdar, teminat ve eksiltme gün
leri yazılı 10 kalem mevadı iaşe münakasaya konulmu .
dur. 

2 - Şartnamelerı her gün Tekirdağında Askeri S:.
tınalma Komısyonunda görülebilir. 

3 - Altı kalem mevaddı iaşe hizalarında gösterildi i 
veçh üzere kapalı zarf ve dört kalem açık eksiltme us ·
liyle satın alınacakdır. 

4 - Eksiltmeye girecekler ticaret odasında kayıt 1ı 
olduklarml ve ehliyeti ticariyelerini gösterir 935 seP ... -
sinde ticaret odasından aldıkları vesikayı ve vekil goı1-
derenler bunlarla beraber vekaletnamelerini ve şirk : 
namına münakasaya girecekler sirgüleri ve ayrıca ik<.
n1etgahı kanunilerini bildirir belgey~ komisyona gc_· ,. 
termeğe mecburdurlar. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evvel k _ · 
misyon reisliğine verilecekdir. ( 2 7 ) ( 3 3 9 3) 

Cinsi Teslim .Mikdarı Satın alma Klo.Muh Mu1.·akkat İhale tarıh 

yeri kilo fjCklİ bedeli 

kcş.ı;an. 

teminatı ıun ve &a .i 

lira 

Kuru Tekirdağ 400,000 kapalı zarf 3 00 
Ot 

900 1-7-935 
Pazart i 
saat 15 

" ,, ,, 150,000 " " 3 00 

" 
,, Malkara 300,000 ,, ,, 3 25 

Saman Tekirdağ 350,000 ,, ,, 1 25 

338 1-7-935 
Pazartr i 
saat 1 :.> 

732 1-7-935 
Pazart ; 
saat l 7 

329 2-7-93.) 
Salı 

" " 
,, 

saat l 'i 
150,000 " " 1 25 141 2-7-93J 

Salı 

" . Malkara 300,000 ,, ,, 1 25 
saat li 

282 2-7-93..) 
Salı 
saat 17 

135 5-7-93.'5 
Cuma 

saat 1 ~ 
74 5-7-935 

Cuma 
saat 1 G 

158 6-7-9.)5 

Kuru Tekirdağ 30,000 a,~ek5ilune 6 00 
Soğan 

,, Malkara 15,000 " " 6 50 

Patates T~kirdağ 30,000 ,, ,, 7 00 

,, Malkara 15,000 " " 7 50 

Cumartf i 
saat 1 O 

85 6-7-935 
Cumarh! i 

saat 1 i (3393) 
* .. * 

Vize içir. 2484 liralık sı

ğır eti kapalı zarfla alına
caktır. İlk pey 18 6 3 liradır. 
İhalesi 5-7-935 cuma günü 
saat 17 dedir. İsteklilerin 
Vize Satmalma Komisyo
nuna gelmeleri. ( 29) 

(3456) 
* :(. * 

Vize için 6690 liralık o
dun kapalı zarfla ahnacak
dır. İlk pey 501 liradır. Ek
siltmesi 5-7-935 cuma günü 
saat 14 dedir. İsteklilerin 
Vize Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. ( 2 8) 

(3457) 
:;. :jc * 

Bayramıç garnizonunun 
ihtiyacı olan 629,000 kilo 
Un kapalı zarfla münakasa-

ya konmu~dur. Beher kilo
sunun muhammen fiatı lJ 
kuruş 2 5 santim olub ihale
si 9-7-935 salı gunu saat 
15 de Bayramıç Tümen Sa
tınalma Komisyonunda ya
pıiacakdır. Münakasaya gi
recekler verecekleri unun 
şerait ve evsafını öğrenme
leri için bulunduğu mahal
lin Satınalma komisyonunn 
müracaat etmeleri. Müna
kasaya gireceklerin 4159 
lira 12 kuruş muvakkat te
minat makbuzu ile münaka
sa kanununun 2 ve 3 üncü 
maddelerine göre istenilen 
vesikalarla birlikde ihale
den bir saat evvel komis
;ı:onda hazır bulunmaları. 
- (18) (3390) 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

31-5-936 tarihine kadar Dumlupınar mektebi için 
8500 kilo koyun ile 2500 kilo sığır ve Hakimiyeti Mil
liye mektebi için 3000 kilo koyun ile 2000 kilo sığır eti 
kapalı eksiltmeye konulmuştur. Bu etlerin tahmin bede
li 7 550 liradır. İstekli olanlar şartnameyi parasız leva
zım müdürlüğünden alırlar. Eksiltmeye girmek için de 
556.5 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektu
biyle teklif mektuplarını ihale gi.inü olan 21-6-935 cu
ma günü saat .15 kadar Daimi encümene vermelidir. (İ.) 

(3156) 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Galatasarayda Asmalı l\'1escit mahallesinde Meşru

tiyet sokağında 7-7 ; ı· sayılı 23500 lira mukabilinde bi
;inci ve ikinci derecede ipotekli maa dükkan apartıma
n~.n icra ve iflas kanununun 12 5 inci maddesine istina
den vergi borcundan dolayı tahsili emval kanunu hü
kümlerine göre son müzayedesi 1-7-9 3 5 tarihine mü
sadif pazartesi günü icra edilecekdir. 

İstekJiJerin aynı .günde saat 15 den 16 ya kad~r 
Beyoğlu Kazasında müteşekkil İdare I-iey'etine nni
raı:aatları. ( 3 4 3 7 ). 
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l-IER TCll(Ll:J iZAHATI GıŞ~LEQ.iMiZO~N ALiNiZ 

lstanbul Liman işleri Umum Mü
dürlüğünden: 

Liman işleri umum müdürlüğünün bir senelik ihtiya
cı için satın alması icap eden 5000 ton maden kömürü 60 
derecede yüzde 2 5 rutubet, yiizde 12, 5 kül, yüzde 2 7, 5 
uçucu maddeler, yüzde 60 sabit karbon, yüzde 72,5 kok 
ve asgari 7 300 kalöriyi havi olmak ve Iaakal 1000 tonu
nun ihaleyi müteakıp 15 gün zarfında ve mütebaki 4000 
tondan 2500 tonunun eylül nihayetine ve geri kaları 
1500 tonunun da 1936 senesi şubatı ayı nihayetine ka
dar teslim etmek şartile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 28-6-935 cuma günü saat 1 O da Mü
düriyetin Liman hanındaki dairesinde müteşekkil müdi
ran encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin muayyen gün 
ve saatte mezkur encümene veşeraiti saireyi öğrenmek 
için levazım şefliğine müracaatları ilan olunur. 

Eksiltmeye girebilmek için 1000 lira teminat akçesi
tıin Umum müdürlük veznesine yatırılması şarttır. 

(3334) 4522 

,~~~~----~.~.~~~~, 

KARAKOY 
ECZANESi , 

HU S EY in HUSNU 

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

1 S aded Vana "anahtarlı " 
2 S ,, 9 O derecelik dirsek 
1 S ,, . üç ağızlı "T". 

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

Yukarıda cins ve mikdarları yazılı ve 1 S atmosfer taz
yık~ mütehammil su yolu malzemesi kapalı zarf usulile 
eksıltmeye konulmuşdur. İhalesi 16 Temmuz 1935 sa
h günü saat 17 ,30 da yapılacağından isteyenlerin art
t~rrna v~_eksiltme kanunundaki şerait veçhile mezkur ta
nlı ve gunde 16,30 kadar teklif mektublarile 3 7 5 liralık 
muvakkat teminat vermeleri ilan olunur. (33S5) 

4549 

Maraş Şarbaylığ ından: 
1 - Maı:_aşın şehir elektrik ş~bekesi tesisatı Bayındır

lık Bakanlıgınca musaddak proJeleri ve şartnamelerine 
göre kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhal~ ı .~ temmuz 193 5 gü~lemecine rastlıyan 
perşembe gunu saat on beşte belcdıye encüıneninde ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketler yahut serma
yedarlar 2490 No. lı kanunun 3 üncü maddesinin A ve 
B fıkralarına göre vesikalarını göstermeğe mecburdur
lar. 

4 - İşbu tesisatın keşif kıymeti 35,250 liradır. Mu
vakkat teminat 2643 liradır. Bu teminat ihaleden evvel 
Bankaya yatırılmış olacaktır. 

S - İstekliler usulüne göre verecekleri teklif mektup
Jarını muayyen saatten bir saat evvel encümen reisliğine 
makbuz mukabilinde vermelidirler. 

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

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

desi, 100.- Basıldığı r.er : TAN matbaasL 

BOMONTi ŞiŞE BiRASI 
Müşterilerine: 

Bomonti şirketi İstanbul şişe birası müşterileri arasında 1935 

senesi yaz aylan için 

BiR MUSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her şişede etiketin altında numarala bir kağıd vardır. Bu nu

marayı alanlar arasında her ay nihayetinde bir noterin kontrolu 
altında müsabaka yapılacaktır. 

Verilecek Primler 100, 60 ve 30 liradır 
Müsabakada kazanan numaralar her ayın S inde gazetelerle 

ilan edilecektir, Kazananlar ayın yirmisine kadar şirkete müracaat 
etmelidirler. 

• 
Adapazarı icra dairesinden: 

Bir borca karşı ipotekli olup satılmasına karar verilen Adapazarmın 
Serdivan köyünün Yazlık mevkiinde Mayıs 931 tarih ve 59 sayısile ka
yitli ve 1500 lira kıymetli iki beğir kuvvetinde buharla işleyen lokomobil 
ve teferruatı ve 100 lira kıymetti Tırasmosyon anamili ve kasnakları ve 
saire ve iki bin lira kıymetli çamur yapmağa mahsus vals ve bin beş yüz 

lira kıymetli pres keremit çıkannağa mahsus makine ve 150 lira kıymetli 
15 adet dişi ve erkek kalis ve 80 lira kıymetli 8 adet erkek ve dişi mahya 
kalıbı ve 50 lira kıymetli iki çift dökme model ve 100 lira kıymetli bir adet 
daire ve tezgahı ve teferruatı ve 100 lira kıymetli bir adet demir su deposu 
ve beş buçuk metro tül ve bir metre kutrunda ve 1290 lira kıymetli 43 
bin adet tahta keremit kalıbı herbiri üçer kuruş kıymetli ve 2000 lira kıy· 
metli bir numerolu keremit kurutma paviyonu ve 1552 lira kıymetli 3 
numerolu keremit kurutma paviyonu ve 50 lira kıymetli çamur süzme 
koruluğu ve 7 50 lira kıymetli 3 numerolu furun ve 540 lira kıymetli fab
rika binası ve 400 lira kıymetli maden toprağı ve 600 lira kıymetli üzüm 
bağı ki cem'an 12768 lira alat ve edevat ve bina ve bunların mebni olduğu 
yalnız 30 dönüm iki evlek ve 200 arşın yeri ve bu fabrikaya yakın erenler 
köyünün boşnaklar mevkiindc mayis 931 tarih ve 48 sayılı ve 38 dönüm üç 
evlek ve 71 arşın ve herbir dönümü 25 lira kıymetli gayri menkul ve bura
da ayni tarih ve 49 sayılı 50 dönüm herbir dönümü 25 lira kıymetli gayri 
menkullerden 12768 lira kıymetli fabrika alat ve edevat ve 30 dönüm iki 
evlek 200 arşın yer ve maden ve bağının heyeti umumiyesinin toptan ve 
ayrice diğer yukarıda yazılı iki parça gayri menkullerden bu üç parça 
gayri menkul ve Üzerlerindeki gayri menkuhın mütemmimi cüz'i ve tefer
ruatından madut kiremit ve tuğlacılığa müteallik e~val ve eşya bugünden 
itibaren açık artırma ile satışa çıkarılmış ve artırma §artnamesi herkes 
tarafından görebilmek üzere 20-5-935 günlemecinden itibaren icra divan
hanesine talik edilmiş olacaktır. 

Birinci artırma ile satışı 29-7-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
16 da ve Adapazarı icra dairesinde açık artırma ile yapılacaktır. Birinci 
artırma günü artırma bedeli gayri menkul ve menkul mallara tahmin olu
nan kıymetin % 7 5 şini bulduğu takdirde en çok artıranın üstünde ihale 
oluncaktır. Bu artırmada bu bedel elde edilmediği takdirde artırma 15 gün 
uzatılarak 13·8·935 günlemecine rasgelen salı günü ayni saat 16 da yapı· 
\acak Udnct artırmai!a bu mattarın en olt artırma ustünde ihalesi yapıla
caktır. Alacakları tapuda kayitli oJmıyan afacakJrJarJa diğer alakadararun 

ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair id
dialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde icraya müracaatla kaydet· 
tirmeJeri aksi takdirde alacakları tapuda kayitli olmıyan alacaklıların satış 
bedelinin paylaşmasından mahrum kalacaklardır. Artırmaya iştirak için 
satılan malların kıymetlerinin % 7 buçuk nispetinde pey akçesi depo etmek 
lazımdır. % 2 buçuk dellatiye ve farağ ve yerin teslimi ve icabında mesaha 
ve ihale tarihine kadar bu gayri menkuller ve teferrüatlarının vergisi 
müşterisine aittir. İhaleyi takibeden yedi gün içinde ihale bedelinin defa· 
ten tediyesi mecburidir. Aksi takdirde 2004 numerolu İcra ve iflas kanunun 
133 uncu maddesi dairesinde hareket olunacaktır. Taliplerin işbu dairede 
hareketleri ve fazla allımat almak ve fabrikayi görmek arzu edenlerin 
icramızın 933/748 dosya numcrosile dairemize müracaatları lüzümu ilan 
olunur. (12536) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın
almaKomisyonu Reisliğinden: 

Tıb talebe yurdu için lüzumu olan 641 çift yazhk is
karpin müteahhidinin teahhüdünü yapamamasından do
layı olbabtaki aynı şartname ve nümunesi veçile yeni
den açrk eksiltmeye konmuşdur. 

l - İhalesi 2S Haziran 935 sah günü saat 15 de Ca
ğaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 
yapılacakdır. 

2 -Tahmini bedel: Beher çifti 450 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 216 lira otuz dört kuruştur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Tıb Talebe Yurdu 

Müdürlüğünden alınabilir, ve nümune orada görülebilir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saattan evvel teminat 

makbuz veya Banka mektublarile Komisyona müra
caatları. (3075) 4247 

KASE 

NEDKALMiNA 

20. 6. 935 -

8[~İH K[MAl NASIR ilACI 
Sizide 2-3 günde kurtarır. 

Posta T .. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 
Şehirler arası telefon mükalemeleri için 7500 lira mu· 

hammen kıymetli beş amplifikatörün 24 temmuz 935 ta· 
rihine rastlayan çarşamba günü saat on beşte Ankarada 
Posta Telgraf Umum Müdürlüğünde bedelsiz verilecek 
şartnamesi dahilinde kapalı zarfla münakasası yapıla
caktır. İsteklilerin 562 lira SO kuruşluk muvakkat temi· · 
natlarını İdare veznesine yatırarak alacakları makbuz 
veya kanunen muteber banka teminat mektubu ile 2490 
No. 1ı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen 
vesikaları : "ve teklif mektuplarını kanuni tarif at dahilin
de zarflayarak mühürliyerek tayin edilen tarih ve günde 
saat on dörde kadar Ankarada Umum Müdürlük Müba
yaa komisyon una tevdi etmeleri lazımdır. ( 316 2) 

4360 

Baloya 
Dans etmek için gidersiniz .. : 

Bu, pek tabii ve doğrudur. Fakat ... 
lki dans yaptıktan sonra oturmak 
mecburiyetinde kalır ve artık hiç 
kalkmak isteıpezsiniz. Çünkü; aykla• 
nnız şişmiş, ıztırap vermektedir.Na• 
sırlarınız, sizi rahat bırakmadığından 
müteessir olur ve suvareniz heba o• 
larak keyfiniz bozulur. Bütün bu ız• 
tıraplara mahal bırakmamak için 
RADYO SAL TS banyosunu yapınız~ 
Bu şifabahş tuzla yapacağınız, ayak 
banyoları sayesinde beklediğiniz te• 

daviyi bulacak, sancı ve şişkinlik za• 
il olacaktır. Bilhassa nasırlanruzı o 
derece yumuşatır ki tırnak ucile he• 
men kökükcn a6kUp ...atebilireiırd 
Her eczanede satılır. 

44 SAHiFE~ 
103 resim ile sUslU olan H Q L İV U D, un 

Modern nüshası bu cumartesi çıkıyor. Fiyatı 
yine 12 1/2 kuruştur. 

4593 

R E V U E Saatleri 

en dakik, en hassas, en •on modeller 

ıte:VOôLU'nc!a r "'41SIRLI l•tıkl&I Cadd .. I 899 

C A LATA •da • SAATCI MEVER TUnel Caddeel 29 

ISTANBUL'da: A, KEŞİŞVAN. Sultan Hamam. 
V•nl Cami Caddeal 4 

ANKARA• da 1 RIZA TEVFiK, Bankalar Cadde11I 8 

. 
Umumi Oepo•u : l•tanbul. Bahçe Kapı, Tat Ha,. 19 Taıeton : 218&4 

İstanbul ikil\ci iflas memurluğun
dan : 

Müflis Cıvan Yakupyana ait ayak
kabı levazımı açık arttırma ile satı· 
lacaktır. İsteyenlerin 26 Haziran çar· 
şamba günü saat onda Mercanda tı
cılarda 43 numaralı mağazaya müra
caat etmeleri ilan olunur. (12533) 

ZA Yl - Milli Emlak idaresinden 
almış olduğum 25-5-935 tarih ve 
71 7, 17 7 /6 7 7 7 numerolu 36 liralık 

pey akçesi makpuzumu kaybettim. 
Yenisini atacağımdan zayi makpuzun 
hükmü yoktur. Tanaş Vasilyadis. 

'Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:1 

~ Deniz yolları ~ = .,,. : iŞLETMESi 5 = a : Acenteleri: Karaköy KöprfibaŞJ ;;;; 
E Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar· :! 
- s : 111111 zade Han. Tel. 22740. 111111s - .,,. E lmroz yolu :: 
E KOCAELi vapuru 20 Haziran 1 
: PERŞEMBE günü ıaat 16 da 
: imroza kadar. " 3411,, 4615 

= ' 
•111111111111111111111111111111111111111• E Trabzon yolu e ... - . -: VAPURCULUK : E ERZURUM vapuru 20Hazıran :E 
: : : PERŞEMBE günü saat 20 de ::: 
: Türk Anonırr. Şirketi E E Hopaya kadar· ''3412,, 461Ll 
: Istanbul Acentahğı : = • ; 
: Liman Han, Telefon: 22925. : E Mersın yolu :; 
E • • - :E E lNEBOLU vapuru 21 Haziran i = IZmlr Surat yolu = ~ CUMA günü saat 11 de Mersine ~ 
E SAKARYA vapuru her : : kadar. (3413) 4617 1f 
E hafta PERŞEMBE günleri saat : İİlllllllllllllllllllllllllllllllllll111 
: 16 da fstanbuldan IZMİRE ve : __.... 
: PAZAR günleri de İZ MİRDEN : 
6 lstanbula kalkar. E 
E C 
:: Mersin yolu § - --E GERZE vapuru 23 Haziran E 
E PAZAR aaat 10 da Mersine S - -: kadar. : 
i'ııııııııııııııııııııııımııııııııttıııııii 

İstanbul ikinci iflas memurluğun
dan : Müflis Xoço Beyko iflas~; 
sasına Yusuf Ziya tarafından tet<l• 
olunan hi.ikmüa müzakeresi ve para-

k . ı caklı
nın dag~ıtılması hakkında ı a a .. 

"'nil 
Iar toplanması 21-6-935 cuma gu 
saat ıs şe talik edildiği ilan olunut• 

(12530) 


