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Peyamı Safa'nm "Vapurda" 
Orhan Selim'ın "Komııyon" 
fıkralarL 
Ankara haberleri - Sad. 
reddın Enver'ın ''Ekonomik 
konuımalar", Feleiin "Aklı
ma ıelen münasebetsiz aor-
1Ular" fıkrHL 
Azız Hudai Akdemirin "Ca
ıııaluk" adlı esen - Sailık 
oiüdlen - Kendi kendımize 
çatıyonu. 

Son haberler - Dı.ınya ıa
zetelerine ıore hadiseler -
ıcm:.ı. 
Memlekette TAN - Seviı
meler, evlenmeler. 
S p o r. 
Kazan Hanhimm aon sim
leri • 
Faidalr bilııler, 

Habeş mesele
sinde Ingiliz 
Parmağı 
ltalyı - Habe§ davaaı, lngiltere ile 

İtalya arasında bir ihtilaf §eklini aldı. 
Bu Habeı meselesi \izcrinde Fransa 
ile araaındaki anlaşmanın mahiyeti ne 
olursa olsun, herhalde 9u muhakkak 
olarak anlatılıyor ki, Roma'da bu an
laşmaya vanlırken, lngıltere'ye sorul
mamıştır. İngiltere de §imdi ltalya
nın Habe9istan'da yerleşmeısine engel 
olmak için her çareye baıvurmaya ka
rar vermiıttr. 

lngiltere'nın deniz silahlan mesele
sinde yalnız batına yürüyerek Alman· 
ya ile anlaımasrnm bir acbebini de 
Fransa ile ltalya'nın lngiltere'ye da
nıımadan Habeı meselesi üzerinde a
ralarında anlatım§ olmalarında ara
mak gerektir. Çunkü genel aa~9tan 
önce imzalanan mukavele ile lngilte
re, Pranısa ve İtalya, H~beşistan'm 
mulld tamamhgını garantı altına al
mıt bulunuyorlardı. lngiltere'ye aor
mıya bile luzum görmeden Fransa ve 
Italya'nın bu mukaveleyi bozmaları 
İngiltereyi gücendirmittir. 

Afrika haritasına bakılacak oluna. 
lngıltere'nin Habeşistan üzerindeki 
ilgisinin aebcpleri anlqıla: Mılll'lll 

" • "'! 1 

--1~t.:arc:ytlk~a~ectl~~~~!!~~ ,... ........ ın~. • ... 
ut"ddi durumwul ~-ita me
~leainin üç tekilde ha1ll lnpterenin 
J§ine elverir : 

1 - Habcfiatanm timdiki halinde 
kalması, 

2 - Tamamile lngilterenin nüf _ 
.zu altına rinneai, u 

3 - Payla9ılarak Sudana yakın 
olan Tona cölü mmtabmun tn....ı1t 
reye bırakılnıaaı. •w e-

l?riltere, Franaa ile İtalya •raam
dakı anlatmadan ao 
devam edemiyeceıinİ:.ıa •tatlllconun 
aoliniye Habqiıtanın ymc:a, Mua
önergeledi. Bay Edenin ~••mı 
reti bu makaa tla yapılmıttı. rw ziya. 
yapılan bu önergede dikkat edu:!: 
nokta, F'ranaaya haber verilmemesi
dir. lngiltere bu hareketile, Fransa
nın kendisine danıımadan İtalya ile 
anlqmaaından doğan gilcengenliği 
~oatermek istemiıtir. Fakat Muaaolini 
ile Ede~ ~am~ki panrhk bir sonuç 
•.ermediğmden tımdi İngiltere Habe
!l•tanm. miilki tamamlıfı, yani iatatU
lro ilaenne geri dönmUttür. İngiltere 
ıenel ~vqtan önce ve genel savat~ 
•on~ unzalanan andlan ve Habqia
tan ~ ':dualar derneğine ilye olduğu
nu ilen sürerek İtalyanın buna hilr-
n;etlaretmeaini istiyor. Bunun itin de 
b':s deme&iııi harekete ıetirmek 

annda oldufu ~ 
İnliltere yalnız batma hareket ~de

r~k ftaıyanm Habqiatandalri emelle
nnin ıerçeldqmeaine m1ni olmaz mı? 
Elbette olur. Eier ltalyanın Habcfi.
tan'da yerlqmesine mini olunacak 
ise bu itf, eninde sonunda ıene In
giltere yapacaktır. Ancak annıluaal 
milnuebe~erin bucünJcil durumunda 
Jngilterenin kendi menfaatlerini ko
rumak ~ kendi batma hareket et
mesinden ıae •. uluslar demefinia icra 
memuru aıfatile hareket eder cibi ıö
rilnm ... milreccabtu 

Bunun içindir ki Lı....ıı ı-~ 
8yle bar vuif · "---' ... tere ı-iden 

eyı -cnne alımt ve ltal-
yaya ka11ı demek :vauaının aanksi
ronlarmı (müeyyide) tetkik etmelr 
ıc.ap edene ne yolda hareket edeceği· 
nı Fransadan aorınU§tur B 
Fransayı ıor bir durwna k u eoru 
çünkü ~diye kadar bu ..:c;:::;:: 
rm ta bildne en ziyade taraftar olan 
devlet Fransa ıdi. Fakat Pranaa ikide 
bır bnalanmq andJan bozan Alman
~ya ka111 bu sankaiyonJan tbikı
lli isterken, yenı ~tıfı Itaı :ru tatbik etmek İstemiyor. l:f: 
ki, ltaıyanın Habqistanda yerlqme
•ine Pranaa, Roma cariltmclennde 
ıu. olmuttur. Fransa HabCfiatan U.e-

( Arkası 3 c6de 1 
A. ŞOkrU ESMER 

Adliyede Birçok Yenilikler Yapılıyor 
HABEŞiSTANDA SÜEL HAREKET 

15 Ağustosta savaş 
başlayacak mı ? 
Bu suretle uluslar sosyetesi bir emrivaki 
karşısmda kalacak ve bir şey yapamıvacak 

Lonc!ra, 9.A.A. - Reuter, Roma
dan ölt'eniyor : 

İtalyanın Habqiatan ile uzlapnak 
tctcbbüaünden Vl\zgeçmek arzusunda 
o!du~u çllnkü böyle bir te§ebbüailn 
hıç bır faydaaı olmıyacağı dütüncc-

sinde bulunduiu a6yleamektedlr. Her 
fcy, İtalyanın süel barek4t ile iatNllf 
ni elde ~tmek niyetinde oldufunu ıöa 
tennekte olduğu gibi uzlaıtırma ko· 
misyonu 18rüşmelerinin keailmit ol-

[ Arkası 5 incide) 

TÜRK KUŞUNU BITlRENLER 

Gençler S. Rusyaya 
bu akşam gidiyorlar 

Fuat Bulca dün gençlerle görüştü ve 
Türk kuşunun çalışmalarını izah etti 

Fuat Bulca gençlerle görüşByor 
Türk Hava Kurumu u-·'---- n:_ ö d · 
la -·- B 1 d _,....u ~e 1 n enyorıunıu? say vı .-uat u c:a. Un sabah saat · 

9,5 da piyaııko clirektörlüğiinde Rua- :- Pla!'ör uçufları hususi F~~ 
yaya cidecek olan 8 ccnci lrabul etmit haiz arazı ister. A. B. aa::,::: hk 
hubıhallerde bulunmuıtur Kendile uçuılar için Anbrada P 
rine muvaffakıyetler diledikten son~ uç~ı yeri bulduk. Llkin telrim~ dev. 
gazetecilerle de göriltnıilt ve onlann reaı olan c safhası için benls bir mer 
aorıuJanna cevap vermiftir : dan bulamadık. Memleketin muhtelif 

- Türk Hava Kurumunun açtıfı in~~~ tetkikat yapanyorum. 
Tiirk Kuıu okulu ne kadar devam Böyle mUsaıt bir meydan bulunca te-
eclecektlr? kimW devresi için talebeleri senenin 

- Türk Kuıu kuralan takribc il muarren mevaimlerinde ora~ ı~de-
n ç rcc:etım. O .zamana kadar yetiflDJf o

aydır. ~ura, A, B, C, ~fbalanndan lan talebed uallim kadrosUllU bir 
.!:~"•ttir Bunlann b r bıri için tale- an cvv 1 ledn m k . . b birin" d 
b br . e e ectıne ıçın u 

e, ayn vn ove rlar. Bızde bir kunta yetiıDJİf olan talebelerden en 
buçuk ayda ben bu kur~lar devam et yuksek kabiliyet cösteren Bayan ve 

ekted B 1r kursa gıren talebe) Baylardan 8 ld§iyi ayırdık. Bunlan 
A B Kl ~ lardır yarın (buıUn) Sovyetlerin planör 

•~ n maksatla IArkaaı 3 Uııcilde] 

Celal Bayar 
Bu Akşam 
Gidiyor 
iş ve Sümerbank di
rektörleri de beraber 

Ekonomi Bakanı Celil Bayar, bu
gün, refakatinde bir heyet olduğu 
halde saat on altıda Çiçerin vapuril.e 
Sovyet Rusyaya gitmek üzere ıehrı
mizden ayrılauktır. Celi.! Bayarla 
beraber, İ§ Banknı genel direktörü 
Muammer Eri§, Sumer Bank genel 
direktörü Nurullah Eaat Sumer ve 
Bakanlık uzmanları (mütehauı5la: 
rı) da gideceklerdir. Sanayi gmel dı 
rektörü tıhami Nafiz, Maden arama 
enstitüsü direktörü Re§it Osman, 
Sumer Bank mühendielerinde.n Ve
cihi, tetkikat sıraısmda Bakanla be
raber bulunacaklardır. 

Bu inceleme gezisinde, endüstri 
alanında ileri gitmiş olan Rus pr
ları ve fabrikaları incelenecektir. 
Öğrendiğimize göre, Ekonomi Ba

[Arkası 8 incide] 

Süvarileri m iz 
Berline Gittiler 

1Caymdam Sain. 
1036 yılı Bedin Olimpiyat müu

bablanna hazırlık olarak yapılacak 
deneme yantlannda buluınmak üsc
re binici zabitlerimizden üç kiti dün 
akfamki trenle Berline gitıpitJerdir. 
Gidenler Binicilik mektebi direktör 
muavini Kaymakam Saim Onıbonua 
batktınlf ğı altında mülazım Saim Po
latkan ve millhım Sadettin Erokay· 
4-- nıtarekkeptir. Bu zabitler Ni1, 
Ab.wıya, Macaristan ve Avumarya· 
da Y&pılan araıuluaal atlı müabaka:r• alrerek muvaffaJDiyet kuanau1 

efe.ili zabitleıdir. 
._z.:!etıerimiz, Berlinde y-ı>ıı.cak 

yarqlannda .eyird olarak 
bul~klar ve olimıpi19tta yapıla· 
cak atlı mUubabl. aabMmı 1imdi
den 16re.rek mUMbakalua ona ıöre 
huırlanacakJardır. 
1cataı:lerimiz bet altı ıiln Berliade 

lardır. 

YOTiNG KLÜBÜN TEMELi ATILDI 

Atatürk huzurlarile 
klübe onur verdiler 

Modada bir denizcilik klübü açılması halkm 
sağlığına verilen ehemmiyetin bir örneğidir 

_, 

Yoting klübün Modadan görünüşü 
Aylardant>er1 kurulması için çalı- rinin "! ecneb!le~in iştirakil~ yapı1-

§ılan, Modadaki Yoting kulübün te- dı. Yotıng ku!ubiln Moda~kı sa~.on
mel atma töreni dün akşam, saat al- lan ve bahçesı, Avrupadakı en guzcl 
tıda, Büyük O~der Atatürkün yük- eşleri kadar zevk ile .. ~.öşenmiş ve 
aek huzurlarile ve törene çağrılı o - koyda baglı duran kulubun kotraları 
lan lstanbulun bir çok kibar ailele- - [Arkası 7 incide] 

TRAMVAYLARA MI iMRENDiLER? 

iki vagon parçalandı, 
1 in rr 1 zarar var 

, Yenikapıda birkaç ev ciddi tehlike 
atlattı birçok davarlar yıkıldı 

Evlerin ti önleriM kadar llrlayan vagondan dökOlen komürl~r ... 
ıı:~lki gece, uat 21 de Yenikapı- Trakyadan getirdigi iki vagon man• 

da ıki V~Ollun parçalanmaaile neti- gal kömürünü mütuhhidine tealı.m 
ceıenc:n bır tren kuaeı olmuttuc. Pa- edilmek iUere katardan ayırmıttır. 
nrteaa . ~kpm t03 n u m a r a 1 ı Beı dakikalık durma esnasında lo
lollomotifın taııdığı 63 numara- komotif, katardan ayırdıgı kömlir 
lı mafJl.ftdiz treni Alpulludan Jra.lk- yüklü iki vaıonu kara yolundan gö
mıt ve I~tanbula doiru yol a1mııtır. türınilf, neonları önüne katarak ve 
Marpndız, muhtelif wtuyonlarda makastan geçirerek tali manevra bat• 
tüccar mah bıraktıktan sonra niha- tına aürmüttUr. Fakat tili hattın U-
yet, Yenikapıya ~lmiı ve burada da [Arkası 8 incide] 

DüaklJ Atina • lstanlJul mag_ıntla Yunan A:alecisipin güzel bir kurtarııı 
l Yazısı 1 iaci uyf amızda] 



VAPURDA 
Vapura girdiğim zaman hafif 

başım ağrıyordu. Bu küçük ra
hatsızlıgm verdiği srkıntı ken · 
dine sanki bir arkadaş arad 
Karştmdaki kanapenin ibe) 
örtüsüne kirli 1runduralarınm h. 
tırasım bırakıp giden bir yolcu 1 
nun, pencere kenarında oturan 
ve üç gün tıraş olmamış yüzün
de sıkılganlık yerine laübali ba
kışlar sırıtan başka bir yolcu -
nun, sonra da ebediyette yürü -
yormuş gibi zamanın kıymetini 
hiçe sayarak mıymıntı bir tem
po ile ilerliyen vapurun bende 
hemen uyandırdıkları öfke ile 
buluşan baş ağmn çoğaldı. 

Fransızca bir edebiyat gaze -
tesi açtım ve içimde uyuklayan 
meraklardan birini dürtecek bir 
serleVıha ar.adım. Fakat gazete 
kaadı üstünde yazı yerine adeta 
kundura kirleri, sırıtJkan yüzler, 
hantal vapurlar ve belki de baş 
ağrısının remzi halinde şekilsiz 
kurşun lekeleri görüyordum. 
"Sokağım" başlıklı ve imzasını 
~evdiğim bir yazının ilk satırla
rı üstünde sebat ederek ve ayni 
cümleleri belki otuz defa okuya
rak vapurun kfı:buslarile dalaş
maıya başladım. Ağır ağır, için
de bulunduğum kamaradan çrka 
ra:k. Pariste J akop sdkağının lo
kan taları, çilingirleri, kaatçıları. 
matbaaları ve çamaşırcıları ara
sına giriyordum. Ah, bu, içinde 
yalnız insanların değil, koca bir 
edebiyat tarihinin de oturduğu 
sokaklardan biriydi: Racine iki 
adım ötede ölmüş, Balzac'ın şu 
köşede bir matbaası varmış, Re
nan şu evde üc yıl oturmuş, 120 
sene evvel Chateaubriand, da
ha önce Diderot da bu sokakta 
yaşamışlar Muharrir onların göl 
gelerini bir duvarın, bir merdi ve 
nin, ıbir balkonun üstünde ne gü 
.zel diriltiyor! Birkaç satır için
de geçmiş yüzleri mezar çiçek -
Jeri halinde nasıl büyütüyor! Ne 
güzel anış, ne güzel yazı! 

Sonra bizim Tan'ın güzel sa
natlar sayfasını açtım. Bedri 
Rahminin "Yukule-Je" si: Haya
tın bütün tcrslik1crini ve bic;im
sizliklerini gevrek, tatlr, bağış
layıcı istihzasmin süzgecinden 
geçirerek saflaştıran, berraklaş
tıran hakim ve zavallı Yukule
le, bana rüyasını anlattı. Bedri 
Rahminin şahsında ibana hariku 
Iade bir yeni muharrir ıkeşf etti
ren bu Çinliyi o kadar seviyor
dum ki yazı bitince onun haya
lini ıkaçırmarnak iç.in gözlerimi 
kapadnn ve onu başımın içinde 
yalnız bıraktım. 

Ne dersiniz? Baş ağrım geçti 
ve içimde daha garip değişiklik
ler oldu: Beyaz örtünün üstün
deki lekeler, bana sakin ibir yüz
deki ıhüzün gölgeleri gibi sevim
li görünüyordu. Sırıtan adam 
güzelleşiverdi. ağır giden vapur 
içime geniş müsamahaların rit
mini dolduruyor, hiç dağılmıya
cağı vehmini veren bir sevinci 
tabaka tabaka istif ediyordu. 

Şu iıki güzel yazıyı okumasay
dım, !belki de şimdi siz bu sütun
da kirli yolcular ve miskin va -
purlar aleyhine öfkeli bir yazı 
bulacaktınız. Çirkinliği bile ken
di ahenginin içinde hazım ve 
temsil eden güzellikler bana on
ları affettirdi. Fakat işin doğru
su, onları siz affetmeyiniz, çün-
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Erik Çiçekleri 
Mahmud YESAR! 

Bunun lazım olduğunu çok yakın -
dan gördüm ve çok 'iyi bir sonla bai
lanışına ben bile şa§tım. 

Bu ça.re sayesinde idi ki o, gururla, 
emniyetle para harcayordu; göğsü ka 
bank, ba§ı dik, alnı açıktı. 

Onun, kan parasile tufeylileşmesi, 
beni zchirliyecekti. Onun, bütün gü
zelliği erkek kalışı, erkek kalmasında 
idi. 

Sen de az değilmi§sin, yavrum 1 Bı
yık altından, sinsi sinsi gülüşünün se
bebini bana, söyler misin, bakayım? 

Hayır! Söyleme ... Benim gözümden 
kaçmaz ve hemen yakalarım. Bir ci
gara yak, dudaklarıma iliştir. 

Evet, bu halin ho uma gitti. Zeki, 
uyanık insanlan severim Görüyorum 
ki gittikçe açılıyorsun. Bunda, biraz 
benim de tesirim var mı? 

.Bcn1 hJıyatta, kawıımlu:c, lav • 

Kitap ofuıyanlarrn azhgr kitapçı dük'kanlannr aolduran ciltleri so~-~li sergilerine döküyor - Sultanahinetteki hafriyata 
devam edılıyor. 

Romanyadan 
ilk gö~men 
Kafilesi geldi 

Romanyadan bu yıl gelecek 
göçmenlerden birinci büyük ka· 
file Köstenceden Nazım vapu -
runa binmi§ ve vapur dün akşam 
limanrmıza gelmiştir. Göçmen -
/er Çanakkale yerleşme bölge
sine ayırd edildiklerinden Na· 
zım vapuru Çanakkaleye git
mektedir. Duyduğumuza göre 
Köstencede daha dört vapur 
vardır. Orada toplanan göçmen
lerin pasaport işleri bittiğinden 
bugünlerde onlar da gelecekler
dir. 

Her vapurla 800 - 1000 göç
men gelmektedir. Göçmenler ta 
§ınabilen bütün eşyalarını, hay
vanlarını da beraberlerinde ge -
tirmekte olduklarından bunlarrn 
yerleştirilmeleri ve çabuk iş, 
güç edinmeleri kolay olacaktır. 

Trakya genel müfettişlik böl
gesine yerleştirilecek olan bu 
göçmenler için yeni evler yaptı· 
rılmaktadır. 

Göçmenlerin i§lerine bakmak 
üzere genel nül u bdıln tli -
rektörlüğü şube direktörlerin • 
den Kenan şehrimize gelmiş ve 
dün llbay muavini Rüknettin Sö 
zeri görerek göçmenlere ait iş
ler için konuşmuştur. Romanya
d;ın kışa kadar gelecek göçmen
lerin sayısının 50 • 60 bini gc~e. 
ceği anlaşılmaktadır. 

lbr~h'm Taii Edirneye gitti 
Trakya genel müfettişi İbrahim 

Tali, iyileşmi§ dün Edimeye git -
miştir. İbrahim Tali birkaç gün E
dimede kalarak istirahatini geçir -
mek üzere şehrimize dönecektir. Bu 
müddet içinde İbrahim Talie vekilct 
edecek olan İç Bakanlığı yöne~geri 
Vehbi bugün şehrimize gelerek E -
dimeye gidecektir. 

Buğday f yab yeniden 
düşUyor 

Belediyenin, narhı indirmemek hu
susunda gösterdiği bütün ısrara rağ
men, ekmek yapılmasında kullanılan 
buğday ve un fiyatları dün yeniden Ö· 

nemli mikdarda düşmüştür. Yumşak 
bugdaylar borsada 5 kuruı 38,5 para· 
ya kadar inmittir. 

kü pek müsamahaya gehnezler 
ve cıvıtırlar. 

Peyami SAFA 

rum. Benim yanımda gözlerini açar ve 
uyanık bulunursan çok kir edersin. 
Gün gelir, beni hatırlarsın . Bu hatır
layış, hiç te acı ve tiksintili bir hatır
layış olmayacaktır. 

- Onun, bütün güzelliği erkek ka 
hşı, erkek kalmasında idi 1 

Diyi§ime güldün. 
Bununla demek ve anlatmak iste • 

din ki : • 
- Sen, onu, onun hesabına değ!J. 

kendi hesabına korumuşsun. Onun dü 
~üşü, küçükleşmesi, tufeylileşmcsi. se 
nin sevgini giderecekti. Sen, ondan 
fazla kendini korudun 1 

Böyle dü§ünebilirain, bu ihtimal de 
hatıra gclcbilir.Ben,o zaman kat'iyyen 
böyle dlişünmemiştim. Belki de bunu, 
ben düşünmeden, tahteştuurum yap -
mıştı. 

Böyle düşünmüş de olsam, düşün -
memiş de olsam, hayatımda göstere 
bildiğim bir tek fazilctkarbgı kendi 
kendimin takdir etmemek hiç bir şey 
önüne geçemez. 

Nizam, borcunu ödedi, çocuğum. 
Onun Avrupayı görmesini, görgü

&ünün genişlemesini, açılmaıwu i&ti ~ 

iki yolsuzluk 
ihbarı yaplldı 

Turing ve otomobil kulübü 
ne işler gördü ? 

Türkiye Turing ve otomobil kulü
Taş ocakları resmi tarifesi f!1U· bü son on sene zarfında yani 1925 

dbince Belediye üstübeçten yüz kılo- ile 1935 seneleri arasında yaptığı iş
da 45 kuruş resim almaktadır. Ustü- lere dair bir broşür çıkarmıştır. Bu 
bec yapısında kullanılan topraktan ise broşüre göre Türkiye Turing ve oto
to~ başına 20 kuruş resim alınmakta- mobil kulübü üç memur, alt yüz üye 
dır. Bazı kimselerin toprağa yirmi ku ve son yıllar zarfında hükumet ve 
ruş resim vererek aldıkları ve bun- İstanbul belediyesinin senede verdi
dan yaptıkları üstübeçlcr için de yüz ği beş bin lira tahsisatla memlekette 
de 45 kuruş resim vermeleri lazım- hayli iş görmüştür. Kulüp memle • 
ken, bunu vermeyenlerin şehirde üs- kette turizmi teşvik ve ko1aylaştıra
tübeçleri sattıkları haber alınmıştır. cak beş kanun ve ayrıca 38 kararna
Bunlar üstübeç yapan diğer amillere 1 me ve talimatname çıkmasını temin 
zarar verdikleri gibi belediye resmin- etmiştir. 
den de kaçmış oluyorlar. Belediyeye Kulüp bu müddet içinde_ be~ anıı
bu yolda bir ihbar yapılmış ve bu şe- ulusal turizm kurumuna gırmış ve 
kilde hareket eden bir imalathanenin ı 7 kongr~ye iştirak etmiştir. Şimdi
Galatada bulunduğu ve bunu şarap is- ye kadar 28 bin duvar ilanı dağıtmış 
kclesindcki belediyenin kantar me - ve 315 bin küçük risale dağıtmıştır. 
murunun bildiği iddia edilmiştir. Bu- Kahirede propaganda yapmak mak 
nun üzerine belediye tetkikata başla· sadile bir delegelik ihdas ettiği gi
mıştır. Bütün üstübeç imalathaneleri bi Türkiyeye gelen turizm levazımı
gczilerek yapılan üstübeç mikdarı tes nm gümrük resminden muaf tutul • 
bit edilecek ve bu üstübcçlerden yüz masmı ve arsıulusal yol işaretlerinin 
kiloda 45 kuruş belediye resmi tahak- şarbaylık dclaletile tatbikini temin 
kuk ettirilecektir. Kantar memuru etmiştir. 
hakkında da araştırmalar yapılacak Türkiyeden yabancı memleketlere 
ve bundan sonra üstübeç imalathane- gurup halinde seyahat edeceklere 
leri daimi bir kontrola tabi tutulacak- döviz izini alınmıştır. 
tır. Muhtelif memleketler arasında tu-

Tramvay şirketi hesabına 
1apılan yollar 

Tr.-••ay •-v•t.--lli.nin__..Ba Uldı 

Bakanlığı ile olan mukaveleye göre 
tramvay arabalarının geçtiği yolları 

daima iyi bir şekilde bulundurması 

lazımdır. Fakat sosyete mukaveleye 
riayet etmiyerek herhangi bir ihtar 
vukuunda birkaç amele ile yolları ba
sit şekilde tamir etmekte ve dolayısi
lc vakit kazanmaktadır. Fatih kazası 
dahilindeki yollar hakkında yapılan 
muhtelif ihtarlara rağmen sosyete yol 
lan istenilen şekilde tamir etmemiş
tir. Bunun üzerine Belediye yollan 
kendi yapmağa karar verdiğinden dün 
den itibaren faaliyete geçmiştir. Be
lediye evvcHi

1 
çok bozuk olan ve Flor

ya plajı üzerinde olması dolayısile 
ehemmiyet kcsbcden Topkapı - Sa
matya yolundan işe başlamıştır. Bu 
yollar tamir edildikten sonra parası 
sosyeteden alınacaktır. 

Leh tilyyarecisi geldi 
Leh tayyarecilerinden Ziembinski 

Casimir dün sabah bindiği R. W D -
8 mektep ve spor tayyarcsile Yeşil
köye gelmiş ve Londra oteline miaa
fir olmuştur. 

Lehli tayyareciye makinisti Phi -
liposki de refaket etmektedir. Casi
mir Zicınbirıski g~zi,,ti maksadile 
6Cyahat etmektedir. 4 temmuzda Var 
şovadan hareketler Çarmonti ve Bük 
reşe uğraqıktan sonra Varnaya git
miş, oradan lstanbula gelmiştir. 

Istanbulda iki gün kalacak ve bu
radan Kabireye gidecektir. 

yordum. Yüksek rütbeli bir çok bahri 
ye zabiti dostum vardı. Hepsi de beni, 
saygı ile seviyorlardı. 

Nizami, akrabamdan bir kızla ev -
lcndirmek istediğimi onlara açtım ve 
gecemi gündüz ettim, Nizamı, sefaret 
lcrden birine deniz ataşesi tayin et -
tirdım. 

Yooo 1 Senin açık göz ve uyanık ol
manı istiyorum ama. bu kadar işkilli, 
içi çürük, yumurtaya kulp takar olma 
nı istemiyorum. 

- Sefaretlerden birine deniz ataşe 
si tayin ettirdim ! 

Derdemez, yine, biraz evvelki gibi 
bıyık altından, sinsi sinsi güldün l 

Bu da gözümden kaçmadı, yavrum 1 
Sen, bununla da demek ve anlat -

mak istedin ki: 
- Artık bıkmı§tın. Yakandan sil -

kip atmak, ondan kurtulmak istiyor -
dun.Onun hakkında iyt düşündüğün, 
onu koruduğun için, kırılmadan, in -
cjnmcden ayrılmağa karar verdin ve 
onu sefaretlerden birfoc deniz ataşesi 
tayin ettirdin. 

Buna da: kayıtsız, ,artsız: hayır 1 
diyemem. }'"akat sanal SOk İ~tcn SÖY, • 

rizmi teşvik için İstanbulda Türk -
Alman, Türk - Avusturya, Türk -
İtalya, Türk Fransız, Türk - Lehis
tan, Türk - Macar, Türk - Yunan, 
~Ü'ru a mullle:Jit turizm..kol 

Türkiye 'I'uring kulübü gördüğü 
hizmetlerden dolayı 1930 tarihli ka
rarname ile menafi umumiyeye hiz
met eden kurwnlar arasına girmiş -
tir. 

Yerli mallar sergisi 
Yerli mallar aergisinde hazırlıklar 

ilcrleıni tir. İnhisarlar idaresi için 
kurulmakta olan büyük pavyon 18 
bin liraya çıkacaktır. Sergide boş 
yer kalmamış gibidir. 

Bu sene yerli ma11ar &ergisi, tem
muzun 18 inde açılacak, 5 ağustosa 
kapanacaktır. Açılrş programı ha -
zırlanmak üzeredir. 

Mekteplerde yeniden 
şubeler açılacak 

Lise ve orta okul müdürleri dün 
öğleden sonra Kültür Direktörü Meh
met Eminin başkanlığında toplanmış· 
!ardır. Bu toplantıda ilk okullardan 
mezun olan çocukların ve liselerle or
ta okullarda bu yıl sınıf geçen talebe
lerin mikdarına göre mekteplerde ye
niden açılacak §ubeler etrafında gö -
ı-üşülmüştür. 

Ofis •ubesinin nakli 
Ofis 1.stanbul §ubesi direktörlüğü 

Ofisin baika bir binaya nakli husu
sunda evvelce alınan karar etrafında 
Ofis merkezinden bazı talimat iste
miştir. 

lüyorum: ondan kurtulmaktan ziyade 
onun istikbalini düşünmüştiım. 

O, senelerce Avrupada dolaştı. gö
zü ve görgüsü açıldı. Her gittiği yer -
den, bana, sevgi dolu mektuplar yaz
dı. O, şair, muharrir, edip değildi. Ya 
zı yazmasını pek beceremiyordu. La -
kin öyle açık, kısa yazıyor, duygu -
!arını, ıztıraplarını, öyle açık ve kı -
saca anlatıyordu ki, bin bir sanat oyu 
nile cilalanmış, pcrdahtlanmış yazılar 
dan, daha çok hoşuma gidiyordu. 

Fakat bir zaman geldi ki, mektup -
lann ateşi söndU, sönuverdi. Sesime 
dikkat ediyor musun? Hala içim ya -
nar .• 
Mektuplarında okşayan, hattıi te

selli eden bir ;;.uış tarzı vardı, fakat 
bir çok sözlerin, kelimelerin, dü§ünül 
mü§, seçilmiş oldukları o kadar göze 
çarpıyordu ki, onun kalbinin, artık 
benim için değil, bir başkası için çarp 
tığını anlamakta güçlük çekmedim. 

Ben, onu, sevmiyor değildim. Aşkın 
alevi sönmüştü, fakat kalbimde hala. 
ılıklığı vardı.Bu ılıklık olmasa bile, -
tüme bir başkasının sevilmesine. -hat 
ta tcrketmiş olsam bile w taham-

HABERLER 
* Belediyenin bu yıl t~ir. edece

ği yollardan biri de Zincırlıkuyu • 
Maslak yoludur. Yakında bu yola 
katran dökülecektir. 

• tnkilap dersleri imtihanına Üni
versite konferans salonunda devam 
edilmektedir. Bugün de askeri ve si
vil doktor mckteplcrile dişçi mektep
leri talebeleri imtiha nedilecckler • 
dir. 

* Bisküvi ve çikolata gibi şekerli 
maddelerden alınması kap eden mu
amele vergisinin 1934 mali yılından 
önçeki zamana ait kısmının alınmı
yacağı bildirilmiştir. 

* Atinaya gitmiş olan Norveç sefi
ri Bcntzon lstanbula dönmüştür. 

* Trabzon ihtisas müddei umumisi 
Cemil, bir ay müddetle izin ·alarak 
lstaç.bula gelmiştir. 

* Çekoslovakya maslahatgazarı Dr 
Mitos Hanak Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

* Finans bakanı Fuat Ağralı iznini 
A vrupada isti rahatla geçirmekten 
vazgeçmiştir. Fuat Ağrah Büyüka
dada istirahat edecektir. 

* Tarım Bakanlığı genci tarım di
rektör muavini Şevket şehrimize gel 
miş ve dün ilbaylık tarım direktörü 
Tahsin ile birlikte Büyükdere mey
vacılık enstitüsünü ve fidanlığını 
gezmiştir. 

* Bazı incelemc.lcr için şehrimizde 
' nu~v~l'll ' ı .. .. Jıl-'1t= 

muş Ye İstanbul Evkaf direktörü Ni
yazi ile birçok müesseseleri gezmiş
tir. 

• Karacabey harası Merinos yetiş
tirme çiftliği için Almanyadan getir 
tilen 25 koç, bugün haraya gönderi
lecektir. 

* Kimya savaşından korunmağa 
mahcsus malzeme hakkındaki kanun 
ilbaylığa gelmiştir. Buna göre SU ve 
Sağlık ve Soysal Yardun bakanlıkla
rınca nevileri tayin olunacak kimya 
savaşından korunulacak veya sanat 
işlerinde kullanılacak maskeler ile 
gazdan korunmağa yarayan başka 
türlü ge~eç (malzeme) !erin yurda 
sokulması veya yurtta ya.pıhp satıl
ması hakkı yalnız Kızılay cemiyeti
ne verilmiştir, 

Maskeden başka gerçelerden birta
kımının veya hepsinin .satış işi Kızıl 
ayda bulunmak şartile cemiyetin iz
nile başkaları tarafmdan da yapıla
bilir. 

* Muallimler birliği Bursaya bir 
seyahat tertip etmişlerdi. Birçok ba
yan ve bay muallimlerin iştirakile 
dün bu seyahate çıkılmıttır. 

DarUşşaf akaya ah nacak 
talebe 

Darüşşafaka lisesine talebe kaydı
na bu ayın on beşinde ba§lanacak ve 
Ağustosun on beşinde bitecektir. Mek 
tebe gidecek talebenin anadan baba -
dan veya yalnız babadan mahrum ol
ması şarttır. Bu yıl mektebe ilk mele-

mü! edemem. 
Mektuplarında, bana en çok doku

nan, onun, teselli veren edası idi. O
nu, bunda haklı görüyordum. Çünkü 
şimarmıştı. Onunla çok tatlı, çok dost 
aynlmıştık. 

Ben, kavgadan, münakaşadan, he
le göz yaşlarından nefret ederim. Bü
tün sevgilerimde, hep tatlıya bağla -
mısımdır. Lakin Nizamla ayrılmamız 
öbürlerine benzememişti. 

O, birini seviyordu. Hemen ekspre 
se atlayıp onun yanma gitmeği de dü 
şünmedim, zannetme. Fakat bunu, 
kibrime yediremedim. 

Ona karşı alacağım tavır, gidece -
ğim en kestirme yol, mektuplarına 
alaylı cevaplar vermekti. 

Onun sevdiği, sevmeğe hatladığı 
kadını. genç kızı çok merak ediyor -
dum. Sanşın mı, esmer miydi? Saç • 
ları, gözleri ne renkte idi? Boyu bosu, 
endamı nasıldı? Çok mu gençti? Yok
sa yaşlı mıydı ? 

Asıl merak ettiğim şey de, yeni ı:ev 
gilisinin, bana benzeyip benzemediği 
idi. Bunu, düşünmekten kendimi ala 
mıyordum. Acaba bana benziyor mıy 

BENDEN 

KOMiSYON 
Gazeteyi elime aldım. Birinci 

ayfasına bir göz attım. Tepede 
bes sütun üstüne bir manşet: 
"Komisyon Habeş İşini Halle • 
demiyor." 

Bu manşetin sol aşağısında 
iki sütun üstüne 36 puntuluk bir 
başlrk: "Uzlaşma komisyonu 
toplanmıyacak." 

Yine ayni manşetin sağ aşa -
ğısında yine iki sütun üstüne 
yine 36 puntulurk bir başlık da· 
ha: "Ekme~ yine 11 kuruşa sa
tılacak" 

Bu üç başlığı okuduktan son
ra düşünüyorum: Zaten, eğer 
Habeşler, komisyondan umut 
bekledilerse şap gibi yan<lıkları
nın resmidir. Nicin mi? diyecek
siniz! Nicin olac~k. Habeş ülkc
sile Hab~ş işini halledecek ko· 
misyonun toplandığı yer arasın
da en aşağı bir iki haf talık yol 
vardır. Halbuki, değil öyle iki 
haftalık yolda toplanan bir ko
misyon, şu Istanbul şehirdaşları 
nın burunları dibinde meclis ku
ran Belediye encümeninin bile 
ekmek işini nasıl hallettiği or· 
tada. 

Biz ekmek indi. iniyor der • 
ken, un ucuzladı, ekmekte ucuz
layacak, umuduna kapılmışken, 
encümen bir toplandı, miizake
rc, münakaşa, tetkikat, tami
kat, ve ekmeği yine 11 kuruştan 
yiyeceğimizi bildirdi ... 

Zaten doğrusunu ister misi .. 
niz, bir iş ki komisyona, enc:Ü· 
mene havale edilmiştir. ondaıı 
kesin umudu. 

Komisyonların çoğu, bir işi 
halletmek için değil~ halledilmi
yecek işleri müzakere, münaka
şa, tetkik ve tamik için topla· 
nırlar ve dağılırlar. 

Orhan SELiM 

Muhittin Ustünda· 
. ğın bir izahı 

İlbay ve şarbay Muhidwn Üstün
dağın bir kaç gün evvel Akşam ga
zetesinde Avrupa dönüşü yapacağı 
yeniliklere dair beyanatı çıkmıştı. 
Muhid<lin Üstündai dün ıazetemite 
ona isti~~t eden clig er yazılar hak .. 
kında şu izahatı veriyor: 

e tki aylık bir ayrılıktan ao_nra 
memlekete dönüşümde, bir meclıste 
-.ırkadaşlar arasında her türlü kayıt 
ve şartta11 uzak hususi bir dertleşme 
sırasında bazısı yarı şaka söylediğim 
sözler bir gazeteci mülakatı gibi ya
zılmış ve yayılmış. Sonra da bunu e
le alan başka yazıcılar • her yüzü ta
sarlanmış eksiksiz bir ~alı§ma proğ
ramı imiş gibi - ileri geri benim dü
şüncelerime uymıyan yazılar çıkar -
mışlardır. Ne o, ne de bu halka su
nulan tarwa ve çerçevede hiç birisi· 
le alakam olmadığını gazetenizle 
yazmanızı dilerim ... 

Asri mezarhk nasıl 
yapllacak? 

Zincirlikuyudaki asri mezarlık in
şaatının sonbahara kadar bitirilmesi 
kararlaşmıştır, Mezarlığa tahsis edi • 
len saha 92 bin metre murabbaıdır. 
bu sahanın etrafına duvar çekme işi 
bitmiştir. Şimdi toprak muhtelif ada
lara ayrılmaktadır. Bu adalar ailelere 
satılacaktır. Yakında mezarlığa ağaç 
dikilmeğe başlanacak ve bütün bayın
dırlık işleri sona erdikten sonra me • 
zarlıga bekçiler konacaktır. 

tebin dördüncü sınıfına terfi ctmİ§ o
lanlar alınacaktır. Talipler arasında 
bir müsabaka imtihanı açılacaktır. Mil 
sabak imtihnında kazanan talebe ade
di çok olursa kura çekilecektir. 

dı? Beni hatırlatan tarafları var mıy • 
dı? 

Niçin bana benzemesini, yahut be· 
ni hatırlatmasını istiyordum? Bunu, 
elbette anlıyorsun, çocuğum. Bu, o • 
nun üzerinde hala tesirim olduğunu 
gösterirdi. Gözleri, hila beni arıyor; 
benim güzelliğimin tesirlerinden kur 
tulamıyor, demekti. Ve her kadın, se\I' 
miş ve sevilıni§ her kadın, böyle dü • 
ıünür. Belki bunu açıkça itiraf etmez. 
lakin mutlaka, mutlaka kalbinden go 
çirir. 

Erkekler, böyle değil, yavrum. Er 
kekler, eski seveililerinin yeni mtına 
aebctlerile alakadar oluyorlar. Fakat 
bu alakadar oluşta, earip bir kıskanç 
hk var. Rakipleri olan erkeği meralr 
etmezler, kadına kızarlar. 

Kadınlara gelince ; onlar, erkekte"' 
fazla kadınla alakadar olurlar, ve Jca• 
dın, kadının rakibidir. 

Kadın, erkekle birlik iddia edebilir· 
Lakin tabiatin, hilkatin iki cinsi iit.• 
rindeki işlediği bu sinir, görüş. diı<ıÜ .. 
nüş, seziş farkları ortadan kalkmaz, 
kalkamaz. 

[Arkası varl 
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ADLI sıcıL TEŞKILATı 193 Memur 
Adliyeye Yenilikler Getire- Cezalandmldı 
cek Kanunlar tiazı rlandı 

[HUSUSi MUHABIRIMIZ BiLDiRiYOR] 

Ankara, 9 
Tüze Bakanlığı bir adli sicil kanu

nu projesi hazırlamıştır. Bu proje ile 
hakimlerimize muhakeme esnasında 
mahkümun sicılini etrafıle tetkik ve 
ona göre cezasını icabında teşdit im
kanı temin edilmiş olacaktır. Ayni za
manda asayiş ve emniyet noktasından 
adlı sicıl, idare makinesinin ehemmi
yetli ihtiyacını karşılayacaktır. Bu ka 
nunla müddeiumumilik bulunan yer • 
lerde adli sicil teşkilatı yani Casier 
ve Judisier kurulacaktır. Her mahku
mun bir sicili yapılacak ve mahkümun 
doğdugu ve tesçil edildigi kasabada 
bu sicil saklanacak ve mahkemeler 
muhakemeden evvel bu sicilleri ma • 

'hallerinden isteyecektir. Tüze Bakan-

inzibatlı avukatlar elde edebilmek için 
yeknesak sistemlı bir kanun projesi 
hazırlanmasına lüzum ve zaruret gö· 
rülmüştür. Avukatlar kanun I:iyihası 
bu sebeple hazırlanmaktadır. 
Bakanlık aynca cürmü meşhut vu· 

kuatını süratle takip etmek ve dana 
basit usullere sokmak için tetkikat 
yaptırmaktadır. Mahkeme işlerinin 
daha süratle yürümesini temin için 
teza ve hukuk muhakeme usulleri ka
nunlarında değişiklikler yapılmaı;ı et· 
rafında tetkıkat yapılmak~adır: ~ıı s~ 
retle muhakemelerin bas1tleştırılmesı 
ve çabuklaştırılması imkanları elde 
edilmi§ olacaktır. 

Tüze Bakanlıgı, ayrıca İcra dairele
rin de fazla ve lüzumsuz muameleleri 
kaldırmak ve basit usuller elde etmek 
için icra ve iflas kanununda da deği
§İklikler yapmagı derpi§ etmektedir. 

Bakanlık ayrıca memleketimizın ce 
za sistemlerine göre merkezi ve ma • 
halli hapishane tipleri ceza muessese
leri kolonu ve etablisman agri kollar 
vücude getirmeğe çalışacaktır. 

Ceza evlerinde mahkiımların mun
t<I am bir surette çalışmalarını ve atıl 
vaziyetten kurtarılmalarını temin kin 
verimli surette tatbik edilebilecek bir 
ı:rogram tanzimi için ve yakında 1et
kikata başlanarak munevver ve inzi • 
batlı gardiyanlar teminine çalışılacak
tır. 

lıgı, bundan başka merkez teşkilatın
da yapılacak değişiklikler hakkında 
bir kanun pro3esile avukatlar hakkın
da bir kanun projesi hazırlamaga ha§· 
lamıştır. Her iki proje hakkında Ba
kanlık erkanı tetkıkatta bulunmakta
dır. Bu tetkikat neticesinde elde edi
lecc~. rapor.tar Ba~anlıkça teşkil edile
c~k ozel bır kom~yonda gözden ge· 
ıcırılerck son §eklıni alacaktır. Her 
iki proje için ecnebi memleketler ka
nunları tetkik ve projelerin esasları 
toplanmı§tır. Yeni Hakimler kanunu· 
nun meriycti tarihinden beri bu ka • 
nuna mütenazır olarak muntazam bir 
ilmi teşekküle yakı,acak imtiyazlı ve .;,_ ____ _ 
Yüksek iskan Komisyonu 
Ankara, 9 (Hususi muhabirimizden) - Bükreş elçisi Ham

Hdullah Suphi bugün (dün) geldi. Yüksek iskan komisyonu top
lantılarına iştirak edecektir. İçişleri müsteşarı Vehbi ' omisyon 
toplantılarını bitirdikten sonra hafta sonunda Trakyaya gide • 
cektir. 

Türk Kuşunu Bitirenler 
[Baş tarafı 1 incide] 

yüksek mektebinin bulunduğu Koktc 
>' ... abam ~ menile -------~ 

ketın her tarafında tetkilit varpır.Bi• 
de bu devreyı bataracak 1er ve te • 
~ılit .pek mahdut olduğu ıçin genç1!. 
rımızı bu mak~tla ~oktebelin planöı 
yuksek mektebıne gonderiyoruz. 

- Talebe Koktebelde ne kadar k• 
lacaktır? 

- Koktebelde tahsil müddeti üç ay 
dır. Bu ayın 17 ainde derslere ba§la
nacak, Blrincite,rin ortasında •on bu
;ac~k~ır. Bu milddet zarfında talebe • 
erımız, planör uçuılarının bütün 
sa.fhalarını ve paratütçülUğü öğren • 
mış olacaklar ve memleketimiz .. ğ 
retmenlik yapmak i.ızere döne eklo • 
dir. ce er. 

- Ankaradan başka vitlyetlerde 
Turk Kuşu açılacak mı? 

- Ülkümüz sporun diğer kısımla. 
rı gibi ucuculuğu da bütün memleket 
~ençligine yaymaktır. Lakin sporun 
bu kısmı, digerlerine nazaran muka
yese edilemiyecek kadar fazla 

1

bir mas 
rafı i~ap ettirir. Sonra daha evvel aöy- 1 

l~dıgım gibi, uçuş için arazi kabiliye- SABiHA' 
tı aranır Biz bunların h 'k' · · b T" k · · . . · er ı ısını na- ay ur gencını ucucu yeuştirmek-
zarı ıtıba~a alarak miımkün mertebe tir.,, • 
memleketın muhtelif yerlerinde A. B. 
uçuş safhaları i,;in Türk Kuşu sube
lerı açacağız. Bugünden nerelerde aça 
cagımızı söylemek doğru olmayacak
tJr. Evvela tetkikatımızı ikmal edelim 
sonra kararımı%ı vereceğiz. ' 

Sabihanın dedikleri 
Gazeteciler, Fuat Bulcadan izahat 

aldıktan sonra ıiden talebeler arasın
da bulunan Sabiha ile de göriişmüıt· 
ler ve yeni mesleği için duygusunu 
sormuşlardır: 

- Maksadınız nedir? İstikbalinizi 
n~sıl dü,üniıyonunuz ? Uçuştan 
hıç urktunuz mu? Ne suretle duygu • 
landınız ? 

•·- Otedenberi kendimde ucmak 
hevesini duymalctaydım.Avrupada ka 
drn uçu9 rekorlarını ıuetelerde oku • 
dukça ben de kendimde böyle yiıksek 
uçuş arzularını hiaaetmelrteyım. Ilk 
planör kurslarına if tiralc ederek uçu1a 
başladığım zaman hayatımda hiç bir 
zaman duym~dııım sevinci duydum. 
Uçuş derslen esnasmda hiç korku 
hissetmedim. Adeta, yerde yürüyor • 
ınu9 gıbı korkusuz uçuyordwn. Hava 
kurumu timdi bizi planör yüksek 
me~t~bine ıonderiyor. Kendime çok 
emınım. 3 Ay sonra memleketime tam 
bır uçucu olarak doneceğim. B 
iilkum, bir Turk kızı olarak du 
korlarına ittırak etmek ve bınıcıl 
mızın Avrupa alanında kendıler 1 
goıterdıklerı gıbi uçuculukta da Tur
kun kabılıyetını goıtermektır Haya• 
tımı uçuculuğa haaredeceğım Memle 
k tırnızde açılacak uçuş m kt p 
ele fahrı olarak muallimlık yapa a m 
En büyük zevkim. birçok bayan 

M uammer ne diyor? 
Bundan sonra postabaşı olarak se

çilen Muammer Oniz, gazetecilere de
miftir ki: 

·:- Herıeyden evvel bir uçmak he
vesı duydum. Kendimi adeta bir ka
natlı ku9 hissettim. ilk uçuıu Vecihi. 
den öğrendim. Esasen onun mektebi
ne dev~ ettim. Bununla beraber Rus 
yaya gıden talebeler arasında iki ar
kadatı~ da, Saitle, Tevfik, Vecihinin 
mekt.ebınden mezun olmuıtur. 

Türk Kuşu açılınca buraya &irdik. 
Burada da az çok muvaffak olduk 
Bizi diğer be' arkadaşımızla berabe~ 
Rusyaya gönderiyorlar. Bütün arka
datların gayesi, herşeyden evvel mem 
lcketin tehlike inında bulundu~u za
manlar için ona kendimizle berabf:
hizmet edecek, havadan yardıma ko"": 
,acak, yurddat yetiştirmektir. istik
balimizi tuphesiz iyi göruyorum. Çun 
kil nakil vasıtalarının birçokları vakm 
zamanda havaya intikal r~ecektır. Bil 
hassa bu bizim memleketimizde çok 
ilerleyecektir.,, 

Gençler bu akşam saat 16 da Çiçe
rin vapurile Rusyaya gideceklerdir. 

[HUSUSi MUHABIRlMIZ 
BILDlRlYOR] 

Ankara, 9 
Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı 

Nisan, Mayıs, Haziran ayları içinde 
132 memuru ihtar, 43 memur tevbih, 
3 memuru maaş kafi, 4 memuru işten 
el çektirme, 7 memuru vekalet emri
ne almak, 13 memuru ihraç suretile 
• 93 memuru cezalandırmıştır. 

Orta Elcjil i kler 
Arasında de§işik· 
likler oldu 

Ankara, 9 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor)- Riga orta elçiliğine Brük 
ı-el orta elçimiz Nuri ve Brüksel mas
lahatgüzarlıgma Dıs Bakanlıgı geııel 
ciirektc.irlerinden Abdülahad tayin e • 
c\ilmişlerdir. 

Emniyet işleri 
M~dürü 

Ankara. 9 (Hususi muhabirimiz
den) - Emniyet işleri genel direktö 
rü Şükrü, Şamdan döndü. 

Celil Sahir geliyor 
Ankara, 9 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Bir miıddettenberi hasta o
lan Zonguldak ıaylavı Celal Sahır 
hava tebdili için Istanbula gitti. 

Esnaf bankzsı tasfiye heyeti 
çekilmek istiyor! 

Esnaf Bankası Genel heyeti dün de 
bankanın merkezinde toplanmış. ge • 
çen hafta başlanan fevkalade içtimaa 
devam edilmiştir. Diınkü toplantı bir 
hayli hararetli geçmiş, 16 da ba~hya
rak 2.5 saat sürmüştür. Hükumet na
mına Ekonomi Bakanlıgı komiseri 
Kamıran Dora, belediyeyi temsilen de 
Iktısat müdurü Asım Süreyya ve he· 
sap işleri miıdlir muavini Nail ile di
ğer hissedarlar da hazır bulunmu:ş • 
lardır. Tasfiye muamelatının kolayca 
·~"''" ...,:ı:ıAı.:1 ..... ; """"":ınile ta fi11P 
hey naen }\er bırine ayrı aylı sali-
hiyet verılmesı yolundaki istek, diın, 
genel heyete sunulmuştur. Bu arada, 
tasfiye işlerinin yiırüyi.ışu hakkında 
bir de rapor verilmiştir. Ruznamede 
bulunan bu iki madde konuıulmadan 
önce, bankanın genel durumu gözden 
geçirilmiş, tasfiye heyetinin verdiği 
ızahat dinlenmiştir. Bu sırada bazJ 
münakaşalfr olmuş, elde tasfiyeye ye
tecek para bulunmadığı, satılan eşya 
bedeline de haciz konulduğu için mas
rafların karşılanamadığı ileri sürül. • 
müştür. Öğrendiğimize göre, itl~r~n 
fazla sürüncemede kalmaması ıçın 

Bankanın iflasını isteyenler de olmuf· 
tur. Bütün bu konuşmalar sonunda. 
tasfiye işleri ile uğraşan heyet üyele· 
ri, istifa mecburiyetinde kaldıklannı 
bildirmişlerdir. Fakat ruznamede bu 
yolda bir madde bulunmayışı istifa ar 
zusunun konuşulmasına imkan verme 
miştir. Genel heyet bu konuyu başka 
bir toplantıda görüşmeği onaylamı§· 
tı.r. <;>n beş glin içinde hissedarlar ye· 
nı bı.r toplantıya çağmlacaklardır. 
~~sfıye heyetini teşkil edeq Ah.met 
Nazım, Yusuf Ziya Osman Nun ve 
mürakip Zühtü Sabitin çekilme arzu· 
lan, hazırladıkları raporla beraber tek 
rar k ulacak ve bir karara bağlana 

t 

Habeş Mesele
sinde lngiliz 
Parmağı 

[Baş tarafı 1 incide] 
rinde İtalya ile anlaştıgını itiraf et~i
yor. İtalyaya karşı sanksiyon tatbık 
cdecegini söyliyemiyor. Herhalde In· 
gılizler tarafından çok sılattmlmıttır. 

. ln_gilterenin Italyaya karşı güdece: 
gı ııyasaya gelince; uluslar dernegı 
yasasının bütün icaplarını yapacakla· 
rını, açıktan söylüyorlar. Japonyaya 
karşı sanksiyonları tatbik e~ek. 
bunların İtalyaya karşı da tatbik edi
lemiveceğini kabul etmek demek de· 
gildir diyorlar. Ve lngilterenin yalnız 
başına Italyayı yola ~etirecek bir bas· 
k.ıyı .Yapmıya muktedir olduğu ıüphe· 
~·~dır. Bu durumda Italya için Habq 
ışınde Ingiltere ile anlaşmaktan bafka 
bir çare yoktur. 

A. ŞUkrU ESMER 

vay hatları yapılmasıdır. Bunların 
ucuza çıkacağı ve kazalara engd O· 

lacağı anlaşılmaktadır. 
So yet nin bu diışünce ve buluşu 

n fıkırlerini aldıgımız ilgili· 
u ı in henüz tasavvur halinde ol 

dugunu soylemiılerdir. 

EKONOMiK KONUŞMALAR 

Geçenlerde gene bu sütunlarda ( 1) 
Üç kuvvet: ''Kömür, petrol, su!,, 
dan bahsetmiştim. Kömürden petrol 
nasıl çıkar yazımla gene bu mevzua 
dönüyorum. . ... 
Doğrudan dogruya maden komu

ründen terkibi petrol diye türkçeye 
çevirdigimiz petrol sentetik çıkarıl· 
maktadır. Bu çıkarma ameliyesi de 
eskiden olduğu gibi kok imalinde all
nan benzin veya benzol, katran, 
amonyak ve saire gibi bir istihs~l 
fazlalığı (su prodüksiyon) degıl 
esas madde olarak bu esans çıkarıl· 
maktadır. 

Terkibi petrol istihsali yeni bir 
şey degildir. İlk teşebbüs olarak 1870 
yılında Berttilot tarafından kokmuş 
balıklardan bu madde qlınması icin 
tecrübeler yapılmış ve muvaffak da 
olunmuştu. Şu kadar ki, ticari bir sa
haya intikal edecek bir kıymeti ol· 
madı; olamazdı da. 

Bundan sonra esaslı teşebbüs 
"Bergieus" tarafından genel sava§ta 
yapıldı. "Bergieus" kömürden yüzde 
50 petrol çıkarmağa mu~affak oldu. 
Bu yuzde 50 de şu suretle teşekkül 
ediyordu: 

Motör esansı yüzde 15 
Kaba yağ (Dizel oil) yüzde 15. 
Hafif yağ (feul oil) yüzde 20 
Gerideki yüzde 50 de şunlar ka· 

lıyordu: -
Gaz yüzde 20 
Su yüzde 8 
Kül ve tahvil olunmamış madde: 

Yüzde 22. 
Beher ton kömürde 450 kilovatör 

elektrik sarfediliyordu. Bu ı:rait da
hilinde de maden kömüründen petrol 
çıkarma ekonomik değildi. Fakat 
kimya laboratuvarları bu tarihten 
sonra da boş durmadı. Hatırladığımı
za göre 1932 den itibaren terkibi 
petrol fabrikaları Almanyada kurul
mağa başladı. 

Bugün mutlak olarak iddia olunai 
bilir ki, maden kömüründen çıkarılan 
bu esans fışkıran petrollara rekabet 
edebilecek kabiliyettedir. Zaten bu 
rekabet korkusundan ötürü "İ. G. 
farbenfabrik,, terkibi petrol fabrikası 
kurarken Stanadl" oil ve diğer petrol 
şirketi "İ. G.,, ile birleştikleri tahmin 
edilebilir. 

Bu seneki istatistiklerde Almanya
nın terkibi petrol istihsali 200.000 
tondur. Bu miktar gün geçtikçe de, 
artıyor ve Al"1'\anları petrol için dış 
pazarlara muhtaç olmaktan kurtara
cağı da bir hakikattir. 

1. G. ye ait Ludwigshafen • Oppau 
da uzun alevli kömürlerden aldıgı 
netice yüzde 65 • 70 bir randıma~dır. 
Dr. M. Pier bu hususta Berlınde 
••• ,,,.. "'"' t•o.h<>t vrrcli. (~) 

t. G. nin kömürden petrol çıkarma 
proıedesinde iki esas vardır: Y ukaek 
hararet. fazla tazyik. 

Bugün bir ton nıaden kömürün
den (600) kilo terkibi petrol çıka
rılmaktadır. Bir ton .kömürde 1500 
metre mikabı hidrojen kullanılmak
tadır. Yani bir ton esans için 2300 
metre mikabı hidrojen. Demek olu-

yor ki, bir ton terkibi petrol elde et· 
mek için: 

1.8 ton kömur esansa. 
1.8 ton kömür de muharrik kuv

vete ihtiyaç var. Ocaktan çıkan tu
venan kömiırdeki yabancı maddeler 
de nazarı dikkate alınırsa 4 ton ma
den kömüriınden bir ton esans hasıl 
oldugu meydana çıkar. 

Son zamanlarda terkibı petrol üze
rinde Fi§erin de bir prosedesi vardır. 
Bu prosede hakkında Dr. Grossman
n'ın verdigi mal(ımata nazaran Ber
gieus'un metodunu basitleştirmekte-

dir. 
Fişerin prosedesinde yardımcı 

madde olarak demir, kobalt, nikel 
kullanılmakta ve bilh ' a fizik tesir· 
lerden istifade cdilmekt .. dir ve en iyi 
randıman en aşagı hararette alın· 

maktadır. . h .. b" .. k 
Fişer'in bu prosedesı enuz uyu 
'kyasta tatbik sahasına çıkarılma-

mı . A G • 
mışsa da Ruhrdıemıe . k. n.ın 'hara-1 
zisinde senevi 1000 ton! u . ıstı sa 

b·lecek bir tecrübe fabnkası ku-
yapa ı d' E Fi 
rulması düşünülmekte ır. s~sen • 
şe;in proscdesindeki hususıyet çok 
küçük fabrikalarda da ekonomsal ol-
masındadır. .. 

Almanyada terkibi petrol sanay!~n 
en önemli bir şubesi olmuştur. Gun 
geçtikçe ilerliyor. Son zamanlarda 
''Klöckner Werke A. G.,. ve "Gever· 
schaft Viktor Stikstoffverke.. bu 
esas üzerinde fabrikalar kurmaga ka· 
ra vermişler, A. G. Ruhrchemi ile 
anlaşmağa çalışmaktadırlar. 

• 
Yukarki anlatmalar bize gösteri· 

yor ki, artık ''Maden kömuründen 
petrol çıkarma,, kimyahane işinden 
çıkmış, tamamen ekonomsal bir sana· 
yi işi olmuştur.Bizi de bu san'at sube 
si çok yakından aJakalandırır. Çünkü 
bizim de maden komurlerimiz var, 
hem pek çok. Bilhassa Sögutözu ci
varı kömürlerinin gösterdiği zengin
lik, analiz raporları bizde de böyle 
fabrikalar kurulmasını hem düşündü
rür, hem de umutlandırır. Vakıa 
memleketimizde linyit kömürlerinin 
bolluğu ve linyitin terkibi petrol 
vermekte daha fazla kabiliyeti var
dır. Fakat taş kömiırü sanayiimizin 
daha ilerlemiş bulunması gozlerimizi 
daha fazla Zonguldak ve Kastamonu 
havalisine çeker. 

Maden kömiırü istihsalimizin art· 
ma kabiliyeti ve ihtiyacı. dış piyasa· 
larda ıatabılmek ıçin çarpıştıgımız 
rekabetin zararına kartı memleket 
içinde böyle muhim bir istihlak men
baının yaratacagı fayda şüphesiz çok 
biıyüktiır.Bugiın butün takyid ta ra 
men petro1 ve mustakk tına her yıl 
mılyonlar veriyoruz. BundAn saku~a
mayız. Çunku muhtacız; gun geçtık· 
çe de bu ihtiyaç daha artacaktır. 

Sadreddin ENVER 

(1) Tan razetesı. 12 Hazıran 1935 
(2) Deutıchen Berawerks Zeıtunen No. 

2 1935. 

Bizansın ilk Devirlerine Ait 
Bir Mozayik bulundu 

~ğal?ğlunda evvelki giln ıapkacı 
Tahırenın yaptırdığı evin arsasında 
kıymetli bi.r mozayik meydana çıka· 
rılmııtır. Bu mozayik mermerin boyu 
~.s, ~eniıliği 1,25 metredir. Mermer 
u~erınde uç kadın ba'ı görülmekte
c!ır. Ayrı olarak bir aalip resmi de 
vardır. Salibin üzeri burmalı moza • 
ıklerle doludur. Salip, kırmızı, ye§il 
ve mavi renklerini muhafaza etmek
tedir. Bulunan bu mermerin kiıne ve 
ne ~ana ait oldugu hakkında mü
zeler idaresinden öğrendiğimize gö
re bu rncrmer mozaik Bizamın ilk 
devirlerine aittir. 

Arasta sokağındaki hafriyata da 
devam olunmaktadır. Evvelce bulun
~ugunu yazdıfımız kıymetli itleme
lı mozaik ağaç gövdesinin tamamen 
meydana çıkarrlmuı faaliyeti ıilr • 
n_aelrtedir. Ağacın A ... ta sokaf ı im
tıdadınca devam ettiği anla§ılmakta
dır. 

Ayaaofya bahçesindeki 
hafriyat 

. Ayaaofy11 bahçesinde yapılan haf. 
r!yatın birinci kıamı ikmal edilmiıt
ti.~. Bu hususta aldığımız malQmata 
gore, Ayaaofya milzui 360 9enesin· 

de ahıap olarak yapılmış ve muhtelıf 
tarihlerde yanmış ve yıkılmış ve 
muhtelif tamirler görmuştur. Şim • 
diki Ayasofya, 537 senesinde yapıl
mıştır ki şimdi bu mü:t:enin bahçe • 
sinde bulunan kıymetli taş ve diger 
maddeler, ikinci defa yapılış tarihi
ne aittir. 
Ba~çede bulunan büyuk mermer 

merdıvenler ve mozaikler kilisenin 
ilk zamanına ve ahşap kuruldugu za
manlara aittir. 

Hafriyat bittikten sonra, Ayasof
ya bahçesi ,temiz bir hale konacak, 
mektep binası muhafaza edilecek ve 
müzenin dış tamitatına başlanacak· 
tır. 

. Aldığımız malümata göre mUze . • 
nın Nartex denilen kısmının tamı· 
ratı bitmiş ve burada yapılan bir 
sondaj ameliyesi neticesinde bir çeş
me bulunmuştur. 

ŞUkrü Saracooıu 
Tiıze Bakanı Şükrü Saracoğlunun 

bugün Adliyede bazı tetkikler yap 
ması ve Tıbbı Adliyi gezmesi muh
temeldir. Müddeı umumi Hikmet, 
Tüze vekilini zıyaret etmiştir. Şuk
ril Saracoğlu önümuzdeki cuma İz. 
mire gidecektir. 

AKLIMA GELEN MÜNA· 
SEBETSIZ SORGULAR 
Bu akıl denilen ıey gümrük dairesi 

gibi bir yer. Her taraftan her türlü 
mal geliyor. Muayene etmeden hıra· 
kırıanız çıkma kapısı olan a~z~an 
fırlayor. Ondan ıonra malın. cınsıne, 
kalitesine göre piyasada .. tes.~rler Y~· 
pıyor. Onun için aklın gumruk tqki· 
lalını çok sıkı yapmalıdır. . 

Benim de aklıma öyle ıeyler gelı
yor ki· kimi zaman kendi kendime 
kızıyo;wn. Kimi zaman gülüyorum. 
Fakat her zaman bir sıkı gümrük kon• 
trofünü dilimin ucundan ekıik etmi· 
yorum. Eskiler bu kontrole bakla adı
nı vermiılerdir. 

Dün gece bir korkulu rüyanın ıer· 
pinliıi olarak çarpıntı ile uyan~m_ı· 
Giıya ben Tibette (Dalay Lama) um· 

• 11 de herkeı gelip benden haataıı 
r . . d 
o:•n, derdi için, sıkıntısı ıdçın ennan 
iıtermit. Bir büyük salon a otunıyo· 
rum. Kapıya kadar halk dolu •. Hep 
derman istiyorlar. Ben de kendımde 
onlann umdukları kuvveti görmüyo· 
rum. Bunu ıöyleaem beni paralıyacak 
lar. Söylemesem bu kadar hastayı na· 
ııl iyi edecegim diye düşünürken U• 

yandım... Yazın gece ortasında uya· 
nılına tekrar güç uyunuyor ..• Geçen· 
de de söylediğim gibi batladan yatak· 
ta dönmeye. .. (Bereket venin bu dön· 
mek imdada yetiıiyor. Yoksa halimiz 
haraptır.) Aklıma bin türlü ıeyler 
geldi. Bunların içinde zararhlan, za. 
ranızlan. münaıebetlileri, münasebet· 
sizleri var. 

Bugün ıize aklıma gelen münase
betsiz ıeylerden birkaçını yazacağım: 

- Ben Ermeni patriği olsam da 
Greta Garboya atık olsam acaba ba
na varrr mı? 

_ Habq Necaşiıine damat olsay-
dun nasıl giyinirdim?. 

_ Neden ben balık değilim? 
_ lnaanlara neden etek diyince kı

zarlar ela eteklere inıan diyince kız. 
mazlar?. 

_ Neden ekmeğin ve adamın ta • 
zetİ, tarabın ve halının eskisi mak • 
buldür? 

- Adam hayvanların batı olmak • 
tan dütse yerine kim geçebilir? •• ~ 

_ Bir sarmısaklı baklavanın vita· 
min kuvveti nedir? 

- Hazım cihazı tersine çalıııa İn· 
sanlar sofraya nasıl otururlar?. 

Şimdilik bu kadar yetitir. Bakalım 
saym okuyucular bunlara cevap vere· 
bilecekler mi?. 

B. FELEK 

Toz şekeri fiyall on para 
fazıalaştıruıyor 

Bakkallar cemıyeti, toz §ekerın sa· 
tış fiyatı hakkında alakadarlara yem 
bir müracaatta bulunmuştur. Şeker 
fiyatlarının ındırılmcsınden sonra, 
perakende satışların kaç kuruştan ya 
pılacağı beledıyece teabıt edılmiş ve 
hır narh konmuştu. Belediye, toz e
kerin çuvalda 11 lira 75 kuruş ucuz
ladığını gozonllflde tutarak, naklıye 
masrafı da dahıl oldugu halde 26 ku
ruş 10 paradan satılmasını kararlaş
tırmıştı. 

Bakkallar cemiyeti uzAk semt!er i· 
çin fazla nakliye reşmİ verildiğini 
öne siırerek bu fiyatın bir kuruş art
tırılmasını istemiştir. 
Şeker 38 kuruşken uzak yerlerde 

ayni sebepten 39 kuruşa satılması bu 
na misal olarak gösterilmiştır. 

Bu konu üzerine yapılan tetkikat, 
iıtegin haklı olduğunu gostermiştir. 

Ancak toz §eker fiyatlarına bir ku
ruş degil 10 para eklenmesi munasip 
eörülmli'}ttlr. Buna nazaran toz şe
kerin yeni satış fiyatı 26 kuruş ıc 
para olacaktır. Bu karar alakadarla· 
ra bildirilmek üzeredir. 

1 KötU s·gara çıkarmamak için 
İnhisarlar umum müdürlüğü, siga

ra ve tiıtünlerde kalite ve işçilik ba-
kımından haklı şikayetleri duyabıl· 
mek için yeni bir tedbır almıştır. 
Bundan sonra, inhisarlar idaresi de-
polarından çıkacak tiıtün ve sigara 
paketleri arkasına birer numara ko
nacaktır. Aldıgı pakette şıkayeti 

mucip olacak derecede noksan go • 
renler, paketın arkasındaki numara 
ile şikayetıMrıni inhısarlar umum 
müdiırlugiıne bıldireceklerdir. U· 
mum mudürli.ık. bu noksanların ni • 
çin yapıldığı eebcplerıni araştıracak, 
icap ederse yapanları cezalandıra • 
taktır. 

TUtUn tacir ler n n kazanç 
vergler 

Şehrimizdeki tütün tacirleri ka • 
zanç vergisini ödeme şekli iız~rınde 
bazı iatelderde bulunmuşlar ve ilgili 
makamlara başvurmuşlardır . 

Bu istek şudur: tutun tacirleri 
tim.djye ~adar diger ticaret erbab; 
gıbı odcdıklerı kazanç vergisinin da
ha başka esaslarda alınmasını one 
surmuşlerdir. Bu esas da. diger Bal· 
kan ~~mleketlerinde olduğu gıbi, 
~erg!nın yalnız ihraç edilN'I miktar 
uzerınden alınma ı şeklidır T cırle
rin müracaatları henuz tetkik hahn
dedir 
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Ali Kemal Kurşun Gibi Apartamandan 
Fırladı, Tramvaya Atladı. Biz Cemi ile 

Arkasından Koştuk 
~ 1 .ı;bat vatanı kurtarmaksa 

onu biz: sıyasal yollarla. kan 
ve para dökmeden, yapacağız:,,. Bu 
ne keskin bir silahtı 1 Gerçek uzun 
bir harpte yorulmuş ve ancak sapa
nına kavuşmuş bir köylü için bu sö
zün tesirine tutulmamak çok güçtür. 
İşte Alman granit1erini de bu ecza 
ve bu elektrik eritmişti. 

Vahdettinin ve Damat Feridin si
lahlı kurumları ötede beride bastırılı
yor ve bugün ayaklanaQ, karşı du
ranlar ertesi gün istiklal erlerinin 
yanında ayni dava için el ve silah 
birliği ediyordu. İstanbuldan ve dı· 
sardan saldıran kuvvetler de ergeç 
tepelcnip bitiyordu. Fakat Ali Ke· 
malin kullandığı kalem öyle ağulu 
bir silahtı ki. inan ve kanağanları 
bozacak, yüreklere şüphe doldura
cak, savaşımızı elsiz ve silahsız bıra
kacaktı. 

O zamanlar Ali Kemalin bir "İn
tellicens Servis ajanı,. olduğuna inan
mıyanlar vardı. "Bu bir sıyasal düşü
nüştür,. diyorlardı. Fakat. dedim ya, 
kullandıgı dil ve mevzu İngili; pro
pagandasının denenmiş ve meyve 
vermiş bir şekli idi. 

Sait Mollanın papas Frou'ya yaz
dığı mektuplar Ali Kemalin kimin 
hesabına ve ne erge (maksat) ile ça• 
lıştıgını göstermeğe elve.rir. Ali Ke
mal casusluk etmemiş, el ve silahla 
calışacak kurumlar yapmamış ve bu 
kurumlara girmemiştir. Fakat öyle 
şeyler yapmıştır ki bütün ulusun 
ruhunda ve ülküsünde bir verem mik~ 
robu olabilirdi. Fakülte talebesinin 
bu akrebe karşı aldıkları durum ve 
karşınlık unutulmamıştır • 

Ali Kemal bu sinsi işlerine şiddet
le devam etti. Nihayet bir gün onun 
Anl\doluya götürülmüş olduğunu 
işittik. Niçin ve nasıl gitti? 

Bu öykü (hikaye) onu goturcn 
merkez memuru bay Cem'i ve Maz:
lumun gazetelere yazdıkları hatıral•• 
da nnlattılar. Hadisenin baş tarafın( 
Bay Mazlumun yazılanndan kısacc 
alalım: (1) 

Bir gün: 
- Müdür istiyor! .. dediler. Gittim. 

Müdürle(2)müdür muavini Sadi yan 
farında Nevzat.. (3) Odaya girdim. 
Kısa bir mukaddemeden sonra: 

- Sivil elbisen var mı? .. dediler ... 
Cevap verdim. 

-Var ... 
O halde hemen giy ..• Ve bugün Ali 

Kemali tevkif et. Ankaraya götür ... 
Sonra derhal ilave ettiler: 
- Fakat peşinen şunu da söyliye 

yim ki, bu i§ tamamile şahsi olacak • 
tır, bizim seninle hiç bir alakamız yok. 
Sen şahsi olarak Ali Kemali tevkif e
deceksin ve kendi vasıtanla onu götü
receksin ..• Sana para ve arkadaş te • 
min edeceğiz. 

Yanımda bir kaç arkada§ ta vardı. 
Cemil , Sıvaslı Mehmet ve Emin •.• O 
günü hep sivil giyindik. Ali Kemalin 
Beyoğlunda oturduğu Zeki Paşa a
partımanının önüne bir memur diktik. 
'Daima devam ettıği Serkl Doryan 
klübünün önüne bir memur. Bir arka 
daşı da Türk şoförlerden birinin ida
re ettiği bir otomobil bulmağa memur 
ettik. Galatasarayın karşısındaki Ana-

No:4 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

[iLK TEFRİKALARIN 
HULASASI] 

[ Süvarı" mülazımı Soli'ers üç aylık 
mezuniyetini, Nransanrn cenup sahi
linde güzel bir köyde geçiriyor. Bir 
gün, elinde palet, ağaç altında civa
rın güzel bir manzarasını tüvale ge
çirirken, yanlarrndsn genç bir kızla 
ıki adam geçiyorlar. Kız resimle çok 
alakadar oluyor. Bunlar mülizımın 
kiraladığı evin üst tarafındaki bü • 
yük b"yaz köşkte oturan zengin ec
nebi bir ailedir. Kızrn anaaı Fransız
dır. Ölmüştür. Yanrndaki babası Vi
yanalı banker.. Köşk sahibi Fra· 
mond ismindeki Almana misafir gel
zni§ler, bir iki ay oturacaklar. 

Mülazım Soliers kızı daha görür 
görmez seviyor. Bir alc~am yemeğe 
köşke davet edildiği zaman, casus 
olduğundan §Üphe ettiği kö§k sahi
bi kendisine yeni bir haber veriyor.] 

dolu lokantasını da merkez yaptık. 
Kim nerede Ali Kemali görürse bize 
haber verecekti. 

Zeki Paşa apar+ımanına gittik. Nö
betçi koydugumuz: memura sorduk: 

- Hiç kimse apartımandan cıktı 
mı? • 

- Hayır ... dedi. Biz de Anadolu 
lokantasına dönmek Üzere yola çıktık. 
Bir müddet sonra Zeki Paşa apartı • 
manına bıraktığımız memur geldi. 

-: Bi~ ~ok itiliif~ılar apartımana 
geldıl dıye haber verdi. Hemen kos
tuk. Demek içeride apartımanda içti
ma vardı. O halde Ali Kemal mutlaka 
içeride idi. Küçük bir arsada toplan • 
dık. Müzakere ediyoruz: 

- Ne yapalım? .. 
Biz böyle müzakere ederken Ali Ke 

mal kurşun gibi apartımandan fırladı 
ve müthiş bir çeviklikle tramvaya at
ladı. Biz de Cemi ile ikimiz arkasın -
dan koştuk. Tramvaya yetişip atla -
clık. Parmakkapıda indi, Serkl Dor -
yan klübünün yanında bir Rus berbe 
:i vardı. Koşarak oraya girdi. Koltu: 
g:ll Qturdu! Baktık perukar dükkanı 

'ALI KEMAZ: 
nın iki kapısı var. Biri tramvay -;adde 
sine, öteki de sokak içine açılıyor. Biz 
de içeriye girdik. Kapıların ikisi de 
açık ... Berbere oturduk. Ben ayağa 
kalktım. Yanına yaklaştım. Kulağına 
eğilerek: 

- Sizi Refet Paşa istiyor! .• 
Dedim. Gayet se:-t cevap verdi: 
- Traş olayım gelirim ..• 
Bunun üzerine Cemi ... 
- Ben gidiyorum ... dedi. Oteki ar

kadaştan, otomobili bulayım. Ve böy
le söyliyerek çıktı gitti • Tek başıma 
kaldım. İskemleyi tam Ali Kemalin 
traş olduğu kanapcnin arkasına at • 
tım. Dükkanın iki kapısı arasında otur 
dum. Aksiliğe bakın ki, iki kanapenin 
iki yarımda iki masa vardı. Masalar -
dan biri gişe idi. Oteki kapıdaki boş 
masanın üstünde de Ali Kemalin fesi 
duruyordu. 

Ali Kemal traş biter bitmez evvela 
gişeye doğru gitti. Parayı verdi. Son 
ra fesini alacakmış gibi yaparak öteki 
kapıya yaklaştı. Fesini kapar kapmaz 

fade edebildiğini zannetmiyorum. 
Dediğim gibi, ilk günden itibaren 

artık hep müteyakkız bulunyordum. 
Sonradan şüphelerimi teyit edecek 
fırsatlar da çıktı. Fakat bu şişmana
damın jestleri bana o zaman gülünç, 
manasız ve çok ehemmiyetsiz görün
müştü. Ancak benim harekete geç -
mekliğim i~in, aon. fevkalade hadise
lerin çıkması lazrrn geliyormuş. On
ları da anlatacağım. 

Fakat sırayı bozmıyalrm. 

• 
6 mayıs akşamı, bir salı günü. Vil-

la Hespedidaya, yani beyaz köşke 
akşam yemeğine davetli idim. Ilık 
bir akşamdı, iyi hatırlıyorum. Güne
şin son erguvani huzmeleri iç.inde 
köşkü tırmanıyordum. Parkın için • 
deki iki tarafı palmiyeli yola girdi-
ğim zaman, Framond'u uzaktan gör
dfun. Beni karşılamağa geliyordu. 
Ba§ı açık, ağzında bir sigar .. Elimi 
başka zamanlardan daha çok hararet
le sıktı. 
İçimde anlaşılmaz, geniş bir fe • 

irahlık vardı. Yaşamanın bütün zevki 
ve saadeti sanki önümde açılıyor gi
biydi. 

Ali Kemalı' yakalayan ve lJera'f>~r 
lzmite kadar giden merkez memuru 

Mazliım 

dışarı fırladı. Ben de arkasından koş
tum. Tramvay caddesine çıktık. Gün
lerden pzar ve Beyoğlu caddei kebi
rinin en kalabalık zamanı ... 

Koşuyordu. lki elimle arkasından 
sarıldım. Müthiş kuvvetli idi. Boğuş
maya başladık. EUerimi parçalıyor ve 
avaz avaz bağırıyordu. lki dakika için 
de yüzlerce kişi başımıza toplandı. Bu 
sırada arkadaşlarım da tuttukları oto
mobille gelmişler öteki sokağa girmiş 
lerdi. 

Kalabalık gittikçe artıyordu. Eğer 
"-"- ___ ....__ .. _ m. T"'"li.a\e.,.;nitı111ın. ı..:. ... ; hıı 
nu görmüş olsaydı felaketti. Biz bo · 
ğuşa boğuşa Serkl Doryanın methali
ne kadar geldik. O yukarı çıkmak isti 
yordu. Belinden tuttum ve bir ayağı -
mı kllibün merdivenlerine dayryarak 
buna m:ini oldum. Bu sırada arkadaş
larımdan Emin, Sıvaslı Mehmet yetiş 
ti. Otomobil yaklaştı. Onu hep bir • 
den yakalayınca içeriye soktuk. Fa • 
kat binlerce kişinin önümüzü, arkamı 
zı, sağımızı solumuzu sarmasından ha 
rcket edemiyorduk. Halkı bin müşkü
latla dağıtıp yola çıktık. Ben şoföre: 

(1) 4-xu-933 Akşam gazetesi. 
(2) O zaman henüz albay (mira-

lay) olan General Esat A. H. 
(3) Şimdiki Ankara Ilbayı 

[Arkası var] 

Bir tashih 
30 haziran tarihli nüshamızda çı • 

kan casusluk tefrikasında, Vahdeddin 
le beraber Maltaya kaçanlardan bah
sedilirken, Recep Paşa oğlu Ekremin 
adı da yanlışlıkla bunlar arasına gir
miştir. Ekrem, halen şehrimizde bu -
ulnduğu gibi, hadise ile de hiç bir ala 
kası yoktur. 

Yanlışlığı tashih ederiz. 

tışımdır. O zamandanberi hiçbir şey 
bunu azaltmadı, hayır, hiçbir şey .. 
Şüphe, müthiş bir şüphe içimi kc • 
ıniriyordu. 

Frarnond dedi ki: 
- Hava bugün ne kadar güzel.. Ba· 

har artık geçti sayılır, geceler uza· 
mağa başladı. Köşke girmeden ev • 
vel, şöyle biraz dolaşalım isterseniz •. 
Zaten biraz geç yiyeceğiz, otomobil 
şimdi geldi. Bir davetlimiz daha var. 
Şoförü, misafiri almak için Tulon 
istasyonuna kadar gönderdim. Bir
kaç gün bizde kalacak. Onunla tanış· 
maktan hoşlanacağınızı zannederim. 
Çünkü o da meslckdaşlarım:ır1aT\ bi
r.i .• 

- Meslekdaş mı? 
Frarnond gülümsedi: 
- Evet, dedi, siz süvari zabiti de

ğil misiniz? O da .. Pozen'de, Uhlan 
süvari alayında mülizımdır. Her hal· 
de aranızda konuşacak çok mevzular 
bulacaksınız. 

cPozen'de Uhlan ıüvarl alayında 
zabit .. > kelimeler kafamda, garip bir 
tarzda zonkladı. 

Bana karşı gösterdiği bu alakanın 
ınududu acaba nerclc11e kadar uzanr· 
yordu? O anda bunu düşünemedim. 
Hatta bugün bile bu .Framond'un 
benim mütevazi şahsımdan malUmat 

Ah, dostlarım, bilmem 1914 baha· 
tının o unutulmaz tatlı, ılık günleri· 
ıni hatırlar mısınız? 

Hiç cevap vermedim. Bulunduğum 
yerden, çamların gövdeleri arasın • 
dan, yanıyormuş gibi kıpkırmızı ke
silen denizi görüyordum. 
Akşam havasını bir. toz ve reçine 

kokusu doldurmuştu. 

toplamak içip bir an dahi olsun isti· 

Eğer bu hatır~ kafamda hala o ka
dar canlı yaşıyorsa, sebebi ,kıskan~ 
lık ve ıztırap zehirini bir-den bire ta-

Bir türlü anlıyamıyordum. Bura
da, Fransanın cenup sahillerinde bir 
Alman süvari zabiti .. Bu nasıl it? 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Deniz Banyosu
nun Şartları 
Havanın ziyade srnmasr, elbette, 

h~kimlerin sağlık öğüntlerinden de, 
kar~uz kabuğunun denize düşmesin· 
den de daha iyi tesir etti. Denize gi
renler çoğaldı. Herkesin sağlığını is
tiyenler buna ancak sevinirler. 
Şu kadar ki, deniz banyosunun 

gerçekten faydalı olması için şartla· 
rrnı yerine getirmek gerektir. Uzun 
yıllardanberi kış yaz denize girmeğe 
alışmış, spor yapmaktan omuzlan 
genişlemiş, bedenleri dört köşe ol
muş babayiğitler, keyiflerinin iste
diği gibi, denizde yüzebilirlcr. Ama, 
denizden biraz sağlık bujmak, yahut 
biraz serinlemek için denize girenler, 
deniz banyosunun şartlarını yerine 
getirmezlerse bir sakatlık çıkabilir. 

İlkin, terli iken denize girmenin 
zararlı olduğunu duymadmızsa bile, 
şüphesiz, kolayca tahmin edebilirsi
niz. Teri kurutmak için de en iyi ça
re, iyice silindikteıı sonra, güneşe 

karşı durarak, tekrar terlememek şar 
tiyle biraz jimnastik yapmak ve be
deni ısıtmaktır. 

Banyonun vakti için ısrar etmeğe 
lüzum görmüyorum. Herkes bilir ki 
deniz banyosu - yemek üzerine ol
mamak üzere - sabahın onu ile ak
şamın beşi arasında yapılır. 

Denize, yavaş yavaş ve korka kor· 
ka değil, birdenbire girıpek bir şart
tır. Yavaş yavaş girerseniz titreme 
daha .ziy!!de olur. Buna meydan ver· 
memek lazımdır. Denize girince ba
şınızı ıslatmayı unutmamahsınız, 
yoksa baş ağrısı gelir. Denizde ikinci 
bir titreme gelirse, bedende bir sa
katlık çıkarması ihtimali çok olur. 
Onun için, deniz içinde yüzmezseniz, 
kollarınızı ve bacaklannızı hareket 
ettirerek ısınmıya çalışmalısınız. De
nizde yüzmiyenler için, benim bildi
ğim en iyi ve en güzel hareket, genç
lerin el ele tutuşarak suyun içinde 
hora tepmeleridir. 

Banyonun müddeti, havanın sıcak
lığına, dalgaların şiddetine ve denize 
girenin yaşına göre değişir. Sıcak 
az: olursa, dalgalar şiddetli olursa az 
durmalıdır. Sekiz yaşı11.dan küçük 
çocuklar üç dakikadan başbyarak 
beş dakikadan ziyade duramazlar. 
Çocuk olmıyanlar, bizim denizlerde 
yirmi dakikadan fazla dururlarsa de
niz banyosunun kendilerine faydalı 
olacağı pek de temin edilemez, daha 
fazla durmak için pek tuzlu deniz 
kenarlarına lüzum vardır ki, o da bi-
z.un .. • ..... : w.-"'.l.TtnUTA"AW>.,,~...--:.---~~-• 

Günde bir defa banyo yetişir. Pek 
küçük çocuklar için, bir de sinirli 
olanlar isin iki, üç günde bir defa 
banyo daha faydalr olur. Bir mevsim
de yirmi. otuz banyodan fazlasına da 
çıkmamak da.ha iyidir. 

Banyodan sıktıktan sonra, iyice 
kurulanmayı elbette unumıazsınız. 

Biraz: yol yürümek, bir -:le sıcak bir 
çay içmek iyi olur, ancak bir saat 
geçmeden önce kahvaltı etmemeği 

tavsiye ederler. -
İlk deniz banyoları birçok kimse· 

!ere rahatsızlık, baş ağnları, gözlere 
bulanıklık, yüze fazlaca kırmızılık 
verir. Çocuklarda kırmızılık v~ ka
şıntı fazla olabilir. Bunları merak et
memelidir. Uzman hekimlerin dedik
Jcrine göre, bunlar deniz banyosunun 
daha iyi yarıyacağını gösterirler. Ge
ne merak ederseniz birkaç gün ban
yoyu kesersiniz. Fakat denizden 
sonra baygınlık gelirse, o vakit hiç 
tereddüt etmeden, deniz banyosunu 
büsbütün bırakmak iyi ohır. 

Lokman Hekim 

Fraınona boyuna anlatıyordu: 
- Ben. de kendisini pek iyi tanı • 

mıyorum, aileden bir zatın ricası Ü· 
zerine davet ettik. Mülazım Von 
Lauffcn. Otto Dooar Von Lauffen 
yakın akrabadan birinin amca zadc
sidir. Bana hararetle tavsiye ettiler. 
Geçen yaz Baden Baden'de Matma· 
zel Wcrner Golovine ile tanışmışlar, 
kızı görünce birden sevmiş, şimdi 
hep düşündüğü o .. Burada yazr ge· 
çirdiklcrini haber alınca, dediğim ak
rabaya müracaat ederek, o da birkaç 
gün köşkte kalmak için ricada bulun 
muş. Bundan daha tabii ne olabilir 
değil mi? Sonra bu zabit istikbali a
çık'. aile gelir.i yerinde, baron nam
ze<iı, gilz:el, şık. kibar bir delikanlı .. 
Bavyera kralı hane.danı ile de yakın
lığı var zannederim. Bakalım, taliini 
denesin. 

O bunları söylerken, sanki demir 
bir kıskaç kalbimi sıkıyor, sıkıyor, 
sıkıyordu. Endişe, kin, ıztırap kan
§1,k acına<:ak ruhi bir halet içindey· 
dım. 

Düşünlln, daha §İmdiden müşkül
ler başlamıştı. Ve ilk karşıma gelen 
de bir Alman zabiti idi. 

Artık Framond'un söyledikleri bir 
kulağımdan giriyor, öteki kulağım
dan çıkıyordu. Yanyana yürüyorduk 
ama, sanki makine gibi kafasız ve 
düşüncesiz bir şeyler olmuştum. 

0, mütemadiyen ı;öyJüyordu. 
(Arkası var J 

ı~ENDi KENDiMiZE ÇA TIYORU~ 
ÇOCUKLAR, KAZALAR 

FAZLA SÖZE:: NE HACET ? ..• 

Ne Dersiniz? 

ili~ların 
Bu ne ekmek narhına, ne limon ih-

.. ~.....-.1-.-~·-~~...r 
Sıhhat ı§ı, tedavı ışı • oteaenoerı ya.•• 

dığımız gibi - Ekonomik düıüncelerin 
bile üstüne çıkmaya değer bir iştir. 
Halbuki: Avrupa spesiyaliteleri işi al
dığı duruma bakılırsa layik olduğu 
kadar kuvvetli bir kontrole bağlı de· 
ğil gibi görünüyor. 
Şu son günlerde bir iki Fran11z spc· 

siyalitesi fiyatı.ihtikar sıuııJacak kadar 
yükseldi ve piyasada eksildi. Adını 
yazabiliriz: 

(Valcrobromine) .. Bu ilacın satış 
fiyatı 180 - 190 kuruş iken üç dört 
liraya gizli satılmakta ve tanırunamıı 
olanlara verilmemektedir. Çünkü yük 
sek fiyatla satmak yasaktır. Hastalar 
bu ilacı bulmak için yalnız yüksek pa
ra venneğe değil de satıcının itima
dını kazanmaya mecburdur. Böyle ıey 
olur mu?. 

Kontrolü 
takas durumu düzelinceye kadar ilar 
~l"ı\VJ"fJlDlİL.J3%ti t!r..a{lan~ 
daha y~lOnch . 8u"'ili.c.ın acenta11 _a~ 
ğişmiştlr. Acenta deiişince ilaç ı~ 
yeni bir izin almak lizım imiJ. ~I! 
den?. llaç mı değişti?. Hayır, fa~ 
usul böyle. v c altı aya yakındır, 
ı ubsat verilip ilacın gelmesine iml<_'j 
hazırlanamamıştır. Bütün bu foJ'SJl""l 
liteler ola dursun. Hasta ili.tını be 
lemekte ve satıcıyı kandıramazsa 
yerine on lira da verse ııhhatine ~ 
zım olan devayı bulamamaktadır. il 
hal böyle sürüp gidemez. KuvYeJI 
umuyoruz ki; §U bir iki gün zarf ıtır 
Sıhhat Bakanlığı bir taraftan bu !~ 
siyalite işlerine ciddi bir düzen ":d4 
mesini lstanbuldaki memurlanna e~ 
ıeder, diğer taraftan da bu iliçl~ 
neden eksilip pahalılaştığı hakki 
halkı aydınlatır. Bu yapılmazsa, ~ 
talar satıcıların insafına el açmıf d' 
halde inler dururlar. Buna.-~ 
başta Bakanlık olduğu halde k~ 
razı olamaz. Biz böyle düşünüyo 

Siz ne dersini:ı 1 

Sorulduğu zaman türlü türlü cevap 
lar veriyorlar. Bu cevaplann Çoğu itin 
suçunu başkalarına yüklemek istiyor. 
Guya Fransa ile olan takas durumu· 
muzda biz borçlu olduğumuz için 
Fransa mal göndermiyormuş ve bu 

..,-- - - - - .;-uev--ve- - - - - - - - - ...,.__... - - - - """ _..znzv.a.x..srz _ -----~4'4JL.ii<..a.<aza.x.sxzw_ K$L..4A&.K.W'A4 

Satışlar Nasıl Yükselir? 
Gazetelerde geçen gün Bo- ğma şu küçük etiketi yapıtrl 

montinin bir ilanını gördüm. Şi- sın. Satışlar en aşağı iki ~ 
şe birası müşterilerinin ağızla- tını bulacaktır. ''Şişesi her "" 
rına bir pannak bal sürer gibi, de (20) kuruştur!,, 
y~p:ığ~ ~iyankonun sona erdiği- Bu etiketin halle üzerinde~ 
nı bıldırıyordu: pacağı tesir, en parlak piya~ 

Filan numaralı şişe sahibine lardan daha kuvvetli olacaF· 
100 lira, filanca numaralı şişe şüphe ydktur. 
sahibine de 50 lira çıkmış. Düşen satışları, lutarY' 

Bunu gördük te düşündük; değil, malın üstünlüğü ve ıJ 
Bomonti çok satış istiyorsa şi- luğu kurtarır. 

şelerin üstüne numara koyaca • Salahaddin aONO 

li a r i k H a y a t K a z a ve Otomobil ____ -:/_ 

Sigortalannm Galatada Unyon Hanında Kain 
U N Y ON S 1 G O R T AS 1 N A yaptırıııd' 

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğr~dan sigorta yaptınnaYıııı.:: 
Telefon : 4.4888. 

Berl 
1935 y 
tir. Bu 
miler§ 
l

unti 
kruvaz 
2-

lik top 
' 'azör. 

3 
metrel 

Bun 
sına ı 

yet 
sön 

N 

§ini 

Jaıt 
ecz 
•eıi 
kon 
rin 
hm 

nın 

mı 

111 



1 • ==========:==:=::'!::=====:======= T 'A N 

SON HABER 
AVRUPA SIYASASINDA 

Dünya Gazetelerine Göre 
Hadiseler ıcMAL 1 

LAV AL'IN EN ZOR İŞİ 
1935 vıLıNDA Japon İmpara-

Almanlar Kaç Tane Yeni toruna Hakaret ingiltere Ve Habeş işi 
Fransız parlimento.u ve a~, ~: 

val'i ve hükUıneti, Franaız bü~~kını 
denkle tirmek ve fransm deiennı o· 
nanak \.olundaki çalıtmasın.da raha~ 
barakanık tatil kaTarrm verdi. Gerçı • • y ki ? 1 Tempsden: 

Savaş Gem ısı apaca ar. •ile~~.~:--: :1~·::.;;:y~~ı;: 
Bertin, 9 (A.A.) - Alman~ 

193 5 yılı deniz programı neşredilmi§· 
tir. Bu programa göre yapılacak ge-
miler ıunlardır : 

1 _ Yirmi altıpr bin tonluk ve ~~ 
untimlik toplar tapyacak olan iki 
kruvazör, . 

ı _ Onar bin tonluk ve 20 santim 
lik toplar tafıyacak olan ıene iki kru 
vazör. 

27 
.
1
. 

3 - 1.625 ter tonluk ve 1 mı ı-
metrelik topla~ taııyan 1.6. diatroyer. 

Bunlardan bırkaç taneemın yapılma 
ıına 1934 de bqlanmııtır. 

4 - lki yüz ellişer tonluk yirmi liz çevrenlerinin hem uluıtaı: ~uru-
parça denizaltı gemisi. Bunlardan bir mu hem de İngiliz ııyau11 ıçm . bu 

· · derece tedbirsiz baairetsiz bir şekilde 
tanesi geçen 29 Haziranda denıze m- ortaya atmaktaki ıararları anlaplma.z 
&~~~ ~w~ 

S - Beş yüz tonluk 6 parça deniz- Sulbü korumak için Jenev paktı· 
altı gemisi. nın sağlam temeli üzerinde ba§hca 

6 - Y ediyiızellişer tonluk gene iki büyük devletlerin çalışma birliği te-
parça denizaltı gemiıi. min etmeleri gerekliğini hiç kimse 

Uçak taşıyan gemiler yapılma11 ge- inkir etmez. Teeaaüfe değer olan 
lecek yıl düşünüleceği gibi, ~~cer ba· nokta İngiliz kabinesinin bu gerek-
kımmdan eşitliği sağlamak ıçuı ~ liği çok geç anlamıı olma11dır. Tees• 
bazı gemilerin yapılma11 da ıelece süf edilecek cihet. herkesin, uluslar 
yıla bırakılmııtır. kurumu kuralına riayete borçlu ol- Habt§ Dı§ Bakam 

bunlar kolay itler değildir •.. Fr~~z 
hu nm deieri, Fransız bütçea~!lın 
den:.İ~ine bağlıdır. Fransız but.· 
çeai de bqün on bir milyar frank bır 
açık söateriyor. Bu açıktan ba!ka, 
Franaa Almanyanm silahlanması uz~ 
. bava, kara ve deniz kuvvetlen-
~ battan üç milyar franktan faz 
la bir para Slllfetmeie mecbur kalmıt· 

bl'BaJ Laval bu taluiaa~ Par~nto 
kapanacaiı sırada Meclisten ıat~e. • 
ie karar vermitti· Hatti bunan ıçın 
bir de kanun layibuı ~lachAiı. hal
de Wr ai---• kriz çıkar dıye layihayı 

A 
7 .... _..1: Hükiımelt par 

psliımento)'a V-· 

Zekai Apaydın Moskova~a 
Moskıova, 9 (A.A.) - Yeni Türkiye büyük elçisi Zcki1 Apay· 

duğunu bu kadar enerji ve ısrarla ile
ri sürmesidir. Halbuki lnciltere, 1n
gilterenin de imn11nı tapyan araıu· 
lusal bir muahedeyi çok yakın mui
de bozanlara ve Uluslar kurumu ko
venanı hükümleri aleyhine açıkça ba· 
reket edenlere, silihsızlanma konfe
ransının çalıpnalaruu kı11rlığa uğra
tanlara ve böylece uluslar kurumu 
otoritesine ağır darbeler indirC?Iere 
karşı mücrimane bir müumahakir· 
hk göatermiJ!n Unutmamak linm• 
dır ki, ne A yanın ailihlanması 
ve bu devletin öbür taahhütlerini ifa 
etmemesi münasebetiyle, Fransa, 
uluslar kurumunu harekete cetirme
ğe çalıttıkça buna İngiltere mlııi ol
mu§tur. Gene İngilteredir ki, Al
manya ile, Versay muahedesinin be-

ka türlü hükümler ve ka
sal ve baş klif etti>l-ıni l§it
rarlar ahnmaamı te ~· k T se 
memiştik. Eğer İtalya da ç~ 1 ~ 
uluslar kurumunun yapması ım 

ıa.entoduı aldıiı senit yetkeleri k';'l· 
lananık .,_ıiımentoclan kanunu g~ll'· 
meden ıimdilik bu parayı aarfedebile· 
eektir. w d 

Fakat Bay Laval'in kartılaştıgı a• 
ba birik aorluk, Fnmsada gi~çe 
daha vahim bir tekil alan sınıf mu~
deleleridir. Fransız fatistleri herıun 
daha süriiltülü blr umur oluyor. Ge
çenlerde Cnix de feu denilen Fatist 
tetkilitr, uçalcl•la Cezair ü~ne ka· 
dar giderek büyük bir nümayıf yap-

'dın bugün M09kovaya gelmiştir. .. . b··~.:~ 
Moakon, 9 (A.A) - Bu sabah buraya gelen Türkıy~ ~.r~ 

elçiei Zekii Apaydm öğleden sonra Dış itleri Bakam Lıtvınofa 
göretide bulUDmU§tur. 

Japon imparatoru 

Pazarcıkta Bir infilak 
Sof 9 (A A D.. _,,. p zarcık kaubasında bir av 

ya, • .) - un A<Aşam a · hanı • flik' bcbi 
malzemesi mağazasından çıkan yangın ~U: . t .. ın ı _ıne se 
yet venniştir. İtfaiye efradmdan beş klf1 ile dort polıs yangmı 
sönıdümıeğe çahşnıkcn yaralanmışlardır. 

Şanghay, 9.A.A. - Geçenlerde Ja
pon imparatoruna hücum eden bir 
Betke yazan Neulife ıueteai yazarı 
Chungyuan 14 ay hapse mahkum •
dilmiştir. 

iki asi Çin kruvazörU 

Nevyorkta Su Baskını 
Nevyodc, g (A.A.) _ Nevyodt ilinde vukua gelen su baskın1 

§İmdiye kadar görülenlerin en ~rlu&Uıdur. Bu yüzden 33. ki~i 
boğulmuş ıo milyon dolarlık ta zıyan olmuştur. Cumartesı gu
nünden ~ri yağmurlar dunnadan yağmakta, göllerle nehirlerin 
aalannı yijbel1me4rtedir. 

Hong-Konk, 9.A.A. - Geçenlerde 
Kanton'dan kaçarak İngiliz kara su
larına gelen iki asi Çin kruvazörü 
bu aabaıh, şafakda §imale doğru hare
ket etmişlerdir. 

Kruvazör'ün kumandasını eline a
lan ve Nankin bükumetjne udık o· 
lan Amiral Şansak'ın bu gemileri 
Nankin'e götüreceği sanılmaktadır. 

Whoeler }'9kininde şiddetle yağan yağmurlar yüzünden 24 ki
Jinin ölmüt ve 400 aıinin yaralanmış olduğu söylenmektedir. 

Mahkumların Affı istendi 
Atina, 9 (Hususi muhaıbirimiz bildiriyor) - Dramanın tecim 

ve endüstri teşekkülleri memleketin parlimentarizm hayatında 
birlik ekle edilebilmesi için ı Mart isyanı mahk\ımlarının hepsi
nin affedilmesini hük\imetten istemişlerdir. 

rgi"n leyfiinCle 
Bulunan Kralcı Saylav 

Krıl Yorgi 

Atina, 9 (A.A.) - Ulusal kurultay 
da ıeneloy hakkındaki görüımelere 

Hindistanda 
Karışıklıklar 
Labur, g (A.A.) - (Hindiatan) 

liuraya Inciliz ukerleri getirilmiı • 
tir. Şehrin sokaklannda tanklarla kol 
cezdirilmektedir. 

(Sih) lerdeıı bir kiti öldilıtilmilt 
blr de polis bulunan birçok Sib'ler 
hançerle ,aralanmattlr. On bir kiti ya 
lra••nm!ftll'. Laburda sıkan pntelere 
un.ur konulmuttur. 

Labore, t (A.A.) - Şehirde ati -
Jd\a blklm atinnektedir. Son bidile
lerin bilills-u. Ud kip ölaıiif, ikial 
de alır aurette yaralannuıtır. 

Kıaırlafbrma kanu· 
nu ve katollkler 

BerliD, t.AA - !5 Bakam, lmır· 
!attırma kanununa kartı ıelenlerin 
cualandmlacaklannı ve katolik kill
•lliyle A1IDaaJa arumc1aıa yapılan 
konkordatop uypn olarak katolilde 
rln de bu kanuna riayet etmeleri ıa-
81111 ıeldllhd blldhınektedlr. -
Hindi landa ıenl 
Bir mabet 

Bombay, f.A.A. - Hbıdiatamn 
ltutaaı tebrl olan Benarea de pelı: 
)'akıllda aıo arak ~e bir 
Hind mabedi yapılacaktır. Hindiata
mn en bU,ak yapısı olacak olan bu 
mabed Jdacıbk tapacap Şivamn adı
u ~. 

bnpn, krallığın hararetli yanatlann 
dan (taraftarlanndan) Bubulis, gene
loyun irteye atılması üzerine yeni re· 
jimi ..... mak için bir naib atanması
nı (tayin edilmesini) istemi§tir. 1922 
de ölüm cezasına çarptırıhmf olan es
ki Bakanlardan Stratos'un oğlu, ken
dİılinin de Kralcı olduğunu n lakin 
kendi hükt\metinin şefleri 1922 de öl 
dürüldilkleri uman buna kar)ı gelme 
diiindeıı ötürü krallık etmeğe liyık 
olmayan eski kral Y orginin tekrar tah r ~ yanat (taraftar) bu-
unma-5uu a6ylemiıtir. 
Straıo. bu buauatald duycuJamım 

kendi aeçkDerinin duygularma uyap 
uymadığını bilmediiinden eaylavbk -
tan çekilmeyı ödev belledifini ilbe 
etmiştir. Kurultay bu istilayı kabul 
etmiştir. 

Türk • Fransız 
Tecim göriifmeleri 

Paris, 9. A.A. - Tecim Bakanı, 
Türk-Franaız tecim ıörütilflerinin a
çılması törenine batkanlık etmi9tir. 

Bakan yanmda Faile Xurtoğlu bu
lunan Suad'm bqlwılığmdald Türk 
heyetini 1ellmlanut. seçenlerde Tür
ldyeye yaptıp ıeziyl batırlatmq ve 
heyete Fraıı11S hlikBınetinin bir uz
lqma elde etmeli dinlemekte bulun
dufu baklanda inanç vernüttir; 

Za§rep'te 
Bir hadise 

Belgrad, 9.A.A - Dün Zaırebde 
bir katolik aymden dönen 15 bin ki
ti Hırvat pfi Maçeki evinin 6nünd~ 
alkıflamak istemiflerdir. Polfa ipka
nprak ıöıteritçileri sopa ile dalıt
mııtır. Bunlar tatla kartı Celmitler· 
dir. Bir kaç yaralı varda. 

Pars boreuı 
Parla. 9. A.A. -(8 temmats tarihli 

borsa durumu). Alır bir ası1'ftan ton 
ra. deierler bonuı diba iyi bir ya. 
net (iatikamet) tutmQfdar. Franas 
rantlamun tiddetli birilerleme gh
termeai üserine yerli deierler de iyi 
bir durum ıöatermektedlr. Tek tük 
delerler heni.la bu havaya uyın•mak
tadır. 
Anıulual fondolar düzenaiz gi

diyor, Roy•l Dutch saflaındır. 
R Tinto t or Süveyif önem-

akı apmlfdır ı 

Kondilis 
Mussolini ile 
Konuşacak 

Mussolini ve Koatıill! 
Roma, g (Huauıt muhabını;:· 

den) - Yunan ubıişkanı ve Sil • 
kanı General Kondilia dün sabah :r 
raya gelmittir. Yunan SU Bakam l ..:: 
ya hükQmetinin misafiri olarak taıı
edilen otele götürülmüştür. Bll!1daD 
sonra Romanın anıtlarını gumı.t ve 
harp gönüllüleri batkam tarafından 
ıerefine verilen öğle ziyafetinde bu • 
lunmuıtur. General. öğleden so~a 
Capitole'de yapılan bir kabul t~re!'ııı: 
de bulunmuı ve buna hükQmetın ilerı 
gelenleri de ittirak etmiıtir. 

General bueün Muuolini ile konu· 
şacaktır. 

Suikast haberi 
Atina, 9 (Huıuat muhabirimis bil· 

diriyor) - Vradini gazeteu Geııeral 
Kondiliae bir •uikut buırlamnlt iae 
de İtalyan poliei bunun önünü almlt
tır. diye bir havadis newretmifti. Sa
Wıiyettar makamlar bunu telarip et
mitlerdir. Ban ıueteler de bu habe
rin uydurma oldufunu yumaktadır • 
lar. 

Deniz programı 
Atina, g (Hususi muhabirimiz 

bddınyor) - Kondilis seyahatinden 
donünce Kara, Hava, Deni% bakanları 
toplanacak ve DenLı Bakanı yeniden 

kalmaz. 'd Times en: 
lngilterenin Habeş meselesine kar· 

fi gösterdiği özel ilgi, Sudan ~e Mı
sırdaki menfatleri sekteye ugra~ak 
tehlikesine maruz kaldığından ileri 
geliyor. Bundan başka ul~sla~t ~r:li 
mu nüfuzu da tehlikededir. uçun 
bir büyük devletin Adis - A.bebaya 
yerleşmesi İngiliz menfaatlenyle te
aruz ediyor. 

mıttı• Bu lefkilltm bir çeyrek milyon 
üyesi olduiu Ye batta Hava Bakam 
General Denain ile ilgili bulunduğu 
söyleıaoektedir. 

Sol kol partiler, Fatist korkusu kar
şısında birleımitlerdi. Bu komüniat • 
Soayalilt hirliiine Radikal fftamn 
sol kolu da katılmak temayülünü ıös· 
tenniıtir· Fnnsanm en büyük siyasal 
partisinin ikiye aynhnaıı demek olan 

Daily Telegraph diyor ki: 
Fransa ile tnıilterenin çab§ma bir· 

liği tesis etmelerine engel olan se
bep: geçen ikincikln~nda Fransa Ue 
balya arasında aktedileıı anlatmanın 
hususi bir maddesi imif. .Bu madde-

ba durum. ancak Herriot'nun ite ka· 
.• fimdilik bertaraf edilebildi. = benber bir Sosyaliıt, Kamü• 

Jlist .. Radikal anlapuı aldı yürü. 
e göre Fransa Cibuti ile Adi• Abeha araaındaki ,ti~e~diferden başka 
Habeşistanda bıç ilgı. ve menfaati ol
madığını beyan etmı§.. Bundan da 
MuS10lini Fransanm Habeşiatanda 
kendisini serbest bıraktıiı anlammı 
çıkarmış. 

Morning Poıt İngiliz bakanlar ku· 
rulunun tezini tefsir ederek diyor 
ki. ''Öbür devletler, İngilterenin ku
~ kovenantı taahhütlerini ifa et
tirmek için mUıterek bir har~k~t yap
mak Uzere vukubulan davetinı kabul 
etmezlerse ulUalar kurumu mahYola· 

Jngiliz Dıı Bakam 

inci maddesini ihlil eden bir deniz 
§ . • 
anlaşmaıı aktctnnştır. 

Japonya Mançukuo'yu yarattı~r ve 
ırapıan~ ve verilen kararlara 
kulak alllll)'arak uluslar kurumun
dan çekilditi saman. ~ bonn bu 
devlete karıı lncUterenin 8konom• 

çaktır. 

News Chronal6'dın: 
"Franıanın bu anlaşmamazhkta ha 

rekctsiz kalması doğru değildir. 
MunoHamlıt Jlnnılir npJ ~ 

ı=~~oDomsaı menfutler te • 
nün etmeiine ruı olnluttur. Joba •· 
yasal menfaatlere delil. 

Habeşisfanda Süel Hareket 
[Baş tarafı 1 incide] 

masr da münasib an sayılmaktadır. 
Buı mahafil, süel harekata Ha

bet - İtalyan anlaıpnazlığınm uluılar 
sosyetesi tarafından tetkik edileceği 
tarih olan 15 ağustostan evvel batla· 
mlmasr arzuıunu göstermektedir. Bu 
suretle ulullar 1011yetesJ bir ulut (em 
ri Yaki) karıısmda kalacaktır. 

Komisyon toplantılarını 
talik etti 

Labey g A.A. - İtalyan Habeı 
uzla~ komisyonu, toplantılanm, 
bellısu bir tarihe kadar ta.lik etmeie 
karar vennişdir. • 

!f eınen hareket edecek olaa Ko
musyon üyeleri b&I mHele ile ilkiU 
h~k~t ajanlanna fijcirlerini bil· 
dirmt§lcrdir. 

Londrada Uluslar kurumu 
sekreteri ile konllflMlar 

Londra, 9. A.A. - Franm hlikG
meti ile sıkı teına~a b.,.maa !np 
tere h~lninıeti, Habeı - ltalyaa anlat
nıulıguun türlü evreleı~ i (ufbala· 
nru) büyük bir önem ve ihtimamla 
takib etınektedir. 

Şimdiye kadar biç bjı karar alın
manu,dır. 

Bu sabah Sir Samuel Hoar, Eden 
uluslar sosyetesi ıenel ıekred Ave
nol'ün görüşdilkleri meaeleler aramı
cla İtalyan • Habet davasile u11.11lar 
so syct~si arasındaki ilki de konutul· 
muşdur. Bir kaçl gün daha Londra
da kalacak olan Avenol perpmbe 
gi.inii Batbakan Baldvin'le gtiril§e
cclrdir. 

Bı& aradı, bir çıkmaza girmek Uze
r~ oldufu ltiylenen ltal:r.an-Habq uz
laş konıiıyonunun çalqmalan baldan 
da buraya fena haberler ıelmekteclir. 

Bununla beraber. !nsiltere hük6-
Dlf'ti İtalyan • Habet aıi1af111Ulıtına 
barıfcıı bir kotarma yolu bulunaca
ğı haklcıııdaJd umudlamu temamiyle 
kaybetnıiı deiiJdir •. 

dört torpito muhribi ile hafif torpido
lar alınınurnı ihtiva eden deniz sillh
lanması programmı bildirecektir. Bu 
torpido muhripleri biner tonluk ola
caktır. Yunanistanda bir tersane ku -
ruJması iıl, deniz aillhlanma progra -
muun ikiııd lmmım te.fldl edecütlr. 

J?abetiatanda bulayacak bir har· 
bin tehlikeli sonuçlvmr takdir eden 
lngi1i% hükumeti bu hususta elinden 
geldiği kadar çalıpaktadır. 

ReamT tebliA 
Londra. 9. A.A. - Bu ubah net" 

redilen relmiğ bir bildirikte A venol 
Sir Samuel Hoar ve Eden'le clıt ba· 
Jranhğmda ayn ayn konuıtuiu ve bu 
tonuıl!MllUda. yalanda ulualar kon
seyi ile ıenkurulunun (heyeti umu
miyesinİD) inceleyeceJ. meseleleri a
uştığı (mlinakap ettiii) bildirilmek
tedir. 

Fransa araya girmeli 
Loedıa, 9 A.A. - Uı..kr 10ayete

sinin ltalyaya kartı bir tuylk poli
tlkaaı &ildemiycçeii genel olarak an 
lqıldıjındanberi, aiyaaal çewenler, 
İtalya, Habeıi•tana taarruz ettiii 
taladiı'de, ulu.lar 1Myeteli nisaama
meıinin 16 ınc:ı maddesine dayan -
mak lmltlnmı g6nnemektedlrler. 

İyi haber alan ~nreıüeN gire I· 
talyan • Habet anlapnulıp lçfıı bi
ricik ~tanna yolu, &m. ile Adlı 
Abebanın Franunnı araya sirmeai l· 
le, an.Japnatarıdı.r. Bu Çevreııler Pa
rla ile Londra araaında yapılan ko
nupnaların, Habetiıtanda harp bat
lamaaının önüne geçebU.ecek bir an
laşma ile aonuçlanacatmı ummak -
tadırlar. 

Sir Samuel Hoır bu ayın on birin· 
de !ngilterenin dıt politilcau ve bil
buaa İtalyan - Habet aınlapulıjı 
kaqx.ındaki durumu hakkında bir 
diyevde bulu.nacaktu. 

T algraf ve telefon 
Aımara, 9.A.A. - Eritre telcnf 

ve telefon ıervislerini kuvvetlendil'* 
met için tetcraf n telefon YoUUmda 
de1i1iklikler yapdmütadır. 

Telgrafın kuvveti iki ve telefoaan 
kuvveti de 1 O defa artrnlacaJrtır. 'Ye-
niden 22 telefon n 10 teJpaf 1111tra
h yapılmaktadır. 

KISmUr madeninde ilk 
mektep ve iMi evleri 

ZoncuJdak. 9. A.A. - İt Bankı
mpm TUrldt MadeA Soıyetesinirı ilk 
okul 'ft ltçi ..teri yapımının tem.el 
atam bflytik törenle yapılmııtır. Sos
yete, maden bölgelinde bir itçl uranu 

06 Geçeli pn Sosyaliat Blum, Ko
~ Thorez ve sol kol radikal Da· 
ladier IMr toplantıda ıöylev v~ 
IOI züımre)eri Faıizme kartı harekete 
çatmmtlardır· 

Sol aüımrela'İn en çok korktuğu 14 
Tanmuz Fransız ulual bayTanu ıünü 
Faıutlerin yapmaımı kunluldan nü -
ma)'İtlerdİr· 14 Tamnuz Butilin dit• 
tüiü sin idi. Hükümdarlık istibdadı· 
nm sembolü olan bu hapishanenin yt• 
laWıiı pın Fnnaada Ulusal bayram 
olarak tesit ediliy«. Bu yıl ulu•I 
.. yramm Faıistlerle Soayalistler ve. 
Kcımüniıtler arasmda boiu,malara 
vesile te,kil edeceği umulmaktadn'. 
biwal için bu balı Mfuflnalarm önü• 
......... - .. mil,.ı# aNı olai 
......... ptiıı...... daha SCll' 

Wr İf olacak. - ••• 

Habsburılar 
Ve Almanı• 

"Vi,,.,..,.,,. ...,,,,, • mau~ti .• 
hflıic altında 6ir htlr• ( mahl•) 
yaan "Vollriıer Beobalater" •a•• 
teıi diyor ki; 

"Kiçiilr ondlcqma, Vİ)'Clnanın 
H abıburs' lar laalclcuulalri laar.lteti· 
nin anlammı iyice anlanufhr. Fran
,.. H ltalyon learmtl)'lan aruuula
lü ...Lrpnalar dofradon dofnıya 
Aoadul7CI ııllU'Ula lrarplır. V • 611 
il.nri isin telılilreli ihtimaller dofu· 
ra6ilir. 

Orta A.wapclftıUI 6alonılr duru-
munun ma'ali,,.ıüü 6a darama a 
fırlcqtmın A.,...,..,,.. lullrcimeti ta ,.,,..., . .,.. 

Acıudıır)'CI q•menlili laalrkıncla 
iti da,incsler, Vi)'Clna laülııimetine, 
t•lalihli ntllfff'fliOl'a atılmalı lu.ıJ. • 
iını ,,.,.,,..._,, 

~..-....-... .........._.._~ 
(mahalle) kuracak ve 500 den artık 
itçi aylesi modern ve sıbhız yapılar 
da barınacaktır. Bu uram için hazır 
lanan bet yıllık proirammın birinci 
yılında meydana cetirilecek okul ve 
çama,ır ve dinlenme lruraldannın ya 
pılmasma bugün baflanmıftır. 

Sosyete direkttiriinün taylevinden 
son itçiler ve okw çoculı:lan adına 
söylenen sözler derin yankılar (akis
ler) uyandırmııtır. Parti ilyönet ku
rulu baıkam altıokun heyecanlı söy
levi duygulan btilbtltUn cotturmuı
tur. Büyük bir dinleyici ve işçi yı
fnu kaqıamda itçl ile patronun denk 
ve 117umlu birlikleri ve partimizin 
baUmblc ve aıuaal birlik ülküleri ay
dmlatılmıttır. Buılln, Curiyete yara
tır ileri ıelitimlere eren maden işçi
lillnia ve ulusal madenciliğin bay
ram ıUnlerinden biridir. 

Dolu Afrlkasında 
NaPaa ,9. A.A. - Prerwea 'Maria 

•e llerano vapurlan siyah ~ekli
ler milferselerinl ve barb levazımını 
tqıyarak dofru Afrikasma hareket 
etmlftir. 

Uzl8fm• komiıyonu 
çahtmadan vazgeçti 

Lahey, 9 A.A. - İtalya • Habeş 
yargıç ve uda!fDA komisyonu bugün
kü toplantısında çalıpnaktan vaz • 
geçmeye karar vcrmittir• 
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MEMLEKETTE TAN 300 Lirayı 
Dolandırmış? Ad~P~za-;ı~d~-da· Elekt;ik :.=~ . Açık lagımlar 
Taksimde, tereyağı fabrikatörü 

Katapaninin, borçlusunun sekiz ay 
evvel Nişantaşındaki arsasına haciz 
koydurduğunu söyliyerek, icra mas
raflarını ödemek bahanesile 300 lira
sını dolandırmaktan suçlu I.con Fa
raşiyanın 1 inci cezada duruşma~ına 
devam edildi. 

Ücretleri indirilecek Kapatılırken 
'Adapazarı, (Ozcl aytarunız bildiriyor) - Parti Başkanı Ga

~ip Doğancı ve şarbay Ahmet Abasıyanık orta okul ve elektrik 
ışleri için kültür ve bayındırlık Bakanlıkları ile temas etmek üze 
re Ankaraya gitmişlerdir. 
. ~I~ktrik !11ecburi kilovata, ücreti ise 20 kuruştan 18,5 kuruşa 
ındınlecektır • 

J<öy Muhtarları Toplandılar 
Çorum, (~zel aytanmız bildiriyor) - Bütün Çorum köy muh 

tarları, partı başkaıu Ali Rıza Ozenç'in Başkanlığında bir top. 
Jantı yapmışlardır. 

~claJHQGn a.)'farvru.z yazıyor; 
Şarbaylık yıllardanberi açıkta 

a~ıı;rn lôiımları kapatmaia ve fim
clılık ana caddeleri huauai aurette 
)'Optınlan parke ile dÖfetmeie baı 
lamıffır .. ,, 

Müddei umumi, suçlunun auçımu 
sabit görerek, eczasını istedi. 
Duruşma, müdafaa için 20 eylüle 

bırakıldı. 
"' Dakoviç acente.si aleyhine güm

rük idaresi tarafından manifesto 
noksanı dolayısite 6707 lira 94 kuruş 
alınması için üçüncü cezada bir da
va açılmtştır. Adliye yangmında ya
nan dosya yenilenmiş, davaya yeni
den başlanmıştı. 

Fakat, Lu af kanununun şiimulüne 
girdiği için davanın dcvaır.ına mah
kemece imkan görülememiştir. Part·i· B~~anı, .. bu ~~nasebetle bir konferans vermi~tir. Top • 

Jantı koyculük yonetıminden faydalı olmuş, çevre de ılgi ile kar 
şılanmıştır. 

Kırşehir öğretmenler toplantısı 

ııı Tramvayda Lambo isminde biri
nin 20 lirasını aşırmaktan suçlu Kc

~ maliyeli Hüseyinin duruşmasına il
-===========-= _ çüncü ce;ıada devam edildi. Suçlu, 
Kayseride ath suçunu inkar etti. şahitlerin çağrıl

ması için duruşma başka güne kaldı. 

Adapa.zcrrı a.)'fanmu', bildirdiği 
bu kua haber, Adapa:.ıuırlılan oldu 
iıı luular bw de Nvindirdi. Daha 
önce ele ifaret ettifimi.z wibi fQrbay 
~ılın •enel ahhat durumu ile ilgilı 
İflertle 6ôatertliii htuMUiyet haki • 
katen örnek olacak kadar önemli 
clir. Buna İfQret ederken, tahaiaaf 
yetmedili talıdirtle, bQflanan teai
Nfın •-" jıalmamcuını temin edici 
teclbirlmn fGrbaylıkça alınacaiını 
umduivmu..r da ilaue ediyoru~. 

Kırşehir, (Ozel aytarunız bildiriyor) - Kültür direktörü bü
tün öğretmenleri yıllık toplantıya çağırmıştır. Bu toplantıda ge
lecek ders yılının dalı• verimli olması, tedrisatta güdülen yo. 
l~~ .. d~ha dü~enlenmesi, köylerde köylünün uyandırılmam işleri 
goruşulecektır. 

74 okulun smaçları bitmiştir, vilayetin kültür verimi geçen yı
la göre yüzde 17 fazladır. 

?kulların onartıJmaaı işine şimdiden başlandı. Köy öğretmen 
l~nnden alınan istek raporları, bilgili makamlara bildirilmekte • 
dır. 

Çorumda Bol Yağmur Yağdı 
. Ç?~ (Özel aY!anmız bildiriyor). - Evvelki gün burada şid 
detlı yagmurlar yagmış, yarun saat içinde şehir su ve sel içinde 
k~lmıştır. Yağmurun bağ ve bahçelere faydası olmuştur. Tarım 
dırektörlüğünden ögrenildiğine göre, Çorum bölgesine bol yağ· 
mur düşmüş ve ürünler faydalanmıştır. 

A kşehirde Su Kuvvetinden 
Elektrik istihsal Ediliyor 

'Akşehirde elektrik istihsali için açılan tünel 

'Akşehir, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Akşehir banka
sının elektrik istihsali için yapmakta olduğu su kanalı hafriyatı 
epeyce ilerlemiş ve son zamanda suyu geçirmek için bir tünel a
~ılmasma başlanmıştı. lki cepheden başlanan bu tünel iki gün 
önce tam istenilen şekilde ve muvaffakiyetle bitirilmiş, bu müna· 
sebetle tünelin bir açılma töreni yapılmıştır. Tünel kırk yedi gün
de bitirilmiş olup seksen üç metre uzunluğunda ve bir metre 
seksen santim genişliğindedir. Bir kaç gün sonra kanal işi tama· 
men bitecek ve suyun akıtma işi tamamlanmış olacaktır. Yapıl
makta olan santral binası inpatı da bitmek üzeredir. Yakında 
türbin ve su boruları da gelerek yerine konacaktır. Su 263 met· 
reden sukut ettiğinden çok kuvvetli elektrik istihsal edilecek ve 
yakın zamanda bankanın değerli olan şu ikinci hizmeti ımınle
keti nurlara gömecektir. 

No:S2 

VOSMAI 
Etem izzet BENiCE 

- Güney seni tükel haklı 
buluyorum. Doğru düşünüyor
sun, doğru söylüyorsun. Ben 
de bir saniye senden ayırdımlı 
düşünmüş değilim. 

gözleripi Fazıl'm gözleri içinde 
dolaştırarak sordu: 

- Benimle e•lemneğe o gün 
mü karar verdin? 

Fazıl büyüık tş başaranlann 
gururu ile: 

- O gün ya .• 
Dedi, devam etti: 
- Bana ilk geldiğin gün sana 

karşı içimde bir bağlanma duy
muştum. Ancak bu bir sezgi idi. 
Günler, görüşler, aylar bu sez· 
giyi sevda yaptı, berkitti ve en 
sonunda seni benim kanın etti. 

GUney doktorun bu eözlerini kı· 
vançla dinliyordu. GüldU. ıWdü. aon-
ra: 

Spor kulübü * Fazla telefon paraaı alındığı ile-
ri sürülerıtk avukat Ali Şevket tara

' fından telefon şirketi aleyhine açıJ -
mış, duru!ima, şirket erkanının ye
min etmt:15i için kalmıştı. Şirket mti
dlirile Abonman dairesi şefine ve 
kontör memuruna yemin davetiyele
ri gönderilmiştir. Duruşma 18 tem
muzda Sultanahmct birinci hukuk 
mahkemesine yapılacaktır. 

* Kumaş kaçakçılığından suçlu A
lis Behar ve arkadaşlarının muhake
melerine dün sekizinci ihtisas hak
yerinde bakılmıştır. Dünkü celsede 
ipekiş fabrikasından gelen rapor o: 
kunmuştur. Bu kumaşların yerli ol
madığını ve piyasada tesadüf edilme 
diğini bildiren rapor üzerine, suçlu 
vekilleri, kumaşların ehli vukuf ta
rafınan mahkemede tetkikini iste -
mişlerdir. Duruşma bunun için baş
ka güne kalmıştır. 

* Esrar içmekten suçlu Cemalin 
iptilası aabit olduğu için, sekizinci 
ihtisas mahkemesince 6 ay hastaha
nede tedavisine karar verilmiştir. 
Arkadaşı Onnik beraat etmiştir. 

* Gazolin kaçakçılığı iddiası ile 
mahkemeye verilen Elcft:Cryadis va-

~wet Tursut 1,30 yülueldiğinde pur acentesi hakkındaki duruşmaya 
bir mini atlıyor dün 9 uncu ihtisas hakyerinde devam 

Kayseri, (Hususi muhabirimiz bil -
diriyor) - Burada on ay evvel kuru 
lan atlı ıpor klübü, veriınli ça4~ 

b:ı ~~e 'hu";u:i 'm~h~ .... ta~ahrıda"n 
tertip edilen bahar at yarışlarına atlı 
spor ocağı da iştirak etmi§• 2800 met 
relik manialar yarıtın birinciliğini ka 
.ıaıumıttr. 

Spor alanında haftada 3 defa ma -
nej yapılmakta, bir defa genel kır ge 
.ıini§i, iki gün de atlamalara devam 
edilmektedir. 

K ÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi ______ , _____ ..,., 

* Ordu, (Tan) - İlk okullar, ders 
aenıi bitmesi münasebetiyle bir ser
ıi ha.ıırlamıflardır. Halkevi salonun
da açılan bu sergi çok güzel olmu§, 
Türk devrimini canlandıran kötesi 
fazla beğenilmittir. 

• Denizli, (Tan) - Denizli mah
kemesi üyeliğine tayin edilen Bel
kis buraya gelerek itine batlamı§tır. 
Belkis, Denizlinin ilk kadın hakimi
dir. 

* Çorum, (Tan) - İlimiz ilbaylı
ğma İçel ilbayı Hakkı Haydarın a
tandığı İçbakanlığından bildirilmiı
tir. 

• Denizli, (Tan) - Denizlinin en 
gU.ıel mesire yeri olan çamlıkta gü-

Dedi, devam etti: 
- Ben de aizi görür görmez ken

dimde bir batkalık hissettim. Sizi se
viyordum. Geliyordum, gidiyordum, 
bat ağrılarımı bahana ediyordum, 
durma • ., hastalık çıkarıyordum. Bü
tün bunlar sizi görmek, çok görmek, 
ırk görmek içindi. Ama bir türlü si
ze aev1;imi anlatamıyor, anlatmak is
temiyordum. 

Genç kadın daha aöyliyecekti. Fa
kat, araba birden noterin önünde dur
du. Güney: 

- Geldik. Ne olacak timdi?. 
Diye sordu ve kendiıi yine karşı

hğmı veriyormuı gibi davrandı: 
- Hiç inmiyelim, uğramıyalrm. 

Söylediniz, büttin bu vereceklerinizi 
vermit kadar beni sevindirdiniz. 

Doktor: 

edilmiştir. Şahit olarak dinlenen an
bar memuru Şalihaddin, 3 tonun su 
olduğunu, fakat 94 tonluk guolin-
4ea Manda fazla euyun btiyen çık-

• 5ws ....... ~ .,.. 
tahkikat yapılmak üzere başka güne 
kalmıştır. 

zel bir büfe ve bir danı yeri ha.ıır
lanmııtır. 

* Edirne, (Tan) - Edimenin Ka
raağaç semtinde yol bekçisi Ata ba
banın bir ay evv~ doğmuf 3 ayaklı 
bir buzağısı vardır. İyi cins boğasın
dan alınmıt olan bu hayvan 40 kilo 
ağırlığındadır. Seke seke otlıyarak 
arkadatlan ile döğil§mektedir. 

• Giresun, (Tan) - Denizciler 
bayramı. burada nete içinde geçmit· 
tir. Denız müsabakalarına halkımız: 
büyük bir ilgi göıtermit. deniz kıyı
ları ile denize bakan binalann Uıtleri 
ve belediye parkı hınca hınç dolmut· 
tur. Müsabakayı görmeğe gelenlerin 
sayısı 7 - 8 bini bulmu,tur. Cümhu
riyet alanında iıtiklil marşı ile törene 
başlanmış, deni.ı müaabakalan geç 
vakte kadar sürmüştür. Gece denizde 
bir fener alayı yapılmıtttr. 

* Kırıebir, (Tan) - Kentin orta
sındaki kale tepesinin yanma büyük 
bir park yapılması kararlaşmışttr. 
Ayrıca bir de ilbay kondı kurula
cak~. Kalenin yanı duvarla çevrile
cektir. 100 amele bu itle uğrapnak
tadır. 

luk sayarım! .. 
Diyordu. Güney yine: 
- Gel şundan va.ıgcç .. 
Dedi. Doktor kendisine kötü bir 

teY söyleniyormu§ gibi sinirlendi: 
- Benim her §eyim senin değil 

mi?. Bunların bir kısmını 9imdiden 
senin üzerinde bulundurmağı faydalı 
buluyorum .. Kırma beni .. 

Güney kafasır.ın içinden: 
- Böyle iki tanesini, üç tanesini 

deiil, hepsini verse .. 
Diye düşünüyor, ancak, ağzı ba§ka 

türlü konutuyordu: 
- Doktor bu israrını tahaf buluyo

rum. Bana nasıl geliyor biliyor mu
sun?. Sanki ben para ile, mal ile. 
apartmanla kandırılacak, gözleri ka
nıaştmlacak bir yaradılışta kadınım 
da siz onun için böyle yapıyonunuz 1 

- Peki niçin ilk önden atiyleme
din, bana duyurmadın bütiin bu his
lerini?. 

- Y oo olma.ı •. Karamn karar .• 
Dedi ve aralannda bir olur, olmaz .. 

milnakapaı bqladı. Güney: 

Doktor: 
- Bak !U dü§ündüğiln §eylere. Oy

le olmadığın için seninle evlendim, sa
na tutuldum, aana bayıldım, sana vu· 
rulduml. Dedi. 

Bir babamn vasiyeti 
Evlenmek istiyenlere bizim 

ilk ve son tavsiyemiz şu olacak
tır: Gönlünüzün sevmediği ve
ya sevemiyeceği birisile sizi ev
lendirmek istiyenler,, isterse ba 
bamz veya ananız olsun, razı ol
mayınız. Onunla yaşayacak, ica 
bederse onunla beraber ağlaya -
cak ve gülecek olan sizsiniz. 

Bu yolda sizin hesabınıza ana 
nızın babanızın verdikleri sözle 
rin de hükmü voktur. 

Bu satırları °Koca Mustafa Pa 
şada Emir imzasile aldığımız 
bir mektup üzerine yazıyoruz. 
Emir diyor ki: 

Babam meşhur bir din alimi 
idi. Dört buçuk sene evvel öldü. 
Ölümünden bir halta evvel beni 
yanma çağırdı ve : 

- Oğlum, dedi. Sana iki vasi 
yetim var. Biri anam yanından 
ayırma. Oteki Hacı Rüstem E
fendinin kızını Allahm emrile 
tenkih et. Benim rahmetliye ver 
diğim sözü yerine getir. 

Bu sözü beni çok düşündürdü 
ğü için ondan sonra iki defa da
ha açtım ve evlenecek halde ol
madığımı babama söylemiştim. 
R3hmetli kızın daha bekliyecek 
vakti olduğunu, benim de ergeç 
mektebi bitirip bir iş sahibi ola 
cağımı ileri sürmÜ§tÜ. Bugün 
hayatımı kazanıyorum ve evlen 
me çağındayım. Ancak Haci 
R:stem efendinin kızını değil, 
meslek hayatımda tanıdığım 
bir dulu seviyorum ve onunla ev 
lenmek istediğim halde baba -
mm \•asiyetini düşündükçe mu • 
vaflak olamıyorum. 

H aci Rüstem elendi benim ço 
...-•• Lr .. ..z •• -.-1- .--!-.1-L:ee & 

lunduğumuz bir sırada mangalı 
devirerek evinin yanmasına se
bep olduğum adamdır. Babam 
bütün varidatı bu evden ibaret 
olan ihtiyara karşı son derece 
mahcup ve hayatının sonuna ka 
dar borçlu vaziyetinde kalmış, 
bu zat ölmeden evvttl babamdan 
kızını himaye etmesini ve oğlu 
na almasını istemiş, babam da 
kendisine söz vermiş doğrusu • 
nu söylemek lazım gelirse bu • 
gün bir mağazada daktiloluk ya 
pan bu kızın istikbalini temin 
etmek benim borcumdur. 

Halbuki benimle hiç alakadar 
olmayan ve belki bana varmayı 
reddedecek olan bu kızı a!usam 
ben mesut olamam. Babamın va 
siyetini bilen bu kıza "peki/., di 
yecek diye evlenme lakırdısını 
açamıyorum. Ne yapayım? 

Babanızın vasiyeti sırasında: 
"eğer seversen ve mesut olaca -
ğmı kestirirsen,, kayıtlarını ili 
ve etmeyi unutmuş~ yoksa bir 

1 eillü§Ü, sinirlerin gülüşü, bütün bir 
varlığın ve benliğin gülü§ Ü vardı 1 

Ferıtle başbata 

Küçük Çiftlik Parkmdaydılar. ilii
yük havuzun başında oturuyorla:dı. 
Nesrin: 

- Nerede olursa olsun görülmek
ten korkuyorum Ferit .. 

Dedi, oturduğu hasır koltuğun üze
rinde gövdesinin bütün kıvrımlannı 
geniş bir gerinme ile Ferid'in tutupn 
bakışlarına serdi. Ferit: 

- Sevgilim daha sık ağaçlı bir ve
re gidelim. Hem kimsenin gözüne 
görünıneyiz, hem korkmazsın .• 

Dedi, yerinden kalktı. N eırin de: 
- Vaktim de yok ya .. 

dedi, ve kolundaki pırlanta itlemeli 
saate baktı. Sözüne ekledi : 

- Daha yanın aaat seninle kalabi-
lirim. 

Ferit: 

kaza neticesinde evini ya 
nız adamcağızın kızma bütÜG 
yatınızı, saadetinizi, ümitl 
zi vermenizi nasıl tavsiye ed 
lirdi?.. Nikahla ödenebil 
borc maddi morç değildir ve 
ni çocuk iken yaktığınız kıza 
~ı bir borcunuz varsa onu h. 
ye ederek, ona yardım ed 
ödiyebilirsiniz. 

• 
18 yaş1nda 

Kastamonu A. M. G. imz 
le: 

Üç senedenberi sevişiyo 
Kız görünii§te o kadar göste 
yor ama benden iki yaş büy 
tür. Ben 18 yaşındayım. K 
ailesi onu bana mutlaka ver 
istiyorlar. Acaba bedbaht 
olurum? .• 

Yaşça kendisinden büyük 
dınlarla evlenenler arasında 
tiyar olan da vardır. Faıkat 
devirde., 18 yaşında bir erke 
evlenmesi doğru değildir. D 
yaşayıp görecek, hayatı, kad 
rı, geçim şartlarını tanıy 
sımz. İnsan saadeti tecrüb 
ve melekelerle elde edebilir. 

• 
Hoppa kız 

Kuru çeşmeden Niyazi i 
sile aldığımız bir mektupta 
birlerini can ciğer seven üç atı 
kadaşm biribirine can d ·· 
kesilmesine sebep olmuş bir 
dan şikiyet ediliyor: 

Biz üç arkadaştık. Bir genç 
zı evvela ben tanıdım. Bir iki 
la beraber gezmeye gittik. S 
ra diğer arkadaıları da ona t• 
nıttım ve h~ beraber gezpı 

~ 

başladık. Bir gün bli m bana 
arkadaşlarımdan H. nın ke 
ni tazyike baıladığıaz, her 
peşine takıldığını söyledi. 1 
ta da hazır olduğunu bildirdi. 
tesi günü onu bir mahallebi 
bekledim ve arkadaıım H. 
da sahiden oraya geldiğini 
rünce kan beynime sıçradı 
herkesin içinde onunla kavi' 
tim. Bir daha yiJziJne bak11J 
cağımı söyliyerek onu kovd 
Bir kaç halta sonra diğer at 
daşım bana haksızlık etti& 
çünkü. kızın H. ya olduğu 
kendisine de davetler yaptı 
söyledi ve dedi ki: 

- Hatta istersen, b•ai 
Beyoğlunda bir pastacıda 
yeceğini haber verdi. Orat' 
görürsün. 
Dediği doğru çıktı. Or•Y'c 

diğini anlayarak bu hoppa 
üç arkadaıı birden idare 
istediğini ve tehlikeyi 
bizi biribirimiıe dil§Qrere! 
rlltmak niyetinde olduğ 
!adım ve derhal kadlsile 
sebetimi kestim. JleplJz 11 
da bir kısın bu çe§it hare 
ye atloluna611ir1 

Bu genç, iülttetain ki, 
sevmonıit ve ıükretsin Jd, 
bir ıeyi değildir. Bu tı 
bir kadını sevenler ve bU 
te bir kadınla evli olanlat 

Sonra, senin ne kadar rnaddiğ 
Öeğerlere Öt)em vermediğini 
bilmiyon.ım. Biribirimizin kafası 
içinde bugünü yaşatınağa başla
dığunız ilk saniyedenıberi senin 
hislerin, görgülerin, isteklerin 
üzerinde ne kadar denemeler 
yaptım. Hepsinde de senin Qiad· 
diğ bir ilgiye bağlı olmadığını 
gördüm. Benim bu önergemde 
de hiçbir maddiğ gütgü yok, a
ma bir kere aıklıma yerlqtirdim. 
Hani ya, ıeninle yurdun bahçe
sinde bir gün dolaşıyorduk, son
ra yemeğe gittik. O gün seninle 
evlenmek lcarannı vennittim ve 
o gün bunu aklıma yerleştirmiş
tim. 

- Nasıl cluyurabilirdim? Seni tar
tıp kendimde &Uvcn buluııcıya kadar 
.ıaten aylar geçti. Ondan aonra da 
birden söylemeye çekindim. Belki, be
ni istemez, beniplle evlenmez, diyor
dum. Aramızda çok yat ayırdmu 
vardı. Ben elli bir, acn yirmi üç. Hem 
evlenmek seni görünciye kadar bir 
kerecik olsun aklımdan ceçmemifti. 

- Ne yapacağım bunlan ben?. Bir 
8vilnç için ise benim övünecek kimsem 
de yok. Bir teyzem vardı, o zavallı da 
daha "' '.l haataynn.. diye size gelip 
giderken öldü. Kime söyliyeceğim, 
kime gCS.tereceğim, kime övünece -
ğim?. 

Diye bir sürü öğme likırdılan ede 
ede otomobilden indi ve elini Güney'e 
uzattı: 

- lmkinı yok. Bugün akpma ka
dar ıeni bırakmam. Hep beraberiz. 
Kaç gün oldu görmedim seni! 

Diyordu. Kolkola girmiş yürüyor
lardı. Nesrin, iri, gölgeli, boncuk 
boncuk siyah gözlerini Ferid'in bakıı
larma düğümledi, birden sordu: 

Bazı kadınlar vardıt 
çok erkekleri birden tfJ 
etmiye muktedir ti~ 
Yalnız bir erkeği must• 
bilirler ve biz böyle 
sadık kadın deriz ... 

' ~eY. ışıl ışıl yanan sevdalı 
Genç kadın: 
- 1'ahaf JCY !t 

Doktor: 
- Bir kere bunu aklıma koydum. 

Benim en zayıf tarafQn budur. Aklı
ma soktuğum her ıeyi ille yapmalı
Y.Im. Yokaa rahat edemem. U ğuraw;· 

- Haydi in de §U ipmizi bitirelim 
sevgilim .. 

Güney en aon : 
- Peki senin dediğin olsun .• 
Dedi, uçalak bir hafiflikle arabadan 

indi. 
Bu inişte gözlerin &ülüşü, yüzün 

- Söyle bakayım kaç gün oldu?. 
Ferit ıaşaladı, gözlerini kırpa kır

pa düşündü: 
- Yirll"\ bir ıün ... 

[Arkası var] 
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Atina Takım·ı ikinci Maçını 
3-1 (1 -1) Kazandı 

MağlUbigetimiz Üst Üste 
, Teşkili Hatalarından 

Yapılan Takım 
İleri Geldi 

A • dün Tak· tina karışık takımı, 
'lim stadında İ'Stanbul takımına :arşı 
yaptığı ikinci ı;ıaçı 3 - 1 kaz~~ ı. .. 

Bu maçı üstUste yapıla~ ga r yu· 
.zünden boş yere kaybct~~k. futbol· 

Bir kere Bükreşten donen 
c:.uların yorgun olduklarını, bunları!' 

k ına fayda yen· 
oynatılmasından ta ı . 1 .. leri• 
ne zarar geleceğini kendı. ku ';? B" 

. . .. le-ışleruı. ız 
nın adamları bıze soy ... . . · ve 
bunu dünkü yazımızda bildımıış 

Ynauımamast yorgun oyuncuların .o kd"r et· 
düşüncesindeki isabetı de ta 

1
k 

. . b k" d .. yapılan ta un· 
rnıştık. Hal u ı un 1 bir 
da, Bükreşten gelen oyu~c~~;n An
kısmının oynatıldığını go: i ·in de 
cak bir kısmının oynatıldıgı ç dan 
biribirile anlaşamıyan oyuncular 
iena bir takım yapılmıştı. 1 b't· 

İkinci gaf, birinci devre 1 .. .
1 

tikten 6onra Fikreti sol açık yerınk· • aI.rna 
den merkez muhacim yerıne 
oldu. Halbuki bizden daha atlet ko-

k açı • 
lan Yunanlılara karşı ~ca ö bilir 
larla yapılacak hücumlar ış g dre 
d . B' d"" ··ye ortadan orta an ?· 

ı. ır uzu . . iksiz bır 
yunla takım, tesırsız, beeef 
hale düştiı. .. U k ve kati 

O .. .. gaf dunk açı çuncu • 1 k hele ikin• 
tavaiyemize aykırı 0 a: ' dan oyna· 
ci devrede durmadan va 

dık. bu hatalar, Yu-
1ştc iıstUste geleni atışması. sı • 

nanhların canla b_a~ :zç gibi sinirlen
kıştıkça favul v

1
e ~t~e göze almaları, 

dirici hareket eğr~ubiyeti için kafi 
takımımızın ma 

geld.~. .. ı görmek için, hafta a-
Dunkdu ~halde altı binden fazla 

rası ol ugu . . ' 
· · gelmıştı. 

seylırcı b 1 takımı şöyle yapılmıştı. 
stan u Bedii (F.B) 

Nuri (Bş) Faruk (G) 
Mehmet Reşat (F.B), Esat (F.B) 

Ali Rıza (F. B.) 
Fikı-et (F.B~Şere.f. (Bş), Hakkı 

-~----' Do r- 9<>.,..•• 0 P•Jt ın,. .... 1 (r.D) 
Herh:ıngi bir 1>yunc~ nekadar iyi 

olursa olsun, oynayabileceği yere ve 
anlaşabileceği arkada}ıntn yanına 
konulursa ondan tam bir verim alı
nabilir. Yoksa kıymeti az çok dil • 
ser. 
.. Bir kere şu takıma göz gezdire • 

lim : , 
Nuri - Faruk? .. Ne münase~et .. 

Nuri ile Hüsnü; Nuri ile Liıtfı an· 
laşabilir; Farukla Yaşar, _Farukla 
Fazıl Farukla Lutfi biribirıne uya· 
bilirl~r: fakat Nuri ile Faruk, ne 
münasebet? .. Bununla beraber Faruk 
mlidafaa hattında büyük bir ":arlıkİ 
tı, sakatlanıp çıkar çıkma~ ~ır go 
yiyerek mağlup .duruma gırdık. 

Gelelim muavinlere: ~~- hafta A· 
1i R ın işi ne? Bir duzuye ortaya 

ızan k b""tün hattı ak· 
kaçan hafı oyna~a d"" u Esat yerin
satabilir. Netekım u~eşatla' anlaşa· 
de oynayan ~-eh~et u amadı. 
bildigi halde otekil~ uık; da diğer 

Hücum hattında a. d ,.3 w'ld" . öre yerın e uegı ı. 
muhacımlere g kk ortada oyna-
B "" ı b" h tta Ha 1 

oy e ır a . yanındakilerle 
tılamazdı. Ne.te.k~. ok akınlar he
anlaşamadığı ıçın ır iç beraber Hak 
b ld 'tti Bunun a ' a o u, gı · . . ortaya almak e-
kıyı çıkarıp Fı~retı 1 tı Fikret sol 
§i az görülür bır Yaı; ış ktır merkez 
açıktır, en iyi_ bi.r 50 a~:ıına;. Yüzde 
rnuhacim değıldır ve 0 ğ' bir yer • 
d~n randman verece ı d . • 
dı..ı bir oyuncuyu alıp yüz c yınnı 

~ti na - lstanbul maçmdan bir enstantane 

verTm a1ınmıyacak bir yerde oynat· 
makta ne mana vardır, bilemeyiz? 
Takımın bu münasebetsiz şekline 

rağmen ilk devrede oldukça düzgün, 
zevkli, heyecanlı bir oyun çıkardık. 
Anlaşamam:ızlıklar yüzünden birçok 
fırsatlar kaçırmakla beraber bu dev
rede oldukça yerden ve epeyce açık
larla bir oyun tarzı tatbik ettik. Bu· 
nun için Yunanlılar daha çabuk, da
ha atak ve atik oldukları halde fazla 
bir şey yapamadılar. Hatta oynanı
lan oyuna göre mağlfıbiyetlerile bit
mesi lazım gelen ilk deweyi ı . ı 
beraberlikle atlattılar. 

tık golü onuncu dakikada, Yunan 
muhacimleri hep birden yaptıkları 
sıkı ve çabuk bir akınla kazandılar. 

Bize yapılan bu golden sonra sol
dan hücumlarımızla misafirlere bir 
hayli tehlikeler geçirttik. Fakat ya· 
soğuk kanlı ve güzel oynayan Yu • 
nan kalecisinin yerinde müdahale • 
leri, yahut ta orta muhacimlerimizin 
birşey yapamaması yüzünden gol çı· 
karamadık, Ancak oyunun aldığı -

tarz Yunanlıların ergeç gol yiyecek· 
]erini gösteriyordu. Yirmi beşinci 
dakikada Niyazinin ortalad_ığı topu 
Hakkı güzel bir kafa vunışıle Şaba· 
na bıraktı, Şabanın yetişerek sıkı ~e 
güç bir şutlc zaviyeden beraberlık 
sayısını yaptı. 

Bu golden sonra işin şekli ?.e~iş· 
ti ve üstünlüğü alarak bir duzuye 
Yunanlıları sıkıştırmağa başladık. 
Ne çare ki, muhacimler aralarında 
anlaşamadıkları için bir şey yapama· 
dılar. Bununla beraber ikinci devre
de daha iyi bir oyun bekliyorduk. 
Halbuki ikinci devreye muhacim hat 
tımızın: 

Eşre_f • Şeref • Fikret -Şaban -N!y~zi 
şeklınde çıkması bütün ümitlen ol· 
dürdü. Çünkü artık açıklarla d~~i}, 
ortadan oynamağa çalışıyor, tabu ış 
göremiyorduk. Bu yüzden müdafaa· 
y daha fazla yük bindi. Böyle ol~~: 
ca da, oynamamaları lazım geldıgı 
halde ısrarla oynatılan oyuncularda 
yorgunluk izleri belirmeğe başladı. 
Yorgunluk, Yunanlıların bava.dan °· 

I 
· il haltaymda bir tehlike atlatıyor 

Yunan ka e 1 

Türk ve Macar güreşçileri bir arad·a .. 

Serbest güreşte de Macarları 
bire karşn altı ile Yendik 

Dün gece misafir Macar güreşçi· 
lerile güreşçilerimiz arasında ser· 
bcst güreş müsabakaları yapıldı. Mu 
sabakalara saat 9,40 tc ba landı. Ev· 
vela Güreş federasyonunun i i iyi 
organize etmemiş olduğunu söyle • 
mekten kendimizi alamıyoruz. 

nihayet 4 dakikada tuşla galip geli· 2 dakika 57 saniyede tuşla yendi. 
Gerek pazar gecesi ve gerekse dün 

yor. 
87 kiloda: 

gece yapılan güre lcrde, güreşçileri
mizin kuvvetli hasımları karşısında 
aldıkları neticeler ne kadar sevince 
değer ise de halkın bu çok güzel gü· 
reşleri tam bir zevk ile seyredeme -
meleri esefle söyliyelim ki bu sevin
ci unutturmuştur. 

Ahmet kuvvetli rakibi Törike çok 
güzel bir güreşten sonra hükmen ga 
lip geldi ve çok alkışlandı. 

Son güreş~ 
Ağır sıklette Çoban Mehmet haa

mı Bodoyu faik bir güreşten sonra Seyirci, 3000 kişiden fazla; ringin 
etrafına bankolar koııulmuş; ve tri
bundan arta kalan seyirciler de bu 
bankoların üzerinden maçı seyredi -
yor. Yarım saatte, 15 dakikada bir 
sağdan soldan bankolar yıkılıyor 
halk iskambil kağıdı gibi yerde .. 
Ayağı inciten, üstü başı berbat olan, 
pantalonu yırtılan, gözlüğü kırılan, 
eli burkulan oluyor. Fakat buna rağ· 
men gUreşlere devam olunmakta .. 

Aydm Demiryollarında 
Tari~eler indiriliyor 

Birinci güreş: 
56 kiloda Ömer ile Bobo arasında 

yapılan bu güreşi Ömer hükmen ka· 
zandı. 

61 kiloda Basri ile Pomlinin gü· 
reşi sert ~aşladı ve Pomlin ço.k . gü_ -
zel bir giırc ten aonra Basrıyı bır 
dakika 25 saniyede tuşla yendi. 

66 kiloda: 
Sadık (Türk , Alayini (Macar) 

bu güreş te oldukça güzel ve seri ol
du. Sadık hasmını mütemadiyen ez
di. Mütemadiyen savurdu ve netice· 
de hükmen hasmına galip geldi. 

72 kiloda: 
Şaban (Türk), Orbek (Macar) Şa

ban kuvvetli hasmını kaldırıyor, çe
viriyor, eziyor. Hasmı buna rağmen 
tekniğinden istifade etmek için fır· 
sat beklemekte; Şaban bir türlü fır
sat vermiyor, mütemadiyen hasmmı 
altına almış uğraşıyor tuşla bir ga· 
libiyet temini için uğraşıyor, fakat 
vakit geldi. Şaban hükmen galip. 

79 kiloda: 
Hüseyin ile Dobonun güreşi çok 

güzel oldu. Hüseyin adeta karşısın· 
d~ki Macarı manyatize etmiş bir va· 
zıyette idi. Hüseyin hasmını eziyor, 
kaldırıyor, yere atıyor, hırpalıyor ve 

yunlarına kapılmamıza yardım etti. 
Havadan oyunla beraber Yunanlılar 
hemen üstünlüğü aldılar. 

Bu üstünlük hemen hemen oyunun 
&On dakikalarına kadar sürdü. Bu sı· 
~ada Faruğun yediği sert bir tekme 
ılc sakatlanarak çıkması takım için 
felaket oldu. Faruk çıkınca yerine 
Hasan (Beşiktaş) girer girmez Yu
nanlılar soldan bir hücumla hemen 
bir gol yaptılar. 

Oyunun bitmesine on dakika kal
mıştı. Fikret aol açığa, Eşref mer -
kez rnuhacimc geçti. Fikretin sola 
geçmesile hemen hücumlarımız baş· 
larnıştı. Fakat hatayı tamirde bile 
çok geç kalmıştık. Sonra Eşrefin 
merkez muhacim yerinde bir iş go· 
remiyeccği de açıktı. Kısacası öyle 
bir şey ki, öyle bir takım ki bir ~
rafını düzelteyim denilse başka bır 
tarafı çarpılıyor. . 

Oyunun bitmesine bir kaç dakıka 
kala Yunanlılar seri bir hücumla i· 
lcri atıldı\ar, sol açıkları ortaladı, 
orta muhacimleri uçüncü golü de 
yaptı. 

lşte dün, altı binden fazla seyirci· 
nin önünde, üstüste yapılan tedbir -
sizliklerle böyle yenildik. 

Dün takımda yegane ıyi oymyan -
lar Faruk, Mehmet Reşat ve sol açık 
yerinde iken Fikretti. 

Yunanlılar çalıştılar, çok koştular, 
çabuk davrandılar ve haklı olarak ka 
zandılar. 

Sadun G. SAVCI 

•• * 
Sporculara şölen 

İstanbul mıntakası futbol heyeti 
tarafından dün gece Park otelde Yu 
nanlı futbolcular şerefine bir şölen 
verilmiş, yemekte misafir futbolcu
larla sporcular ve mıntaka menaup· 
lan bulunmuşlardır. 

Devlet Demiryolları işletme Genel Direktörü refakatinaekı 
heyet ile beraber 

Aydın, 9 (Ozel aytarımız bildiri· 
yor) - Aydın Demiryolunu teslim 
almak üzere evvelki gün lzmirden ay· 
rılan heyet buraya gelmiş, tetkikleri
ni bitirerek Nazilliye gitmiştir. Dev· 
let Demiryolları Genel direktörü lb· 
rahim Boranın başkanlığındaki heyet· 
te, Tecim direktörü Hakkı, yol direk· 
törü Fuat, cer direktörü Sedat, hare
ket direktörü Nüzhet te bulunuyor -
Iardı. İstasyonda törenle karşılanmış· 
tar, Halkevi muzikası kendilerini se· 
Jamlamıştır. Genel direktör Ibrahim 
Bora, bana su diyevde (beyanatta) 
bulunmuştur: 

''- Bu gezintiden maksadımız, te· 
maslar yaparak tecimsel ve ekonom • 

Y oting klübün 
temeli atıldı 

[Baş tarafı 1 incide] 
ve diğer yelkenlileri bayraklarla 
süslerunisti. 

Saat altı buçuğa doğru, Atatürk, 
refakatlerindeki zevat ile beraber hu 
susi rnotorlarile Moda iskelesine teş
rif ettiler ve orada Yoting kulüp re
isi ve Ekonomi Bakanı Celal Bayar, 
İstanbul ilbay ve şarbayı Muhiddin 
Üstündağ, Kadıköy ilçcbayı, Kadı· 
köy Halk partisi reisi, diğer kuliıp 
azaaı ve kendilerini alkışlamak üzere 
rıhtıma sıralanmış halk tarafından 
karşılandılar. 

Atatürk, rıhtımdan yürüyerek a~
kışlar arasında Yoting kulübe tcşrıf 
ettiler ve kulübün Fcnerbahçeye ve 
Adalara bakan taraçasında bir m~d
det istirahat buyurdular ve Yotıng 
hakkında Ekonomi Bakanı Celal Ba 
yar tarafından kendilerine ~erilen i
zahatı dinliyerek bu teşcbbuse karşı 
büyiik alaka göstermek lCıtfunda bu-
lundular. 
Mannaranın en güzel kumsalı olan 

Florya plajını canlandınnak teşeb
biiıile 1stanbulun Yoting kuliıp tesi 
sine en elverişli yeri Moda koyl\n • 
da ve en ileri manasında bir deniz 

sal durumu incelemek, eski tarifelerin 
değiştirilmesinde şikayetleri gözön~n 
de tutmak ve etütler yapmaktır. Urun 
elde edilince tatbik edilmek üzere bu· 
günkü incir tarifesinden yüzde: 4~ • 

50, yolcu tarifesinden _de >:u~de 40 ın
<lirilecektir. Aziziye tunehnı bıraka -
rak demiryolunu tiınelin arkasından 
geçirecegiz. Yol iızerindc ıcap eden 
ıslahat derhal yapılacak ve trenlerin 

sürati arttırılacaktır. Yük için, biri 
dôkme, diğeri kap içinde taşıma ol • 
mak iızere iki tarife tatbik edilecek· 

tir . ., 
Heyet Pazar günli lzmire dönecek

tir. 

OnUdlasyon makineleri 
ve berberler 

Bir müddettenberi birçok dediko
dulara sebep olan ve nihayet birçok· 
larınm gayri sıhhi ve uydurmasyon 
makineler olduğu anlaşılan ondiılas
yon makinelerinin nıhayet Ankara be
lediyesi tarafından miıhürlenerek mu
ayeneye scvkedilmelcri iı7.erine Istan
lıul berberleri bu hususta yeniden te
şebbüslere başlamışlardır. Bunların 
söylcdiklerine göre bu makinelerin bir 
çokları burada yapılarak acemi c.ller· 
de kullanılıyor ve bu suretle de bir
çok kimselerin saçları yanıyormuş, 
berberler ya Ankara belediyesi gibi Is 
tanbul belediyesınin bu makineleri 
muayene etmesini veyahut aralarında 
toplanarak hem halka, hem kendılen· 
ne ı:ararı dokunan bu makineleri biıs· 
bütiın ortadan kaldıracaklarını söyle· 
mektedirler. 

Korfo depremesi 
Atina, 9 (Huusi muhabırimizden) 

Korfo adasındaki yer depremesi hak
kında henüz tafsilat alınmamıştır. 

kulübü yaratma, Cumuriyet rejimi -
nin halkın sağlığına ve spora ne ka
dar önem verdiğinin en guzel bi~ ör
ncgi sayılsa yeridir. 

9 -
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Tramvaylara mı imrendiler? 
UNL~ [Baş tarafı 1 ~ide] 

zerine sürülen vagonlar, bat rampalı t ·----
olduğu için, lokomotif daha katara 
bağlanmadan kaymıJt ilerlemit ve 
habersizce makaıın üzerine gelmiş. 

• 

B R 1 Ç 
kalmıştır. 

Kaza nasal oldu'? 
Yeni ba9hyanlar için : 78 

No:4 Nlzamettln NAZiF 

Güneş Bozkırın Yanında Batıp Gitmişti. Eğere 
Yerleşmesiyle Mahmuzları Batırması Bir Oldu. 

Kozdan sağlam kalamıyacağmızı 
anladığınız zaman, basımlarda koz
ların nasıl dağıldığını anlayıncaya 
kadar sağlam kozu muhafaza etme -
niz Jizımdır: Eğer kozlar hasımlara 
denk dağdmamışsa elinizdeki bir iki 
kozdan kesmek suretile istifade ede
bilirsiniz. Böyle yapmıyacak olursa
nız hasım onları elinizden alabilir. 
işte bu gibi hallerde ilk koz lövcsini 
hasma veriniz. 

Marşandizin vakti gelmi§, lokomo• 
tif te katara bağlanmıı ve tren hare• 
ket ebniştir. Hiçbir ıeyden haberi 
olmıyan makiniat Halil, vagonların 
rampadan inerek makaaı kapadığını 
görmemiş ve bütün hızile vagonla
rın üzerine yüklen.mittir. Bu çarpı§
mada. öndeki vagon aağa ve arkada· 
ki de sola devrilmit ve her ikisi de 
hurdahaş olmu§tUr. Lokomotifin ~ 
luna rastlayan vacon müsademede b&J 
aşağı olarak hatla evler araamdald 
bahçeye yuvarlanmıı w makinenin 
sol tarafındaki ailinclil'lcri ıı-am 
parça etml!tİ.r. 

Bu selimaı% aynhı garibime gitti 
doğrusu. 

Bu aırada atı ıözüne ilifti. Kır at 
tatlı bir qkinlc ayak izlerinin uzanıp 
gittiği taraftan kendine doğru geli -
yordu. 

Havayı dinledi. Koprak uzaklapn 
bir atın gürültüsüne bemer bir teY 
i§itemedi. Suratını buruıturarak omuz 
)arını silkti: 

- Adam sende.. İ§in mi yok a 
"'Kuşoğlan" ! 

Ve birden içine bir korku geldi: 
- Galiba adamakıllı bir tehlike at

lattım ben .. O yeşil gözler hiç te iyi 
bakmıyorlardı. Mutlaka pusuya yat
mıttı o .. Ve ben bot avlamq qlacağnn 
kendisini. Yoksa bu nişancılıkla beni 
nasıl olsa elli adtmdan yere serebi
lirdi. Halbuki ben sulıkta bir hışırtı 
işitir gibi olmuıtum da bataklıktan bi
ri kendini kurtarmağa çabalıyor san
mıştım. Bunda bir iş var ama... Gel 
bakalım kır oğlan .. Vay 1 bu da nC'? 
Kim düşürmüş bunu? 

Eğildi. Sol çizmesinin bastığı yerde 
küçücük bir hançer görmüttii. Onu 
aldı ve doirulurken gözleri hayretle 
açıldı: _ . 

- Rüya mı görüyorum. Kılıfı ile 
kabzası som altından ve her tarafı f'l
maı içinde bir hançer... Enfes . fey? 
Eğer bu ondan düştisc çok zengın ol
ması limn..... Acaba kimin bu? 

Bir dakika kadar gözlerini hançer
den ayıramıyarak dütündü. Sonra 
omuzlarını silkerek: 

- Kimiruıe kimin ... - dedi - Şimdi-
l;k bizim olsun da... Sahibi çıkarsa 
veriveririz. 

Boynunu omzuna sürten atının ye
lelerini okf&dı. 

Güncı bozkırın bir yanında ~tıp 
gitmifti. Gökte bir tutam kızıllık kal
mqtı. Nerede ise alacakaranlık basa-
caktı. · 

Etere ycrletmesile mahmuzla.mu 
batırmuı bir oldu. Az. soma 1ft. .ı. 
yine ber on ......,. blr k6t14uaa.ld 
dcliliiin d~receaini yübelterek bozkı
rın göbeiini defiyor, ıuızhklan. yarı
yordu. 

Ve gece ... Kim bilir h:ert ıü
niaüne meydanı bot b k için 
her an biraz daha kararıyor, biraz da
ha yayılıyordu. Ve karanlık bastdc~ 
sahiplerinin yanından bir türlü ayn
lamıyan iki yağız atın kiıneyi§leri acı 
duyan birer insan iniltisi ahengi ab~ 
yordu. imdat iatiyen insan sesleri ka
dar yalvaran bir mana beliriyordu bu 
kişncmelcrdc ..• 

Garip bir vatanperverlik 
- Peki... Sonra ne olacak? 
- Nemi olacak ..• Hep böyle cide-

cek değil ya.. Günün birinde i§!er el
bette bir bafb mecraya girecekler. 

- Yani?. 
- ... Düzelecekler demek istiyo-

rum. 
- Ben hiç ummuyorum. Safa <ii

rayın sağlığında olaımyan bir ıey 
onun ölümünden sonra ben( 1üpheye 
düıürebilir. lki yapnda bir çocuktan 
mı bekliyeceiiz bu kerameti? 

- Niçin bcklemiyelim? lki ya11n
da bir çocuk epey dünya görmu, bir 
insan demektir. Tarih, iki günlük bir 
çocuğun bile kerametine inananlar 
'bulunduğunu ıöatenniyor mu? 

- •••••••• ili 

No: 75 

Meseli; morda: 
Kör: 8. S 
Karo: A. R. 4 
Tl'efl : A. 7. 6. S. 
Pik: 9. S. 3. 2. 
Elinizde de : 
Kör: A. R. 7. 4. 2 
Karo: 9. 8. 7. ~ 
Trefl: 9 
Pike A. 7. 6 
Var, koz kör - Oyuna trefl rua

aile batlanmıttır. 
llık koz lövceini bamna Yeriniz. E

ğer bMımlardaki kozlar denk dağıl
mamıpa iki trefl kesecek, bu su.retle 
ufak kozlarmızı yapacaksınız. 

Bir de, kiğıt kC11Deden evvel iki 
def& koz çekmek ve hıamnın üçüncü 
kere koz çekmemeai. için ikinci kozu 
mutlaka almak ieteneniz, ilk koz lö
veaini yine hasma verin.is 

Meeeli; morda: 
Kör: 8. S. 2 
KMO: 4. 3 

'Çin işi kaselerle çay içen be~ idam vardı. 
Trefl: A. 8. 7. 6. • 
Pik: A. 8. 6 
Elinbde de: 

- Eğer yann. ble kapılannı o iki 
günlük çocuğun kerametVıe inan
ınaktan kuvvet a1an1arm aürülerine 
açmak istemiyorsak Kazan tahtında 
oturan iki yaşındaki banm pün 
birinde bir kahraman olabileceiine 
pc1ı: ili inanabiliriz. 

- Güzel komqu,onunuz ama, Ka 
zan mahallelerini dola,mız.. Göre
ceksiniz ki bu iki yatındaki çocuğa 
bel bağhyan pek az adam vardır. Bu 
ıehirde.. Belki de hiç yoktur ya ... 
Nihayet bir siz, bir de anau Süyunç 
Bike. 

- İ1aya da ilk günlerc\e anaamdan 
ve Ze.keriyadan batka inanan yoktu. 
Halbuki bakınız bugün ne haldeyiz? 
Ona inananlar sürü sürü. • 

Son kalemizin kapıuna dayanıyor
m. Alt= r ı ılan 1111 W l:ııfliıai& Alda. 
Jtcıüoca ltuan hanblt ~ ... 
bir şehirden ibaret kaldı. - .... 

- Ne bilirsiniz? Yarın, öyle meç
hul bir şey ki ... Bir de bakaranuz, Sil 
yun Dikenin oğlu da Meryem ananın 
oğlu gibi enıin kalabalrklann bapna 
ıeçiverir. - .... ' 

- Hem ben öyle zannediyorum ki 
biz Türkler artık fellketlerden epey 
ders almış bulunuyoruz. . Hoş... Bu
günlük buna delalet eder hiçbir ha· 
reket, bir eser meydanda ıörülmliyor 
ama... Dedim ya, yarın Kırımlılar, 
Nogayla;. Başkırlar. Uycurlar hep 
el ele verirler ve Moskofu gene ini· 
ne hkıveririz. 

Biribirindcn pkrak ilrLJWıkaha bu 
sözlere cevap oldu. 

Dışarda kar pelte pelte yaf!:ordu. 
Göbek göbek güller Ye çiçekler 

oyulmut bir ceviz tavanın altında 
mermer bir havuz vardı; ve bu ha
vuzun ortasındaki fıalayeden fı;kıraıı 
su tavana kadar yükseliyordu. 

Oda pek büyük değildi. Fakat bir 
kenan pembe bir kenan maYi aoma
kilerle lilalü ocak bir duvarın yansı 
kadar genişti ve içinde yanan çam 
kütüklerinden öyle parlak ve bol 
alevler çıkıyordu ki tavandan tar-

. 
kan iki avizenin mumlan pek &la 
söndürülebilirdi • 

Yere kat kat halılar ıerilmiı ve 
ü.rcrlerine ipek kaplı tiltclcr ve bol 
tüylü ayı poatlan atılmıJb. Bunlann 
üstünde kimi bağda§ kurmu§, kimi 
amna püaküllü kocaman yastıklara 
dirseklerini dayıyarak yan 1lzannq 
Çin iti kbelerle çay içen ~ adam 
vardı. 

Kör: A. 10. 7. 4. 3 
Karo: A. R. D. 6 
Trefl: S 
Pik: R. 9. 7 
Var. Dört kör ·oynuyorarnuz. O

yuna trefl ruaaile batlanmıştır. 
Uçüacü karoyu llıemıeden evvel i

ki kere koz çekmek faydalıdır. İkin
ci kozu atmak içiıı löwyi baııma TC· 

riniz. 
Koz empasları İki pkrak kahkahadan biri çok 

ıitman bir adamın gırtlağından fı§kır
nuftı. Hem öyle bir pddetle fışkır- Ko.dm emıpaa yapmak için, bafb 
mqtı ki, iki parmağı ile kolundan renklerden empaelar hakkında evvel· 
tuttuğu yayvan kase aallanmı, ve ce anlattı&1111ız tekillerde hareket 
kaynar çay tam göbeğine dökülmüt· edilmelidir. Hatti öteki renkler gi
tü. Tabii haflannuttı ;ve can acıaıyle 
irkiliverince bu hareketi de aleyhine bi, ea.,aa y6rümeuc, aailam kiğıt-
oldu. Bu sefer de kasede kalan çay lan y..,emunak lıaorkmu olmadıiı i-
~~~~~~· ~d~ök~ül;d~··~-~fain. 1roa ~ daha ceaır Cı7ü cıyak avnmlfib1m. 

- Ay ay ay! Vay vay vayl- Bugüne kadar br~tn en esasb 
Hali pek gülünçtü ama, diğerleri nokt&Iarını bütün inceliklerile anlet

buna gülmediler. Çünkü gençliğinde 
r.ok para kazanmı• kart bir dnaene tık. Briç öyle bir oyundur ki deği
-s -s r-• •iklikJeri ve incelikleri hakkında köçek gibi süslü olan bu ipek cnta- -s 
rili ve elmaalı incili §itko, Kazan söylenecek çok ıeyler vardır ve bu 
ıehrinin en zengini, bu evin sahibi ve hU8Uata en iyi dünya briçcileri cilt 
Kazan hanlığınut ileri &elen büyük- cilt kitaplar yazmıtlardır. Ancak bu
lerinden biriydi. Bağırtısı üzerine o· güne kadar anlattıklarmuz ıözöniln
daya ıiren iki &cnç upk nlanan en- de tutularak tatbik ediline yavaı 
tariaini silip kurulamağa çalışırlar-
ken tam karpsında ve havuzun öbür yavq ve pratikle iyi denilecek de-
tarafında oturan bir adama ıözlcrini recede briç oynamak kabildir. 
dikerek di!lerini gıcırdattı. Sonra - Bitti -
yarı hiddet, yarı alayla haykırdı: 

- Nogaylar, Batkırdlar, Kmmh
lar ne olacaklarrnıf. Diyordunuz • 

- Birleıecekler ... ve .. 
(Arkası var] 

YENi NEŞRiYAT 

Türkiye Turlng kulUbU 
ne yapll ? 

Türkiye Turinı ve otomobil kulü
bü 90ll on yıllık çalıpnıwnnı özeten 
küçük fakat enterean bi~ kitap neı
retmittir. Memleketimize gelen eey
yab)ann ve bxaktıklan paranın mik
tannı cöateren bu küçük eeeri 1rari
lerimize tavsiye ederiz. 

GUzel pijama müsabakası 
Bir kaç baftadanberi Adada bir 

çok eilenccler düzıca Adaları gü
zeüqtinne kunımu bu hafta da bir 
kır bak>9u tertip e11nittic· Balo 13 
temmuz CU!narte.i ak§Ulll Büyükada 
JMna pa.rkında yapılacak ve saat 22 
de baflayacaktır. Bu balodaki eğlen
ce numaralarmı arttumak düşüncesi 
ile bir de pijama müsabakası yapıla
caktır. Bu naueabakaya bütün İatan
bulun tanınanı terdleri girecektir. 
Mükifatlar verilecektir. Baloya ci
vardan &elnıeyi temin için Adadan 
gece geç vakit d&Uı vapurları da 
peylenmiıtir. 

Lokomotif, hızını alammııı ve ö
nüne kattığı diğer 'Y&&ODU biı' hayli 
sürmü§, onu da yoldan ç11rararak de· 
virmiş, hem deoiz, laem .ara yolunu 
kapamı§tı.r. 

imdat latenlyor 1 
Katar dm.durulmu!· vui~t. ~ 

panyaya bildirilmirtir. ~den 
gönderilen imdat vagonu. bir buçuk. 
iki eaat içinde bahçeye devrilen .... 
gonla uğrapuyarak kara ~ .deab 
yollarını temblemif, ancak ild aM 
80llra yol açılabilmip. 

M üudeme, ,ol u.tünde bttlnna 
bütün ucrakJ .. baber YeriJmif, 2 Dil 
maralı aemplon eır..p.i. 44 ~ 
lı banliyö treni, bulundukları __. 
yonlarda durdunılımqtıur. Ancak İ• 
ki saat kadar sonra bu katarlar bao 
rekete geçebilmit ve eefedere telini 
batlanabilmittir. 

Şimencliferc:ıiler acauncla kara yo
lu denilen yol, dün akpma kadar da 
açılaınam'f, tcmi.denememiı " bu 
yoldan seyıiiaef ere imkin bulunma• 
mııtır. Dün -.hun itibaren biitiiD 
seferler, açık olan daıU yoWe ya• 
pılmışt ... 

Evlere doinı dnrilen neon da 
orada bulunm binalara oldukça çok 
zarar vermit*· ilam dw.nıııaki tiç 
evin zaran kaydedHmiye cici• de • 
reccdedir. Bu evlerin, maça ckmar
lan yıkılmıı. bahçe parmaklılmn 
lr.opamf, beton bahçe dlwarlarş lllnp 
olmuftm'. 

Dün IM>ah, bu evlerin wziyeti ı. 
kibten feddi. Bahçe pencerderi U. 
tüne, ikinci kattaki balkonlara ka -
dar kömür dolu olan bahçeler, kum
panya tarafmdan ıönderilen amele
lule temizlettirilmit. fakat seç ftk
te kadar bu çal'P.»" deftlD etmit, ar· 
ka&ı abnamamıatır. 

MBfettif ne diyor? 
Hidi.se bakltmıda fikrini eoran biı' 

muhar:ririmize müfettit Şeımettiın 
vaziyeti aah etmif •e demiftir ki: 

••- Kazanm hakiki sebebi bir ma
nevra hatasıdır. Bu tili bat, vagonlar 
için manevra hatbclır. Bu vagonlar, 
hazan durmaz, hattın bulunduğu yer 
rampadır, kayabilir. nan akpm
ki kazanın da bayle bir kaymadan 
husule pldifkıi tahmin edİJOl"UZ. 
Fakat fennf tetkikler ft tabldbt 
bitmedikçe bidisede IUÇlu oklp ol· 
madıiı llakkında bir fCY -6ylene • 
mez. Eğer bu çarp ..... ihmali o -
tanlar varsa ıüpbem ki cculu.dm
brlar.> 

Ev yıkıhyor glbil 
Hadisede en çok zarar cöreo M.• 

line, Mıgırdıç ve Gü1innn evleridir. 
evleridir. 

Hidi.se hakkında Meline diyor ki: 
c- Hep beraber yemek yiyorduk. 

Birdenbire bir güriiltil oldu. Ev yı
kılıyor zannettik. Kap_ılan açtık, y~
zümüze doğru kara bır duman gelı
yordu. Neye utradıfımuı ptırau§
tık. Kapıyı açtık. Fakat dıpn çık -
manın fmkinı yok. Kömür, bahçeyi 
dolduınnut··· Sabaha kadar uyuyama 
dık. Halimizi göriiyonuau.> 

l_K l_R_M l_Z l_V_~_T ~-! r_~A-~ _] 
DiZ, &eri gönderin: dilenciler bakı
meTi direktörü, çocult:lanna eğitmen
lik etmesi için yılda sekiz yüz fıanJc 
veriyor. Beni sorarsanız hamd olsun 
iyiyim, bapma inen yumruğa alqma
ğJ çalışıyorum. Vale et me ...._ 

Abbe Pirard imz4ya gelince sesini 
büsbütün hafifletti ve Cbeı.. adım 
içini çeker cfbi .okudu. 

,özüktü~ünü farketti. Ağaçlara bak· 
tı; aankı eski bir dost görmüt gibi 
içi açıldı. Dönünce abbe Pirard ona 
sordu : 

- Laq'*iw linpam la6-.? 
(Utince bilir misin?) 

- ita, pat., optime (evet, pek iyi 
babam). 

Mıiırdıçm evinde obanm SirYUt 
ta littyal di.Riinin evin üzerine _. 
aıl dÜ§t\i&ünü anlatıyor: 

- Şimdi bana cevab verecek ka· 
dar haliniz var Dil? 

Jullen zayi( bir sesle ~ 
- Evet, Monsieur, dedi 
- Hele şükür ! 
Kara cübbeli herif yan doğrulmuı 

•e sinirli. sinirli, sam masanm çek
mesinde bir mektub arıyordu. Çekme 
cıcırtı ile açıldı. Mektubu buldu, tek
rar yerine oturdu ve Julien'e, kalan 
bir paraçacık canını da almak ieter
ınit ıibi bakarak : 

Sizi bana M. Chflan tavsiye edi
yor, bu paskapoeluiun en iyi .. curf" 
ai o idi, otuz yılhk dostumdur, onun 
kadar iyi, temiz adam görmedim de· 
Mm yalan olmaz. 

Jullen, seai titriye titriye : 
- Demek M. Pirard'm bl'fl'llllda 

olmak ıerefine nail oluyorum. dedi. 
Medrese direktörü yan öfke, yan 

alayla kanpk bir bakıtla ıüzerek : 
- Öyle olu gerek r dedi. 
Xüçülr cözlerinin panltıaı bir kat 

daha arttı ; dudaklanıuıı yanındaki 
adaleleri de kendiliğinden bir çekil
di. Şimdi o, avladıgı hayvuı nasıl 
parçalayıp yiyeceğini zevkle dfitünen 
bir kaplanı andınyordu. Kendi ken· 

• 

dine söylenir gıöi: 
- Chelan'm mektubu ima. dedi. 

lntelliıenti paucı. ( 1) : bu zamanda 
ne kadar kısa yazarsan o kadar iyi. 

Sonra yüksek aeale okudu: 
.. Size bizim perois•'- (2) Juli· 

en Sorel'i ıönderiyorum.onu ben vaf 
tiz edeli yirmi yıl kadar oluyor; ba· 
ba11 zengin bir kereateddir ama oi· 
luna para vermez. Jullen. Tann ba· 
ğmda kendini ghterecek bir i!çi ola· 
caktır. Hafızası. zekiaı Jat değildir, 
düpccsi de yerindedir. Heveti ıe
çici delil midir? yürekten midir?,, 

Abbe Pirani Julicn'e bakıp tatmıl 
ıibi bir tawrla : 

-Yir*tealdedL 
Ama balaflan timdi deminki ka· 

dar insanlıktan. merhametten uzak 
değildi. Sesini hafifletip bir kere da
ha: "Yürektal., dedi ve yine mek
tubu okumaia baf1adı: 

.. Jullen'i medreseye parasız alma
nızı rica ediyorum: lazımgelen llD&Ç· 
lan gcçiı ıp bu lutfa layık olduiunu 
&81terir. Ben ona biraz dinbiJ&i~ 
öğrettim, Bonuetıerin, Amaud'la
nn, Fleury'Ierin yolunda dinimizi öğ 
rettim. Siı i§inin uyıun bulmana-

- o rahat, dedi; cerçekten bu 
milkafata liyıktı; hemen Tann gere· 
kinci bana da nasib etsin ! 

G5zlerini ıÖğe kaldırıp ıstavroz çı· 
kardı. Bu kutsal hareketi ıörünce 
Julien, bu binaya girdiğindenberi 
tüyleri diken diken eden o derin ür
permenin azaldığını hiuetti. 

Abbe Pirard biraz durduktan aon· 
ra sertçe, fakat kötülük ıöstcrmiycn 
bir tanrla: 

- Burada papasbğa, o mübarek 
yola cinnete sabfan üç yüz yirmi 
bir kiti Yar; bunlardan ancak yedisi. 
sekizi bana abb6 Cbelan gıöi kimse
lerce taniye edilmiftir; demek ki 
siz bu üç yüz yirmi bir içinde dokL'· 
zuncu olacaksınız. Fakat benim hi
mayem ne bir yüz vermedir, ne de 
bir zaaf; daha çok dikkat edeceğimi 
ve kötü hallerinizi daha sertlikle ce
zalandıracatımı ıösterir. Hadi ıu 
kapıyı kilitleyin. 

Jullen yürümek için kendini sıktı 
ve bu sefer diltmeden yüriiyebildi. 
1C:ıpmm yanındaki pencereden kırlar 

Julien biraz kendine gelmitti. Bu 
sözüne !-kınayın, yarım saatten be
ri "M. Pirard'a iyi diye deiil, kötiil~ 
rin kCStiiıU diye bakıyordu. 

Artık hep latince konqtular. Ab
W'nin bakı!larmda bir tatlılık beli
riyor, Jullen de sWnin buluyordu. 
'"Ben de onun bayle faziletli bir adam 
gibi cözükıneaine ltanmalda çocuk
luk ediyonun t diye düftlndtl: ba 
adam da M. llaslon gibi aUalan bi
ri olacak.,, Julien, pmrumın hemen 
hemen hepsini çiamelerine aaldadıiı· 
nı dUtünüp içi rahatladı. 

Abhf Pirard Jullen'i dinbiJ~
den smaça çekti ve onun bilcıainia 
cenitlitini 16rUp hayret etti. Hele 
lncil'cfen aormafa bqlayınca dalla 
çok pftı. Fakat kilise Babalan'nm 
doktrinlerine ıeçince cördü ki Jull
en aain' Jirome'un, saint Augustin' 

(1) Arif olana uaa söylenmez. 
(2) Paroiue: bir cııre'nin balrtıiı daire. 

mahalle. 
[Arkası var] 

N.ATAÇ 

Part;a1anan vaıon1ar, lalçe1ere tda 
/ayan tehr/elcler 

c- Sokak mtündeld odada oturu
yorduk. Biliyonunua bizim ev, tam 
sinyal direğinin bulunduğu yerde • 
dir. Makasın tam kaqıamdayu. 
Tren, ngonu bizim bahçeye doğnı 
atarken ainyal direğine takılan n • 
goa evimize pek yUklenemcmiı ama. 
direği lmmıt. Gece, sinyal direği o
lanca hızile, ağıdığile eve vurunca. 
yer yerindM oynadı zannettik. Kork 
tuk. Balkona k()fUDCa ne görelim? 
Bir vagon bappğı olmuş, ~kerlek
leri havada.- Sinyal dircii bizim e-.,... ~-~ ™· ela dinıtin tie -tun e.: yı .bıaDer vez;_aucı:r, pı~ 
l•, *ıaüacder. mllfeltifler .&eldi.. 
Korkudan µyuyuıudık. Hattl bu tos 
topraktan nefes te alamıyorm.> 

Zarar ne kadar? 
Düa, -.balıtan akpma kadar bir ta 

raftan yolun açılmau i§leriae clenm 
olunmu!, bir taraftan da bahçelere 
dolan kömürler kumpanya tanfm • 
dan ıönderileıı ftpalln dolc:huıW 
mu!tW'· 

Otleden 90l1ft vaka yerine gelen 
demiryolu miifettiıleri temizleme i
tine neza.Rt etmitlu ve tahkikatla 
meffUl oı.matı.rdu. HidMc olunıca. 
Kumkapı merlııealndc '"llriniat Ha
lil 'Ye ıef tren Süri .-gıaya ~ • 
mltlen!ir. Kazada aıea. ,...ıanao 
yoktur. 

Pelia, emmyet tedbirleri a1mq. ay• 
rıca b8t boyuna bir k.omi.er w clöıt 
polis nöbetçi bırakmqtır. 

.Evlerin yıkım dunr, kınlan ka
pıları ile ..U bmuet zara.nn miktarı 
1000 lira .be de kumpanyanın zararı 
(15000) lira lıııadardır. 

Hadiae etrafında tahkikat ve te~ 
kikatıa potiıl ve kumpanya milfettir 
Jıeri iki taraftan de~ etmcktedİI"' 
ler. llliiAdemıcde ihmali ı~ 
ccaaı.ndırılac:alrlardv. 

Yllzme rekoru 
Detıoit (Amerika) 9 A.A. -

likü Raif F1-pı 6zs0r (ee 
ytlrifle llO yvda meufe dUJl,. 
korunu ıo dakika, 7 6/10 ...U 
kumqtır. 

Bundan önceki dünya rekof'l 
dakika ıs 4 /10 saniye ile t 
lledka'nm tb:uiade idi. 

B 
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A YDALI BiLGiLER 
BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: "..'üzme .'.!ersleri. Bayan Azade 
rcan. 18.50: Pu.nsızca ders. 19.10: 
ns musikisi (Plik). 19.50: Monolog: 
yan Halide. 20.10: Ro.:ferans. 20.30: 
iıdyo caz ve tanıo orkes~:-ası. Tiırkçe 
zliı eserler. Bayan Birsen . .;~ 30: Son 
herler, borsalar. 21.40: Gitar sO<I:. Ma

Paradi. 22: Muhtelif plak neırıya~ 

BU kreş 
13-15: Gündüz plik yayımı ve duyum
r. 18: Hafif orkestra muziği. 19: Du
mlar. ı 9. 15: Konserin süreği. 20: Sö~

r. 20.20: Çırt keman ve piyano konserı. 
O.SO: Sözler. 21: Sozlcr. 21.15: Oda mü· 
'ği. 21.45: Şarkılar. 22.05: Operet popu
'leri. 22.30: Duyumlar. 22.40: Konserin 
tireği. 23.15: Yabancı dillerle duyumlar. 
3.35: Knnserin süreği. 

• SİNEMALAR 
TİYATROLAR 

Tan : Serbest Ruhlar. 
Melek : Madam Battırflay - Şanghay 
Ekspresi. 
Şık : Muhabbet dellalları - Son Tay
yareciler. 
Elhamra : Dul nişanlı - Garsonlar 
şahı. 
Yıldı" : Gizlenen iztıraplar - Son 
Alkazar : Alk Beldesi - Vals mu
harebesı. 
Mlili : Makınalı adam - Vals muha
beresi. 

BORSA 

9 Temmuz SALI 

PARALAR 

Alıt Satrı 

Sterlin 617,- 622,-
Dolar 124,- 126,-

20 Fransız franıı 166,- 169,-
20 Liret 200,- 202,-
20 Bclçıka Franıı 81,- 83,-
20 Drahmi 22,50 24.-
20 Isviçre fr • 814,- 818,-
Florin 81,- 83,-

20 Çek Kron 98,- 100.-
Avusturya ıilin 21.50 23,-
Mark 40,- 42,-
Zolti 22,50 24,50 
Penıo 23,- 24,50 
20 Ley 14,- 15,-
20 Dinaı 52,- 54,-
Y cn 31,- 32,-
1sveç Kuroır 30- 31.-
ı\ltm 936:- 938,-
Mecidiye 58,- 59.-
Banknot 228,- 230,-

ÇEKLER 

'Paris üzerine 
İngiliz lira1>1 
Dolar 
Liret 
Belga 
lsvıçre frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak. kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Marlc 
Zloti 
Penıc. 
Ley 
Dınar 
'Yen 
Çernovetı 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Kapanq 

12,03,50 
623,-

0,79,75 
9,68,50 
4,72,80 
2,43,58 

63,76,30 
1,17,18 

19,09,85 
4,22,60 
5,81.43 
1,97,80 

4,21.r-
4.51,40 

63,77,55 
34,96,33 
2.71.30 

10,98 
3,U.-

lı Bankası Mü- 90.-
.. " N. 9,50 
.. ,. H. 9,70 

Anadolu 3 60 25,60 
Anadolu 3 100 42,50 
Şırketiham:re 16.-
Tramvay 28.-
Bomonti - Nektar 8,15 
Terltos 16,-
Reji 2.60 
A.slan çimento 9.95 
Merkez Bank&11 57 ,55 
Osmanlı Bankası 24,-
Telcfon 11,25 
İttihat deiinnencililr T.A.S. 8,50 
Sark I1etirnıenleri 0,80 
Sark merkez ecsanesi 3,90 

~ ipek : Gene a~k beldesi - Kerim Ra
canın oğlu. 

~ Kadıköy Süreyya : İlk yaz şarkrsı -
Kokaraça. 

~ Oaküdar Hale : Kedi ve Keman. 
Jt. Sümer : Kayıp çocuk - Bekarlığa 

veda. 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler !iunlardır : 
Sirkecide Ali Rıza - Alemdarda Übeyd -
Lalelide Srtkı - Küc;Likpazarda 
- Aksarayda Ziya Nuri - Şehzadebaşm
da Hamdi - Samatyada Teof'los - Şeh
remininde Nazım - Karagümrükte Arif 
- Buyükadada Mehmet - Heybelide Ta 
naş - Bakırköyünde Merkez - Fenerde 
Emiliyadi - Haskövde Yeni Türkiye -
Kasım paşada Yeni Turan - Mod•da Faik 
İskender - Beşiktaşta Recep - Galatnda 
Karaköy - Taksimde Della Suda - Tak
simde Erutğrul - Yenisehirde S. Baru
nakyan - Şişlide Nargileciyan - Eyuptc 
Hikmet eczahancleri. 

L 1 M AN 
HAREKETLERİ 

Dün limanımıza gelen varıurlar : Kara
Bigada 6 da Bartın, Ayvalıktan 9,30 da 
Kemal, Bartmd:ın 13 te Antalya, Mudnn
yadan 17 de Tayyar. 

Dün limanımızdan giden vapurlar : İz
mite 9 da Kocaeli, Mudan~aya 9 da As~a, 
1skenderiyeye ıı de tzmır, Karadenıze 
20 de Aksu. Bandırmaya 21 de Saadet. 

Bugun limanımıza gelecek vapurlar : 
Bandırmadan 6,30 da. Gülnihal, Mersinden 
9 da Çanakkale, 1zmıtten 16,IS te Kocae· 
li, Mudanyadan ı 7 de Asya. 

Bugun limanımızdan gidecek vı,purlar : 
Mudanvıwa 9 da Bartin, İzmite 9 da Ay. 
ten, B , ,a 19 da Antalya, Avvalığa 19 da 
Kemal, Kara Bigaya 20 4e Mersin. 

• DAVETLER 

İstanbul Halkevinden : 
Galataııarayda 18 temmuzda açılacak o

lan Yerli Mallar sergisındc geçen sene ya
pıldriı gıbı bu sene de Evimıı: Soy:sal Yar
dım şubesi tarafından yoksul kadınların 
el işlerim satmak ve bu suretle kendileri
ne soysal yardnnda bulunmak için bir 
paviyon hazırlatılmaktadır. Evlerinde el 
işlerini yaparak bunları satmak suretile 
seçimlerini temin eden yoksul Bayanların 
her salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
Cağaloğlunda Halkevine el işlerini getir
meleri. 

$işli : Beyoğlu, Üsküdar, Kadıkoy, Be
şiktaş, Şehremininde bulunan ve el işlerini 
vermek istiyen Bayanlarm civarlarındaki 
Halkevlerine müracaat edebilirler. 

ESKİ OSMANLI İMPERATORLU
GUN TAKSİME UGRAMIŞ 

DÜYUNU UMUMiYE MECLiSi 

Paris 8 Temmuz 1935 

J.~ Agustos 1 Y2Y tarıhHlde tedıye
ye vazedilmi§ olan yilzde S 1928 se
nesi eski Osmanlı İmperatorluğun 
hazine bonolarının konsolit tahville
rine aid 1 ve 2 numaralı kuponların 
13 Ağustos 1935 tarihinde müruru 
zamana uğrıyacağı alakadar olanlara 
hatırlatılır. Hamiller, işbu tarihden 
evel, muhtelif piyasalardaki tediye 
servisile mükellef müesseselere mez
kur kuponları ibraza davet olunurlar. 

7 inci icra memurluğundan : Bir 

borçtan dolayı mahcuz bulunup pa

raya çevrilmesine karar verilen ve 60 

lira kıymet takdir edilen 4 adet bii
fe 13-7-935 cumartesi günü saat 9 

dan 1 O a kadar çarşı içinde Yor

gancılar caddesinde 43, 45 sayılı 

dükkanda birinci açık artırmaya çı

karılacağından talihlerin gün ve saat 

ta mahallinde bulunacak memura 

35-2218 sayı ile müracaatları ilan o

lunur. (12767) 

ZA Yl - 3223 sicil numaralı şoför eh 
liyetnamemi zayi ettim. Yenisini çı
karacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Bedri 

- - ..., 

RADIO SAL TS ! • 
ıle çabucak 1reçecektir 
Hemen bugünden bir kutu 
alınız ve ak,amları deru- ı • 
nuna kafi miktarda koya
caj'ınız Radio Salta ile bir 
ayak banyosu yapanız. 
Kat'i bir tedavi buluna
cak, ayaklannız hafıflı

yecek, sancı ve fİfk•nlık

ler zail olacakbr. Bütün ıı 
p 

eczanel~rde aahhr. I! 
..J 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedelleri ile mikdarlan aşağıda yazılı 
lastik malzeme 5-8-1935 tarihinde pazartesi günü saat 
J 5.30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 1480.65 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadı
ğına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 
ı 4,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme dai
resinde dağıtılmaktadır. ( 3820) 

32 Kalem lastik malze Muhammen bedeli 19742 lira. 
5119 

Muhammen bedeli ile mikdarı aşağıda yazıh Balata 
kayışları 6-8-1935 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulu 
.le Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 641.25 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
·se girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanna
me ve teklifler ile ayni gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
1csellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada Malzeme 
dairesinde dağıtılmaktadır. ( 3821) 
Balata kayışı 100 m/m 1400 metre) 

" " 120 " 1000 " ) 
Muhammen bedeli 

8550 lira 
5120 

Muhammen bedeli 59280 lira olan ilaç ve tıbbi mal
zeme 25 Temmuz 1935 perşembe günü saat 15,30 da 
kapa1r zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4 214 liralık muvakkat te
minat 1le kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri la-
zımdır. . 

Bu işe ait şartnameler 295 kuruş mukabilinde An
kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 3891) 

------------------------------------
'EVKAF rv1UDIRIYET1 iLANLARI 1 

ı - Beyoğlu Katip ' Mustafa Çelebi Telgraf S. 
13/19 No. ev. 

2 -· Feriköy Ayazma S. 41/14 No. ev 
3 - Be~iktaş Şenlik dede Y eniyol 4 N o. ev 
4 =---Buğaziçi Paşabahçe :Yeniyol 72/2 No. ev 
5 - Anadoluhisarı Yeni Göksu 7 No. ev 
6 - Buğaziçi Kandilli Bahçe aralık s. 1 No. ev 
7 - ,, ,, ,, S. 3 N o. ev 
8 - ,, ,, Mektep S. 28 No. ev 
9 - Kadıköy Zühtü paşa Tahtaköprü 14 No. ev. 

1 O - Kadıköy Osmanağa Hasırcı başı S. 1/3 2 N o. ev 
1 ı - Üsküdar İhsaniye Çiçekci S. 4/6 No. ev 
12 - Üsküdar Tenbel Haci Mehmet Sarmaşık çıkm.~zI 

11 No. ev 
13 - Üsküdar Ahçıbaşı Mektep S. 1 No. ev 
14 -- Kızıltoprak Zühtüpaşa Tahta Köprü 51 No. ev 
1 s - Tophane Süheylbey 1 No. Mektep mahalli 
16 _ Hocapaşa Emirler tramvay C. 61 No. sebil ve oda 
17 - Galata Sahkulu Kulekapısı .22;1 No. dükkan 
18 - Galata Sultan Beyazıt Yenışehir 38 No. dükkan 
ı 9 -- Feriköy Akasya S. 14 N ~· baraka 
20 - Nişantaşi Mutadiye camı yanında 43 No. dükkan 
21 -- Kuzguncuk İcadiye C. 31/33 No. bahçeli gazino 
22 - Haydarpaşa İbrahimağa ı.? No. muvakkithane 
2 3 - Mollagurani Top kapı C. dort adet dükkan 
24 - Buğaziçi Paşabahçe Çinar S. 1 No. gazino 
2 5 Kadıköy Caferağa Beyazıt Kethüda cami altın

da 18 N o. dükkan. 
26 - Kadıköy Caferağa Muvakkithane S. 55 No. 

mağaza 

27 - Üsküdar Gerede Yenicami avlusunda 92 No. yağ 
mağazası 

28 - Üsküdar Kısıklı Cami yanında 2, 4, 6 No. kah
vehane 

2 9 - Üsküdar Karacaahmet cami altında 3 7 6 / 3 7 8 N o. 
iki dükkan 

30 -·Üsküdar Murat Reis Silahtarağa bahçesi S. 56 
No. kulübe 

31 - Tophane Çavuşbaşi Topçular 398/3.90 No. 
dükkan 

32 - Kabataş Dolmabahçe C. 199/207 No. dükkan 
33 - Kabataş Dolmababçe :01;209 No. dükkan 
3 4 - Beşiktaş Vapur iskelesınde 2 1/2 3 No. dükkan 
3 5 - Eyüp Rami köyünde 44 N o. dükkan 
36 - Kızıltoprak Zühtüpaşa Tahtaköprü 55 Na.dükkan 
3 7 - Bahçekapı 4 cü Vakıf Han 1 ci katta 19 No. oda 
38 - Çakmakcilar Valde hanında Valde han 2 ci katta 

93 No. oda 
39 - Galata Fenneneciler 144 No. Methalden girilir 

bir oda ve ayrıca iki odanın 7 de beş hisseleri. 
40 - Buğaziçi Kireçburnunda iki adet set mahalli 
41 - Kumkapı Kürkçübaşi Süleyman ağa Taşçilar S. 

14 No. arsa. 
Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi mayıs bitimine 

Beşikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler 

Diş macunu kullananlar bir ~ok 
tecrübelerden sonra neden daima 

R!DYltiN 
de karar kllıyorlar 

ÇÜNKÜ RADYOLU~: 

e Dişlerde ( Küf eki - T artre ) 

husulüne imkan bırakmaz Mev

' cut olanları da eritir. 

e Dişlerin mine tabakasını çizip 

hırpalamadan temizler ve parlatır. 

e Ağızdaki mikroplan 0/0 100 

kat'iyetle öldürür. 

e Di, etlerini besler, diş eti 

hastalıklarına mini olur. Ağız 

kokuıunu keıer. 

.. 
Sizde RADYO LIN Kullamn1z. 

j İnhisarlar Umum Müdürlüğü~den : 
Evvelce ilan edildiği veçhile levazım ve mu ayaat su

bemiz 12-7-935 tarihine rastlayan cuma günü Kabataş .. 
daki yeni binasına nakledilecekdir. ~ .. . 

Yeni binadaki telefon numaraları aşagıda gosterıl
mişdir. Cuma günü zaruri olarak muamelat .ta~!l .~dile
ceğinden iş sahiplerinin 13-7-9 3 5 cumart_esı gum.~n.d~n 
itibaren yeni binada işlerini takib edebıleceklerı ılan 
oJunur. (3857) 
Levazım ve 'Mü bayat Su besi Müdürlüğü T 4 9367 

M .. d.. M . liai 493 c;7 ,, ,, ,, ,, u ur uavın b ,, .. 

" " " 
,, "Dahili ve Harici ,, 49358 

Mübayaat Şeflikleri. 
5181 

lstanbul Komutanhgı Satmalma Komisyonu ilAnlar1 1 

Hadımköyündeki birlik
lerin ihtiyacı olan ( 1 2 O) 
ton un kapalı zarfla eksilt
meye konulmuşdur. Unun 
beher kilosuna tahmin edi
len bedel 12 kuru-; 50 san
tim olub 'halesi 16 Tem-
muz 935 salı günü saat 16 
dadır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel Fındıklıda 
Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye gi
receklerin ( 1 12 6) liralık 
ilk teminat mektubu veya 
makbuzu ve 2490 sayılı ka
nunun 302 ci maddelerin
deki vesikalarla birlikde 
teklif mektublarını b e 1 l i 
g''-., ve ihale saatından en 
az bir saat evveline kadar 
Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 3 6 2 2) 4983 

*~* 

Kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan Çatalcadaki birlik
ler hayvanlarının senelik 
ihtiyacı olan ı 08 ton arpa 
veya yulaftan hangisi da
ha ucuz teklif olunursa u
cuzu tercihan alınacakdır. 
Arpanın bir kilosunun tah
min bedeli ( 5) kuruş yula
f m bir kilosunun tahmin 
bedeli 5 kuruş 50 santimdir. 
İhalesi 1 6 temmuz 9 3 5 sah 
günü saat 15,30 dur.Sartna 
mesi Fındıklıda Satınalma 
Komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ar
pa ıçın ( 406) yulaf için 
( 446) liralık teminat mek
tubu veva makbuzunun ve 

2490 sayılı kanunun 302 ci 
maddelerindeki vesikalarla 
birlikde belli gün ve saatta 
ve ihale saatından en az bir 
saat evveline kadar teklif 
mektublarını Satınalma 

Komisyonuna vermeleri. 
(3623) 4984 

*** 
Hadim köydeki Kıt'alar 

ihtiyacı için açık eksiltmeye 
konulan 3000 kilo koyun e
tinin ihalesi 12 temmuz 
1935 cuma günü saat 15 
dedir. Beher kilosuna tah
min edilen bedel 3 8 kuruş
tur. Şartnamesi Fındıklıda 
satın alma komisyonunda 
her gün görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin 86 lirahk 
ilk teminat makbuzlarile 
birlikte vaktından evvel ko
misyonda hazır bulunmala
rı. (3824) 

5137 
* * .. 

Çatalca ve civarındaki 
birlikler ihtiyacı olan 45000 
kilo patatesin 5400 kilo ku
ru soğan 25-7-1935 per
şembe gürı.ü saat 15 de a
çık eksiltme ile alınacaktır. 
Patatesin beher kilosunun 
tahmin fiatı yedi kuruş elli 
santimdir. Kuru soğa.nın 
Dokuz kuruştur. Şartna:rpe
si her gün komisyonda gö
rülebilir. İştekfilerin 290 li
ralık ilk teminatlarile bir
Jikte vakti muayyeninde 
Fındıklıda komutanlık sa
tın alma komisyonuna gel
meJeri. ( 38.Ci 1) 

denJiı kiraya verilmek üzere arttırmaları uzatılmıştır. 
İstekliler 11 Temmuz 935 perşembe günü saat 15 e 
denliı Evkaf Müdiriyetinde varidat kalemine gelmeleri. 

(3883) 
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Bu kelimeyi iyi belleyinizl 

Bu gün ~!zd.e bulunmayan her şeyi ..... 

SEKSULIN de bulacaksımzl 
• KUTUSU 200 Krı;. 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

Istanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Niğde garnizonunda bu -
lunan kıtaat hayvanlarının 
jhtiyacı olan 365.000 kilo 
kuru ot kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen bedeli 18250 lira -
dır. İstekliler şartnamesini 
her gün komisyonumuzda 
görür ve bedelsiz ' alabilir -
ler. İhalesi 22 temmuz 935 
pazartesi saat 15 te Niğde 
eksiltme komisyonunda ya -
pılacaktır. Teklif mektup
ları ihale günü saat 14 te ve 
rilmiş bulunmalıdır. Muvak 
kat teminat miktarı 1368 
lira 7 5 kuruştur. ( 46) 
(3 701) 5084 

5-7-1935 cuma günü iha
lesi yapılacaK olan 24840 
liralık sığır etine mezkur 
gün verilen fiyat yüksek 
görüldüğünden yine kapalı 
.zarfla ihalesi 25-7-1935 cu
martesi saat 1 7 ye bıra
kılmıştır. İlk pey 1853 lir.a
dır. İsteklilerin Vize Satın
alma komisyonuna gelmele
ri. ( 6 7) ( 3 8 9 6) 

* * * 
5 Temmuz 1935 cuma 

günü yapılacak olan 6690 
liralık Vizenin odununa ve
rilen fiyat yüksek görüldü
ğünden kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. İhalesi 25 
Temmuz 1935 cumartesi 
saat 17 ye bırakılmıştır. İs
teklilerin Vizede satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(66) (3897) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma Ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Tıb Talebe Yurdu için : 

900 metre paltoluk ku
maş 

Akliye hastanesi için : 
200 adet karyola 

10000 metre kalın tarsus 
bezi 

Çocuk hastanesi için : 
1000 metre patiska 
l 700 ,, Amerikan bezi 
1100 ,, kefenlik bez 
300-400 ton kriple ma

den kömürü 

Talimini Fi. 
440 K. 

1250 
29 

50 
29 
42 

1450 

M. Garanti 
297 Lira 

187,50 
217 ,50 

109,28 
435 

Eksiltme tarı.fi ve şekli 
19-7-935 S.16 açık eksiltme 

19-7-935 S.16 açık eksiltme 
19-7-935 S. 16,30 açık ,, 

'19-7-935 S. 16,30 açık ,, 
26-7-935 S. 14 kapalı zarf 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünder 

1 - Mektep tali ve yüksek olmak üzre beş yıllıktı! 
Yatılı ve bedavadır. Gayesi tecim gemilerine kaptan ,re 
makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe ahn1
'' 

Bunların orta mektebi bitirmiş olmaları ve yaşları oıı 
beşten küçiik ve on dokuzdan büyük olmamaları şartl1' 

. <lır. 
3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma giit1' 

leri mektebe baş vurulmalıdır. 

Yukarıda yazılı Sıhhi l\1üesseselerin hizalarında gösterilen ihtiyaçları olbap
taki şartnameleri veçhile eksiltmeye konmuştur. 

4 - İsteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazaca~' 
lan istidanamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıt13' 
rım, mektep diplomalarını veya tasdikli diploma suret' 
!erini ve polisce tasdikli iyi hal kağıtlarını ve velilerinİt1 
izahlı adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesikalı~ 
fotoğraflarım iliştirmeleri ıerektir. 1 - Her. bir.inin mikdar, nevi, tahmini fiat, muvakkat garanti ve eksiltme tarih 

ve saatler.ı ıle .. eksiltme şekilleri hizalannda gösterilmişdir. 5 - Yazılma işi 6 Eylül 1935 cuma gününe kadal'' 
dır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o günü saat 9 d3 

kendilerinin mektepte bulunmaları gerektir. (37880 
2 - Eksıltme ışı : Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki Komisyonda 

yapılacakdır. 
3 -Her birine aid şartname ve nümuneler aid oldukları Müesseselerden bedelsiz 

olarak almacakdır. Milli Saraylar müdürlüğünden: 
4 - Eksilt~eye gireceklerin belli gün ve saatten önce girecekleri işe yeter mu

va~kat garantı makbuz veya banka mektublan ve cari seneye aid Ticaret Odası 
vesıkalarıle Komisyonumuza müracasltları. (3581) 4955 

1 - Milli Saraylar Müstahdemleri için yaptınıaca~ 
yüz on sekiz takım resmi elbisenin beyenilen kumaştat1 
sartnamesine ve nümunelerine uygun olarak imali açı~ 
eksiltmeye konmuştur. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
2 -\Eksiltme gününe kadar (Pazardan mada her 

gün) saraylar idaresine müracaat edecek olanlar mevctlt 
nümuneleri görebilir. Ve şartnameden bedelsiz olara~ 
birer dane alabilirler. 

D . No: Semti ve mahallesi Sokağı Emlak Noı Cinsi ve hissesi 

852 Beyoğlu Çukur Cuma 

934 Eminönü Ahi Çelebi 

3353 Bosta cı Çatalçc§mc 

3728 Kumkapı Şeyh Ferhat: 

4384 Mercan Daya Hatun 

4453 BüyükçarJı 

5080 Üsküdar Yenimah•lle 

5501 Galata Kcmanke§ 

5513 Kadıköy Caf erağa 

5851 Galata Yenicami 

5854 Büyükçarşr 

6020 Beyoğlu Küçük Pangaltı 

Ağa Hamamı ve 
Altı Patlar ve 
Çukur Ali so
kakları 
Taşcılaı: 

Çatalçe me 

E. Musalla 
Y. Hayriye 
tüccari 
Çakmakcılaı: 

Cevahir bedes
tanr ve Kolan· 
cılar kapısı 
E. Papas 
Y. Seliimct 

Yüksek Kaldı-
rım cad. Kara
köy Palas kar
şu;ınaa 

Muradiye 

Zindan 

Basmacılar 

31-2 

E. 154 
Y. 4 

E. 15 Mü. 
Harita 86 

E. 53 
Y. 57 

10 

3 

E. 54 
Y. 60 

E.122-124 
Y.112-114 

Kagir apartman 
ve altında dük
kanın 3/ 80 his
sesi 
Kagir mağaza ve 
üstünde odaların 
3000/ 103680 His. 
209,50 metre ar• 
sanın tamamı 

Ahşap Baraka 
ve bağçenin 
1/ 2 hissesi 
Küçük yeni 
han alt katta o
danın tamamı 
Kagir dükkanın 
tamamı 

1350 Kapalı 1 

zarf ı 

S'IO Açık 
arttırma 

336 ,, 

300 ,, 

400 " 

2000 Kapalı 
zarf 

3 - Açık eksiltme Temmuzun yirmi ikinci pazartesi 
günü saat on beşte Dolmabahçede Saraylar müdürliiğil 
binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat yüz altmış liradır. Eksiltırıe' 
nin yapılacağı saatten bir saat evveline kadar Malırıii· 
diirliiğüne yatırılmış ve makbuzunun eksiltme komisyo· 
nuna verilmiş olması lazımdır. ( 3 7 71) 

_/ 

lstanbul 4 üncü icra memurluğunar'l' 

Emniyet Sandığı . 
Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli iic eh11 

Bağçeli ahşap 300 Açık vukuf tarafından tamamına 881 lira kıymet takdi; .rdİ' 
hanenin 3/ 20 arttırma len Ü sküdarda Altuni zade mahallesinde Haci İbrahim3' 
His. b 
116 No. dükka· 1760 Kapalı ğa sokağında eski 5 yeni 11 No. lu maabahçe bir köş1' 
nın havasını mü~- zarf açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 14-8-935 tarihİ' 
temil üstünde o- • ---..-.---~.1 .. -~" ~"ıa n.e ı:ıüsadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar bl' 
kan ve Royal Çu- rıncı arttırması ıcra edılecektır. Arttırma oecıeıı ~ıyırıel1 

E. 28 
Y. 35 

2-4 

E. Y. 41 

kulata fabrikası muhammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu ta'kdirde müşteriS1 

~~~i 1920180 his- üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranıtl 
Bağçeli Kagir 1644 Kapalı taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 1 S gün müddette 
~~:'s:~~n 1/ 2 zarf temdit edilerek 29-8-935 tarihine müsadif perşembe gii' 
Ah§ap iki dük- 390 Açık nü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılaca~ 
kanın 2/ 6 His. arttırma ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mıl' 
!:~!:,,~ükkanııı 300 .. hammenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
Bağçeli kagir 2688 Kapalı No. lu kanun ahkamına tevfikan ~eri bırakılır. Satı~ 
hanenin 2/ 5 his- zarf peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
sesi. 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkanlmrştır. İhaleleri 18-7-935 tarihine tcsa- muhammenenin yüzde 7 ,5 nispetinde pey akçesi ve'J
8 

• -liif eden Persemb_e_11_ü_nü saat o_n_dörtt~riir.Satıs miinhasrran e-avrrmübadil bonosiladır. milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunırı8 .. 

E . Bekci 
Y. Şafak 

E. 29-40 
Y. 41 

========= ======== ==============================--· ları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipO' 

* * * olup İstanbul komutanlığı lstanbul Cumhuriyet Müddeiumu
miliğinden : 

tekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sB' 
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife aaif 
olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tari' 
hinden itibaren nihayet 20 giin zarfında birlikte daire' 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haİdarı Taptı 
sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşması~' 
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzif1

' 

yeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bede' 
li müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat al' 
mak isteyenler 1-8-935 tarihinden itibaren herkesift 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttır1119 
şartnamesi ile 934 - 2767 No. lu dosyaya müracaat1

9 

mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olıl' 
nur. (3903) 

Açık eksiltmeye konulan muhasebe veznesine yatınl
Pmarhisarın 8500 kilo pa- ması. İştirak edecekler şart
tatesine verilen fiyat yük- nameyi okumak için kanun
sek görüldüğünden eksilt- daki vesaikle ve muayyen 
mesi 1 O gün uzatılarak iha- gün ve saatta vezne makbu
lcsi 15 temmuz 935 pazar- zu ile birlikte Hadımköyün
tesi saat 18 de bırakılmıştır. de askeri Satınalma komis
İlk pey S 7 liradır. İsteklile- yonuna gelmeleri. ( 61 ) 
rin Vize Satınalma komis- 1 ( 3 8 7 6) 
yon una gelmeleri. ( 68) * ~ ~ 

(3898) Hadımköyündeki askeri 

*. :ı: 
Hadımköyündeki Kıtaat 

hayvanatı için 3 5 ton arpa 
veya 25 ila 35 ton yulaf 26 
Temmuz 935 cuma günü 
saat 14,30 da açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Temi
nat akçası 138 lira olup İs
tanbul komutanlığı muhase 
be veznesine yatınlması. İş
tirak edecekler şartnameyi 
okumak için kanunda yazılı 
vesaikle ve muayyen gün ve 
saatte vezne makbuzu ile 
Hadımköyünde askeri sa
tınalma komisyonuna gel-
meleri. (60) (3875) 

Hadımköyündeki Kıtaat 
hayvanatı için 30-40 ton 
saman 2Q Temmuz 935 cu
ma günü saat 14 de açık 
eksilt me ile satın alınacak
tır. Teminat akçası 60 lira 

kıtaat için 6000 kilo patlı
can 5600 kilo ayşekadın fa
sulyesi 3500 kilo Barbunya 
fasulyesi'l 400 kilo bamya 
3000 kilo domates 26 Tem
muz 9 3 S cuma günü saat 
15,30 da açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Teminat 
akçası 162 lira 50 kuruş o
lup İstanbul komutanlığı 
muhasebe veznesine yatırıl
n1ası. İştirak edecekler şart
nameyi okumak için kanun
da yazılı vesaikle ve muay
yen gün ve saatında vezne 
makbuzu ile birlikte Hadım 
köyündeki askeri satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 
(62) (3877) 

Hadımköyde askeri Fırın 
ihtiyacı için 160 ton Fırın 
odunu 26 Temmuz 935 cu
ma günü saat 15 de açık 

İstanbul Ceza ve tevkif evleri hastaları için 31-5-936 
gi.inü akşamına kadar alınacak 4300 kilo ikinci nevi 
dağlıç etile 6520 kilo süt ve 24000 kase ~oğurt ayrı ayrı 
açık eksiltmeye konmuştur. İstekliler şartnanıeleri tatil 
günlerinden maada her gün yeni postahane binasında 
İstanbul Adliye levazım dairesinde görebilirler. Koyun 
etinin muhammen kıymeti 1849 lira olup muvakkat te
minatı 138 lira 67 dir. Yoğurdun muhammen kıymeti 
1320 lira olup muvakkat teminatı 99 liradır. Sütün mu
hammen kıymeti 782 lira 40 kuruş olup muvakkat te
minatı 58 lira 68 kuruştur. Eksiltme 19-7-935 cuma 
günü saat 14 de adliye levazım dairesinde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girecekler yukarıda Yazılı yer gün ve saatta 
toplanacak komisyona müracaatları ilan olunur. ( 3 7 3 7) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik kirası 15 6 lira olan Zeyrek de Zeyrek yokuş 
başında 7 odalı Baliliye medresesi açık arttırma ile 9 3 6 
senesi Mayısı sonuna kadar kiraya verilecekdir.İstekli o
lanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne müra 
caat etmelidir.Arttırmaya girmek için de 11 lira 7 O kuruş 
luk muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber 
19-7-935 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bu
lunmalıdır. (İ) (3776) 

eksiltme ile alınacaktır. Te
minat akçası 180 lira olup 
İstanbul komutanlığı mu
hasebe veznesine yatırılma
sı. İştirak edecekler şartna
meyi okumak için kanunda-

ki vesaikle ve muayyen gün 
ve saatında vezne makbuzu 
ile birlikte Hadımköyünde
ki askeri Satınalma komis
yonuna müracaatları. ( 63) 

,(3878) 

______________________________ ,/ 
Harp Akademisi Kumandan!ığ1 

Satınalma Komisyonundan: 
Harp Akademisi için aşağıda cins ve miktarı ytııı~ 

~aş sebze ~çık eksiltme ~le ~atın alınacaktır. Muha~111~ 
fıatı 818 lıradır. İsteklılerın şartnameyi görmek ıııe ıı 
her gün ve eksiltmeye gireceklerin 23 Temuz 935 5~ıe 
günü saat 14,30 da 61 lira 35 kuruşluk ilk teminatiaı1 
hazır bulunmaları. (3882) . ef 
Taze fasulya Patlıcan Domates Kabak Yeşil ince bıb 

Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo 
2800 2800 2000 800 120.?_/ 

- , 

Borsa ve Osmanlı Bankası Korı1
11 

serliğinden : ıı' 
! :t:mir Kiremid Fabrikası Türk At?-onim Şirketi .. t8rıi 

fından çıkarılmış olan bedeli tamamile ödenmiş, h3111
5e 

ne aid ve her biri ( 100) lira kıymette ( 1000) his5?11iı' 
nedi ile (100) müessis hissesi 9 Temmuz 1935 tarl) 
den başlamak üzere Borsada kate edilmişdir. (390

7 
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Satılık Fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından: 

Satıllk Ev 
lstanbul Ziraat bankasından: 

Adana'da yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 
kain Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada ipotekli 
bulunan Şinasiler Fabrikası namile maruf pamuk ve ne
bati yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı 9lan 
ı numaralı fabrikasr dahilinde mesken olarak kullanı
l<.: n çimento bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev. 

İstanbul 6 mcı Noterliğince tasdik edilmiş 9-11-931 
tarih ve 1S14 2 numaralı ev Beyoğlu 4 üncü N o.terliğince 
tasdik edilmiş 11-2-933 tarih ve 640/ 33 numaralı mu
kavelelerle pamuk ve nebati yağlar sanayii T.ürk Ano-
nim Şirketinin Bankamıza olan mikdarr malum borcunu 
10-4-935 tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbar
name Ü?.erine de tesviye etmemiş oldt".1°undan işbu bor
cur. ihale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komis
yon, sigorta ücreti, hesap masrafı, nakli nukud, muame
le vergisi, avukat ücreti ve sair bil'umum masarifle bir
likde tahsili için bu borç mukabilinde bankamıza ipotekli 

Adeınada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 
bulunan ve cem'an 57915 metro murabbaı arazi üzerin
den kain ve Şinasiler fabrikası namile maruf : Koza an
han, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 3 numaralı 
D!zel motor dairesi, şifleme dairesi, çırçır dairesi, plat
forma 1-2 Dizel motorler dairesi, buhar kazanı dairesi, 
biderlik, çiğit anban, çiğit anbarı, balya anbarı, temiz
leme paçel ve prese daireleri, malzeme anbarr, zibil an
barr, otomobil garajr, kütlü anbarr, müberrit su deposu, 
müberrit kuyusu, tamirhaneler, çenber anbarr, tahta ku
rutma dairesi, yazıhaneler, 1 No. lı pavyon" fen müdü
ni hanesi", 2 No. pavyon" sevk memuru hanesi", 3 No. 
pavyon'' tamirat amiri hanesi'' 4 No. pavyon "ustabaşı 
lıanesi, amele helası su motoru dairesi, su deposu bina
larından müteşekkil içinde bulunan ve fabrikamn kuvvei 
muharrek.esini teşkil eden 1 - 2 - 3 numaralı Atlas mar
kalı beheri 15 O beygirlik üç adcd Dizel motorü, çırçır 
makineleri, şifleme makineleri, temizleme ve prese ma
k:neleri. vantilatörler, umumi transmisyon, kırıcı maki
neler, pamuk presesi, nemleme aleti, kantar, kiitlü kır
ması, su deposu, buhar kazanı, demirhane makineleri, 
marangozhane makineleri, plat çırçırları, plat. çırçırlan: 
nrn kuvvei muharrekesi, lokomobil, roller gın atelyesı 
yedek alat edevattan ibaret ve pamuk ve nebati yağlar 
sanayii Türk Anonim Şirketinin : 

olub yukarıda cins ve sair evsafr ve müştemilatı yazılı 
Adana Tapu Müdürlüğünün 2·4-930 tarih ve 87 nu-
maralı tapu senedile Şirketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vu
kuf tarafından 8000 lira kıymet takdir olunan mezkur 
ev 1697 numaralı Ziraat Bankası kanunu hükümleri dai
resmde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya çıkarılmışdır. Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müsadif pazartesi günü saa..t 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat akcesi 
yüzde 7,5 dir. Şartname Galata'da kain Bankam~zla 
Adana, Mersin, Ankara Ziraat Bankaları kapılarına 
asılmışdır. (3695) 5024 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

hulu nur. 

1 NUMARALI CIRÇİR FABRİKASI 
İs tan bul 6 ıncı noterliğince tasdik edilmiş 3O-1 1-931 

tarih ve 15142 numaralı mukavele ile pamuk ve nebati 
yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin Bankamıza olan 
mikdarı malum borcunun 10-4-935 tarihinde gönderil
diği kayden müsbet ihbarname üzerine tesviye etme
miş old~ğundan işbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 
9 faiz ve yüzde 3 komisyon, sigorta ücreti, hesap mas
rafı, nakli nu~ut, muamele vergisi, avukat ücreti vesair 
bil'unıum masrafla birlikde tahsili için bu borç mukabi· 
linde Bankamıza ipotekli olub yukarda hudut, cins ve
sair evsafı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu müdürlü
günün 22-9-929 tarih 64 numaralı Tapu senedile Şir
ketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanu-
na tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 
02.000 lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 1697 
nmna1 alı Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire
~1nde i0-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya çıkarılmışdır. Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 2 de 
ıt ~t:anJ:'_nl 7ir224- ll~...J:-.. oımA.,. )"'-'r.rlt\~~lrdır. Tornin.:ıt !lk 
çesı yuzde 7,5 dır. Şartname Galata'da kain Bankamız 
Adana, Mersin, Ankara Ziraat Bankaları kapılrına asıl: 
nıışdır. ( 3696) • 5025 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünden: 

Trabzon sahil sıhhiye merkezi için yeniden yaptırıla
cak taka biçimi bir motörle tamir ettirilecek eski Trab
zon motörünün fenni şartnamesi bir noktasında değişti
rilerek yeniden açık eksiltmeye konulmuşdur. 

A - Her ikisinin keşif bedeli (2950) liradır. 
B - Bu işler için fenni ve idari şartname ve resim

ler İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinden on beş 
kuruş mukabilinde alınır. 

C - Eksiltme 15 temmuz 935 pazartesi gunu saat 
1 O da Galatada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke
.ıinde açık eksiltme usulile yapılacakdır. 

D-Muvakkat teminat 227 lira 50 kuruşdur. 
'.E - İsteklilerin gemi inşaatı vf! motör tamiri işle

t'inde ehil olduklarını gösterir ticaret odasından ve da
vet tarihinden sonra alınmış bir vesika aranılacakdır. 

F - Eksiltmeye gelecek olanların peyler sürülmeğe 
başlanıldığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını 
yatırmış olmaları şarttır. (3601) 4957 

lstanbul Sıhhi müesseseler artırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

İstanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebesi için 700 ta
k.ım el~isenin dikilmesi olbaptaki şartname ve nümunc
sı vcçhıle ve kapalı zarf suretilc eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme yeri : Cağoloğlunda İstanbul Sağ1ık direk
törlüğü binasındaki komisyondadır. 

Eksiltme tarihi 24-7-1935 çarşamba günü saat 14 
'dedir. 

'rahmini fiyatı beher takım dikiş i O liradır. 
Muvakkat teminat 525 liradır. . 
İstekliler bedelsiz olarak Fuat paşa türbesi karşısın

aa Tıp Talebe yurdu merkezinde şartname ve nümune-
yi görebilirler. . 

Eksiltmeye gireceklerin cari seneye ait ticaret odası 

Ambalaj ve komprımelerin 

üzerinde halisliğin , timsali 

olan EB markasını"" arayınız. 

Satllık Fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından: 

Adanada eski İstasyon civarında Zincirli mevkiinde 
cem'an 45013, 3250 metro murabbaı arazi üzerinde 
kain Belçika ~abrikası namile maruf : Makine dairesi, 
müberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta dairesi, çırçır ve 
temizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç dairesi, sulama 
ve paçal dairesi, çiğit anhan, koza mağazası, prese dai
re&i, koza mağazası malzeme anbarı, petrol ve benzin 
mağazası, atelyeler, hela otomobil garaji ve atelyesi, mü
dtiriyet binası, misafirhane, ustabaşı binası, müdüriyet 
ikam~t binası, baş muhasebeci binasından ibaret ve 
icindc bir. aded 350 beygir kuvvetinde bollincik marka 
buhar makinesi ve iki aded kazanı, bir aded 285 beygir 
kuvvetinde Williams markalı buhar makinesi, bir aded 
50 beygir kuvvetinde Williams markalı buharlı kurui.) 
alektrojen ,bir aded 20 beygir kuvvetinde kamyon mo
törü ve o kudrette mütemadi cereyanlı dinamo, benzin 
cihazı, rutubetlendirme tesisatı bilumum transmisyon. 
çır~ır makineleri, şifleme makineleri ve elyafın tozlarını 
almak icin makineler, vantilatörler, su cihazları, yan
gın tesı;atı, çenber kesme ve delme aletleri. tozları na
kil vasıtaları, bil'umtım malzeme ve yedekler vesair ala
tr edevat bulunan ve pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
Tiirk Anonim Şirketinin malı olan : 

2 NUMARALI ÇIRÇIR FABRİKASI 
Bankamrza 31-7-9 31 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 

senetle borçlu bulunan pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
Türk Anonim Şirkeine bu borcu ödemesi için yazılan ve 
gönderildiği kayden müsbet 10-4-935 tarihli ihbarname 
üzerine de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun iha
le tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon, si
gorta ücreti, muamele vergisi, avukat ücreti vesair bil'u
mum masarifile birlikde tahsili için bu borç mukabilinde 
Bankamrza ipotekli oub yukarda hudud, cins vesair 
evsafı ve müştemilatı ve Adana Tapu Müdürlüğünün 
Nisan 930 tarih 137 numaralı tapu senedile Şirketin ta
sarrufu altmda bulunan ve 2280 numarah kanun mn
cibince üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an l 07 ,500 
lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 1697 numa
ralı Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire
sinde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddet
le açık arttırmaya çık~rılmıştır. Muvakkat ihal~si 
26·8-935 tarihine müsadıf pazartesi günü saat 2 de Is-
1anbul Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat akçesi 
yüzde 7 ,5 <lir. · 

Şartname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, 
Adana Ziraat Bankaları kapılarına asılmışdır. ( 3 6 9 7) 

5026 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden: 

Ankara Şehir imar MLl
dürlüğünden: 

ı _ Eksiltmeğc konulan iş Ankara mezarlığı duvarı 
tesisatının keşif bedeli 56671 lira 50 kuruştur. . 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır· 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B-Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
E-Hususi şartname 
F - Keşif cetveli 
G - Proje. .. . d 1 k 
istiyenler bu şartnameleri ve evrakı uç lıra be e mu a-

biJinde Ankara İmar Müdürlüğünden alacakl~r~.ır. 
3- Eksiltme 26 / Temmuz/ 1935 cuma gunu saat 15 

te Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacakttr. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılaca~tn . . 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklinın ~4084. hra 

muvakkat teminat vermesi. bundan başka aşagıdakı. v;
sikalan haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesı la-

zımdır. · d 
Eksiltmeğe en azı bir parçada 5000 liralı~ te~ız uvar 

işi yapmış olduğuna dair vesikası ~~a~la~.gırebılır. 
6 - Teklif mektuplan yukarda uçuncu maddede yazı-

h saatten bir saat evveline kadar Ankara .tn:ı~!" Müdürlü
ğüne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reı~lıgınc makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile göndcrılecek nıcktuı;>
Iarrn nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmış 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış ~1-
ınası lazımdır. Postadan olacak gecikmeler kabul edıl
mez. (1625) (3815) 5161 

Yüksek mühendis mektebi art
tırma ve eksiltme komisyonundan: 

Mekteb için (2500) kilo Silivri yoğurdu almacakdır. 
Tahmini fiat ( 18) kuruşdur. Mecmu unun tutarı olan 
(450) lira ve birinci pey parası (25,75) lirad(r. İstekli
lerin şartnamesini görmek üzere her glin eksiltmeye 
girmek için de ı 7-7-935 saat 14 de Komisyona müra· 
caatları ilan olunur. (3670) 5002 

Maden kömürü münakasası 
lstanbul Ziraat Bankasından: 
Ziraat Bankasının Adanadaki mensucat Fabrikası 

kapalı zarf usulile ( 1.000) ton Kandilli kömiirii alı
nacakdır. Eksiltme Temmuzun 12 inci cuma günii saat 
tam 1 7 de Adanada Fabrika Miidiirliiğiinde yapılacak
dır. Bu hususdaki şartname Ziraat Bankasında parasız 
olarak verilmek dedir. ( 3 85 O) 5 ı 80 

R E V U E Saatleri 

en dakik. en hassas, en ıson modeller 

dı:tvoôı..u•ncıa ' MISIRLI. !11t11<lll.I Caddeli 599 

OAl.A'TA"dft: SAATCi MEYER TUnel Caddnal 2a 

l&TANBUl..'d• 1 A. KEŞIŞVAN. Sultan Hamam. 
veni Cami Caddeal 4 

AN ıc Aft A • oa ı RIZA TEVFiK, Bankal r C.ddeal B 

• İtıtanbul. Bahc• Ka111, Ta• Han 19 Telefon : 21564 
umumi Oeooau • 

-vesikası en az üçüncü sınıf terzi vesikası ve bir resmi 
müesseseye en az 500 takım elbiseyi iyi diktiğine dair 
vesika ve bu İ§e yeter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektuplarile belli saattan önce komÜ;yona baş 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 375 - 425 tale
besi ile ı 00 - 120 müstahdemininin 12- 7 - 935 tarihin· 
den 31 mayıs 936 tarihine kadar sabah, öğle ve akşam 
yemekleri pazarlıkla ihale olunacağından parasız şart
namesini almak isteyenlerin Enstitü Muhasebesine ve 
talib olanların 11-7-935 tarihine rastlayan perşembe 
gtinü saat 15 de 5837 liralık muvakkat tcminatlarile 
Enstitü İdare ve İhale Komisyonuna müracaatları. 

Umumi neşriyat ve yazı iştcri Müdürü: Etem izzet BEN ICE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanblll, Ankara cal1· 

desi .. ıoo.- Basıldığı Y.Cr : TAN matbaas. 
Yllrmalan .• (3787) sı 12 (3602) 4958 
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1 Acele Etme in i: PARA N 1 z ı: · ı 
~ ~ • HükOmetin ve dört milli 1 
§ § • Bankanın 1,000,000 lira ile ~ 

§ y · K · · · · · · 8 ki · = = sermayesine iştirak ettiği 1 ! enı omuru e eyın. I: 1 
, ~· ADAPAZARI 1 ----~ Karakışta Sizi Koruyacak 

= Yena Kömürdür. --------
! Acele Etmeyin 
,,... -----------------------= Soba'arınızı Değiştirmeğe 
:= Lüzum Yok, Çünkü -E: YENi KÖMUR Her Sobada Yanar --------------- cele ---------------

; : Türk Ticaret Bankası'na 1 
§• YATIRINIZ.. ~ -= 1 
~· ~.~ ----=· ~ -- . ---- ~ 

§'1• i =· ~ 
~ • Vadeli mevduatınızın faizini 1 =· ~ 
~. Her av basında 1 -- . == ~ -- -§ • alacaksınız. ~ 
§• ~ -- -s• i 

1: 1 
~· Sizin için ! 

Yeni Kömürü Bek:eyin. 1: Bankanın bütün şubelerinde 1 
~ • "Faizleri her ay başında kuponla i 

------------------
§ Çünkü; YENi KÖMÜR = En Mükemmel Kalonfer = = Köı nürüdür. 

E -------- cele Etmey n --------------------------------
~ Çünkü YENi KOMÜR = Fakir Ailelerin Maltız Ve --5 Mangallannda Yanan En -= Ucuz Kömürdür. ---::: ----------------- cee E • 

1 ------------------ Yeni Kömürü Bekleyin. -------§ Çünkü; YENi KOMÜR -= Manikürlü Elleri --§ Kirletmeyen Yegane Kömürdür. 
= -------
1 Acele Etmeyin 
-= ---------- BEKL:EYiN ...• --

§ • ödenen hesab ,, açılmıştır. i 
~ --: m•ım•ım•1111• 1111•1111 •1ıır•ııııııı1111 ı ı • ıııı•ı ııı•ıııı•ıııı• 1111•1111•1111•1111•U1111m · ,j 

, . 
C. H. P. 

-.., 
i ' 

1 GErtEL 
Sekreterliğinden: 1 

ıı ı l Dağılan Türk Ocaklarında a· 

J 1 lacağı kalanlara ödeme yapıl· 
1 mak için yeni bir karar verildi. 
1 

1 Bu karara göre : 
. A - Aylıkdan, kitap parasın

dan alacaklı olanların bu ala-
caklarının tamı, 

1 B - Alacaklarının tutarı 500 
lirayı gcçmiyenlerin bu mikdara ı 

ı kadar olan alacakları, 1 

C - Alacakları "2.000" lira- , 
yı geçmiyen sosyetelerin bu 
mikdara kadar olan alacakları. 

1 

j Ödenecekdir. İlgililerin bel-
geleri ile C. H. P. Merkezindeki , 

1 
Türk Ocakları hesaplarını ant· 

1 

ma komisyonuna baş vurmaları 
ilan olunur. (3819) 

-~~~~~~~~~- ~ 
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§ Deniz yolları i 
§ iŞLETMESi 
E Acenteleri: Karaköy Köprlibaıı , 
E Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· ' 
E.11111 zade Han. TeL 22740. 111111 

a Trabzon yolu ~ 
; CUMHURiYET vapuru 11 Tem·: 
E muz PERŞEMBE ıünil uat J 

E 20 de Hopaya kadar (3889) _, -§ lmroz yolu 
5: KOCAELi vapuru 11 Temmuz = -------------------· : PERŞEMBE srünü aaat 16 da, == : ımroz• kadar •3890t ~ 

§ 1 ç ticaret umum müdürlüğünden : ; .. 1111111111111111111111111111111111~ 
~ 30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş Tashih - 25 Haziran 935 tarUıti 
- nüshamızın 1 S nci sahifesinde net• = olan ecnebi şirketlerinden (Hrisoveloni Bankası) bu kere müracaatla Ban- redilen 

CENUBi ANADOLU MADEN 
TÜRK ANONlM ŞiRKETiNiN 

hissedarlarını adi surette umumi to~ 

= kanın vekilliğine ikisi beraber veya ayrı ayrı hareket etmek ve şirket na· -= mına yapacakları işlerden doğacak davalarda bütün mahkeJ11elerde dava ---- eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre (Bay Dimitri ··n .. 
lantıya davet ilanında toplantı g~ e 

~;ııııııııııııııııııııııııııııı!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.~ 
Vosniakos - D. Vosniakos ile Bay Konstantin Hrisoheris - K. Chrisso

cheris) i tayin ettiğini bildirmiş ve lazım gelen kağıtları vermiştir. Key-

fiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilan olunur. 

olan 10 Temmuz çarşamba yerı:. 
sehven (15 Temmuz Pazartesi) ,Y t 
zılmıştır. Tavzih ve tashihi keyfıye 
olunur. 


