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Ankara haberleri - Nurul
lah Ataç'm ''Fikirler insan-
lar " yazısı - Feleğin "Bu 
seneki yaz" fıkrası. 
Azız Hi.ıdai Akdemirin "Ca
susluk" adlı eseri - Sağhk 
ogutleri - Kendi kendimize 
çatıyoruz. 

Son haberler - İcmal. 
Memlekette TAN - Seviş
meler, evlenmeler. 
Spor - Radyo. 
Avr\ıpa matbuatı _ Eko
nomi. 
Kazan Hanlıfmm son gün
len - Hikaye, 

Yunanistanda 
Geneloya 
Doğru 
Yunan parlamentosu, rejim mese

lesinin geneloya bırakılması hakkın
da hükumet tarafından önergelenin 
kanun Hiyihasım kabul ettikten son· 
ra ilkteşrinin sonuna kadar çalışma
sını tatil etti. Kabul edilen kanuna 
göre, yapılacağı tarih kırk gün ön· 
ce hükumet tarafından ilan edilmek 
şartile, geneloy 15 İkinciteşrine k~
dar yapılıp bıtmiş olacaktır. Par~a: 
mento gcneloyun yapılacağı tarıhı 
seçmekte hükumeti özgür bırakıyor. 
Yunan ulusu en çok dört ay içinde 
1924 yılından sonra bir defa daha 
bu önem1i mesele üzerinde oy ver
miye çagrılacaktır. 

1924 yılı nisanda rejim meselesi 
üzerinde geneloy yapıldığı zaman, 
ulusun yüzde altmışr cumurluk le
hine oy vermişti. O vakitten beri de 
dört defa seçim yapılmrşhr. Bu se· 
çimlerni hepsinde de cumurluk par
til.eri fazla oy aldılar : 1926 seçi
mınde kralcılar ancak oyların yüzde 
kırkını -alabildiler. 1928 seçiminde bu 
nisbet yüzde otuzüçe düştü. ı 932 se
cimi kr lcılara yilzde otuıbeş nis
~ .. rı lcazanrurclı Ca 11.. :. pa.-tlı;l
nın ıs başına geçmesile neticelenen 
J 933 seçiminde bile, Jtralcılar oyla· 
rın çoğunlugunu kazanamadılar. Gö
rünüş Yunanistanda cumurluğun sağ 
lam yerleşmiş olduğuna delalet edi
yordu. Cumurluk partileri arka sıra 
yapılan hec seçimde çoğunluk kaza
nıyorlar. Bunlar arasında çıkan tef
rika yüzünden işbaşına geçen Çal
daris hükumeti de rejim meselesini 
ileri sürmek istemediğini bildirmiş
ti. 

Rejim meselesinin tazelenmesine 
~ebe?· Ç~ldaris'in işbaşına geçmesi 
uzerıne bırçokları tarafından tahmin 
edildiği gibi, hükümdarlık partileri
nin monarşiyi geri getirmek için yap
tıkları teşebbüs değil, cumurluk par
tilerinin, isabetsizliği Venizclos ta
rafından da kabul edilen hareketle
ridir. Venizelos ve liberal partisi er
kanı, cumurluğu kendi partileri için 
benimsemekte devam etmişler ve hü· 
kfımetin başka parti eline geçmesi
ni rejim için bir tehlike ~aymrşl~r
dır. Cumurluğu yalmz bır partiye 
ınal eden bu inhisarçı mantalitesi, re
jim için bir kuvvet değil, bir zaaf teş
kil etmiştir. Çünkü bu partinin ba-
21 mensubları evhama kapılarak ge
çen mart içinde hükumeti zor ile 
meşru ellerden almıya kalkışrp ta 
muvaffak olamayınca, Çaldaris,rejim 
~es~lesini ileri sürmiye karar ver
mıştır. Çaldaris'in yerinde başka 
kralcılar olsaydı, belki de geneloy 
yapmadan kralı getirmiye çalışırlar· 
dı. Nasıl ki, Metaksas son seçimde 
kral taraflarını kazanmaları üze
rine ... yeniden bir geneloy yapılması· 
na luzum olmadığını iddia etmiştir. 
Ancak. başbakan bunu yapsaydı, 
Yunanıstanda re·· 1 · · ko·· . Jım mese esını -
k~n~en ~alletmiş olmazdı. Bunun i· 
çınclır kı ne M k · •. eta sasın son seçun 
hakındakı yorusunu k b 1 d k e-nelo d a u e ere g 
d 

y yapma an kralı getirdi ne 
e cumurluk p ·1 • • • ' 

k d . .. .. artı erının seçım bak-
ın akı goruşlerini k b 1 • 1 

mart is anı il a u e.ttı ve 
h r . r e yapılması bır zaruret 

a ın.ı a an geneloyu yapmrya karar 
verdı. 

- . G~~eloyun nasıl bir sonu verece-
gı bılınemez. Mart ı"sya ç . . 

• 
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m uzerıne 
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A. ŞUkrU ESMER 
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nanı 
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PRENS PAUL, KAROLLE KONUŞTU 

Si naya Mülakatı Çok 
Bir Durum Aldı •• 

O nemli 
ltalya- Fransa anlaşması suya düşüyor. 
Titülesko1 Paris ve Londrada teminat aldı 

HUSU Si 
Bükreş, 12 gece saat olmadığını kaydettikten 

3,30 - Yugoslavya Sal - sonra son zamanlarda çok 
tanat Naibi geldi ve Ro - değişmiş olan Avrupa ve 
manya kralının yazlık sa - orta Avrupa durumları 
rayında m i s a f i r oldu. hakkında da iki hükümdar 
Prens Polun yanında, Yu
goslavya saray erkanın -
dan üç kişi vardı. Kabine 
azalarından kimse yoktu. 

arasında görüşüleceğinin 

tabii olduğunu kaydedi -
yorlar. Yine bu gazeteler, 
bu seyahatin siyasi olma -
<lığını, Prens Pola kabine 

Yugoslavya ve Roman -
ya bayraklarile baştanba -
şa donanmış olan Sina ya erkanından birinin refakat 
garındaki istikbal merasi _ etmeyip yalnız saray mü
mi pek parlak oldu. Ro _ şavirinin refakat etmesin -
manya kralı ile Yugoslav den istidlal ediyor. 
Saltanat Naibi kucaklaştı- Diğer taraftan gözüken 
lar. emareler, ziyaretin siyasi 

Bugünkü gazeteler, bu olduğunu bildiriyor. 
ziyaretin siyasi mahiyette [Arkası S incide] 

lwwwız w,.-...-..~,_.,.._..,~ıınnı· 

HUSUSi HABERLERiMiZ 

Yunan Kralı Yunanistana 
Dönmek için Ne istiyor? 

[HUSUSI MUHABIRlMIZ BILDIRIYORJ 

Atina, 12 temmuz E ski Yunan kralı Yorgi, Atina parlamentosunda rejim me· 
selesi etrafında yapılan münakaşaları ve şahsı hakkında 

söylenen sözleri gayet ehemmiyetli bir surette takip etmektedir. 
Londradan gelen bir telgrafa nazaran kral Y orgi yanında bulu • 
nanlara demiştir ki: 

Kraliyetin memlekette birliği temin edebilmesi i~in halkın 
ekseriyetine dayanması lazımdır. Ben ancak böyle bir vaziyet da
hilinde Yunanistana gidersem çalışabilirim. Bu da ancak partile
rin yüzde yetmiş beşinin kraliyet lehinde karar vermesile 
mümkündür. 

• • • 
Rusyaya Giden Heyetimiz 
Q de~a, 1_2 (H~susi? İyi bir yolculuktan sonra Ödesaya ~ğ

le uzerı geldık. Zıyaretler yapıldıktan sonra şehiri gezdık. 
Akşama Moskovaya hareket ediyoruz. 

• • • 
Mühlet Ayın 21 inde Bitiyor 
A nkara, 12 (Hususi muhabirimiz bildiriyor)-lstanbul tele-

fon sosyetesile Bayındırlık Bakanlığı arasında satın alma 
~örüşmeleri devam etmektedir. Bakanlığın yıllık mürettebat üze 
rıne yapılmış olan son teklifine sosyete tarafından verilen cevap 
Bakanlıkça kafi görülmemiş ve buna karşı yeni bir teklifte bulu
nul~u;~t~r. Sosyetenin bu son teklife vereceği cevap bundan son 
rakı goruşmelerin gidişini tayin edecektir. 

.. Mukav.ele hü~ümleri~e göre, geçen yıl sosyeteye Bakanlı~ın 
g~ndennış .?ldugu teblıgde raşa hakkını kullanmak icin verıl · 
mış olan muhl~t, ~u .ayın 21 inci günü bitecektir. O tarihten son· 
ra ~osyete vazıyetının yeni bir devreye gireceği zannedilmek · 
tedır. 

• • • 
Genç Denizciler Samsunda 
S a~sun, 12 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Deniz lise

sınde~ bu ;_:ıl mezun olan genç denizcilerimizi kara sula -
rmuzda gezdırrnege çıkan Hamidiye Kruvazörü limanımıza gel
mişt~r .. Gemi kumand~m ~aat 15 te karaya çıkarak ilhayı, şarbayı, 
Partır v.e ~ornutanlıgı zıyaret etmiştir. Bu ziyaret saat 17 de ia
de edılmıştır. 

De~~cilerimizle .Alay .takımı arasında bir maç yapılmış, 
Hamıdıye saat sekızG1 ' lımanımızdan ayrılmıştır. 

• • • 
Çaldaris Almanyaya Gidiyor 

DtlN ÇEKiLEN NUMARA
LAR 10 uncu SAYFADA 

A tina, 12 (Hususi n;uhabirin:i~ ~ildiriyor) _Ayın 20 sinde 
Başbakan Çaldarıs, tedavı ıçın Almanyaya gidecektir. 

Kendisine, o zamana kadar İtalya ve Yugoslavya seyahatinden 
dönmüş olan Kondılis vekalet edecektir. Nazırlar arasında da 

l de 1 ıkli ler yapılacagına dair de şayialar vardır. 

UYA~SABUNA 
~~~~m[OJ~[Q1ITTJ 

DENiZ 
Ne mavi gök, ne dağ, ne güne~, 

ne de en görülmemiı fiçekler, ~U§· 
lar, hayvonlarla dolu 81cak iklim 
ormanları, hifbir tabiat parça:ıı, de
ni:. lıadar güzel, deniz kadar engin, 
deniz kadar ayni zamanda hem ca
na yakın, hem korkunç olamaz. 

Bütün den~ler güzeldir amma,bi 
z.im denizlerimiz, denizlerin de en 
güzelidir. Akı, karasr, kırmızm, 
hangi deniz, /stanbul'un denizi ka
dar, günün her saatine ve güneşin 
her yüksekliğine göre ayrı ayrı ma
nada, renk renk olabilir? 

Boğaz., romantik bir şarkı gibi, 
Florya, ıııklı, aydınlık bir gün gibi, 
adalann önleri rüzgar gibi ve ar
k?ları ak§am çöhmÜ§ dağ etekleri 
gıbi değil midir? 

latcınbulu bütün dünyada biricik 
eden, camileri ve camilerinin gÜ· 
neşin kızıl perdesi önüne serilmif 
bulunma% ailüeti değil, e§SİZ deni
zidir. Onun icindir ki, bu şehrin gü 
:z.elliklerini meydana çıkarmak dü· 
:fÜnülürken, gözler, karasından eV• 
uel, karasile beraber denizine çeu· 
rilmiıtir. 

Akdenizin en güzel kumsalı olan 
Florya ile bir Yotting kurmağa en 
elveriıli, 0 zümrüt gibi Moda ko· 
yunda arka arkaya iki büyük te
febbüsün temelleri atılması, lstan· 
bul'un gü;z;elleştirilmesi bakımından 
~i'!14iye kadar yapılmrf en yerinde 
ıhı harekettir 

Geniş bir t~ring planının iki işa
reti olan bu teıebbüs, bir taraftan 
o §İmdi ağaçları kurumağa yüz tut
muş, viraneye benziyen Fenerbah
çe'yi, burnu, körfezi, yarımadası, 
bangizlerile, diğer taraftan dünya· 
nın en güz.el emplacement'larından 
biri olan Büyükada Kulübünü, ol
duğu gibi kucaklıyarak geni§ bir 
falışma nisbeti alırsa, İ§te o zaman, 
bu şehir, o kadar özlenen :ıeyyah 
fehri olabilmek için yapılması la· 
zımgelenin en mühimmini başar· 
mıı sayılabilir. 

Ali Naci KARACAN 

Başbakan 
Muşta 
Muş, 12.A.A. - Başbakan fsrnet 

İnönü bugün Van'dan şehrimize gel
mi§tir. 

Ahlatta 
Ahlat, 12 A.A. - Başbakan Is.met 

İnönü Yandan hareket ederek Enis 
tersanesini tetkik ettikten sonra Er
e.iş kaza merkezine gelmi ve Erciş
lılerlc uzun boylu göriişmüştür. 

Buradan sonra Adlicevaza uğraya· 
rak ı 1 temmuz akşamı Ahlata var
mıştır. 

Taksimde, Fatihte iki Büyük 
Toplan tı Yapılacak 

Toplantı Yapılır
ken Uçaklardan 
Beyanname ler 

de Ahlacak 
Tayyare şehitlerimizda 

an ı lacak 
İstanbul kadroları, ~gün hava 

tehlikesi için büyük bir miting ya
pacaklardır. Türk hava kurumu ha • 
yanlar kolu tarafından hazırlıınan bu 
miting, saat 17 de Taksimde Cumhu
riyet alanında yapılacaktır. 
Toplantıya bütün kadınlarımız ça

ğırılmışlardır. Tören, Şehir bando
sunun çalacağı İstiklal marş1 ile baş
lıyacak, bu sırada, tayyarelerden •e· 
cize yazılı kağıtlar atılacaktır. Ha • 
zırlanan programa göre, hava ku -
rumunun bayanlar kolu başkanı Hak
kiye Cemile ile üyelerden Melih'l Av 
ni ve Cemile Süreyya hava tchlikes! 
için birer söylev vereceklerdir. Söy
levleri her yöne (tarafa) yaymak i
çin, Taksim alanına hoparlörler ko
nulmuştur. 

Törenin sonunda Cumhuriyet anr• 
dına çelenkler konulacak, şehir bcµı· 
doau tarafından onuncu yıl marşı .... 
lınarak mitinge son verilecektir. 

Fatihteki toplantı 
Taksimden sonra, Fatihte ikinci 

[Arkası 9 uncuda] 
R ava kurumu Bayanlar kolu 

mitingleri hazırlıyor 

ARANAN iZERL.ER ÇIKIYOR! 
. 

Edirnekapıdaki 
çok umutlu bir 

kazım işleri 
safhaya girdi 

ı 

~--~-.---~ ............. ~.:a...; ... __::..-~ 

1r.enıankeş Mustafa pa~a camU altındaki kazıdan çr!can 7 inci 
asır izer/erinden 

Edimc~~pıda, Kemankeş Mustafa 1 fesörü P. E. Schazmann ve asistanı 
paşa ca~.ıı altında yapılan araştır - Fckete nezaret etmekte.dirler. Türk 
~alara dun devam olunmuştur. Itaf- arkeoloji miitchassı ı mımar Rem ı 
rıyata Alman arkeoloji enstitüsü pro [Arkası 9 uncud:] 
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Dl1Sl1NDl1KC ı; 
YAHYA KEMALiN 
SÖYLEDiKLERi 

Yahya Kemalin lbir mecmu -
amızda Hikmet Feriduna söy
ledikleri, anekdot tarafları is -
tisna edilirse, her cümlesi başlı 
başına bir estetik meselesini dü 
şündüren, koyu, sıkı ve zengin 
fikirlerle yüklü, sanat tarihimi -
ze vesika olmaya değer bir mü
lakattır; orada şairin edebiyatı 
mıza ait hemen her dava hak -
ltındaki fikirlerinin mükemmel 
bir sentezini buluyomz ve der -
hal itiraf ediyoruz ki, uzun yıl
lardanberi, edebiyat anketleri -
miz arasında, şairin namzet ol
duğu baht, şiirin yaşla, çağla, 
muhitle münasebeti, şiirin ha -
lis cevheri, Türik edebiyatının 
yenileşme devresindeki seyri, 
<livan şiirinin mazmunculuğu ve 
doğu ile batı hassasiyeti arasın 
daki nöbetleşe ve karşılrklt ala 
kalar üstünde bu kadar selis, 
'kavrayışlı bir mülakat çıkma -
mıştır. 

Hakikatte Yahya Kemalin 
gazeteci arkadaşımıza belki o • 
tuz dakikada söylediği bu fikir 
ler, tam otuz yıllık bir edebi ha 
yatın ve tecrübenin deste deste 
toplayarak ancak !bugün demet 
haline getirdiği kuytu bir tefek 
kür bahçesi mahsulleridir. Hu
susi meclislerde katmer kat -
mer açılan ve yalnız mahrem 
renkleri nadir bir kaç dosta gös 
terilen bu fikirler, büyük hal -
kın karşısına çıkacak liyakatlı 
bir neşir vasıtası bulamadıkla
rı için şairin zihninde sıkışa sı
kışa en Jtısa ifade ıhacmine en 
dolgun tefekkür üsarelerini sığ 
dıran birer veciz formül haline 
gelmişlerdir. 

Bizde her edebiyat adamı, 
şüphesiz anlayışı nisbetindeki 
derece farklarile, halkla konu -
şacak hiç bir ciddi organ bula -
madığı için fikirlerini zihninde 
istif ede ede sıkıştırır ve ko • 
yulaştırır; günün birinde, her 
parçası ayrı ayrı tefsirlere muh 
taç olan bu zihin hamulesi piya 
saya arzedilince, nereden ve na 
sıl fışkırdığı pek belli olmayan 
zengin bir maden daman patla 
mış gibi fakir edebiyat muhitı
mizde bir göz kamaşması, hay 
ranlık ve şaşkınlrk ortalığı kap 
lar. 

Bu memleketin toprağı gibi 
ruhları ve kafaları da bulunma
mış, işletilmemiş, ortaya çıka -
rılmamış fikir madenlerile do -
ludur; tabiati altında ne oldu -
ğunu aramadığımız o toprağın 
üstünde avare, ümitsiz, perişan 
ve deryadil gezerek yoksulluk
tan şikayet edişimiz gibi, iken -
di üzerine kapana kapana örüm 
cek bağlayan zekalarımızın boş 
luğuna da yanar, yakılır, duru -
TUZ. 

Şairleri, ancak otuz senede 
bir fikirlerini etraflıca söyliye -
bilmek fırsatını buldukları mem 
leketirnizde, "yok!,, sözü yeri • 
ne "aramayoruz, bulmayoruz,, 

No. 82 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESAR! 

- ~evgilm, bu kadar daldığın ne 
idi? Benim yolumu mu bekliyordun? 
Zayiçeni mi çıkarıyordun? 

Yüzümü, yüzüne yaklaştırnuştım, 
agzının içine girecekmişim gibi bakı
yordum. 

O, gülmek istedi, yutkundu, dur
du; sonra kaşlarının arası buruştu, al
nı kırıştı, dudakları, tu.tamadığı bir 
tiksinme bükülüşile kımıldadı. 

Birden anhyamamıştım. O, gözle-
rini açarak, tutuk tutuk sordu: 

- lçki mi içtin? 
Hemen anlamıştım, geri çekildim. 
O. heyecan arasında, ''doktorum,, 

senli benli konuştuğunu farketmişti; 
kaşları çatık olmasına rağmen, özür 
diler ~ibi boynunu büktü : 

- Par~on, içki mi içtiniz? 
Eğer bunu, ond·ın ba§ka birisi 

söylemiş, aormuş olsaydı, vereceğim 

cevap hazırdı; heınen tersleyiverir
dim. Fakat o, bunu, o ~adar hayret 
ve teessürle söylüyor, soruyordu ki 
cevap vermemek bile elimden gele
mezdi. 

Suçlu suçlu kekeledim: 
- Senden ıaklıyacak değilim, sev-

BUDA BbNDI;N 
~ 

"'--------------------·-------------------------------------------------' 
iş IMANI 

En cok gürültü koparan eıı 
çok v~rimi olan değildir. Bil • 
yük çalışmalar, buzların altın • 
da akan büyük nehirlere benzer 
ler. İlk bakışta önünüzde kı • 
ımldamıyan, güriiltüsüz bir d~Z 
·lük vardır. Oysa ki, bu sessıı 

Okumayan ~ocuklar 
Tesbit ediliyor 

Bu yıl ilk okulları bitiren çocuk
ların :şahadetname/eri kendilerine 
verilmı'ştir. Bunların hepsinin orta 
okullara geçmesi temin edilecektir. 
Diğer taraftan mahalle bekçileri, 
memurlarla birlikte mahalleleri do
laşarak ilk okul çağına gelmiş ço
cukları tesbite devam etmektedirler. 
Şimdiye kadar alınan neticeler, bu 
gibi çocukların mevcut mekteplere 
sığdırrlamıyacak kadar çok olduğu
nu göstermiştir. Bu sebeple ilk okul
ların birinci sınıflarına :şubeler ilflve 
edilecek ve icap ederse önümüzdeki 
ders yılından evvel yeniden bir kaç 
okul açılacaktır. Tahsilsiz çocuk bı
rakılmamağı prensip kabul eden Ba
kanlrk bu yolda olduğu kadar feda
karlık yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Şehir opereti yaz temsilleri 
vermiyecek 

Şehir opereti artistleri bu yaz Te
pebaşı bah~esinde temsil verrniyecek 
!erdir. Çünkü bahçe sahibile artistler 
arasında bir anlaşamamazlık başgös
termiştir. Artistler hasılatın yüzde 
yetmişini istemiş, bahçe sahibi de 
geri kalan yüzde otuz ile vergi ve 
diğer masrafları ödeyemiycceğini i
leri sürerek yüzde elli teklif etmiş
tir. Bunu da artistler kabul etme
miş, bu suretle uyuşamamışlardır. 
Bunun için yaz temsillerinden vaz
geçilmiştir. Esasen artistler de yazı 
istirahatle geçirmek istemektedir -
ler. 

Tramvay Sosyetesi yolları 
yapmıyacak mı ? 

Tramvay sosyetesinin tramvay hat 
!arının geçtiği yolları müteaddit teb
ligata rağmen tamir etmiyeceği an
laşılmaktadır. Verilen malümata gö
re sosyete esasen bu yüzden hükCı • 
mete borçlu olduğunu ve bunu öde
miye çalıştığını iddia ederek Bayın
dırlık Bakanlığile olan müzakere 
sırasında yeni bir mukavele yapıl -
dıktan sonra yolları tamir edebilece
ğini ileri sürmektedir. Halbuki mev
cut mukaveleye göre sosyete bu yol
ları yapmağa mecburdur ve kayma
kamlar da bu mukaveleye dayanarak 
sosyetenin yapmadıgı yolları, parasını 
sosyeteden almak üzere, tamirat yap 
makta serbesttirler. Esasen Topkapı 
yolunun da bu şekilde tamirine baş-
lanmış bulunuyor. · 

Bostanlar için yeni bir 
talimatname hazırlandı 
Bostanların lağım sularile sulan

dığından uzun zamandanberi şikayet 
ediliyordu. Vaktile bu hususta bir 
talimatname hazırlanması da karar -
laşmı tı. Nihayet belediye daimi en
cü .ıi bu işi nazarı dikkate almış 
ve bir talimatname hazırlamı tır. Bu 
talimatnameye göre bostanları lağım 
suyu ile sulanması veya gübre ola
rak lağım muhteviyatının kullanıl -
ması yasaktır. Bundan başka. gübre 
yapmak veya sulamak için kullan -
mak üzere uzaktan sreçen lağım sula
rını hususi kanallarla bostanlanna 
alanların ve yahut bostanların için
den geçen mecraların muhteviyatın
dan her ne suretle olurs:ı olsun isti
fade edenlerin bostanları kapatıla -
rak bütün sebzeleri zaptolunacaktır. 

itirafını koymak zamanı gel -
memiş midir? 

Peyami SAFA 

gilim ;dün gece. baloda idim. 
O, inanmamış görünmek nezaket

sizliğinde de bulunamıyordu: 
- Bu mevsimde. ne balosu? 
Zavallı genç ''doktorum,, dünya

dan o kadar uzakta yaşıyordu ki 
onun bu bilgisizligini artık tabii gö
rüyordum: 

- Bir hayır sosyetesi menfaatine 
verilen bir balo .. 

Bir düziye insani duygularla çar
pan kalbi, genişlemiş gibiyoi: 

Güzel ... lyi ... Çok mu içtiniz? 
Korkak korkak sormuştu; onu iyi

ce inandırmak lazımdı: bu da, be-
nim için, yorulmağa bile değmez bir 
oyundu. Canının sıkkınlığı geçme
miş bir insanın yorgun üzüntüsü ile 
başımı salladım: 

- Sorma, sevgilim f İçkiler, o, ha
yır sosyetesinin menfaatine satılı-

yordu. Dostlarım. ahbaplanm, o sos
yeteye yardım olsun, diye, durma
dan ikram ediyorlardı; ben de, ik
ram etmek mecburiyetinde kaldım. 

Genç ~'doktorum,, hırçın hırçın 
doğruldu : 

- Hayır işlemek, hayra yardım 
etmek, iyidir; fakat insanın her şey
den evvel, sıhhatini gözetmesi lazım
dır. 

- Oldu. bir kere .. 
- O, affetmiyormuş gibi yüzünü 

asmıııtıı 

Trakyada 35 bin 
Ciö~men yerleşecek 

istirahat etmek üzere iki ay izin -
li bulunan Trakya genel müfettişi 
İbrahim Talic vekalet edecek olan 
İç Bakanlığı müsteşarı Vehbi dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. Veh
bi. Haydarpaşa istasyonunda, evvelki 
gün Edirneden gelen İbrahim Tali 
ile, ilbay muavini Rükneddin Sözer 
ve idare heyeti üyeleri tarafından 
karşılanmıştır. İbrahim Tali, Vehbi 
ile görüşmiiş, işleri anlatmıştır. Bun 
dan sonra Vehbi ilbaylığa gelmiştir. 

İlbaylıkta Vehbi, Rükneddin Sö -
zer. iskan müdürü Tahsin ve diğer 
ilgili memurlar toplanarak Trakya
ya gelmek üzere olan göçmen ve on
lara yaptırılacak evlere ait işleri gö· 
rüşmüşlerdir. 
Yapılacak evler için cam. çivi gibi 

maddeler alınmış bulunmaktadır. 
Şimdi çok miktarda kereste satın a
lınacaktır. Vehbi, pazartesi gününe 
kadar burada çalışacak ve o gün E
dirneye gidecektir. 
İbrahim Tali de öğleden sonra il

bayhğa gelmiş, Rükneddin Sözeri zi 
yaret etmiştir. Kendisi tarnamile iyi
leşmiştir. lstirahatini geçirdikten 
sonra işinin başına gidecektir. 

Bu yıl Trakyaya 35 bin göç.men 
yerlestirilecektir. Geçen yıl 22 bin 
göçmen yerleştirilmiştir. Şimdilik 
Köatencede dört vaour beklemekte -
dir. Bu vapurlarla 5 bin kadar göç
men gelecektir. Geri kalanlar da sı
rasile getirilecektir. 

Ecnebi gazete muhabirleri 
Habeşıstana gidiyorlar 

Röyter ajansının Türkiye muhabi
ri bulunan Collins Habeşistan ahva
lini tetkik etmek üzere gelecek haf
ta zarfında şehrimizden Habeşistana 
gidecektir. 

AS&Ocited Press'in Orta Avrupa 
ve Balkanlarda gezici muhabiri Ja
mes Vills lstanbula gelmiştir. İngi
liz gazetecisi Habsburgların Avus _ 
turya tahtına geçirilmesi ihtimali ü
zerine Avusturya ahvalini tetkik et
mek için Viyanaya, oradan da Habe
şistana gidecektir. 
Avnıpa ve Amerika ajansları Ha

beşistanda vaziyeti pek endişeli gö
rüyorlar ve harp çıkması ihtimalini 
nazarı dikkate alarak oraya muhabir 
göndermektedirler. 

Muhabirler Habeşiıtana gitmez -
den evvel burada tifo, tifUa g!bi bu-
laşık hastalıklara karşı aşılanmakta

dırlar. Sinek ve sivrisineklerden ko
runmak için ayakkabı ve ıair lazım 
gelen eşyayı tedarik etmektedirler. 

Marangozlar da açık 
kalmak istiyorlar 

Hafta tatili kanununun üçüncü 
maddesine göre, zaruri ihtiyaç mad
deleri satan mağazalar cumartesi 
günleri açık bırakılmaktadır. Mobil
yecilerin bu hükümden istifade et
meleri, fakat. buna mukabil maran
goz dilkkanlarının kapalı bulundu -
rulması bazı şikayetlere yol açmış -
tır. Marangozlar, cumartesi günleri 
kendi dükkanlarını da açık bulun -
durmak için ilgililere müracaatta 
bulunmuşlardır. 

itfaiye garajı kapısı makarah 
olacak 

İstanbul itfaiyesi garajının dış 
kapısının makaralı olarak otomatik 
bir şekilde yapılması kararlaştml -
mıştır. Buna sebep yangın vukuun
da garajda bulunan otomobillerin da 
ha çabuk dışarıya çıkarılmasıdır. Bu 
kapı için 2000 lira sarfedilecektir. 

- İhtimal ki sabaha kad.:ır icti-
niz? 

Kesik kesik gülüyorduıT" 
- Hemen hemen ... 
- Doğru değil, hiç doğru değil .. 

Bu. geceki içilen içkinin kokusu, öy
le mi? Aman yarabbi! Ne kadar iç
mişsiniz?. 

Ellerini tekrar avuçlarımın içine 
aldım: 

- Sorma, sabaha kadar içtim, 
hem çok içtim. Fakat kabahat ben
de değil... 

O, sorar gibi bakıyordu, ağzımı 
yaklaştırmadan ona sokuluyordum: 

. - Evet, kabahat bende değil .. İç
kıye alışık olsaydım, belki idareli 
içerdim. Zannediyorum ki icki icme
nin bir yolu, usulü var. Halbuki ben, 
ayda yılda, bir iki kadeh biradan 
başka, ağzıma içki namiyle alkol 
koymam ... 

Ben, söyledikeç, onun yüzü açılı
yor: kaşlarının arası, alnının buru
şukları düzeliyordu: 

- Alışkın olmadığınız: halde, bu 
kadar fazla içmek, daha çok fena ... 
Vücudünüzde daha fazla tahribat 
yapar. 

Ellerini, avuçlarımda sıkıyor, ok
şuyordum: 

- 1şte acemiliği bundan anlasan 
a !. Alışkın olsaydım, böyle baştan 
kara vurur muydum? Sonra, birinin 
ikramını kabul edip de öbütününku-

Filoryaya gidip 
Cielme ucuzladı 
Şark demiryolları kumpanyasının 

Florya için hazırladığı yeni tenzilat
lı tarife bugünden itibaren tatbik e
dilecektir. Bu tarife ile bilet ücret
leri yeniden yüzde 20 indirilmiştir. 

Floryaya gidiş geliş birinci mev
kide 49 kuruş 10 para, ikinci mevki
de 36 kuruş 30 para, üçüncü mevkide 
25 kuruştur. Küçük Çekmeceye git -
mek üzere Kumkapı, Yenikapı, Sa
matya, Yedikule, Bakırköy ve Yeşil
köyden binenler için de ücretlerin 
yüzde 20 indirilmesi kabul edilmiş
tir. Bu fiyatlarla satılacak biletler 
yalnız alındığı günlerde muteber o
acaktır. Fakat, cumartesi ve pazar 
günleri alınan biletlerle, pazartesi 
günleri Küçük Çekmeceden kalkan 
10,28 trenine kadar, dönülebilecektir. 
Diğer taraftan, Nafıa baş müfettiş

liğinin teşebbüsü üzerine, Edirneye 
gidecek ve Edirneden gelecek yol
cular için konvansiyonel seferlerin
de de yeni tenzilat kabul edilmiştir. 
Gidiş ve geliş fiyatları ayri ayrı yüz 
de 30, gidip gelme biletleri de yüzde 
50 tenzil edilmiştir. Bu yeni ta -
rife, bir kaç güne kadar muteber tu
tulacaktır. 

Kedilere atıBan 
Zehir ~ocuğu 
öldürdü 

Evvelki gün Sultan hamamda feci 
bir zehirlenme olmuştur: Sultan ha
mamda Küçük hanın oda başısı Os
manın çoc.uğu üç yaşındaki Hüseyin, 
kapının önünde oynarken bir beledi
ye memuru, kapıya doğru yaklaşri\ış 
ve oraya topladığı kedilere beyaz, 
beyaz bir şeyler atmıştır. Küçük Hü
seyin, yenecek bir şey olduğunu sa
narak bunlardan birisini kedilerin Ö· 
nünden kapmış ve ağzına atmıştır. 
Ağzına koyduğu bu zehirin tesiri· 

le biraz sonra çırpınmıya başlayan 
Hüseyin, babası ve ann~i tarafından 
hastaneye kaldırılmış, polise de ha
ber verilmiştir .. 

Hüseyin dün, hastanede ölmüştür. 
Ölümün sebebi, zehirlenmedir. 

Kedileri böyle mahalle arasında 
çoluk çocuğun içinde zehirle öldü
ren ihtiyatsız adam hakkında takibat 
yapılacaktır. 

Bir ay içinde 106 parça 
bina yapıldı 

:Beıecıtyenlu '"' ıeuığt ~ı.vuuuııı. 

istatistikler bültenine göre h~tiran 
ayı içinde şebirde 82 ev, 15 apartman. 
6 dükkan, 3 muhtelif bina olmak ü
zere 106 yapı yapılmıştır. Bundan 
başka 461 tamirat yapılmıştır. Bütün 
bunlar yalnız Adalar, Bakırköy, Be
şiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eminönü, 
Fatih, Kadıköy, Sarıyer ve Üsküdar
da yapılmıştır. ----Tabiiyet deliiştirmek 

isteyenler 
Küçük sanatlar kanunu çıktıktan 

sonra. ağaç sanayii işlerile uğraşan 
yabancı tebaalı bazı kimseler, tabii -
yet değiştirmek için müracaatta bu
lunmuşlardı. Bunlardan çoğunun 
müracaatları henüz neticelenmemiş
tir. Yerli işçiler, bu pürüzlü duru -
mun giderilmesi isteğinde bulunmuş 
lardır. 

Mezbahada neler kesildi? 
935 mayıs ayında mezbahada 

63866 koyun, keçi. kuzu ve oğlak, 
2040 öküz, inek, manda, dana, malak 
ve boğa kesilmiştir. Haziranda ise 
60737 koyun ve 2528 öküz: ve saire 
hayvan kesilmiştir. İki ay içinde ke
silen hayvanın genel yekunu 128571 
dir. 

HABERLER 

* Pazar günü ilbaylıkta, ilçebay
lar toplanarak genel nüfua yazımı 
hazırlıklarını gözden geçirecekler 
dir. Numerotaj işleri bu ay sonuna 
kadar bitirilmiş olacaktır. 

• Adaları güzelleştirme kurumu 
yarın akşam için Büyükada Luna 
parkında bir kır balosu tertip etmiş
tir. Bu baloda elbise serbesttir. Ay
rıca pijama müsabakası yapılacak, 
Şehir tiyatrosunun bale heyeti gece 
12 de dans yapacaktır. Gece saat üç
te İ5tanbula dönmek üzere Akay i -
daresi bir vapur tahsis etmiştir • 

* Doyçe Bank İstanbul merkezin
den yapılan !iağınna üzerine İzmir 
şubesi direktörü Her Küler dünkü 
Izmir vapurile ~ehrimize gelmi~tir. 

* Mısır dışişlcri bakanlığı işyar : 
!arından on dört ki~ yıllık izinleri
ni geçirmek üzere dı!nkü Ankard va
puru ile şehrimize gelmiş ve Turing 
Palasa miaafir olmuşlardır. 

* Türkofis Tokyo ticaret mümes
silliğine atanan Reşat, dün şehrimize 
gelmiştir. Bugün Türkofis lstanbul 
şubesinde ilgili tecimenlerle temas
larda bulunacak, bir kaç güne kadar 
yeni vazifesine hareket edecektir. 

ı;ı Dün Anadoludan ve limanların
dan şehrimize 211 ton buğday gel • 
miştir. Dünkü satışlara, ziraat ban
kası da girmiştir. Yumuşak buğ -
daylar 6,35 - 7,15 kuruş arasında sa· 
tılmıştır. Piyasada alış verişler biraz 
durgunlaşmıştır. 

* Tanca ile Filistinin Yafa lima· 
nında görülen veba vakaları üzerine, 
hudut ve sahiller sıhhat genel direk
törlüğünce, bu limanlar müvaridatı
na karşı tedbir alınmıştı. Genel di
rektörlük, başka vaka görülmediği i
çin, bu tedbirleri kaldırmıştır. 

* Tecim ve Endüstri odasındaki 
hava yardım kolları, çalışmalara de
vam ediyorlar. Odadan alınan liste
lere göre yapılan temaslarda yeniden 
bir çok üye yazılmış ve hava tehJi -
kesi için tecimenlerimizin yardımla
rı temin edilmiştir. 
* Üniversite inkılap dersleri imti

hanları devam ediyor. Önümüzdeki 
pazartesi günü de hukuk fakültesi 
talebeleri bu dersten imtihan olacak
lardır. Yabancı talebelerin inkılap 

derslerinden sözlü olarak imtihan e
dilmeleri kararlaştırılmıştır. Türk 
talebeler yalnız yazılı imtihana gire. 
c~.Jcl..,rıii r 

1ı< BeJediyenin Z'ncirl'kuyı.ıd• yııp 
tırmakta oldugu asrı mezarlık yapısı 
devam ediyor. Mezarlığın planı için 
Berlin, Viyana gibi büyük şehirlerin 
mezarlık planları getirilecektir. İç 
İşleri Bakanlığından belediyeye ya
pılan bir yayımda, şehirdeki diğer 
küçük mezarlıkların harap olmaması 
için icap eden şeylerin yapılması bil
dirilmektedir. 

Bir tramvay arabası yolda 
kaldı 

Dün saat 13 te Sirkeciden Edirne
kapıya gitmekte olan 24 numaralı 
tramvay arabası Beyazıtta birdenbi
re durmuş ve yürümemiştir. Araba 
i~lemediği ve bozulduğu için müfet
tışlere ve sosyeteye haber verilmiş 
ve fen heyetiı:. -:e yapılan muayenede 
arabanın mukavemet tellerinin kop
tuğu anlaşılmıştır. 
Arabanın Beyazıt istasyonunda 

kalması seyrüsefere mani olmu§ ise 
de biraz sonra muvakkaten yürütü
len araba makasa alınmış ve tali hat 
üzerinde tamirine bakılmıştır. 

Yolcular, Sirkeciden gönderilen 
diğer bir arabaya ancak yarım saat 
sonra binebilmişlerdir. 

düzlüğün altında akan su bütün 
kocamanlığı ve büyüklüğüyle 
ortaya çıkma;k için baharın gel• 
mesini bekler. 

Bizim resim dünyamızda bır 
"D,, grubu vardır. Bu sekiz r~· 
samın yaptığı bir birliktir kı, 
onları bir grup içinde toplıyan 
sey ne bir mektep telakkisi, ne 
bir kanaat beraberliğidir. On • 
lar bir büyük temel üstünde an .. 
laşmışlardır. Bu temelin adı, 
çalışmadır'. 

"D,, grubu hiç bir sanat ku .. 
rumuna nasip olımyan şeyleri, 
büyük ve sessiz çahşmasiyle el• 
de etmiştir. Bu grubun Mosko
va ve Peştede sergileri açılmış, 
bu gruptan Avrupa mecmua 
ları söz açmışlar. İçlerinden bi· 
risi Moskovada bir filmin de • 
korlarını yapmağa çağrılmış. 
Bir buçuk yıl içinde olan bu 
işlerle ne böbürlenmişler, ne 
ler ,"eh! artık dahi olduk,, de ... 
mişler, durmadan çalışarak be· 
şinci sergilerine hazırlanmış • 
lar. 

Ben, kendi payıma, "D,, gn.ı· 
bunun bu çalışmayı her şeyin 
üstünde gören, çalışıp eser ver• 
meği gaye edinen biricik pren· 
sibinden çok büyük neticeler 
wnuyorum. 

Genç sanatkarlarımız "D,, 
grubundan örnek almalıdırlar. 
Çünük "D,, grubu inan insan .. 
!arın birliğidir. Onların imanı 
en büyük iman, iş ve çalışma 
imanıdır. 

Orhan SELiM 

13,161 gezgin geldi 
Bu yıl şehrimize gelen seyyahlar 

geçen yıllara nisbetle çoktur. Şimdi· 
:ye kadar 27 vapurla 13161 seyyah 
11,.lmist.ir ıı r.akama. vapurla gelcıı 
küçükkafjlclc• ı.: .Kaı e1u...• ptr dKeu• 

de gelen gezginler dahil değildir. 

Toptan olarak vapurla gelen seyyah
lar şehirde en çok bir gece kalnus· 
!ardır. 

Köprü kapanıyor 
Bu ayın on beşinci pazarteai gÜ• 

nü Karaköy köprüsünün bir dubasf 
değiştirilecektir. Bu sebeple o gilıı 
Köprü açılıp kapandıktan sonra ta .. 
miratın sonuna kadar Köprü kapalı 
kalacaktır. Bundan başka görülen lil
zum üzerine, gemilerin Halice geç "' 
tikleri Köprü altının İstanbul tara" 
fındaki gözü de kapalı bulunacak. 
küçük gemiler Köprünün KaraköY 
tarafındaki gözünden gelip geçecek· 
tir. 

BUyUkdere ilçebayına cet• 
Sarıyer ilçebayı Memduh hakkırı• 

da yolsuz ağaç kesmek meselesind~ 
dolayı idare heyetince muhakeme Ju• 
zumu kararı verilmişti. Memdu~ 
hakkında ayrıca idari ceza verilmcfl 
kararı da vardır. Mesele İç Bakanlı
ğına bildirilmiştir. 

nü redde~ek nezakete yakışmıyacak Kendimi, tutamıyor, çenelerim ay- Kolundan çekerek oturtmak iste" 
tı f Kimsenın hatırını kırmamak için, rılacakmış gibi esniyordum. O, §Üp· dimi . 
ikramların birini çeviremedim. helendi: - Gözde büyültecek kadar dcğıl . .e 

Genç ''doktorum,. dişlerini gıcır- - İhtimal ki uyumadınız da? Evde, duş yaptım. Vucutça çok i)1' 
datıyordu: - Biraz uyudum. yim.. rı' 

- Bu ısrar, ikram adeti fena.. - Kaç saat uyudunuz? O, yanıma oturmuştu; lakin ba ~ 
Öbür bal?larr, bilmiyorum, onlara - Üç, dört saat! uymaktan ziyade, beni kandırın• 
bir şey dıyemem, fakat böyle hayır Yalan söyl~yordum; dö§eğe bile istediği belliydi. • 
için verilen balolarda içkiyi yasak girmemiştim. Uç, dört saat uyumuş - Hayır.. Ba'!ınızı tutamıyorsu. 
etmeli.. olsaydım, bu kadar sersem durmaz- nuz, gözleriniz kendiliginden k~P', 

Çok sevinmişim !!ibi alkışladım: dım. nıyor, duracak haliniz yok .. Rengıoı 
- Bravo, doktor J Çok güzel bul- Fakat o, bunu bile dehşetle karşı- de bozuk ... 

dun! lamıştı sısradı: Elini şakaklarıma götürdü, 
O, fikrinin, kanaatinin beğenilmiş - Oe dört saat mi? Hic uyuma- maklarını alnımda gezdirdi: 

olmasından gururlanarak bakıyordu: dım, d;;iniz, olmaz .• Uyu~ah. din- - Hafif ateşiniz de var. 
_Değil mi ya? Bir hayır uğruna, lenmelisiniz! Nabzımı tutmuştu: ot 

birçok insanın sıhhatine suikast edi- İçimden, uzun bir: { - Hastasınız... Size, bir dokt ciİ" 
lir mi? - Eyvah! sıfatiyle bir repos absolu tavsiye e 

Artık ağzımın kokusundan kork- Dedim: galiba iş sarpa sarmıştı. yorum f el 
mu yordum: ''Doktorum., beni evime gönderip Beni şefkatle muc.yE'ne ed~~ 

_ Bu, bu kadarla kalmamalı.. dok- yatağa yatırtacaktı: ilmine güvenişi öyle hoşuma gı 
tor! _ Ben, zaten çok az uyku uyuyo- ti ki çenesinden tutup sarstım: dolr 

- Peki, doktorcuE;um 1 Ben. ı1' 
- Ne yapmalı? rum. torumun tavsiyesini yapmaz olur O' 
- Bu fikri, yaymalr .. Sana vaade- O, bildiğinden şaşmıyordu: yum? _... 

· b b - O da fena... O da normal de- b' d"" dıyorum; en, u fikrin propaganda- Ve o gün eve döndüm, ır e'' 
cılanndan biri olacağım. ğil ... Hem içki içiniz, hem de uyku- yaptıktan sonra yatağa serildim. g 

Genç "doktorum,, un, sevincinden suz kalınız; vücudünüze kastiniz mi yansına kadar uyumuşum. • ~ 
yüıü parlıyordu: var? \ Ve bu faziletkariığımı da miik~{~ı 

- Mersi! j Ayağa kalkmıştı: sız bırakmadım, gece yarısı gı~ııı1 
- Başımı. omunma da adım: ı -Hemen eve dÖJ!ÜP ra~.al!sı- ~im. evden fırladım, ! ir barda 

5 
• 

.. Y.. nız ... Başınızın ağırlıgı, vücudunu • gu aldım. ·ııı« 
- Baş~m oyle sersem, oyle yor- zün kırgınlığı başka türlü geçmez... Genç. "doktorum .. un zevkler' 

gunum kı... Uyku ve istirahat. en müessir kal· kaprislerini anlatayım. ~r) 
- Elbette .. Alı§kın değişmişsiniz 1 minlerin yerini tutar. [Arkası 
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• 

u o MIZ BlLDlRlYOR] 
[HUSUSi :MUiiABlRl . A_n~ara, 12 

lelerini partımızın prog· 

E "k az ınuaıne · · Mesken 
rnlak Eytam Bankası ı. r ilinde tanzi~ etmıştı_r. 

rarnındaki esaslar çerçevesı .. d~a lık göstenlmektedır. Bank~ • 
Yaprnak istiyenlere her tüı:lu _k<> :sken yapmat?ak kaydı ı~e 
dan alınacak para ile, yenı bır ~lduğu gibi, yenı yapı_lt?ış ~.e ın 
eskiden yapılmış apartu_na~ıara arumanlara. da kı_Ymetımn yuzde 
§aatı tamamen ikmal edılm1.Ş _apara ikraz edılmesı esaslı kararlaş 
so sine kadar ipotek mukabıh P . 
tırılmıştır ... 

1 
Kayseride sonbaharda tetkıkler ,.,met Paşa enstıtüsünden o,_ 

görünüş Banka Seyhan ve havalısı 1 le da gayri menkuller üzerinde 
' k bura ar . 1 k aptınnağa başlıyaca ve 1 vasıtasıle muame e yapma G v • 

?Z ~asraflar ve seyyar he~~~~~ığ~nı öğrenerek çalısına saha· azi e ismet 
ırnkanlanmn mevcut ~~.P edecektır. 

•ınıgenişıctm•ğ•:•Ş• ~ümrüklerini Teftiş Paşa Enstitüleri 
Karadenız . . . .. .. [Hususı MUHAB1R1Mız 

... babiriıniz bıldırıyor) - Gumrukler ge- BlLDlRlYOR] 
Ankara, 12 (H;ısu~ı ;ubulunan baş müfettiş Mahmut, Kara de Ankara 12 

n~ı direktör vek:ıle~~kleri tetkik ettikten sonra :t stanbula Gazi terbiye enstitüsü ile' ls-
n~z kıyıl~rındakı g met Paşa kız enstitüsünün bi -
gıdecektır. rer tarihi hatıra olmak üzere 

yeni Yıl için Alfabe Yapıhyor 
r . 

2 
(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kültür Bakan 

1 
__ Ank~ra, 1 biye heyeti açılacak olan alfabe müsabakası için bir 

ıgı talım ter w başlamıştır M"" b k d b" · · ·" · 
l
.' hazırlamaga • usa a a a ırıncılıaı 

ta ımatname k" b ' 0 

k k alfabe tek mektep ıta ı olarak kabul edilecek ikin -
azanaca ·· w •• kazananlara nakd. ""k" f ·1 ' · ·ı· ... ·· u··ncülugu ı mu a at verı ecektır 

cı ıgı ve uç d 1936 d , · 
Bu alfabe mektepler e ers senesınde okutulmaea baş • 

]anacaktır. 

Sümer Bank Nizamnar.ıesi 
".Ankara, l~ ~Hususi m~a~irimiz bildiriyor) - Sümer Bank 

nizamnamesının 23 ve 25 ıncı maddelerine birer fıkra eklenmesi 
Bakanlar Hey~~ince tasdik olunmuştur. Bu fıkralardan birine gö 
re, idare me~lısı bankanın menfaatini icap ettiği takdi~de sulh • 
nameler akdı hususunda karar verebilecektir. 

1 

Komünistler için Karar 

bugünkü isimlerini muhafaza et 
meleri kararlaşmıştır. 

Gazi terbiye enstitü
sü sergileri a~ıldı 

Ankara, 12 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Gazi terbiye enstitü -
sünde bugün gazeteciler şerefine 
bir öğle yemeği verilmiş ve gazete -
cilere enstitüde açılan elişi, resim ve 
yazı sergileri gösterilmiştir. Sergi -
lerde iızerlerinde haklı takdirler top 
lıyan eserler görülmüştür. Resim ser 
gisinde talebenin gösterdikleri yük • 
sek kabiliyet, sitayi~lc kayıtlara de -
ğer mahiyettedir. Bu sergide, eserle 
ri teşhir edilen talebelerin yaptıkları 
resimlerle alakalı deneme halinde ya 
zılmış tezleri görülüyordu. Mevzu -
lar pek (lerli idi. Göze çarpan bu 
mevzulardan birini misal olarak bildi 
rıyorum: 

Geçen gün bu gazetenin kültür 
sayıfasında bay Sabahattin Eyiboğ
ıu'nun "Tesirler, ,adlı betkesini bü· 
yük bir zevkle okudum. Gerçi An
dre Gide'in Sur l'influence adlı tanın-
mış yazısında söylediklerine yeni bir 
şey katmıyor, hatta onun özünü kısa
ca anlatmakla kalıyor; fakat Andre 
Gide'in o yazısında anlattığı fikirler 
o kadar önemli, bize - hele bugün 
için - o kadar lüzumludur ki her va
kit tekrar edilse yeridir. Bay Saba
hattin Eyiboglu'ndan önce, yazarla
rımızın birkaçı arasında ben de o fi
kirleri yaymaga çalıştım; ancak, bil
mem nı~indir? 1.içbirimiz Sul J'int!u
ence'ı dılimize eçvirmeğc üzenmedik. 
B_ay Sabahattin Eyiboğlu, gene ede
bıyat heveslilerine bu iyiliği de yap· 
sa ne güzel bir hizmet olur. 

Kendimizi aldatmıyalım: Gide'in o 
yazısı dilimize çevrilse gençler ara
sında da, ihtiyarlar arasında da onu 
severek, fikirlerini benimsiyerek oku
yan ~ek bulunmaz; çünkü o sözler· 
de bizi kendimizden geçmeğe, teces
bÜse bir çağm vardır ki bu, her gü· 
cün kendilerinde zaten var oldugu
nu sananların, bu sanıyı hayatlarının 
en b~yük .b?htiyarhğı etmiş olanla· 
rın hıç de ışıne gelmez. 

''Original,, olmak hevesi zamanı
mızda pek genelleşmiştir. Onu yazar
da da görürsünüz, okurda da. Ye
nilik, benzersizlik... Bu kurd, hangi
mizin içini kemirmiyor ki? Doğru
yu, güzeli bile ancak ilk bulan, ilk 
gören _biz olmamız şartile seviyo
ruz. Bır gün bir iransızca kitabda 
ç~k hoşuma giden bir söz görmüş
tum, .. edebi_yatla uğraşan bir arkada
şa gosterdım. "Aman l dedi sen bu
nu b~r yazına alma da ben' alayım.,, 
Kendı malı diye göstermek hevesin
de de~ildi, fakat onu ilk gören, türk· 
çede ılk anan kendi olmak istiyordu. 
~.rzusu, doğru bulduğu bir fikri de
gıl, kendini ileri sürmek tanıtmak
tı ... Bir gün de birkaç a;kadaş, uzun 
yılla~ ç_ahşmış bir yazara saygımızı, 
sevgım.ızi __ göstermek için herkese 
a~ık ~ı.r ~olen kurmağı düşünmü~
t~k = .. ıçımızden biri bunu yazdı, erte
sı gun .başka bir arkadaşa da, bu ko
nuda hır şey yazmasını söyledik .. 
'' Hayır, dedi, ben başka birinin yaz
dığını tekrarlıyamam . ., 

G~nc, orta ya§h, belki de ihtiyar 
cdebıyatçılarımız bu kafada iken et
kinin iyiliklerini kabul ettirmek ko
lay mı? Ama buna çalışmak, belki de 
asıl kolay olmadığı için lazım. Her
kesin zaten işine elverişli bulduğu 
fikirleri yaymakta zorluk olmadığı 

'zan : Nurullah AT AÇ 
gilir fayda da yoktur. 

Jrusunu ararsanız bu benzersiz 
oln hevesi, belki kılığını değiştir· 
miır aşağılık duygusu'ndan ( com· 
plel!'inferiorite) başka bir şey de
ğile Ancak başka birine uyarsa 
kenrinde bakılmağa değer bir şey 
kall\cağından korkanlardır ki 
kim~ benzemek istemezler. An
dre e bir tanıdıgının: "'Ben falan 
yazrm eserlerini okumam, s?~r~ 
onur kısine tutulurum,, dedığını 
anla1 Bu o adamın kendine hiç 
inanmadıgını, aşagılık duygusu 
~ektii gôstermez mi? Klassiklcrin 
Hom; destanlarını yagmadan ce
kinm•leri, yine de benzersiz kal
malar engel olmuş mudur? 

K" BU SENEKı YAZ ı 
tm bu ıenc sıcaktan ikayet 

ederae şaşarım aklına! Çiınkiı \ ıl 
yaz gelmeden bahar aürüp "d~ \ 
Doğrusu ben k gı ıyo • 

k . . . pc memnunum Diye· 
<.e sınız kı d · b · ' enız anyolıın 1. ·ıar 
ne yapar? Yaz uzundur M' Pki.\J 

· 1 y 1 · ern et -
mesın er. ar ndn göluede 30 • 32 
bl\şlar .. O zaman onlar da 1 

Lakin bu lstanbulun ha~ ışır •. 
ld bö" 1 ? Ga . asına ne o u Ye... lıbn yağmur . 
batında ıslahat yapıldı " t tertı • 1 v k . • ,.ey an ku· 
agınn urşun • haftada b" • 
düşüyor... ır Yagmur 

Dün yine lstanbul iıstünd"" b 
1 b.. ··k • "n u yı· 
ın uyu sagnaklarındnn bin 

Bir sebeb diye bu asagılık duy
gusur}eri sürmek do~ru olmaz; 
buna ıbelligi de katmak lazımdır. 
İçimiz kendiliğinden bulunduguna 
vehm6imiz zenginlikleri, dışarı
nın et ile arttrmaga lüzum gör
mediğH ileri sürmek ancak kendi 
kendin kandıracak bir ''bahane,, 
dir. 

Yal kendimizi dü~ünmckten, 
doğru, zel bildiğimizden çok ken
dimizi ttmak hevesinden kurtulun
ca artıkıtki altında kalmaktan da 
kaçınma. Ortaçağ katedrallerini 
yapanlaliirleı-ini, öykülerini söyli
yenler aara adlarını değil, hak ta
nıdıkların~,; doğru bulduklarını 
öğrettilelmzası• - . ı mıyan, başka
sına benıekten niçin çekinsin? et
kiden niskaçsın? 

Sanıy<>n ki etkiden kaçmak has
talı~ının, nzersiz olmak hevesinin 
bir kökü bu imza, ad işindedir. 
Sanat esı imza taşımasın demiyo· 
rum; böybir fikir ileri sürmek 
haylı parıksal olur. Fakat imza
mızı taşıy bir yazıda, eserde şah
sımızı gösmek endişesinden sıyrıl-
malt da p<kolay değildir. Doğrusu 
sanat ama\, "objet., sini kaybet
miştir; so~ bir iht'~ 1cdan doğdu
ğu, ona ce> verdiği hakikatini ar
tık gönülleıizle sezemez olduk, 
ancak aklırta buluy.or ve yalnrz 
aklımızla bıuğumuz her şey gibi 
onu da tam ile lıenimsiyemiyoruz. 
Sosyal ödev unutan sanat adamı, 
hep kendiniostcrmek hevesine düş
müştür. Kei, yalnız kendi ve ken
dinin de h\1 \imsede bulunmıyan, 
böyle olsun ye zorba icad edilmi§ 
tarafı... Art onun etkiden kaçma
ması, etki anası nasıl istenir? 

Başka bi>azıda bu konuya tek
rar döneceğ 

ti ... Rasathane ne der bı"lm CCÇ 
d 1 ·ı k cm aınn 

o ~· ı ~ .anşık yağmur şehri, hele 
t>ay ıye ." suya boğdu. Tekrar 11. 
ma geldı.. a < ı 

Adadakiler sevinsinler S 1 d r . arnıc ar 
o muştur. Bahçelerde sulnnd . A 

ma hala fasulye, domntcs ı .. h. 1 • 
~ d 1 k b" pn a ı ..• 

unf.a şlaşı aca ır şey yok .. Bunla-
rın ıat arı nzlığrna çoklu. d •. 1 madrabazların insafına b ~lunda eBgı 

d b ag ı ır. u 
mn ra azlardan birilc .. .. d 
b h .. l . . goruşsern e 
. '! uner ennın sırrını Öğrenseın cok 
ıyı olacak... Bu adamlar "s• d"k . 

1 . ı "C ı erı 

şey ~rın pahasını arttırıyorlar. Ben 
de bır madrabaz eline dür:•cm k k 

1 k d • . . .... ır pa 
ra ı cgerımı on kuru"'n çık 1 ne olur! '" arsa nr 

~azıları böyle düşük değerdeki şey 
lerı pahalıya satanlara k 1 B 
b k f 

ıznr :ır.. en 
u~u ço aydalı bir ekonomi hare • 

k~tı sa~ıy~ru!'1. Değeri on kuruşluk 
hır şeyı •·ınnıye srtan bir adam mem 
leket servetine yardım etmis olmnT 
mı? .. Biz bunun adına ihtilcnr de 
şiz. ihtikar bu değil. pahalıyı uct ıı· 
satmaktır. Keşke cliınizd ki ma•1 za 
rı_n değerler: iki misli oluverse d.e :e: 
,·ınsek .•. 

Bunu bir kalem dedikten .Onra ge
lelim yine yağmur işine' 

Baylar, hele Bayanla;:: Sakın yağ 
~urdan kaçmak için saçak altına s~· 
gınmayınt Lckclcnirsiniz Sat.ak kı· 
~indir? Ustünde ne var?" Bilmezsi • 
mz. Akan sular üstünüzü ve söyle • 
nen söz)P. .. onurunuzu kirletebilir. 

Sel gider kum kalır •.. Bcklevin ,el 
gitsin! Kumda yüriirsünüz. Yalnız 
izinizi belli etmemelisiniz. Nereye 
gittiğiniz belli olur. 

B.FE~ 

~nkara, 12 _(Hususi m~h.abiri~iz bildiriyor) - Bugün ağır ce-
~a mah'kemesınde ıkomunıstlerın m uhakemesine hafi 1 k 
devam edildi. Geçen celsede tahliye edilen s uçlular gay · 

0 
ara 

kuf olarak, Rüşen Zeki, Hasan lzzeddin, Eyüp, Baha ver~~~:r: 
fer de mevkuf olarak muhakemede bulunmuşlardır 

Öğleden evvel ve sonra deva~ eden m uhakeme ~eticelenmi 

Talbeden Cengiz. Ankarada okul 
cağında ev geçindiren çocuklar üze 
;inde yaptığı araştırmaları resimli 
bir broşür halinde hazırlamıştır. Yük 
tıek bir reportaj kıymetinde olan bu 
broşürün dikkate değer görülen ta -
rafı, bizat kendisinin tahsil hayatı -
na ayni suretle başaz:nış o~-~~sıdır. 
Ve bu etüdün müellifi, bro~urun ~a
şında ilim başlığı altında aıle vazı -
yetini kaydetmekte ve satıcılık ha -
tıralarını yazmaktadır. Ve ~~~an 
sonra sıra ile çocuğun t~şek.kul~~e 
müdahale eden muhiti amıllerı, nıçın 
satıcılık yaptıklarım, çocuğu. satıcı • 
lığa sevkeden diğer sebeplerı, b.~~. -
ların kazancını ve masrafını, k~çuk 
satıcıların mektep hayatını tahlıl ve 
tevsi etmektedir. ~ . 

Ziyaretçi Hemşirehr Hasta 
Çocukları Dolaşvorlar 

Y unanistanda 
Geneloya 
Doğru 

[Başı ı incide] 
yapılsaydı, belgi de cumurluk ıt:.'f• 
hine neticelen.i.rdi .. Ancak isyanı~ Y.u
n.an ka~oyu uzcrındeki tepkisı gıt· 
tıkçe zaıl oluyor. Gün geçtikçe cıı· 
murluk f_ik.ri _kuvvetlcşmektedir. Bu 
cereyan ıkıncıteşrine kadar sürerse, 
cumurlugun çoğunluk kazanması u· 
mulur. 

' ' kararın yarın saat 11 de a lem ola r ak bildirilmesi kararı ş: 
mıştır. aş 

Yaş Üzümlerimiz ve italya 
~n~a~~- 12 A .A_. - İtalya hükumet i, evvelce arsıulusal Flok-

era bırlıgıne dahı olmadığımızdan dolayı yaş üzümlerım· · · 
"1" • ed · 1• ızın 

l rıyest en orta "e şıma ı A vrupa memleketlerine geçme · 
'karşı day~nıyor Vt bu Y~z?en yaş üzüm çrkatımız zorlaşıyo~~~~ 
Bu cngelın kaldırlrnası ıçın arsıulusal Floksera birliğine dahil 
o~~~mız _Bak~nt~: K1;1~Iunca kararlaştınlmış. ~: karar l tal ya 
hukume~ıne bıldirı_Imıştır. Ank ... ara İtalyan elçıhginden Dışişleri 
Bakanhgım1za vırılen son malumata göııe, İtalya hükfuneti, Tri
ycste yoluyla ortı. ve kuzey Avrupası memleketlerine gönderile
ce~ Türk~ye üzü~Ierine karşı dayatılmaması hakkında gümrük 
lerınc ernır vermı, yaş üzümlerimizin transit meselesi bu suretle 
halledilmiştir. 

Doktorar Kazanç Vergisi 
için Sıaıflara Ayrılıyorlar 

Elişi sergisinde talebenin degerh 
hocalarının nezareti altında yaptık -
lan ince ve zevkli sanat eserleri hay 
ranlıkla seyredilmiştir. 

Parti toplantısı 
Ank ra 12 A.A. - Dün parti gen

yonk rulu haftalık toplantısını yapa 
rak eundemi üzerinde görüştü. 

Parti iç işleri üzerinde kararl~r 
verdi ve ilyönkurullardan gelen °· 
nergelerin tüzeye uygun olanlarını 
onadı. 

* Ankara, 12 (Tan) - ~merika 
menşeli mal satıcılarının eksıltmele -
re girebilmeleri kararlaşmış ve key • 
fiyet alakalılara bildirilmiştir. 

* Ankara, 12 (Tan) - Finans Ba~ 
kanlığı zat işleri direktörü Yusuf !'e 
mal, kendi istegile tekaüde sevkedıl • 
miştir. 

• Ankara, 12 (Tan) - Fina~s Ba
kanlığı özel kaleminden 1500 lıra Ç:'" 
lan ve bilfihara yakalanan odacı Akı
fin muhakemesi birinci sulh ceza mah 
kemesinde görülmüş ve Akif 50 gün 
hapise mahkum olmuştur. 

• Ankara. 12 A.A. - Türkiye -
Suriye emlak itilafnamesinin meri : 
yet müddeti iki taraf arasında te:ı~ı 
edilen mektuplarla l 1-7-935 den ıtı· 
baren üç ay daha uzatılmıştır. 

Etibba odasının dür, toplantısında idare heyeti uycleri 1 * An_k~ra. 12 A.A. - Son Po.s~ 
gazetesının 1 ı temmuz 935 tarıhlı 

Dun Etibba odası idaheye- ı Diınkü i tımada, doktorlar avısmda üçüncü sayfada "Urfa~a 
t1 toplanmıştır. Topl ntı dok t ınd onderilen sirküler H lkcvı !3aşkanın~. vur~_ul~_r .. başlıg: 
torların ınıflara ayrılın • l t t b 1 B tında bır yazı gorülmuştur. Bu ya-

. rı 1 e e e aı mıştır. u da adı geçen ve biçakla yaralandı -
oru ulmuş ve bunun hın ev- n nda dok • l- ından bahsedi1en Kazım Yazganın 

vel b anlması için haf 1;ı. 1 1 rılacaklar Halkcvi Başkanhğı ile bir ilgisi ol -
defa toplantı ya 1lm t vergi madıgmı ve Başkanlığın, Dr. Muzaf-

t • fer Akahn tarafındaı y ·netildiğini 
1 aydınlatırız. 

Yunanistan'daki rejim meseJesi 
Yunan komşumuzun ir 1• ·a· Buna h" b" x şı ır. 
ıç ır yabancı ulusun karışmıya 

ha~kı . olamaz. Ancak cumıırlu a 
baglı hır ulus sıfatile, Yunan kom· 

-·'"-•J•• .. 1 'umuz.un da en ileri bir demokrasi 
ıdar~s~ olan bu rejim içinde l ıikscl· 
mesını ve refaha kavuşmasını sôyle· 
mekten kendimizi alamayız Şimdive 
kadar bir ulusun cumurluğa kavuş· 
t~ktan sonra geri gittigi tarihte go· 
rul~e~i~ bir şey değildir. Fakat bu 
~erı gıdışler hemen daima bir darbe 
ılc oldu. Fransız tarihindeki rnisal1e• 
re bakılacak olursa görüliır ki, 
~ransa'nın birinci cumurluğu birinci 
.. ~pol~on'un, ikinci cumurlu u da 
uçuncu Napoleon'un hırslarına kır· 
b_an. ~İtmiştir Fransız ulusu bu e· 
rı. gıdışin çok ağır olan bahasını ode· 
dı~tc~ sonra tekrar cumurlu a dön· 
muştur. 

Son zamanlarda şehrimizde • 

t{i bir çok hastahanelerde, ziya· 

retçi hemşirelerin sayısı arttırıl 
mıştır. Bu hemşireler, hasta:ha 

nelerin bulunduğu mmtakalar -

da hastaların evlerine kadar git· 
mekte ve çocuklar için bakım 
öğütleri vemıektedirler. Yuka

nki resimler ziyaretçi hemşire· 
lerin bir iki evdeki çocuklar ve 
annelerile temasları sırasınd.P 

çekilmiştir. 1 

Türk Dili Araştırma Kurum•nu~. 
Yıldönümü Münasebetle 

İstanbul, 12 A.A. - Cumur Başka 
nı Kamal Atatiirk, Türk dili araştır -
ma kurumunu. üç yıl önce, bugün 
Yalovada kurmuşlardı. 

Bu mutlu giınün yıldönümü ilgisiy 
le. Türk dili araştırma kurumu ge • 
ncl sekreteri İbrahim Necmi Dil • 
men, Yalovada bulunan Atatürke aşa 
ğıdaki telyazısını çekmiştir: 

Kamfü Atatürk, 
Türkiye Cumur Başkanı (Yalova) 
Her yaratışı Türklüge yeni ilerle -

me ufukları açan kutaal elinizh; uç 
yıl önce bugün Yalovada kurdu · u -
nuz T k dili • 

gü;den bugüne hep yüce }.,rımanız 
ve yaltmk saçan ışıklandrQclarımz 
la atabildiği adımların geıi ı,ini de 
siz en bUyUgumüze borç1

1 Gleuğunu 
bilerek, bu sevinç gününle yaratıcı 
ve yükseltici ellerinizi ite, saygı • 
lar ve tükenmez duygulalJ 6per. 

Türk dili araştma kurumu 
genel sC'klf!ri 

1 brahim Nccıi Dilmeıı 
Cumur Başkanımız ş karşıhgı 

göndermi !erdir : 
Türk dili araştırma kumu genel 

seheterli ine : 

___ A:..::. ŞUkrU ESM R-! 

Macar ga zeteciler 

r 
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No. 80 Aziz Hüdayi AKDEMIR 

O bir Türk casusu gibi Etellicens Servis 
şefi olduğu halde bize izmet ed.iyordu 
Pantikyanın o zamana kadar yap

tığı işleri ve İngilizler katındaki 
kudret ve salahiyetini bilen Hüsnü 
l .. mirden son derece korkuyor. Ben 
Ingiliz polisiyim diyen adam meğer 
:rniitarekeden sonra Türk polisi hiz
metine girmek için çalışan ve bütün 
mütarekede İngilizlerin en keskin 
ajanlarından biri olan (Tayyar) idi. 
Hüsnü mezbaha kasabının yanına ka 
trlmrş bir kuzu gibi birlikte köprü· 
yü geçerek Pantikyanın huzuruna 
gi~yor. Pantikyan Tayyara emredi· 
yor: 

- Siz çıkınız r 
Aradan geçen küçük bir sükut 

arastnda Hüsnünün yüreği evinden 
fırlıyac:akmış gibi çarpıyor. Nihayet 
l'antikyan soruyor: 

- Muğlalı Mustafa Beyi tanır 
:nısımz? 

- lfoyır. 
- Yüzbaşı Ekrem beyi? 
- Hayır. 
- To~u yüzbaşı Eyübü? 
~Hayır. 

- Halbuki siz bunların hepsini 
tanıyorsunuz. Bunlarla birlikte Ana
c!olu_{a silah ka~ınyorsunuz. Benim 
hepsı1den haberım var. Hatta 9imdi 
deponuzda -aekiz sandık mavzer var 
ki çuvallattınız, göndereceksiniz, 

- Yanlışınız var. 

- Ben yanlış iş yapmam ve söy-
kmem. Bunu bana sizin depoda ça
lışan adam söyledi. Hatta istcneniz, 
gelin göstereyim, dedi. Ben: ''Haydi 
sen git, ben icabına bakarım,, diye 
savdım. Oğlum, depoya rasgcleni 
sokmayın ve yapacağınız işleri biraz 
daha gizli yapın. Bu kadar söyle
~im; buyurunuz! 

Pantikyan bundan sonra tamamen 
~nadolu adamı olmuş, Anadolu 
adamlarının yardımına ve tehlikeler
den korunmalarına çalışmıştır. 

Anadoluya kaçırıl<ıll' toplu eşya, 
silah ve cephaneyi en ziyade Galata
da La Fransaise sirketi direktörü 
ermeni Kalçi ile RÔzalt göndermiş
ler ve bunlar da Pantikyandan al
dıkları kuvvet ve kolaylık sayesinde 
muvaffak olmuşlardır. 

H"le bir defasında Anadolu için 
yüklenmiş bir vapur tam Anadolu 
limanına yaklaştığ;: sırada İngiliılere 
haber verilmiş ve vapuru yakalamak 
üzere bir torpito yc)a çıkarılmışkcn 
Pantikyanın .. Bu hab('r yalandır, va
purda tüccar cşyaş_ından başka bir 
şey yokti'ır,. demesi üzerine torpito 
telsizle geri çağrılmış, yüz binlerce 
lira dcgcrinde ordu malzemesi kur
tarılmıştır. 

Pantikyamn önemli bir bildirimi 
de şu Qlmuştur; 

htanbuldan Anadoluya gönderile
cek silah ve eşyanın oir anlaşma ve 
düzenle yapılması için bunları bu
lup hazırhyanlarla gönderecek olan
lardan toplanmış b:r komisyon ku
rulması emredilmişti. Topçu yarbayı 
Kemal (Şimdi General), topçu yar
bayı E}'lüp, (Şimdi General), Kur • 
may Hürrem ve Hürrt'm Beyin şim
diki üye kurmay Muzaffer bu ko -
misyonu kurdular. Birkaç defa top
landdar. Konuşulan şeyler ve karar· 
Jar yazıldı, imzalandı; saklanmak 

No. 7 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

Köşkten Almanarre'daki küçük 
evime her dönüşümde, bu adamın 
Maryse ile beraber kaldığını düşün
dükçe, çıldıracak gibi oluyordum. 
Lauffen onu her iıstediği dakikada gö
rebilsin, her istediği .zaman onunla 
görüşcbilain ve ben küsük odamda 
kapanıp kalayım. Allahmı, bu adam
dan nasıl iğreniyordum, bilmezsiniz, 
aıasıl? 

Seven adamlara has bir hassasiyet
te o da benim Maryse•e kaqı olan 
aşkımdan şüphelenmi§ti. Bu güphe 
onu kim bilir nasıl kudurttu? Belli 
f'tmek istemiyordu ama. ben anlryor· 
dum. Belki de Maryac'in kendi hak
kındaki hislerinden pek emin olmadı
ğı. için. bana bir şey söylemiyordu. 
Hıddcte kapılııısa gülilnç bir mevkie 
dil§crek, ln.zı büsbütün kaybet
mesi ihtimali vardı. Ukin Maryse 
bana ufacık bir iltifatta bulunursa, 
adamın yerinde duramadığını görü
yordum. 

Evveli beni Maryse'in gözünde 
küçültmek için pek namussuzca bir 
Jllanm tatbikine koyulmuştu. Lakin 
~kası kıt oldugu için aleyhimde söy
lıQileçek 'ok ıeyler bulamıyordu. 

latan İ§Calinin atı .abralanndan ' 

fü:ere bay Hürrem ve !affere ve· 
rildi. İki gün sonra ltikyan bir 
haber verdi: "Komisyo ait bütiin 
emirler ve kararlar İnFlerin elin
dedir.,. 

Buna önce inanma! istemdiler: 
"Pantikyan ağız arı·,, dediler. 
Fakat Pantikyanla ,Uşillünc:e iş 
gerçekleşti. P~ntikyan misyon bel
gelerinin fotoğrafilerirgctirip gös
terdi ve şunu da söylfki: 

- Bu fotoğrafiler nin tarafın
dan ahnmıı ve bizimanlara veril
miştir, bilmiyorum. Aık bunlar he-
nüz Harington karar:ıına gönde
rilmemiştir; para mubilinde bun
ları ve klişeleri ( ... ) dıalabilirsiniz. 
Çünkü b\lnlar benim ·rkezime ve
rilmiş değildir. 

Pantikyan doğru söımitti: V e<d
kalar ve kliteler para. geri ahndt. 
Acaba r ~ ılar gerçek ıüz İngilizle· 
re verilmemiş miydi? {oksa iş bit
tikten sonra bizden nc:a para mr 
koparmak istemişlcrdSonra bu ve· 
ıikalarr bay Hürrem Muzafferden 
ne suretle alınmıştı? ürıkü her iki· 
si de güvenli adamllr. İşte çözül
mesi ve açılması hilbümkün olma
mıt bir arap saçı! 

Pantikyan o sıra~a ermenilcri 
ileri ıürerek bize lqı yapılan pro-
pagandaları iki ulutrasında gittik
çe gcrginleten ve ikarafı da zarara 
sokan durumu dtltmck istemiş, 
Ermeniıtan dıt bahı Ahadisyam 
İstanbula getirtcrı Damat Ferit ve 
o .zaman dışişleri .>akanı Raşit ile 
görüttürmüpe d•cr iki tarafta da 
iyi dütünen ve ren bir kafa bu
lunmadığından b ıonuea vanlama· 
rmştır. 

Pantikyanın 3 yılı batlangıeın -
dan mütareke ıuna kadar yaptığı 
hizmetler daha le çoktur. Bunlann 
hepsini aaymakzun olur. Bitirmek 
için fU küçük biyi de eklemeliyim. 

Pantikyanın nde üç pasaport 
vardı. İngiliz, ln ve Türk. O hal
de hangi tabii}te idi? Kendisi, ye-
rine göre, Tü olmadığını, önce 

Yalmz berabc•lduğumu.z .zamanlar, 
sanki benden ha y(iksek, daha .zeki 
ve değerli insmıJ. gibi birtakım va· 
.ziyet~er ahyoıı. 

Lauffen, da ziyade kendini gös· 
termek, beni ilbekliği ve bilgisi 
kaq11ında buütün küçük düşür • 
mek için, Alan süvariliğinde yeni 
tatbik ediler.ısulleri anlatırken, ne 
muvaffakiye:r kazandığını da bi • 
rcr birer sap döküyor, y.a yalan, 
ya doğru, ouda gizli tutulmaıı la
zım gelen b çok şeyleri de ifşa et -
tiğinin farkı varmıyordu. Şiddetli 
münakaşalanız aramızda gittikçe 
büyüyen reıbetin hakiki mahiyeti • 
ni saklıy~ordu. Çok geçmeden 
Maryse'de ınu anladı. 

Ve artılD günden itibaren bizi 
münakaşay sürüklemekten sakın • 
dı. Bilakieiz:i daha biribirimize yak 
laştmnağaaramrzdaki anlasamama.z 
hkları ha!tmeğe çalışıyordu. • 
Bundııı~ hiHen her ikimize kar 

ır alibız •lcluğu neticetini çıka • 
nyorduı:ı• 
Aldaııryotmrydım? Bilmiyorum. 
Genç !cıı ttık bir muamma halin

de kapanl\J!I 

• Bir müd~ sonra beni başka cndi-
teler aldı. 

Kö§kün clfamlı ahbaplarından ol
muştum. Bei daima iyi karşrtıyor ~ 
lar, ck.eri7ıa&1e vc7a akıanı y u 

lran ve sonra Ingilız tabiiy~tindc 
bulunduğunu söylerdi. Fakat bizdeki 
kütüğe bakılınca Edirnede doğmuş 
ve ora sicilline geçmiş olduğu görü
lüyordu. 

MÜtarekcden sonra Pantikyanın 
bir hizmeti daha vardır: Bizdeki bü
tün muhalif ve hainlerin en çok gü
vendikleri adam Pantikyandı. Bun
lar Ingiliz gemileriyle kaçarken git -
tikleri yerlerden Pantikyana mektup
lar göndererek iş ve para istemekte 
idiler. Mümkün olsaydı, bu mektup-
lardan birkaçını buraya koyar, onla· 
rm ''Biz şeytana uyduk, biz alçakla
ra oyuncak olduk, biz pişman olduk . ., 
dedikten sonra nasıl dilendiklerini 
göstermek isterdim. 

Bu mektuplardan birisi Çcrkes 
Etcmden &clmişti. Mektup, İzmir 
ıuikaıti ile ilcili olan ve y•kıal•n•ca· 
ğı srrada kendi eczasını -ıcendisf"ve-
ren Kara Kemale yazılmış ve Pan
tikyan adresiyle gönderilmişti. Pan
tikya~ bu mektubu da hükiimct 
adamlarına vererek son ve önemli 
bir hizmette daha bulunmuştur. Bu 
hizmete (son) deyişim, ·Pantikyanın 
o tarihten itibaren artık hiçbir hizme
te yanaşmamış ve nihayet Bulgaris-
tana gittikten yani 12-2-928 tarihin· 
den sonra tekrar Türkiyeye gireme
miş olmasındandır. 

Şmidi her okuyucu Pantikyan için 
bir büküm verebilir. Pantikyan iki 
taraflı çalııan ajanlarin Agent • 
double en parlak bir örneğidir, Cüz
danını açtığı zaman iki takdirname 
görülürdü: Biri İngilizlerin öteki 
bizim. Onlar İngiltcrcye hi~eti için 
biz de Anadoluya yardımı için onu 
takdir ediyorduk. 

. S~nr~ ne oldu? Pantikyan ne suç 
ışlcdı kı yurdumuza giremedi? Bilmi
yorum. Ben yalnız Pantikyanın kö
tüleri az, iyileri çok hizmetlerini ha
tırlamaktayım. Pantikyan hiçbir hiz
meti için bizden para almamıştır. 
~~nti~anın. Bulgaristanda öldüğünü 
soylemışlcrdı .Öyle ise ruhu için ra
hatlık dilerim. 

ğine alıkoyuyorlardı 
Köşkte geniş bir hayat vardı. Fra 

mond'un her halde büyük bir serveti 
olmak lazım geliyordu. 

Hespcrida son derece mükellef 
döşenmişti. Bir hizmetçi ordusu dai 
~.a eın:.e .~a.~ır, bekliyordu. Tepenin 
dortte uçunu kaplayan geniş park 
çok iyi bakılıyordu. Bundan başka 
Framond'un üç otomobili ve bir ya
tı vardı. 

Bu yatı, bir gün taraçada bulundu
ğumuz zaman bana gösterdi. Gienı 
koyuna demir atmış bembeyaz bir 
yat.. 

.. - Y~tımızm adı Aviatik'tir. Çok 
guzel bır yat .. Dokuz yüz ton.. On 
iki kitilik mürettebatı var. Kiyeldc 
Kropun Germania tezgihlarmda ya
pılmıştır. Bilirainiz, meşhur Hohcn 
z~lr~n yatını yapan \e.zgih. Zaten A
vıatık'te ona çok benzer. Eğer deni
zi severseniz, bugünlerde Akdeniz • 
de şöyle bir gezinti yaparız. 

Kendisine teJekkür ettim. Çilnkil 
böyle bir gezintiye çıkarsak, Mary· 
se'in de geleceğine şüphe yoktu. 
Kaç defa bana denizin geniı mavili
ğini göstererek: 

- Ah, denizi ne kadar severim, 
bilseniz, dememiş miydi? 

Uzaklara, çok uzaklara gitmek, 
denizle gökün arasında kalmak, dal
g_aları yara yara gitmek, gitmek •. 
Omrümde çok ıevdiğim şey... İnsan 

(Arkası varJ 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

........_._.... .................... i 
Pirinç 
Pilavına dair 

Eskiden sadece pilav dediğimiz 
zaman aklımıza ancak pirinç pilavı 
gelirdi. Fakat büyük savaş yıllarında 
lstcftlbulda yediğimiz zeytinyağlı 
bulgur pilavı bir türlü aklımızdan 
çıkamadığından şimdi pilav deyince 
yanına pirinçi kelimesini katmıya 
mecbur oluyoruz. 

Her ne türlü dersek diyelim, bir
kaç gün oluyor, İstanbulda büıiik 
bir hekim gazeteci arkadaşlarına pi· 
lavı övdüğündenbcri pilav yeniden 
bir şöhret kazandı. Vapurlarda, 
tramvaylarda birçok İstanbullular 
hep pilavdan söz açıyorlar. 

Bir söz üzerine pilav sohbetleri
nin böyle yeniden açılması bizim pi· 
lava karşı sevgimize hiçbir suretle 
halel gelmediğini gösterir. Onu bi_z 
yemeklerin sonunda yersek de, b~
zim ulusal baş yemğimiz her ·,·akıt 
pilavdır. Bir zamandanberi ona karşı 
saygımızın azalmış görünmesindeki 
kabahat bizde değil, ancak yağları 
bozan ve pahalılaştıran felektcdir. 
Vaktiyle en ala yağlar ucuz ucuz a~ı
mrken, pilav da hiçbir evden eksık 
olmazdı. .-

0 bizim ulusal pilavımızın bir ka· 
bahati varsa, o da her yağt beğen
memek kibarlığıdır. Bu kibarlık o
nun tabiatindedir. Çünkü pmncin 
kendisinde ancak yüzde bir nispetin
de yağ vardır. Pirinç yenilecek ve 
gerçekten besliycbilecck bir yemek 
olmalr .için yağ ile birlikte pişirilme· 
si mı..1aka lazımdır. 

Pilava karşı sevgimizin en büyük 
sebebi şüphesiz pirincin içersinde 
şeker yapan, ağzımıza lezzet veren 
maddelerin çokça bulunmasıdır. Pi
rinç bu hususta ekmekten de, pata· 
tcstcn de zengindir. Ondan dolayı 
olacak ki, pjlavın içine her şey ka· 
rıştmlabildiği halde, pilav ne ekmek· 
le yenilebilir. ne de patatesle. . . 

Pirinç, gene gerçekten beslcyıc:ı 
madde olan albümin yönünden de 
züğürttür. İt\68.n her gün kendisine 
lazım olan yüz gram albümini yal
nız pirinçten almak istese. günde 
bin dört yüz gram. pirinç yemesi la· 
zımgelir. Halbuki bu kadar pirinç i~· 
sana bin seksen gram şeker yapabı
lccek madde yedirir ki, bu da insana 
dokunur. 

Yalnız şeker ~ lbilec:ek maddeyi 
dilşüncrck. her gi.ın kendisine lazım 
olan dört yüz gram madde bu!a~ak 
kadar pirinç yese 550 gram pmnç 
y~z,,ı;elir. Bunda efil ancak 
39 gram aı umın oii'lüi'l(1?}U aa: et• 
bette yetişmez. 

Sözün kısasr, h?.;;gi tarafa çekse-
niz, yalnız pirinçle beslcnm.ek insa~~ 
yetişmez. Bir Alman hckım bu ı~ı 
merak ederek bir adamı yalnız pı· 
rinçle beslemeğe kalkm;.. ve netice
de o adamın günde yüz gram ağırlık 
kaybettiğini görmüştür. . . . 

Onun için, Japonların, Çınlılerın 
yalnız haşlanmıt pirinç yiyerek ge
çindikleri hikayelerine ~ulak asma
malısınız. İnsan oğlu yaJ~~ pirinçle 
yaşıyamaz. 

Bundan dolayı olacak ki, bizde a· 
kıllı adamlar pilavı en iyi yağla pi
şirttiktcn sonra içine - albümin al
mak için - kebap karıştırarak yer· 
ler. 

Lokman Hekim 

~·~·~· 
OPERATÖR 

DOKTOR rtİMET 
Ankara caddesi Zorlu apart
man No. 21. Pazardan maa
da hergün saat 2-6 ha:;talarını 
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KENDi KENDiMiZE ÇATIYORUZ 1 

ÇEŞMELERiMiZ , SAKALARIMIZ 

FAZLA SôZE NE HACET ? ... 

Ne Dersiniz? 

KAPALI 

Bir maıal der ki: 
"Çinde hekimler, kapısına öldür • 

düğü adam kadar fener aamak adet• 
miş. Bununla o hekimin ustalığı an
laşıılırmış.. Böyle alametlerden ma
na çıkarmak iyi bir şeydir ..• 

Ayni düşüncelerle etrafımıza ba
karsak, Beyoğlu, Bahçckapı, Eminö
nü gibi şehrin en işlek alış verit yer
lerinde kapalı dükkanların sayıları 
arttığını görürüz. 

Bu kapanışlar, bundan evvel de 
yazdık - bir plinço hazırlamak için 
değildir. Kiranın çokluğundan da. 
değildir. Oyle ise nedendir?. diyen· 
lere kestirme bir cevap verilebilir. 
İş az, masraf çoktur. Dükkin açmak 
ta kazanç olmayınca, batta kasanç u· 
mudu olmayınca dükkan kapanır ..• 

Böyle kapalı dükkanların sayısı 
arttıkça artıyor. Bir çarşı için bu a
cıklı bir manzaradır. Acaba bizim 
Tecim ve Endüstri odası bu kapan
maların sebepleri hakkında bir "an· 
ket,, yaptı mı? Yaptısa ne aon.uç al· 
dı? Yapmadise niçin y•pmıyor? 

DUKKAtl 
Bir gazeteci için bütün bir piya• 

sanm derinliklerine girebilmek müm 
kün olamu._ Fakat hcrkeı gibi biz 
de bizim çarşıdaki bu &urgunluk ali-
metlerini görüyoruz... Kapalı bir 
dükkan mal aahibi için, hazine için 
ve belediye için bir zarardır. İlgilisi 
bu kadar çok olan bu hasta ile uğ .. 
ratınanın zamanı gelmedi mi dersi • 
nb?. 

Her ıeyi oluruna bağlayacak ve 
hadiselerin önüne geçecek yerde on· 
ların pe'inden sürüklenmek pek 
makbul bir tarz değildir lstiyoruı: 
ki, latanbul çar§uunda neden bu ka
dar kapalı dükkin vardır? Memle
ketin ekonomi teşkilatı, finans ku .. 
rumları, tecim odası ve belediye uğ .. 
raşsıı:ı. Çünkü memleketin en büyük 
çarşısı burasıdır? Buranın ihmali, 
bütün finanaal ve ekonomik sıkıntı
ya sebep olabilir. Bu da §iiphcıiz: ki, 
özlenir bir şey değildir. Biz böyle 
dütünüyoru.z. 

Siz ne dersiniz ? 

Karamürsel Suyu 
lstanbulda sahte su satıldığı 
ve ihtikar yapıldığı anlaşrlıyor 

Geçen gunu bu sütunlarda yudı· 
ğımız bir yazı milnucbetile Karunilr 
sel belediye baıkanbğından bir mck· 
tup aldık. Bu mektuıp mündereeatını 
dikkate değer bulduğumuz için ay • 
nen koyuyoruz : 

"8 temmuz 1935 pazartesi günle • 
meçli ve 77 - 3380 aayılı gazetenizin 
ördünc;ü aayfaeının be,inci ve altıncı 
sütunlarmın ortalarındaki (damaca -
.na,sı dört liraya au) bqlığı ve Sall· 
haddin Güngör imzalı yazıda Kara • 
mürael belediyesinin tusu buau ni • 
mile aldığı yetmiş kiloluk bir dama 
canadan yüz bcı kuruıtan maada re· 
sim almasından Sirkecide içtiğiniz 
bir bardak sudan altmış para aldık
larını ve neticenin bir beyanat tek • 
linde olan bu yazının okunduğu D• 
man bizde hayretle kal]lladık. itin 
hakikatini aşağıda yazıyorum. 

Sizde gazetenizin ayni ıütunlarm 
da bu yazımızı yazmanızı derin say
gılarımla dilerim. 

1 - Karamürsel suyun.un İstanbul 
da Sirkecide ismi meçhul bir dük .! 
kanda aatılması ve böyle Karuniir • 
acl belediyesinin hiç bir yerde su ba· 
yii yoktur: 

2 - Bir .kere muhblr Sallhadclln 
Güngörden rica ederiz; o damacana
nın il.zerine bakmalı idiler ki, beledi 
yenin mühilrii kur§unu etiketi var 
mı idi. Katiyen yoktur ve olamu; 

3 - Karamürsel belediyesi ıinidi 
ye kadar İstanbula su sevk etmemiı 
ve bayide bulmamııtır. 

4 - İstanbulda şimdiye kadar Ka 
rantilrsel suyu diye satılan sulardan 
belediyemiz mC9Uliyet kabul etmez. 

S - Bu gibi ıu satanların au.Jannr 
v~ .au kapla!'lnı tarifatı. kanuniye da 
hılınde teftıt etmek etiketsiz ve mü 
hül"IÜ.Z suları sattırmamak İatanbul 

belediyesine aittir. 
6 - Geçenlerde adalar belediyesi 

böyle bir au bayii süsünü taııyan 

adam hakkında takibat yapmıı biz • 
den aormut 18.zım gelen cevap veril
miıtir. Ve belki de eczasını iÖrmüı 
tür. 

7 - Karamii'sel belediyesi Kara • 
mllnclln Fınd:klı mevkiindeki istim 
ilk ettiği sağık suyunu umumun -
menfaat ve isti'adesi için on be§ gÜnc 
aonra gazeteniin yardmıile göst«e· 
ceii veya bu illnmıızla talip olacak 
her hangi bir •ta ıeraiti arhbyc~i 
dahilinde ve baa §8rt1arla verecek .. 
tir. Ve bu su eas itibarile çok a.z 
olduğundan ve ,ı:p ve içicileri çok 
olduğundan yc,tiremiyeceğimiz: .. 
den tikiyet edHcektir. Alıcıları 
mühür ve etiketltine hatta etiket ·· 
zerindeki tarihltine çok dikkat et • 
melerini dilerk4 Sirkecide Kara • 
milrsel wyu satn dilkkin ve ıahsr 
zikredilmiyen damın Salihaddin 
Güngöre verdi( beyanatlarının hepw 
sini tekzip etnnizi ehemmiyetle ri· 
ca eder ve su tealitına baıladıktan 
bir iki gün ao:a bu suyun İstanbul 
da litresi ile irdağının kaç paraya 
1atılacağının in edileceğini ayrıca 
bildireceğiz:. uıu da ilave etmek 
isterim ki, fU busu hariç yüz beı 
kurup mal 4ltl yetmi§ kiloluk bir 
damacana ıquı dört liraya da size 
ıöndereyim iyen o satıcıya bire 
dört klrla ısıl satış yaptığını ve 
bumın bir iikir .olup olmadığını 
aormakta ~ddın GüngörUn zu .. 
hw ettiğinııi kabul edelim. 

Bu yunsın gazetenizin ayni ıü
tunlanndUzılarak tekzip yapılma· 
ımı matbı.'. kanununun verdiği hak 
lara binaeıierin saygılarımla ıunar 
ve dilerin 

--- - - --- ~-- -- - ---- -------
-~----------- - - - - ----ubun, kuma,, taahbOt, gOmrük • 

e'1aaı analiz• ve ekspertizi, idrar 
kan analizi. lstanbul Babçekapu ' 
Rasim pqa Han. Telefon: 24057 

_....,.,......~_!"'""".~-~-=-=~=---=====-' 

iHTiRA iLANI 
''Sesli itaret cihazı" hakkında 

istihsal olunan 26 Birinci Kanun 
19 33 günlcmeç ve 1 716 sayılı ihtira 
beratı bu defa. mevkii fiile konmak ı ! 
l
üzrcw ~hdcre del~brufcrağ veya icar edi-

1

1

1 
ceegın en ta ı olanların Galatada 
İktisat hanın~a, Robcrt Fcrriye mü· 
racaatlan ili~ Clunur, 

iTTiHADI llilli 
Türk Sigorta 'irketi 

Harik ve bayat üzerine aiprta mUıeleleri icra eyleriz. 
Sigortalan halle için müaa: teraiti havidir. 

Merlıai ülarai: Galatada n)'On Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde ~ta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4f. 4921 
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BULGARISTANDAKI TEVKIFAT 

MevkuflarKanunlara Karşı 
Gelmekle Suçludurlar 

Sofya, 12 A.A. - Evvelce yapıl
mış olduğu haber verilen tevkifat i
le dün ve evvelki gün yapılmrş olan 
tevkifat mUnasebetilc resmi bir kay-
naktan biıtiın tevkif edilen eşhas · 
.hakkında ağır ittihamlar mevcut ol
dugu ve bu. eşhasın memleketiı: meş
ru nizamı ıle bağdanrnası kabıl ol -
mıyan ve gerek fırkaJarın siyasal fa
aliyetlerinin menfaatine ve gerek ih
tilalci Makedonya teşkilatının fesih 
ve ilgasma dair olan kanunlara kar
şı hareketlerde bulunmuş oldukları 
ıbeyan edilmektedir. 

Bu ittihamlar, teeyyüt ettiği tak-

dirde suçlular hakkında kanun hü
kümlerine göre muamele yapılacak
tır. Bu tevkiflerin yapılmasrna se -
hep olarak ileri sürülen diğer baha
neler hayal mahaulüdür. Şimdiye ka 
dar yapılmış olan tevkifattan başka 
tevkifat yapılmış degildir. 

Kral Boris'in kız kardeşi 
Sof ya, 12 A.A. - Kral Borisin. kız 

kardeşi prenses Nadejda, berabcrın~e 
kocası dük de Wurtemberg ol~u~u 
halde dün akşam buraya gelmıştır. 
Prenses ve kocası, Bulgar kralı ha
nedanının misafiri olacaktrr. 

Çindeki Nehir Taşmasında 

tank~.:Ş!.A~Z Ya!~c~=~nel~~~~~! ?.~kesine 
karşı Japonlara ait imtiyazlı bölgeyi korumak uzer~ .. >:'.apd~ı~ 
olan beton arme divarın bir kısmı bugün yıkılmıştır. utun şe rı 
tehdit etmekte olan suların hücumu karşısında bu yıkılan kıs -
mm tahkimi için sarfedilen gayretler son~çsuz kalmı~tır ... ım·· 

İchang yöresindeki (civarındaki) bir koyd~ 500 as er 0 U§ • 

tür. Bu şehir taşmalardan son deı:;ece müteessır olmuştur. 

Maksimos 
Yeminden Vazgec;ti 

Atina. 12 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Maksimos, son daki
kada dış işleri Bakanlıgı için yemin 
etmekten vazgeçmiştir. Japonyada Yeni Bi~ _Deprem 

Tokyo, ı 2 A.A. _ Sizuko bö~ge~inile yem bır deprem ohnus • s • 
·tur. Ahali geceyi açıkta gcçirmıştır. . . . v• . I na ya 

İnsanca telefat olup olmadığı şimdılık bellı degıldır. 

Habeşisfana Gönderilecek Silah Mülaka~!•ş• 
1 

incid•J 

Londra, 12 A.A. - Deyli Telegraf gazetesi İngiltereden Ha - Çünkü sabahleyin Bükreş -
beşi~ta.n~ silah çıkarılmasmınv asla yasak e~ilmediğ~i ve hükii • ten Sinaya'ya giden R o m a n
me~ın ızı~ v~nnekten. kaçındıgı hakkı.~dakı .h~berle~ın asılsız ?1- y a kabinesi, kralın buzu -
du~unu bıldırmektedır. Yalnız son gunlerde özel fınnalara sı - runa çıkmadan evvel, Avrupa -
parışler yapılmıştır. Ve bunlara rtihs"t verilmemesi için hiç bir dan dönen Dış Bakanı Titüles • 
6Cbep yoktur. konun vagonunda acele bir içti-

ingiliz Eski Savaşçıları 
Almanyaya Geliyorlar 

Bcrlin, 12 A.A. - İngiliz eski savaşçıları delegeleri pazar gü
nü buraya gelecekler v,. 10 giin k::uhr kalarak Alro.:ı.ıura~ dola~ 

·-· ..s-. 
.. Büyük elçi Ribentrop pazartesi günü bunları kabul ederek bir 

~.Y~.evde bulun3:caktır. Salahiyetli yerlerde söylendiğine göre 
b~:un ~lm~n mılleti İngiliz misafirleri derin bir sevinçle ve ln
gılız mılle!ıyle ayni saygı ve aynı haklar üzerinde beraber çalış. 
mak arzusıyle selamlamaktadır. 

-' HABEŞ iŞiNi HAL iÇiN 

tftr ingiliz-Fransız-italyan 
Konferansı Toplanmah 

Vaşington, 12 A.A. İtaiyan • Ha
bet anlaşmazlıgı karşısında Avrupa
nın durumu ve bu anlaşmanın barıs
çıJ bir şekilde kotarılması için bir 
lngiliz - Fransız - İtalyan konferan
•ı toplanması ihtimali hakkında ma
lumat almak istiyen Hull'ün dileği 
Uzerine. İngiltere ve Fransa büyük 
t~çileri kendisini gör ete gitmişler -
,dır. 

Görü§menin sonunda hiç bir diyev 
Jljpılmamıştır. 

Amerika ve Hebeş işi 
Va§ington, 12 A.A. - İdahodan 

kçilmit olan Senato üyelerinden 
Cum~.uriy~tçi Pope, radyoda verdiği 
l>ir aoyJevınde, Amerikanın, Kellog 

ktı mucibince, 1 tal yan - Habeş an
azhgı munascbetile uhdeaine 

rettü.p eden diışergeleri (mükelle
fiyetleri) reddetmiyeceğini söylemiş 
"c: "Amerika bu meselede kayıtsız 
davranmaz, eminimki hükumetin böy 
le bir niyeti yoktur . ., demiştir. 

Avenol'un temasları 
Londra, 12 A.A. - Avenol Avam 

Yüksek müdafaa 
Komisyonu 

Atina, 12 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Yukıek müdafaa ko
misyonu bugün toplanarak bazı mü
zakerelerde bulundu. 

Kondilia ve Mussolini 
Roma, 12 A.A. - Kondilis hareke
tinden evvel Muasoliniyi ziyaret et
nıiı ve kcndisile bir Hat görü§müş

, Bu görUpede iki ülkeyi il 1• 

ren dostluk ve daha sıkı bi 
meseleleri hakkında kon 

na, 12 (Özel) - Romada bu 
kta olan general Kondıli e t
hUkumetı tarafından buyuk 1 
nışanıııın verıldıEinı Atin 

il bıldırmektedır. 

kamarasında Sir Samuel Hoar ile 
öğle :rcmeğini yemiştir. Öğleden 
sonra Eden ile konuşacaktır. 

işi kotarmak için 
Londra, 12 A.A. - Parlamento 

çevrenlerine göre, Sir Samuel Ho • 
arın 1906 tarihli 1 ngiliz - Fransız -
İtalyan andlaşmasından bahsetmesi 
açıkça İngilterenin ltalyan - Habeş 
anlaşmazlığının barışçıl bir şekilde 
kotarılmasını sağlayacak gdrüşmele
re bu andlaşma esası üzerine girme
ğe karar verdiğini göstermektedir. 
Ayni çevrenler, bu kararın Baldvin, 
Grandi, A venol, Hoar ve Eden ara
sında yapılan görüşme1erden sonra 
verildiği ~ikrindedirler. Bu görü§ -
meler lngılterenin şimdi İtalyan gö
rüşünü daha iyi anlamakta olduğunu 
isbat eder mahiyette tefair edilmek
tedir. 

Londrada 1906 tarihli andlaşmanm 
her hangi bir kotarma yolu bulmak 
üzere şimdiye kadar asla bir esas 
olarak telakki edilmediği kaydedil _ 
mektcdir. 

Demir amelesi 
Grev yapacak 

Atina, 12 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Pire fabrikatörleri Jo
kattan vazgeçmelerini bUtün demir 
amelesi grev yapmağı dü§Ünüyor. 

Muhalifler ve geneloy 
Atina, 12 (Özel) - Ven.:rlist 

hiırriyetperver partinin mümeıısili 
Sofuliı parlamentonun ikinci teşri
nın 15 şınc kadar rejim için geneloy 
{reyiam)a başvurulmak üzere çıkar
dığı kanunun mevcut temel yasasın.ı 
mugayir oldu unu ayrı ık (muhalif) 
!arın bu k nunu prot to ederek gc· 
n lo ın ı eklcrıni gazeteci
! r 

ma yaptılar. Bu içtima tam iki 
saat sürdü. 

Titülesko, Avrupa payitaht -
lanndan getirdiği intibalar hak 
kında, kabine azalarına uzun i
zahat vermiş, Romanyanın ye
Di uuı wnlaı üııUnde, 'takip etme 
si lazım gelen hattı hareketi 
hakkındaki noktai nazarım söy 
lemiştir. Titüleskonun izahatı 
kabine taraf mdan rnuvafrk gö
rüldükten sonra saraya ;iğle 

yemeğine gidilmiştir. Kabine 
erkanından hiç lbiri, bu müzake 
relere dair ve Prens Pol'un zi -
yaretindeki manaya ait, gazete 
cilere beyanatta bulunmak iste 
mediler. 

Resmi şahısların gizlemeleri 
ne rağmen, siyasi mahafile sı -
zan malumat şudur: 

İki aydanberi İtalya tarafı -
na meyletmiş olan Fransız si
yasetinin, eski cereyanına av -
det ve 1 n g i 1 i z 1 e r 1 e b7-
raber hareket edeceğine daır 
Titülesko, Paris ve Londradan 
hususi teminat getirmiştir. Bu 
suretle, İtalya noktai nazarını 
Fransızların her suretle müda 
faa edeceği tehlikesi karşısında 
kuşkulanmış olan Yugoslavlar· 
da, Prens Pol vasıtasile Dış işle 
rindekı küçük anlaşmanın em -
niyeti temin etmiş olacaklardır. 
Diğer malilmata göre lngilte -
renin de uluslar derneğinin pres 
tijini kurtarmak, onun hükümle 
rine bağlı paktları muhafaza et 
tirnıek için küçük antant siya~e 
tinde Fransa ile eskisi gibi muş 
terek bir hattı hareket takip et 
meğe karar verdiği söyleniyor. 

Bugünkü müzakerelerde, Ha 
bsburgların tahta avdetleri me
selesinin de mevzuu bahsoldu -
ğu ve fakat henüz kati bir ka -
rar alınmadığı siyasi mahafile 
akseden hususi haberler arasın 
dadır. 

Prens Pol, buradan avdetin -
de Romadan dönen ve Yugos -
lavya payitahtına uğrayacak o
lan general Kondilislede görüşe 
cektir. Bütün bu hadiseler ve zi
yaretler, orta Avrupayı alcika -
dar eden büyük değişiklikle~e 
karşı alınacak yeni tedbirlerın 
hazırlığına delalet ediyor. 

• Bükreş, 12 A.A. - Anadolu ajan-
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bu sabah Sinayaya gelen Yugos· 
lavya Naıbı Prens Pol'ün şerefine 

iTALYANLAR VE HABEŞiSTAN i c MAL 
"Savaş için Kafi 
Sebep Yoktur!,, 

İngiliz dış işleri Bakam m.uhtelif meselelere 
dair ingilterenin nokta ı nazarım anlattı 

Londra, 12 A.A. - Sir Samu~l , 
Hoare, dün Avam kamarsrnda.}.ng~
liz dı~ siyasası hakkında ~erdıgı dı
yevde bilhassa lngiltere ıl~ Alman
ya arasrnda imzalanan denız anl~ş -
masının. Fransız deniz kuvvetlerıne, 
büyük harpten evvelk~ dur~mdan 
daha üstün ve daha saglam bır mev
kiğ sağ1adığını söylemiştir. Bu ~n
la§ma, Fransız deniz kuvvetl~~ıne 
Alman deniz kuvvetlerinden yuzde 
kırk üç derecesinde bir üstünlük ver
mektedir. Halbuki 1914 yılında Fran 
sız filosu, Alman filosundan yüzde 
otuz nisbetinde zayıf bulunmakta i
di. 

Doğu anlaşması 
Sir Samuel Hoare, bundan sonra, 

Avrupanın ınüşterek sistemi ile. ilgi
li meseleleri incelemiş ve İngıltere 
hükumetini doğu anlaşması ile Tu
,-ıa ademi tecaviiz paktını bir an. ev
vel imza edildiğini görmegi çok ıste
diğini söylemiştir. 

lngiliz dıs bakanı bilhassa Alman
yayı bu anlaşmaları imzaya çağıra -
rak böyle bir hareketle Avrupa barış 
davasına büyük bir yardımda bulun· 
muş olacağını kaydetmi~tir. Doğu 
anlasmaailc Tuna paktlarının imzası 
bir hava andlaşması yapılmasını ko
layla§tıracaktır. 

Avusturya meselesi 
Avusturya, Avrupada ekonomi sev 

külceyş bakımından en önemli bir 
mevki işgal etmekte olduğundan A. 
vusturyada yapılacak bir değişiklik 
Avrupa barışını tutan direkleri ııars
mrş olacaktır. Bundan dolayıdır ki. 
egemenliklerini kuvvetlendirmek ve 
korumak hususunda Avusturya ulus 
ve hükümetinin sarfetmekte olduk
ları gayretlere son derece ilgi gös
terrneğe devam edeceğiz.,, 

ltalyan • Habeş işi 
Sir Samuel Hoare, Italyan • Ha· 

beş meselesini inceleyerek şunları 
söylemiştir: 

''İtalyanın genişleme arzul~rını .da 
ima en geniş ~ir t~rzda takdı~ e.ttık. 
İngiltere hükumetı Habeş huku~e
tine karşı tevcih edilen bazı tenk~t· 
!erin doğruluğunu kabul etmekted~r. 
Fakat İtalyanın sömiirgelerde ge':lış
leme arzuaile Habeşistana lcarşr ıle
ri sürülen şikayetler bir harp için 
yeter sebep değildir.,. . 

Sir Samucl Hoare, gesmıs zaman
larda bu gibj ıarılaşmazlıkların muha
rebesiz kotarılmış olduğunu ve İtal
yayı abluka etmek veya ltalyaya kar 
şı tazyik mahiyetinde her hangi bir 
ekonomik tedbir almak üzere İngil
terenin Fransadan elbir!iği istediği 
hakkmda son yaymtılar (şayiaları) 
yalanlamış, "İtalya bizim dostumuz
dur.,, demiştir. 

Fransa· lngiltere 
Bundan sonra Sir Samuel Hoare 

Fransa ile İngiltereyi biribirine bağ
layan dostluktan uzıın uzadıya ve te
veccühle bahsetmiş ve İngiltere ile 
Fransanın 1919 yılındaki andlaşma
lar~an başlıca soravı olan (mcsuli -
yetı olan) iki büyük batı devleti ol
d~kl~rını hatırlatarak şunları söyle
mıştır: 

.. "Bu a!'dlaşmalarda yapılacak bü -
tun degişikliklerde İngiltere ile 

Kral ~arolun Sinayada verdiği öğle 
yemegınde bütün nazırlar hazır bu
lunmuştur. Yemekten sonra Romen 
nazırla~ meclisi toplanmıstır. 
.. M ec1ıste Başvekil Tatareako, Ti
t~les~oya Romanyanm menfaatleri
n.ı gozetmek hususundaki gayretle
rınden dolayı teşekkür etmiştir. 

Kral ile Prens Pol ün miilakatlarx
n~ dair, hatta Prens 'Pol'ün ziyareti· 
nın ne maksatla olduğuna dair daha 
resmi. h.ir bildiriğ yoktur. Prensin zi
yaretının siyasal olmadrğrna delil o-
larak gazeteler, prensin refakatinde 
sadece saray mareşalmın bulunma -
sını .gö.steriyorlar. Fakat, bu ziyaret
ten ıstıfade ederek, bu aralık Avru-
pa siyaaasını işkal eden meselelerden 
b~.11Usus Habsburgların Avusturyaya 
doomek ihtimali karşısında küçük 
a12d~~şınanın alacağı duruma dair iki 
hukumdarın bahsedeceklerini gazete 
Jcr muhtemel görüyorlar. 

Bundan başka müzakere halinde 
olan Romen • Sovyetler arası müte
kabil >:ardım andlaşmasının da konu· 
şul~cagı söyleniyor. 

Sınaya, 12 A.A. - Titülcsko, Pa
ris ve Londrada yaptığı görüşmeler 
h~kkında bakanlar kurulunda bu gö
ru~meleri izah ederken demiştir ki: 

Arsıulusal durum, şimdiye kadar 
kilçük anlaşma ve Balkan anlaşması 
tar~flarından takip edilen siyasanın 
y~rınde olduğunu her zamankinden 
zıyade isbat etmektedir. 

Bu aiyasa bu iki anlaşmayı te kil 
ede~ devletler arasında tam bir uyuş 
ma ıle ayni olarak kalacaktır 
.. Ti~üleskorıun diyevi. Pren~" Pol'
un Sınaya gezisi münasehetile bazı 
çevrenler tarafından kiiçiik anlasma 
asıgJarına uygunsuz olarak ortaya 
çıkarılan kışkırt.ter vanıtlara sonu~ 
ve rnıektedi r, 

Ingiliz parlamentosunda söz s6yli
yenlerden Sir Samuel Hoarc, CJıaın

bcrlain ve Loyd Corc 

Fransanm ilgisi vardır.,. 
Ingiliz drş bakanı .ı.~raıısa ile .tn: 

giltcrenin Streaa ve J şubat tarıhh 
kararın alındığı toplantılardaki iç -
ten gelen clbirligini hatırlatarak es
ki dostlukların yeni dostluk1ar kur
mıya engel olmadığını kaydetmiştir. 

Japon dostluğu 
Sir Samuel Hoare, en nihayet İn

giliz - Japon dos~luğun~an b.ahse.~
miş ve !ngilterenın bu ulkenın bu
tün alanlarda elde ettiği büyük iler
lemelerden dolayı duyduğu hayran
lığı söyledikten sonra şunları ilave 
etmiştir: . . . 

"Cin kuzeyınde kı hadıseler bu 
dostluğu biraz bulan~~rmıştı. Fak~t 
umarım ki bu bir geçıcı buluttur.Çın 
ile Japonya arasındaki son hadisele
rin tamamen kotarılması. İngiliz - Ja 
pon dostluklarının geli mesine yar
dım edecektir.,, 

Loid Corcun söyledikleri 
Londra, 12 A.A. - Loyd Corc, A

vam kamarasında şunları söylemiş
tir: 

"İtalya hükiımeti, andlaşmaları bo 
zanlara karşı ekonomik ve finansal 
berkitler (müeyyedeler) alınmaaı hu 
susunda Cenevrede verilen ka!a~ı~ 
yerine getirilmesi için bir elbırlıgı 
arayacağımızı sağlamalıdrr.,, 

Loyd Corc sözlerine devam ede
rek demiştir ki~ 

"Uluslar sosyetesine karşı bir çok 
kereler muvaffakiyetle meydan oku-
mustur. Cenevre kurumu Habeş me
sel;sini kotarmazsa bugün muhafaza 
edegeldiği bir parça nüfuzu da silin
miş olacaktır. Son yılların tarihi ka
çırılmış firsatlar· tarihidir. Biz, Ver
say andlaşması gereğince adançları
mızı (vaitlerimizi) yerine getireme
dik. Bugün dünya yüzünde yeniden 
bir deniz, kara ve hava silahlanması 
görüyoruz. Yakında, elindeki yedek 
kuvvetlerle birlikte Alman ıüel teş· 
kilatmın dünyanın en ileri bir kuv
veti olacağını ve Fransız ordusunun 
da ikinci veya üçüncü derecede ka
lacağını göreceğiz.,. 

Austen Chamberlain şunları söyle
miştir: 

''Son hadiseler Avrııpada endişe
leri arttırmış ve koyulaştırmı~tır. 
Avrupa devletleri yarm tehdit edile· 
bilecekleri ihtimalini düşünerek ken 
dilerini ilgi lcndinniyen işlerde barışı 
korumak için elbirliği yapmak husu
sunda sakınlı (ihtiyatlı) davranmak. 
tadırlar.,. 

Bundan sonra Chamberlain, Sa -
muel Hoare tarafından izah edilen 
politikayı tamamen tasvip ettigini 
söylemiş ve şunları ilave etmiştir: 

"Avusturya toprakları büüinlü -
ğünü Avrupa barrşının mihenk taşı 
olduğuna eminim.,. 

Chamberlain İtalyan - Habeş an
lasmazhgı hakkınila da şunları aöy
lemiştir: 

"Bugün gerçekten tehlikede olan 
şey müşterek güven sistemidir. Ni
hayet uluslar ıosyeteaine gitmek ve 
bize düşen ödevleri yapmağa hazır 
bulunduğumuzu söyliyerek bu gibi 
ödevleri bulunan diğer uluslarla bir
likte çalışmak tehlikesine maruzuz.,, 

Eden Hava paktini ı.nlabyor 
Londra, 12 A.A. - Eden, Avam 

kamarasında İngiliz - Alman u~la~
masını müdafaa ettikten sonra huku
metin diplomasi yolu ile alakadar 
hükCımetlcrle batıya ait bir hava pak 
tı vücuda getirmek meselesini bu 
paktın nasıl bir şekil alacagına ve 
Şark ve Tuna paktları ile ne gibi mü 
nascbetlcri bulunacağına dair mü -
zakerelerc devam etmekte olduğunu 

BİR DÜZELTlVIE 
Mussolini'nin, geçen gün lta.1.> a

dan Habeşistana hareket e~~ek u~e· 
re bulunan bir asker mufrezesıne 
şu sözleri söylcdigini gazeteler yazı-

yor: d . 
''İtalya askerleri sava§ta aı!11a 

kara insanları yenmiştir. A.dov,~~la 
yenilınemizin sebbi, .U.nbeşlcrın y~z 
bin askerine karşı hızım ~ne.ı~. d~rt 
bin askerle k_arşı gelmek ısteyışımız-

dir.,, . . Ad • a 
Mussolini'nin bahscttıgı ova s • 

vaşında İtalya askerleri hakikaten 
kara renkli insanlar tarahn?an ye
nilmişti. Mussolini bu ye~ıle!"e:ı!'1 • 
earpıı;an kuvvetler ar asındakı nıspet
;izlile atfediyor. Ve bu, dog~u.~ur. 
Ancak nispetsizlik .. ~.ussolını.nın 
bahsettiği kadar da buyuk ~egıldı . 
İtalyanların Adova savaş.ı_ndakı zayı
atları ölü ve esir olmak uzere dokuı: 
bine baliğ olur. Digcr taraftan . Ha
beşlerin zayiatı üç bini geçmemıştır. 

Adova savaşı şu şartlar altında ya-
pılmıştı: İtalya, Menelik hükümd.ar 
olmadan önce Habeş kralı Gan ıle 
bir savasa başlamıştı. Uzun süren .bıı 
savaş içlnde Gan öldü ve y;rıı~c 
Menelik imparator oldu. Yc~ı . ırn
kümdarın yaptıgı· ilk işlerden bırı de 
Kont Antonelli ile bir barış muahe· 
desini imzalamak olmuştu. 

Ucialli adı verilen bu mua· 
bedenin habeşce yazılan metni 
ile İtalyanca metni arasında bir fark 
oldugu çok geçmeden anlaşıldı. İtal
yanca yazılan metinde İtalyaya .Ha
beşistam yabancı devletler nez~ın~e 
temsil hakkı verildigi yazılı ımıs. 
Halbuki habeşçcsinde ltalyaya bu 
hak mutlak olarak verilmiyor. Mua
hederıin metnine gdre, Menclik ister· 
se ltalyadan bu şekilde istifade ct
m~k hakkını muhafaza ediyormuş. 

İki metin arasındaki fark yüzün
den Habeş imparatoru Mcnelik nıha
yet muahedeyi 1893 yılında feshe
diyor ve İtalya ije Habeşistan ara
sında yeni bir savaş başlıyor. 1 tal
yanlar savaşın ilk safhalarında mu
vaffak oluyorlar. Fakat t~~lya .kı~
mandanı kara insanın kabılıyetsızlı
~ ·ne güvenerek cenuba dogru fazla 
fı~rliyor. Menelik de ~.o~san bin 
kuvvetle şimale dogru yuruyor., İm-

arator Adova'ya kaC'ıar geldı ve 
~rada 1896 yılı martının bir~nci . giı-

.. Baratieri kumandasında ılerlıyen 
ft~lya kuvvetleriyle Ilabeşle.r ~rasın· 
da bir çarpışma oldll. Bar~tıerı gc~e 
ihtiyatsız davranarak on uc on dort 
bin askerle imp_aratonııı kun;anda· 
smdaki doksan bııı llabcş askeı ıne .ta
arruz etti. lşte ltalyanların beş bır~c 
yakın ölii ve dört bin kadar ?a esır 
vermeleriyle neticelenen Adova sava-

§l burada yapılmıştır. .. 
Bu savaşta Habeşler anc~k . uç 

bin zayiat verdiler ve bunun lt~er.ın.e 
de İtalya Habeıı.istanın tam erkınlıgı
ni tanıyarak barış yapmıya mecbur 

kaldı. Ad • 
O zamandanberi ltalyanlar ova-

yı hatırladıkça ) urckle.ri sızlar ve 
Moussolini'nin Habeşıstana. ka~s~ 
otuz dokuz yıl sonra açmak ıstedıgı 
savaş da bir dereceye kadar o za
manki mağlfıbiyetin acısını almak 
maksadiylc de artık tadhi olan bu 
hadiseden bahsetmemize sebep, Mt!s: 
solini'nin birkaç gün önce verdıgı 
söylevdeki bir hatasını düzeltmek 
. • d" .Y.ıf:"i-
ıçın ır. 

Tüze Bakanı 
lzmirde 
İzmir, l2 (Hususı muhabirimit 

bildiriyor) _ Tüze baka~ım!z Şuk
rU Saracoğlu buraya geldı. Hukumet 
erkanı ve bir çok dostları tarafından 
kar§ılandı. Ödemişe gitti. 

Yaman bir hırsız 
İzmir, 12 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - 1zmirde iki sene hırsız· 
lık yapan ve kendini herkese şimen· 
diferci tanıtan Bandırmalı Cclalcd -
din, Manisaya sevkedilirkcn Basma
haneden kaçmış, Ayvalıkta ev soy -
muş ve oradan Balıkesire geçmi ise 
de yakalanmıştır. Oradan Ja tcl.rar 
kaçarak lzmire gelmiş, eczacı Kc· 
mal Aktaşın baldızının evinden kul
liyetli mücevher çalarak satın ald! ı 
bir eşekle Kemalpaşa kazasına gı • 
derken kendisini Mahmut adında 
bir hapishane gardiyanı gor~il ve 
yakalayarak jandarmaya ~esh~ et -
miştir. Şimdi buraya getırıldı. Ilı -
sızlıklarrnı anlatıyor. Bazı yerlerde 
jandarma elbisesi gi.>:mi ·• b.a~ı yer
lerde yüzünı.i yaralı ın~ış gıbı s.ırgı 
bezlerile sarmış ve şehırlcrdc dolu · 
mıştır. 

söylemiş ve dcmistir ki: 
"Akdedilecek hava paktı görüşleri 

sırasında bir de bir kontrol ekli tes
bit edılmek gerektir.,, 

Sözü Habeşiıtana getiren Eden, 
hükCimetin kendisine taalluku olmı
yan bir anlaşmazlığa müdahale et -
mekte oldugu suretindeki ıddı yı 
çürütmüş ve siyasasını uluslar os 
yelesine istinat ettıren hUkum ttn 
barışı bozmak tehlikesini gostcr n 
her şey ile tamamile alakadar oldu· 
ğunu söylemistir. 

Dışarı i~leri bakanlıgı butc ının 
azaltılmasına daır işçı partı i t a 
rıııdan verilen tcklH 40 reye k rşı 
236 reyle reddedilmi tır. 
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MEMLEKETTE TAN 
Samsunda Yeniden Bele

diye Seçimi Yapılıyor 
Samsun, (Özel aytarımız bildiriyor) - Yeni belediye seçimi 

hazırlıkları ikmal edilmiştir. Bugün mahalle ocakları namzet 
listelerini Parti Başkanlığına vermişlerdir. Parti idare heyeti 
üç güne kadar bu listelerin içinden 54 kişi seçerek namzetleri 
ilan edecektir. Seçime bu haf ta başlanacaktır. 

Bir Katil idam Ediliyor 
Çankırı, (Özel aytanmız bildiriyor) - Ağır Ceza Mahkeme

sinde bir ölüm cezası verilmiştir: 
Suçlu Bayram, bir siricat meselesi yüzünden evinde arama 

yapan köy ihtiyar heyetinden ikisini öldürmüş ve bu suçtan 
mahkeme edilmiştir. İşlediği cinayeti hayatı ile ödiyecek olan 
Bayram, kararı soğukkanlılıkla dinlemiştir. Karar, kabili tem
yizdir. 

inönü Çorumda da Bekleniyor 
Samsun, 12, (Özel aytarımız bildiriyor) - Doğu Anadoluda 

bir tetkik gezisine (seyahat) çıkan Başbakan İsmet lnönü'nün 
şarımıza da gelecekleri haber verilmektedir. 

Samsun 35 Bin Lira Veriyor 
Samsun, (Özel aytarımız bildiriyor) - Samsun zürramın öte

d :nberi Tayyare Cemiyetine vermekte oldukları yüzde birden 
başka hava tehlikesi için de aynca her sene için mahsullerinin 
yüzde birini daha Türk Hava Kurumuna vermeği yüklenmişler
dir. Bu yüklenme yılda tahminen 35 bin lira kadar bir yekun 
tutacaktır. Şehirde teberrular ve taahütler için iki koldan vü
rüyen heyetler çalışmalarına devam ediyorlar. 

Vergilerden Yapılan ihtilas 
lzmir, (Özel aytarrmız bildiriyor) - Vergi tahsilatından 

9713 lirayı ihtilas sure~ile zimmetlerine geçiren Tahsildar Ha
san Fehmi ve Memur Ismail hakkında Ağır Ceza Hakyerinde 
verilen karar nakzedilmiş ve dün tekrar Ağır Cezada duruşma
larına başlanmıştır. Duruşmada Hasan Fehmi, yazılı müdafa 
aname vermiş ve suçu başkalarına yüklemek istemiştir. 
Duruşma, müdafaa için, başka güne bırakılmıştır. 

Müzeden Çahnan Altınlar! 
lzmir, (Özel aytarumz bildiriyor) - İzmir Müzesinden 150 

altını çalıp satmaktan suçlu Esad'm muhakemesine Asliye Ce
z~da baş!andı. Duruşma esnasında Esat, her şeyi olduğu gibi, 
ıtıraf ettı. Altınları satın alan Leon, aldığı altınların müzeye 
!it olduğunu bilmediğini söyledi. Esat, Leıon'a 139 altın sattı
ğmı tekrarlad1. Bir şahidin dinlenmesi için muhakeme, başka 
)ir güne bırakıldı. 

MEMLEKETTE SPOR 

Alayspor - Hale Maçının Sonu 
Çorum, (Tan) - Alay Sporla - Hale Spor arasında geçen 

pazar bir maç yapılmıştır. Baştan sonuna kadar güzel ve heye
canlı geçen maç Alay Sporun O - 1 galibiyetile bitmiştir. Aşağı
daki resim iki takım oyuncularını bir arada gösteriyor. 

No. 55 

YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

- Ama, çok hoşuma gitti bu 
aelikanh. Öyle çapkırı. hasan, 
tatlı bir çocuk ki.. 

Madam Anna: 
- Onu ben de çok severim. 

Parası pulu az çocuğun. Küçük 
ibir işyar. Ayda yüz lira belki 
lirnzanmaz. Estren Kablo Şirke
tinde çalışıyor. Fakat, ben onu 
ıSevdiğim için eve alırım, en gü
zel kızlarımı veririm. 

Dedi ve sordu: 
- Sana para bıraktı mı?. 
Bediz, madamın gözleri içine 

baka barka: 
- Bıraktı ama almadım .. 
Dedi, Bediz de gülüyordu: 
- Ben onunla ilk önce senin 

güzel h?tlnn için, sonra da ken
dim için kaldım. Görür görmez 
hoşuma gitti. 

Madam gülerek: 
-Ama, çocuğu gec bıraktın?. 
Dedi, Bediz de gülüyordu1 

- İşine bir saat geç kalmış. 
Çok korku ile gitti. 

Ve .. bu cümleyi bitirince sözü 
ne kattı: 

- Para almadığıma kızdmsa 
verdiği para kadarını sana bıra
kayım. 

Madam Anna: 
- Y oo .. yoo .. istemem. Senin 

gönlün hoş olsun da acısını ba
na başka bir yerden çıkartırıSın .. 

Dedi, devam etti: 
- Ben bu çocuğu pek seve -

rim. O da sevdiğimi bilir, şıma
rır. Bunlar iki arkadaştılar. Fa
kat, şimdi bir tanesi bir buçuk 
yıldır gelmiyor. O da çok şirin, 
hovarda, tatlı, güzel bir c:ocuk 
tu. Hem o bundan daha çok iç
li, toy, tutulmağa yatgm, içli 
bir çocuktu. Bu öyle değildir. 
Bu pişkindir, yüzü tutar, fakat, 
kendisini sevdirerek pişkinliği
ni bağışlatır. Ötekisi parayı 
kendisine bıraksan dünyayı ye
rinden söker, bu hiç öyle degil. 

Bediz gözlerinin siyahlığına 
verdiği doymazlığın parıltısı 
ile: 

- Ama, ne olursa olsun bu 

Bu nahiyenin 
adı değiştirilmeli 
Çemişgezek kazasının, havası ve 

güzelliği ile ön almıf küçük bir na
hiyesi vardır: Başvartanik. 

Aldığımız bir mektupla, birçok 
ellonomik faaliyetleri toplıyan bu 
nahiye adınr,n değiştirilmeai temen
ni edilerek deniliyor ki: 

"Bu acl, nahiye sakinleri ile de 
büyük bir tezat teşkil ediyor. is
min, Başyurt §ehline çevrilmesi, ku
lağa hoş gelmiyen telafluz kabalı
ğını da gidermiş olacaktır." 

Nahiye halkının diğer istekleri 
de şu satırlarla hulasa edilebilir: 

"Köyleri nahiye merkezine bağ
lıyan yolların bir an önce yapılma
sı ne kadar lüzumlu ise, herbirinin 
Arapkir - Kemaliye şosesine bağ -
lanmaaı da o kadar önemlidir. Bu 
takdirde Kemaliye'deki pazara 
vaktinde yetişilebileceği gibi, nahi
ye merkezinde de ayrı bir pazar 
kurmak mümkün olacaktır." 

Maden zenginliği ile şöhret ka
=anan Başvartanik nahiyesi halkı, 
bu dileklerinin Bayındırlık Bakan
lığır duyurulmasını istiyorlar. 

Bir yurtseverlik 
örneği 

Odacı Zeki. 

Bayburt, (Tan) - Tecim odasında 
20 lira maaşla çahşan Odacı Zeki, bir 
yurtseverlik örneği olmu§. m•u!lıtmdQn 
% 1 ini uçak kurumuna vereceğini 
bildirmiştir. Zeki : "Evimin idaresi 
için başka bir yerden gelirim olsay
dı, maaşımın bütününü kuruma verir
dim" demiştir. 

Konya ovasında 
~ekirge tehlikesi yok 

Konya, (Ozel aytarımız bildiriyor) 
Konya ovasının çekirge istilasına uğ
ramak tehlikesine maruz bulunduğu 
hakkında bir Istanbul gazetesinde çı
kan haberler tamamen yanlı§tır. Ba· 
zı mmtakalarda çekirgenin çoğalma
sı üzerine. lazımgelen mücadeleye gi
rişilmiş ve savaş muvaffakiyetle ba
şarılmıştır. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABl::RLERI 

ııı M. Kemalpaşa, (Tan) - Gençler 
Birliği Kulübünün temsil şubesi bu 
hafta bir müsamere vermiştir. Hazır
lanan eserler yazlık bah~ede kurulan 
sahnede temsil edilmiştir. 

*Konya, (Tan) - Karaman San· 
dık Emini Sabri, Muhasebe Yazganı 
Sadık ve Be~inci Daire Tahsildarı Re· 
cebe Finans Ispektörü tarafından iş-

çocuk hoşuma gitti. Bununla 
kendim için, keyfim için kaldım. 
Brktım artık öteki kalantorlar
dan. Hiçbirisini gözüm görmek 
istemiyor. B i r k a d ı n için 
P a r a i 1 e e t i n i satma
sı kadar dünyada daha ağır bir 
sızı yoktur. 
Artık işin parasından çok pas

lanan ruhumu, küllenen sevgi
mi diriltmek, onlar için yaşa
mak istiyorum .. 

Madam Anna: 
- Hepimiz de öyle isteriz 

yavrum ama, ne yaparsın ki in
san yaşamak için ekmek te isti
yor .. 

Dedi ve .. sözüne ekledi: 
- Sen o benim söylediğim 

çocuğu görseydin daha çok ba
yılırdın. O artist ruhlu, ağır, 
soydan bir çocuktu. 

Bediz sordu: 
- Niçin gelmiyor?. 
Madam kırmızı yanaklarına 

kaba ve sert gülüciiklerini dağı
ta dağıta, alaylı bir sesle: 

- Sevdalanmış. Bir kıza tu
tulmuş. Gözü dünyayı görmü -
yormuş .. 

HAK YERLERi 

Bir polis memuru 
Tevkif edildi 

Mustafa isminde bir polis memu
ru, evvelki gün Kınahada çamlıkları 
altında yedi yaşında Araksi isminde 
bir çocuğu berbat ettiği iddiasile 
müddei umumiliğe verilmiştir. MuS
tafa hakkında Emniyet Müdürlüğü 
ayrıca takibat yaparak, kendisinin 
polisce olan ilişiğini kesmiştir. Mus
tafa, altıncı istintak hakimi kararile 
tevkif edilmiştir. 

* Hilaliahmerin verdiği bir müsa
mereye, sarhoş olarak girmek iater -
ken çevrildiği için zabıta memurla
rına hakarette bulunmaktan suçlu 
Şevket, dün üçüncü ceza mahkeme
sinde bir ay hapse, 30 lira para ce
zası ödemeğe mahkum oldu 

* Raşel adlı bir kızı, kendisine 
varmak istemediği için öldürmekten 
suçlu Beharm duruşmasına dün de 
ağır cezada devam edildi ve durusma 
tetkik için başka güne kaldı. -

* Şeker kaçakcılığından suçlu Sa
lahaddin Rifat ve arkadaşlarının du
ruşmalarına dün sekizinci ihtisas 
hakyerinde devam edilmiş, müdafaa 
şahitleri için muhakeme başka güne 
bırakılmıştır. 

* Evinde yapılan aramada 150 ki
lo cibre ile rakı yapmağa elverişli 
bir kazan ve müberrit bulunan Ko·· 
ço dün, 9 uncu ihtisas hakyerinde ı 
sene hapse, 10 lira para cezası öde
meğe mahkum olmuştur. 

POLiS 

Sevgilisini 
dutıukta öldürdü r 
Pangaltıda oturan İsmail adında 

bir delikanlı, bundan bir müddet ev
vel, Naciye isminde bir kızla ta11ış
mış ve sevişmiştir. Geçenlerde lama
il, kıza evlenmek teklif etmiş. fakat 
Naciye bu teklifi nedense kabul et
memiş. delikanlıyı gücen -?ırmiştir. 
Bu reddetme işine fena halde canı 
sıkılan aşık evvelki gece Naciyenin 
Dutluktaki evine gitmiş ve teklifini 
tekrarlamıştır. Yine (olmaz!) ceva
bmı alınca, cebinden çekip çıkardığı 
tabancasını kızın üzerine boşaltmış
tır. Muhtelif yerlerinden aldığı 7 
kur~unla bitap bir halde yere seri -
len Na.~iye, hastahaneye kald;rılmış 
ve henuz yatağa konurken ölmüştür. 

Katil İsmail, dün, müddei umumi
lik tarafından tevkif edilmistir. 

• Dün saat 10 buçukta Çe~berlitaş
ta Aile bahçesinde garson Yusuf ile 
Refet arasında bir 15 kuruş yüzün • 
den kavga çıkmış, Yusuf kama ile 
Refetin kolun::ı v,. hasrn::ı v"'""""i Pe 
fet de iskemle ile mukabele etmis • 
tir. Her ikisi de yakalanmıştır • ~ 

• Vefada oturmakta olan 22 yaşla
rında İsmail, ötedenberi müzmin bir 
hastalık çektiği için evvelki gün bir 
arkadaşının tavsiyesi üzerine Kan -
tarcılarda berber Iamaile başvurmuş 
v; ondan hastalığı için ilaç istemiş
tır. 

İsmail, merhem gibi bir ilaç ha -
zırlamış ve hastaya vermiştir. İlacı 
kullanan biçare genç, bir gün içinde 
pek feci kıvranmalar altında tanın
m~yacak. bir hale gelmiş ve Agop is
mınde hır doktor çağrılmıştır. Yapı
lan muayenede f smailin zehirlendiği 
anlaşılmış ve hemen hastaneye kal
dırılmıştır. İsmail, hastanede çok 
geçmeden ölmüştür. 
~lacı veren berber, yakalanmıştır. 

Dun, doktor Agobun da ifadesi a • 
h!1mıştır. Tahkikat devam etmekte
dır. 

ten el çektirilmiştir. 

ı;:: Kuruçeşme caddesinden sü
r~tle giden şoför Sıtkımn idare 
sındeki kamyon Arnavutköyün 
d~ oturan İzzete çarparak baş ve 
dızlerinden yaralamıştır. 

Osman hastahaneye kaldırıl
mış suçlu şoför yakalanmıştır. 

Dedi, devam etti: 
- Sen Ferid'i görseydin, ba

yılırdın. Tam keyif çocuğu. 
Genç kadın bu adı ve bu söz

leri dinleyince biraz durakladı, 
sesi titredi. yüzündeki renk ha
fif değişti: 

- Adı n~ymiş Ferit mi?. 
Diye sordu, madam: 
- Evet .. Ferit .. Çok güzel ço

cuk ! 
Dedi. Bediz, yine titriyen bir 

sesle: 
- Ferit .. Ferit .. Ferit .. 
Diye mırıldandı, bir an dü

sündü, gözleri daldı. Bu birkaç 
saniye böyle sürdü. Sonra, yine 
rengi, şenliği, sesi yerine geldi: 

- Tanımıyorum .. 
Dedi ve .. ilave etti: 
- Gelseydi, onu da tanırdım! 
Ve .. gülerek sözlerine kattı: 
- Hem denerdim: Bakalım, 

sevdası mı daha baskın çıkardı, 
ben mi?. 

Madam Anna: 
- Senden korkanın Bediz. 

Yine sen üstün çıkardın. Sende 
bu güzellik, bu çekicilik, bu. tat
lılık varken değme erkek karşı 

Tayyare piyangosu yüzünden 
Karı, koca arasında para yü

zünden çıkan ihtilaflar en tat
sız ve manasız, en tehlikeli ihti
laflardır. Ne kıskançlık, ne de 
buna benzer bin bir ayrılık kadın 
la erkeğin arasını para ihtilafı 
kadar açmaz. Para ihtilafından 
maksadımız şu: Kadının veya er 
keğin keselerini, eşlerinin kese
sinden ayrı saymaları, onun za
rarına menfaat endişesile iş gör 
meleri ... 

İşte misali: Şişliden Hayri 
Tekin imzasile aldığımız mek -
tupta parasını kendi ismine ban
kaya yatırmakta ısrar eden bir 
kadından şikayet olunuyor. Fa
kat işin garibi paranın kadına 
da, erkeğe de ait olmıyarak aile 
nin malı olamsıdır: 

Bir tayyare bileti aldım. Ev -
de konu§tuk: 

- Bu ay da kızımızın kısme
tini deneyelim! 

Dedik. Ben hiç bir endişeye 
düşmeden adreste karımrn ismi
ni yazdırdım. Bileti ona verdim. 
Biletimize bin lira çıktı. Bu pa
ra ne onundur, ne benim. Alıp 
bankaya yatırmak istediğim za
man karım: Ben o parayı aldım, 
kendi ismime gidip bankaya ya 
tıracağım.,, dedi. Kendisine müş 
terek isimle yatırmamızı teklif 
ettim, kabul etmedi. Sebep ola
rak elinde beş on kuru§un bulun 
masınr istediğini söylemekle ik 
tila ediyor. Bu benim son dere
ce canımı sıktı. Oi günden beri 
konuşmuyorum. Haklı değil mi
yim? 

Evet, ama acaba hakkınızı la
zımgeldiği kadar sükun ile ve e
şinizin mantıkına baş vurarak 
müdafaa ettiniz mi? Yoksa bu 
hakkı çok kuvvetli, onun hareke 
tini çok abes bulmaktan ileri ge
len bir şiddetle mi karşıladınız?. 
İns:anlar g-eçi.ınc:i-zlilı-leri golt: ,:ı ... 
.fa bir tavru hareket meselesi -
dir. Sesin tonu, ellerin ve yüzün 
bir buruşması lüzumsuz ayrılık
lar doğurur. Halbuki çok defa 
sakin ve ağır bir ses her ihtiia
fın önüne geçebilir. Değil böyle 
aslında ortanın, bütün ailenin 
malı olan para işlerinde, hatta 
umumiyetle kadının parası erke 
ğin, erkeğinki kadının olmak la
zımgelir. 

• Bir tuzak ve bir dargınhk 
Sevgilisi tarafından bir tuza

ğa düşürülmüş olan genç kız 
[Neriman imzasile] bize artık 
onu sevip sevemiyeceğini soru
yor: 

" ... Perşembe günü Adaya 
gittik. Bizim için yanyana en 
rahat dolaşılacak yer Adadır. 
Çünkü burada ne ailemin tanr
dığı kimse oturur, ne de bizi ta
nıyanlardan kimsenin tesadüfen 
bile buraya gelmesi ihtimali 
vardır. Onun için sevişmeğe 
ba§ladığımız iki senedenberi en 

koyamaz. 
Dedi ve .. sözlerini bitirdi: 
- Ama, Refet her vakit gel

mez. Arada bir beni görmeğe 
gelir, hatır sorar, ben de işi ça
kar, buradaki kızlardan birisi 
ile buluştururum. Benim kızla
ra para vermeğe kalkışsa aylığı 
yetmez.. Sana fıslamadımdı 
ama, ötekilerin kulağına odaya 
çrkarlarken söylerim. 

Genç kadın: 
- E .. Madam ben tüyek.. 
Dedi, yerinden kalktı: 
- Bugün üç saat vaktim var

dı. O da böyle burada geçti. 
Artık gidiyorum .. 

Madam sordu: 
- Bafra'lıyı beklemiyor mu

sun?. 
- Hayır. Bugün kalamam. 
- Ama çoktandır gelmiyor-

dun ?. 
- Önemli işlerim vardı. Hiç 

gelecek gibi değildim. Hem 
bundan sonra da pek sık gele
mem. 

Şişmarı madam sordu: 
- Nt: var. Birisile mi kapan· 

dm?. 

çok gezdiğimiz yer Adadıt· 
kat şimdiye kadar bir del~ 
karanlıktan sonra evime do 
dim,· daima akşamın alt!~.A 
Adadan ayrılmak mecbutıF.. 

. tle de olduğumu, evde benı 
dar sıkıştırdıklarını o da 
Evvelki p e r ş e m b e 
dan son vapurun yedide old 
nu bilerek beş buçukta t~r. 
mak üzere arabaya bindık· 
da iki defa onun saatine b~slJ 
daha vakit vardı. Fakat 1 

ye geldiğimiz zaman onu; 
ti beş buçuk olduğu hal e 
pur kalkalı yarım saat olttl 
Çıldırıyordum. iskele sal 
baktım, sekize geliyordıJ•1 mek bana oyun etmiş, sa 
geriletmişti. Deli gibi, on• 
çok şeyler söyledim,· batl~ 
vararak bunu kasten yap 
ğını, saatinin bozulduğurııJ 
!emesine kulak bile ast11J 
dum. Ne yapabilirdim? .. nJ., 
Evde annemin ne kadar 
içinde kalacağım düşütld )1. 
baygınlık geçiriyor, orıa 
sonsuz bir kin duyuyordu~;,_ 
ni böyle bir tuzağa diişıJ J 
bir otelde onunla sabahlıY8 
mı umuyordu. Kendimi tO~ 
dım, anneme merak etme 
ni, mektep arkadaşlarımla 
ya gelerek vapuru kaçırdı 
mahallemizin bakkalına teı 
ederek bildirdim. Sonra orJI 
tık arkamdan gelmemesitıİı 
şeyin bittiğini söyliyere!I. 
otele girdim. Yattım. SskJ. 
bir oda tutan o, sabaha ol< 
odamın kapısı önünde d J. 
Ertesi gün ilk vapurla 1 ~t"J 
la indim ve o gündenberı kJ 
la konuşmuyorum. Bana 
şimdiye kadar çok kibat 
sevgisini birçok vesilelet 
pat eden J?encin bu harek 
DBŞ1'a l'UrJll ı~~'"A.w.ı:. .. r .... .&11'' 

Artık onu sevebilir miyi.rt1· 
Aranızdaki sevginin şe 

teklifsizliğinizin derecesiıı' 
kar. Onun kurduğu tuzağ 
ze verdiği zararı ölçmek, bd 
rarın derecesine göre on~ 
!andırmak, nihayet Adad• 
gilisile haşhaşa çamlar al 
dolaşan gencin güneş ba~ 
gözlerinin kararmasını 
görmek insafa uygun gelit• 

DUn sabahki ya0rf1.,r 
Bir kaç gün süren şiddetli 1 

lardan sonra dün sabah saat 
arasında şehrimizde sağnak 
yağmur yağmı§tır. Bu müddet 

1 

bir çok caddelerden seller ·gi 
fak.at yağmur devam etrned• 
biraz sonra hava açmıştır. 

rtazilere karf1 

d ""' Karlsruhe, 12. A.A. (.na
4

S 
Stahlhelm'in Bad içindeki 
iç bakanının emriyle dağılrtl~ 
nun sebebi bir çok yerlerde 
karşı olan ho§nutsuzluktUf· 

Genç kadın bir taraftsı' 
venlerini eline geçirirlteıı rı 
raftan da bu sorguyu. ka 

- Yo .. Hiç kimse. ıle· if1. 
işlerim var. Bafra'h ılB~ 
başka gün buluşuruz. 
vaktini bildiririm.. .. 1/ Ve .. bunu söyler soY 

- Haydi-esenle kal. 
Dedi, yürüdü. Mart:ıt11 
- Güle güle .. 
Diyor, hem de: 1' 
- Ah seni kahpe ~b·:.1ıt 

lir, ne çıkarın var kı bO 
nuşuyorsun.. dı.1· .J 

Diye onu uğurluyor .,,..,j 
Yakacıkta t} 

Noterden · çrktıla;; y~! 
tiler, tebrikleri k~bı~riıt' 
oradan doö-ruca vatıı o 

lar, Yakacığa gittiler~eıd 
dır Yakatık'talar. O 01 
ruyorlar. ArabalarıJll t s 
diler. Düzgün bir haya it1 
lar. İkisi de sabahleY 1'' 
den kalkıyorlar. vu;hr~ 
alıyorlar. Bir saat . ıef' 
otele döniıyorlar. pı~aS1 

{Ar 



ROMANYADA GEÇMiŞ BiR SPOR ROMANI 

Kefereyi Nasıl Kacırdık? 
-3-

Kefere - Gloria maçmcıan sonra ' 
Yuventus • Çe. A. O. maçını da gör- ı 
d.ık. Çe. A. O. oldukça kuvvetli bir 
ta .ım... Hem de şimdilik Romanya 
ikincisi. Sıkı bir uğraşmadan sonra 
Yuventus, oyunun sonlarına doğru 
attıgı bir golle bu maçı O - 1 kazan -
dı. 

Bu maçta gözümüze en fazla çar -
pan Yuventus'un ve Romanya milli 
takımının kalecisi Kreçyanu oldu. 
Zaif ve uzun boylu olan bu Roman -
yalı, dogrusu çok iyi ve lastik top 
gibi bir kaleci. .. Öyle, rast gele ve 
gelişi güzel gol yiyeceğe be1lzemi -
yor •.• 

Aramızda Yuventus'un bütün o -
yuncuları üzerine konuşurken, ki -
rnin, hangi oyuncumuzun karşısına 

dü ecegini hesaplarken bu Kreçyanu 
) a bele gol yapılamıyacağını 'kes • 
tiriyor, buna ancak Fikret ve Niyazi
nin seri inişleri, Rasihin sıkı şutla
rı, Bambinonun ansızın kafa vuruş -
ları ve plci.seleri para edebileceğini 
de görüyorduk. Bu taraftan korku • 
muz yoktu. Sıkı ve plase bir kaç şu
tumuzun bu lastik topu sönmüş bir 
balon haline getireceğini içten ge· 
len sarsılmaz bir inanışla biliyorduk. 

Yalnız, ah, bu stat değiştirmeği, 
bu tatsızlığı nereden çıkardılar? 

Yegane canımızı sıkan şey bu idi! .• 

• 
Ertesi gün, yani ı temmuz pazarte 

ei, Lido'da ögle yemeğini yerken, bi· 
zimle çok meşgul olan ve her işimi· 
.zi görmekte biıyük bir zevk duyan 
yahudi bir vatandaş bize Romanya 
gazetelerinin spor yazılarını türkçe 
ye çevirdi. 

Bütiın gazeteler ertesi günü Ve 
nuı alanında Yuventus ile karşılaşa· 
cagımızı yazıyorlar ve Romanya ikin 
cisini yenffi Yuventus'un takımımı • 
.zı da kolaylıkla yeneceğini tahmin 
ediyorlardı. Bir kısım Turk futbo 
lile yapılan son temas: 1930 da Gala 
tasaraym Yuventus'a dört • iki yenil 
digini hatırlatıyor, bir kısmı da Türk 
futbolünün bir eğlence gibi, bir gös 
teriş gibi, bir vakit geçirme işi gibi 
seyredileceğini söylüyorlardı. 

Içerliyorduk doğrusu .. 
•. Ah, • d.ıyord~k, biz size eğlenceyi, 

gosterışı, vakıt geçirmeyi gösteririz 
ama yalnız şu stad işini bir kotarsak ı 

• 
Yemekten 90nra dört kisi ONEF 

•,t.adına gittık. Beş santim yüksekli
gınde tamamıle çimen zUmrüt "b' 
y~mxeşıl bir alan. İki tarafı be~o~ 
t~.ıbu~~e.~le don~tılmış .. Mükemmel, 

oz goturmez hır stad. Sözleşildiği 
halde boyle bir yeri bırakıp daracık 
.Venus alanında nasıl Lynanır? 

ONEF'den ayrılırken, ne yapıp ya 
~~p b~rada oynamağa, Romanya ku. 
luplerıne verdikleri sözü hatırlat:;na. 
ğa karar verdik. Eğer yanaşmazlarsa, 
oynamamagı da göze aldık. 

• Kul.iıp~erl~ konuşmalarımız, görüş-
melerımız a ~a k.- r ıürdiı. An
c; yaptıkları ışten kndileri de ı.:ta
nıyorlar olmalıydı ki, karşımıza çı • 
kamıyorlardı, araya adam koyarak 
ve bu adamcağıza (git, gel) yaptıra
r k görü ebiliyorduk. 

Nihayet ONEF'te oynamağa razı 
oldular. Ancak bir şartla: 

Guya Venus sahasile mukavele 
yapmışlarm:.ş ta .. ONEF stadına dö
nerlerse otekine tazminat verecek • 
lcrmis te... Bilmem neymiş te •.• 
ONEF stadında oynarlarmış ama, 
iher maç için yirmişer bin ley alırlar-
rnıs ..• 

Ge~ de baklayı ağızdan çıkarma! .. 

Sporcularrmızrn Bükre§te ilk ziyaret 
ettikleri yerlerden Karo] parkrntlaki 

göl, cami ve müze. 

bu noksanı telafi için de verecekleri 
paranın dörtte birini yuttular. 

En açık simsarların yapamıyacağı 
bir takas muamelesi ! .. 

[Arkası var] 
Sadun G. SAVCI 

Pazar Günü 
İstanbul Takımı 
Nasıl Çıkacak? 
Avni, Cevat, Faruk 
oynamıyacaklar mı 

Pazar günü Yunanlılarla karşıla
§acak takımın en kuvvetli şeklinin 

ne olabileceğini dün yazmıştık. Bu 
takımı işten anlayan bir çok kimse 
ler beğendiler. Yalnız bazı Galatasa
raylılar Avninin iyi bir durumda ol 
madığını, bazı Fenerbahçeliler Ce
vadın uzun zamandanberi oynama • 

dığı için pek idmanlı bulunmadığı -

nı, bazı Güneşliler de Faruğun son 
maçta sakatlandığı için belki 'Pazara 
kadar iyileşemiyeceğini söylediler. 
Kulüp mensuplarının, kulüpçülük et
miycrek önemli bir maçtan evvel, 
kendi oyuncularının kusurlarını ulu
orta söylemeleri memnuniyetle ya
zılmağa dğer. Bu gösteriyor ki, her 
kes bu revanş maçının önemini iç· 
tenlikle anlamıştır. 

lstanbul futbol heyetinden de böy 
le bir anlayış diler ve ona göre bir 
takım yapmasını bekleriz. 

Eğer Faruğun oynıyamaması za
ruri ve Avni ile Cevadın durumları 
da söylenildiği gibi şimdilik iyi de 
ğilse takım mutlaka şöyle yaoılma
hdır. 

Bedii (F. B} 
Lutfi (G. S.) Yaşar {P'. ıs.) 

Mehmet Reşat (F.B) Esat (F.B) 
Reşat (G) 

Fikret (F.B) Şeref (B) Rasih (G) 

Münevver (G.S) Niyazi (F.B) 
İhtiyatlar: Mehmet Alı, 

Kadri, Şaban, Necdet. Sankı hız onlara gidin de Venusle 
mukavele yapın ve bunu cezasını biz 
sekeceğız, demişiz!. Yahu, daha Is • 
tanbulda iken maçların ONEF'te ya
lP~lac~ğı iki taraf araaında sôzleşme
dı mı ve sozleşme biz Bükreşe ayak 
basar basmaz tekrar edilmedi mi?. 

\.. 

H~ç .bir ecnebi takımının getirtil • 
rncdığı bir paraya yirmi kişilik bir 
:futbolcu kafilesi Bükreşe gitsin, son 
.ta da seksen bin kaşkariko ile bu
nun dort yuz lirası kesilsin ve bu 
takım ıkı maçı iki yiız • iki yiız eUi 
Jıraya oynasın 1 

Yapılan halta tuy dikmek buna 
derler ı te 1 

Atletizm 
Birincilikleri 

1stanbul atletizm heyetinden: 6 ve 
7 temmuz 935 de yapılması mu~sr -
re~ olup futbol maçı dolayıaile tehir 
edı.len lstanbul atletizm birincilik _ 
lerı 13-7-935 cumartesi ve 14.7.935 
pazar günleri Taksim stadında yapı
lacaktır. 

Program aşağıda yazılıdır: 
13-7-935 cumartesi giınü: 
Saat: 

15-00 100 metre seçme, iıç adım 
15-15 11 O metre seçme, 
15-30 1500 metre final. Disk 

15-45 200 metre seçme 
16-00 400 metre seçme, 
16-20 10.000 metre final 
l 7-20 4x400 bayrak 
14· 7-935 pazar günü: 

(Yunan) 

15-00 100 metre fiıt.fl. yüksek at _ 
ftma final 

15-15 400 mette final. giılle atma 
final 

15-30 5000 metre final. bir adım 
final 

16-00 200 metre fın ı. Disk final 
16-10 800 metr fınal Sırık ve cirit 

fi na• 

Radyo Duvumları 
PROGRAM 

14 Temmuz Pazar 120,15: Reklimlar. 20,30: Piyano konseri. 
~--------,- 20,50: Aktüalite. 21: Sbzler. 21,10: Or
t S TAN BUL kestra konseri. 21,45: Duyumlar. 21,55: 

12.30: Pliık neşriyatı. 18.30: Dans mu. Sözler. 22: Keman müziği. 22,30: Repor· 
sikisi (plak). 19.30: Çocuk saati. Hikaye- taj. 23: Koro konseri. 23,30: Spor. 23,40: 
!er, Mes'ut Cemil. 20.30: Radyo caz ve Plak. 
tango orkestraları. Çadırcı. Tiırkçe sozliı 
eserler. 21.30: Son haberler. 21.40: Profe

PRAG 

sör Amar. Keman solo. 22: Gavin kar
deşler ve mandolinata orkestrası. 

BÜKRE§ 
12: Koro konseri, 12,30: Radyo or

kestrası, 13,30: So7.ler. 13,40: Plik. 14,15: 
Duyumlar. 14,40: PUik. 17: Köylu yayımı. 
18: Caz. 19: Duyumlar. 19,15: Cazın sü
reği, 20 Sozler, 20,20 Plak. 20,50: Söz
ler, 21,15 Fransız müziği (Ulusal Fran
sız bayrammdan otüni). 22: Spor 22 10· 
Şarkılar. 23: Sözler. 23.20: Plak. ' · · 

VARŞOVA 

20.25: Pliık. 20,50: Sozler. 21: Re
portaj. 21,45: Şen yayım. 23,15; Spor 
duyumları. 23,30: So:ı:ler. 23,35: Suel 
konser. 24: Sözler. 24,05: Plak. 

PRAQ 
20,16: Popüler konser. 21 : Sözler 

2.1.15: Da.!ls mtizifi, 21.45 : Radyo piye: 
sı. 22: Sozler. 22. l 5: Fransız müziği. 23, 
15: Son duyumlar. 23,45: Plak. 23 50· 
Dans müziği. ' · 

BUDAPESTE 
21: "Die Saengerin aufdcm Lorfe ad· 

1ı porea piyesi, 23,05 : Duyumlar. 23.35 
Caz. 24: Macar - Alman yuzme müsaba
kaları sonu. - Son duyumlar. 

BELGRAD 
20,30: Ulusal yaymı. 21: Kuintet kon

seri,2135 : Sözler, 21,40 : Fransız şarkı· 
tarı. 23: Duyumlar. 23,20: Radyo orkes
trası, 23,50: Pliık. 24, 15: Dans plakalrı. 

MUN1H 
20: "Enteresan köşe., adlı yayım. 20.40: 

Spor. 21: Suel yayım. 23: Duyumlar. 23 . 
30: Dans. 

HAMBURG 
21: Radyo orkestrası. 22: Halk müzi

ği. 23: Duyumlar. 23.30: Sözler. 23.45: 
Dans müziği. 

BRESLA U 
20.20: Sozler. 20.30: Aktüalite. 21: 

"Ren'de bir yaz gecesi,, adlı skeç. 23: 
Duyumlar. 23.30: Alman • Macar yüzme 
ııampiyonluğu. 23.50: Dans. 

15 Temmuz Pazartesi 
BÜKRES 

13 - 15 Gunduz plak yayımı. 18 : 
Radyo salon orkestrası. 19: Duyumlar. 
19.15: Konserin süreği. 20 : Sbzler. 20 
20: Letonya muziği. 20,50: Duyumlar. 21; 
Sözler. 21.15 : Kuartet oda müziği. 21,45: 
Lucretia Enesco tarafından şarkılar. 22. 
05: Çift piyano konseri. 22,30: Duyumlar. 
22,50: Süel müzik. 23,15: Yabancı dillerle 
duyumlar. 23,25: Konserin süreği • 

VARŞOVA 

19,45: Leh müziği. 20,05: Duyumlar. 
20,15: Rckllmlar. 20,30: Süel yayım. 20 
50: Sbzler. 21,10: Sen yayım. 21,45: Du: 
yumlar. 21 ,55: Sözler. 22: Orkestra kon
serı. 22,30: Reportaj. 23: Spor. 23,10: 
Kuçuk orkestra konseri. 

PRAG 
20,05: Pllk. 20,10: Duyumlar. 20,25: 

Sözler. 21,10: Schraınmel miızifi. 21,40: 
Plak ıle kuş ötüşleri. 22: Popiıler Fran
sız şarkıları. 22,20: Operetlerden uvertur
ler. 23,15: Duyumlar. 23,30: Plik. 23,45: 
Almanca duyumlar. 

BUDAPESTE 
21: Yeni Macar operet parçaları.. 22, 

30: Ernö Dohnangi tarfmdan piyano ile 
Schubert şarkıları. 23: Duyumlar. 23,20: 
Caz. 24: Konferans. 24,15: Plak. 

BELGRAD 
21: Halk şarkıları. 21,30: Keman kon· 

ıeri. 22: Plak ıle Leon Cavallo'nun "Palya 
ço.. operası. 23,15: Duyumlar. 23,30: 
Dans rnuzi~i. 

16 Temmuz Sah 
BÜK RE$ 

13 - 15 Gunduz plik yayımı ve du
yumlar. 18: Sandou Marcou orkestras!-
19: Duyumlar. 19,15: Konserin su_refı. 
20: Sozler. 20,20: Strauss muziii plakla
rı. 20,50: Sozler. 21: Sözler. 21,ıs: Sen· 
fon~k plaklar. 22: Sozler. _ Konserin sü
reğı. 22,45: Duyumlar. 23: Ko er (role). 
23,15: .Yabancı dillerle duyumlar. 23,35: 
Konsenn süreği. 

VAR~OVA 
19,SO: Piyano - Viyolonsel müziği. 

3 çuncüye .1, puvan veril ccktir • 
2 - Atletler lisanslarile bırlikte 

gosterilen vakitte alanda bulunmala-
rı. 

Atletizm heyeti aşağıda isimleri 
yazılı bayları hakem olarak çağırır. 

Bürhan, Ahmet Fetgeri, Rıza Su
eri, İlhami, Unvan, Adil Giray. Ek 
rem Rüştü, Enis Hikmet, Vedat A
but, Sudi, Şemsi, Rauf, Şekip. Ta
hir, İhsan, Cemil, M. Kazım, Talat, S. 
Mümtaz, Umran, Ali Rıdvan, Recep, 
Ferhat Ekrem. Nadolski, Suphi, Hay 
ri, Agopyan, Kangelidis, Pridis, Da
vid, Deveci Şekip Besim, Cevdet, 
1. Hikmet. 

T. I. C. 1. lstanbul bölgesi baş • 
kanhğından: 

l - latanbul • Atina temsili ta • 
kımlan arasındaki üçüncü maç 1~ 
temmuz 935 pazar günü saat on ycdı 
buçukta Taksim stadında yapılacak
tır. 

2 - Maç hakemi Sait Salahaddin, 
yan hakemleri Nuri Bosut ve Adnan 
Akı!1dır. Alan gözcüsil Hikmettir. 

Fıatlar: Balkon 100 Tribün 50, 
duhuliye 25 kuruştur.' 

4 - Aşağıda isimleri yazılı olan 
mıntakamıza mensup sporcuların 
maç günü futbol levazımları ile be
raber saat on altıda stadda katiyen 
hazır bulunmaları tebliğ olunur: 
F Bedii, Hüsamettin, Lutfi, Yaşar, 

aruk, Nuri, Mehmet Reşat, Kadri, 
sa.t. Faruk (Beşiktaş), Fikret, Ni

yazı, Eşref, Rasih, Şeref, Naci, Nec-
det, Şaban. 

20,25: Armonik konseri. 21,10: Sözler. 
22: Sbzler. 22,15: Piyano muzigi. 22,40: 
Hafif orkestra müziği. 23,15: Son duyum
lar. 23,30: Plik. 23,45: İngilizce duyum· 
lar. 

BUDAPEŞTE 

20,15: Piyano birliğiyle şarkılar. 20, 
50: Stiıdyo piyesi. 22,40: Duyumlar. 23: 
Plak. 24: Senfonik orkestra konseri. 

BRESLAU 
20: Halk şarkıları. 20.SO: Sözler. 21: 

Duyumlar. 21.10: Halk müziği. 23: Du
yumlar. 23.30: Sbzler. 23.40: Dans müzi
gi. 

17 Temmuz Çarşamba 
BOKREŞ 

13 - ıs Plak ve duyumlar. 18: Mot
zoi orkestrası. 19: Duyumlar. 19,15: 
Konserin ıürefi. 20: Sbzler. 20,20: Josef 
Smid ile Richard Tauber'in pllklarmdan 
20,50 Sözler. 21,15 Viyolonsel konseri.22: 
05: Radyo salon orkestrası. 22,35: Du
yumlar. 22,50: Konserin siirefi. 23,15: 
Yabancı dillerle duyumlar. 23,35: Konse
rin ıürefi. 

VARŞOVA 

20,30: Sbzler. - Piyano muziği - 20. 
58: Sen yayım. 21: So:ı:ler. 21,10: Plak. 
21,45: Duyumlar. 21,55: Konferans. 

PRAG 
20,40: Şarkılar. 21,25: Plak. 21,30: 

Konferans. 21,45: Opera plakları. 

BUDAPEŞT'E 
21,30: Şen yayan. 23,30: Duyumlar. 

23,50: Çingene muziği. 24,15: Aylık du· 
yumlar. 1,05: Son duyumlar. 

BELGRAD 
21: Jtibliyana'dan role. 23: Duyumlar. 

23,20: Dans müziği. 
MÜNİH 

21: Duyumlar. 21.15: Ulusal yayım. 21. 
45: Şarkılar. 22: Sen müzik. 23: Duyum· 
lar ve s ire. 24: Gece muziği . 

HAMBURG 
21: Duyumlar. 21.15: Ulusal yayım. 

21.45: Koylu programı. 22: Şarkılar. 23: 
Duyumlar. 23.25: Reportaj. 24: Piyano 
muziği. 24.20: Hacnciel ve Brahms'ın 
eserlerinden konser. 

18 Temmuz Perşembe 
BÜKREŞ 

13 - 15: Plak ve duyumlar. 18: Sibi
ceanu orkestrası. 19: Duyumlar. 19,15: 
Konserın sureği. 20: Sözler. 20,20: Sen
fonik dans plfi.kları. 20,50: Sözler. 21 ,15: 
Gounod'nun "FAUST., operası plakla
rı. - Yabancı dillerle duyumlar. 

VARŞOVA 

20,30: Plik. 20,50: Aktualite. 21 10: 
Lemberıı'dcn role: Buyük varyete - Ga
lası. 21,45: Duyumlar. 22: Senfonik or
kestra konserı. 22.30: Studyo pıyesi. 23, 
10: Küçük radyo orkestrası. 

PRAG 
20,15: Karışık ıarkılı müzik. 21,20: 

Radyo piyesi. 22: Sozler. 22,30: Plak. 22. 
50: Avusturya müziği. 23,15: Son duyum· 
lar. 23,3Q; Sozler. 23,35: Salon orkestra· 
Si. 

BUDAPEŞTE 
19,55: Opera orkestrası. 21,15: D~ si· 

yasa. 21,30: Şen yayım. 23,30: Duyumlar. 
23,50: Çingene ml!ıigi. 24,15: Aylık du· 
yumlar. 1,05: Son duyumlar. 

BELQRAD 
21: D - Dur piyano - Viyolonsel 

konseri. 21,30: Srrb havaları. 22: Radyo 
orkestrası. 22,30: Popiiler oarkılar. 23: 
Duyumlar. 23,20: Şarkılar. 23,40: Role 
konıoeri. 24,10: Dans pl5.kları. 

M'ONlH 
21.10: "lgna,. adlı skeç. 22.30: Halk 

müziği. 23: Duyumlar. 23.30: Program 
arası. 24: Yeni milzik. 24.";;ı: Dans. 

19 Temmuz Cuma 
8UKRES 

13 - 15: Gunduz plak yayımı ve du· 
r;ıınıar. 18: Jean Marcou orkestrası. 19: 

UYUmlar. Plak. 20,50: Sozler. 21,15: Ro· 
bert Shilton tarafından ljarkılar. 21,40: 
Radyo ısalon orkestrası. 22,30: 22,30: Du
yumlar. 22,50: Konserin sureği. 23,15: 
Yabancı dıllerle duyumlar. - Konscnn 
silrefi. 

VARŞOVA 
19,45: Klasik valslar. 20,05: Sözler. 

20,15: Reklamlar. 20,30: Şarkılar. 21 : 
Sozler. 21,10: Kuçuk radyo orkestrası. 
21,~5: Duyumlar. 21,55: Sozlcr. 22: Sen· 
!0nık konser. 23: Spor. 23,10: Leo Fnll'· 
ın eserlerinden konser. 24: Sozler. 24,05: 
Dans muziği. 

PRAG 
20,10· Plak. 20.15: Duyumlar. 20,25: 

Salon orkestrası. 20,45: :ı-:debiyat. 21,30: 
Slovak muziği. 22: Sozler. 22,10: Şen ya· 
Yıtn. 22,30: Senfonik konser. 23,15: Du 
Yumlar. 23,30: Pllik. 23,45 : Rusca du
yUmlar. 

BELGRAD 
. 21: Popiıler şarkılar. 21,30: Radyo pi

Yesı. 21,50: Zagreb'den role. 23: Duyum
lar, Pi•k. 23,20: Plik. 

M0N1H 
20.40: Aktualıte. 21: Duyumlar. 21.15: 

Ulusal yayını. 21.45 : Kar11ık yayım. 23: 
Duyumlar. 23.20: Progrnm arası. 23.30: 
Bach"m eserlerinden konser. 24.30: Halk 
ml.izifi. 

HAMBURG 
20: Hafif muzık. 21: Duyumlar. 21.15: 

Ulusal yayım. 21.45: Haendcl'den yaylı 
~rkestra konseri. 22: "Luı&e,, adlı muz k 
1ı skeç. 23.15: Duyumlar. 23.40: Muzikli 
Program arası. 24: Hafif müzıkli fantczı
lcr. 

BRESLAU 
21: Kısa duyumlar. 21.15: Ulusal ya

::v23ım. 21.45: Radyo pıyesi. 23: Duyumlar. 
.30: Karışık halk muzıklı yayım. 

20 Tem muz Cumartesi 
BÜKREŞ 

13 - 15: PUik ve duyumlar. 18: Plak. 
19: Duyumlar. 19,15: PUik. 20: Soı:ler. 
20,20: Plak. 20,35: Sozler. 21,05: Dans 
müziii. 22,30: Duyumlar. 22,50: Konser. 

..-

Radyo dınleyicilerine sesi yabancı olmıyan Alman radyo yıldız., 
Jarından CLAIRE FUCHS 

Salzburg Müzik Bayramı 
yakında büyük kons l.lerle seçme o- HOCHZEİT., operası. 

Avusturyanm Salzburg şehrinde 1 ner'in idaresinde "FİGOKOS 

pera piyesleri verilerek bütün bunlar 18 Agnstos saat '21,SO: Bach -
Avusturya radyoları tarafından röle Brahms - Corntlius - Bruckner 
edileceğini geçen sayılarımızın birin- - Rcgcr'in eserlerinden ve Josef 
de bildirmiştik. Messner'in idaresinde kilise konseri. 

Bu seçme programa ait tafsilatlı 20 Ağustos saat 22: Bernhard 
programı aşagıda gösteriyoruz: Paumgartner'in idaresinde orkestra 

31 Temmuz, sat 21: Mozart - seranadları. 
Bcthoven - Haydn'in eserlerinden 21 Ağustos saat 20: Gluck'un 
ve Erich Kleiber'in idaresinde orkcs- "İphijenie von Tauris, adlı operası 
tra konseri. Bruno Walter tarafından idare edile· 

l Ağustos saat 20: Mozart'ın ccktir. 
"DON JUAN .. operası (Bruno Wal- 26 Ağustos saat 20: Verdi'nin 
ter'in idaresinde). "FALSTAFF., operası Toscanini ta· 

S Agustos saat 20: Mozart'ın e· rafından idare edilecektir. 
~erleri.nden ,.ve Felix Weingartner'in 31 Ağustos saat 20 "Bethoven'in 
ıdaresınde COS1 fan TUTTE,, ope· "FİDEL10,, operası gene Toscanini 
rnsı. tarafından idare ediliyor. 

7 Ağustos saat 22: Paumgartner'in 
idaresinde orkestra serenadlan. Bu konserlerin verildiği günler 

ıı Agustos saat 21,30: Bach _ rayonun en fena dinlendiği parazitli 
Mozart - Hacndel'in eserlerinden günlere isabet ettiğinden dinlenme
ve Josef Messner'in idaresinde kilise digi zamanlar 49,4 metre dalga uzun
konseri. luklu kısa dalgalı Viyana radyo istas-

13 Ağustos saat 20: Mozart'm e- yonile dinlenmesini tavsiye ederiz. 
serlerinden ve Felix von Weingart- T. B. 

Seyyar radyo 
istasyonu 

Avusturya radyo iradesi ulusuna 
ait güzel gorünüşleriyle reportajlan 
diinyaya yaymak için seyyar bir radyo 
istasyonu çalı tırmaktadır. İki hafta· 
danberi dolaşan bu seyyar istasyonun 
içerisine oldukça kuvvetli bir kısa 
dalgalı posta kurulmuştur. Bundan 
yapılan yayımlar Viyana radyosu ta
rafından alınarak büyük gönderici 
postası üzerinden her tarafa yayılı· 
yor. 

(Role suretile). 23,15: Yabancı dillerle 
duyumlar. 23,35: Konserin 5Üreği. 

VAR ŞOVA 
19,45: Mozart'm ııerenadlarından kon· 

ser. 20 05: Sozlcr. 20,15: Reklamlar. 20, 
30: Sar.kılar. 20,50: f.ktualıte. 21: Sozlcr . 
21,10: Lemberg'den role. 21.45: Duyum· 
lar. 21.55 : Konferans. 22: Sozler. 22,30: 
Senfonık konser. 23: Spor'. 23,10: Sözler. 
23,30: Kuçuk orkestra konseri. 

PRAG 
20,30: Valıı muzifi. 21,30: Tiyatro. 

22: Duyumlar. 22,10: ReportaJ. 22,45: 
Şarkılı konser. 23,15 : Son duyumlar 23, 
30: Plak. 23,45: Dans miıziii. 

BUDAPEŞTE 
20.40 : Harpa konserı. 21,10: Sıirler. 

21 ,30 : Buda peşte konser orkestrası. 23, 
30: Duyun lu. 23,50: Çınıtene muzifi. 

DELGRAD 
21: Halk dans ve şarkdarı. 23: Du

yumlar. 24,10: Dans muzıti. 
M'ONlH 

21 : Duyumlar. 21 . o: Radyo orkestra
sı. 23: Duyumlar. 23.20: Ara. 24: Dans. 

HAMBURG 
21: Duyumlar. 21.10: Kar11ık eğlence

li muzık. 23: Duyumlar. 23.25: Konserın 
ııüregı. l : Dans. 

BRESLAU 
21: Duyumlar. 21.10 : Muzıkli yaz ,ya. 

yunı. 23: Duyumlar. 23.30: Dans muziği. 

italyada abone 
Arttırma şartları 

İtalya nüfusunun çokluğuna göre 
radyo dinleyicilerinin sayısı çok az
dır. Mesela yedi milyondan fazla in
sanı olmıyan Avusturya ile 40 mil· 
yonluk İtalyanın radyo aboneleri bir
dir. Her ikisi de 400 kiısur bın abo· 
neye sahiptir. Halbuki Avrupa ulus· 
larına nazarn ltalyada aşagı, yukarı 
üç milyona yakın abone bulunması 
gerektı. Bunun için ltalyanlar abone
lerinin artması için elden geleni esir
gememektedirler. 

En son olarak halkı radyoya alıştır 
mak için radyo alacklar arasında bir 
piyango çekilmesine karar verilmiş· 
tir. Şöyle ki, hem radyo makinası a
lana, hem de satana iıç para miıkafa· 
tı verilecektir. Haziran ayı içerisinde 
her radyo satan tüccar radyo alan 
miişteriye bir makbuz verecektir. 
Muşteri makbuı ile radyo idaresine 
giderek bir numara alacak ve ayni nu· 
maranın eşi radyoyu satan ti.ıccara da 
verilecektir. 

Ay sonunda İtalyan Posta ve Tel• 
graf Bakanlıgından bir müfettiş, bir 
noter ve radyo idaresinden iki me· 
murun huzuriyle makine satın alan· 
lann numaralan bir araya konularak 
~~r'a. çekilecektir. Birinciye 6000, 
ık~.ncıye 4000, iıçünciıye 2000 Liret 
mukafat verilecektir. Miıkafatları ka
z~~anlar hangi magazadan makmele
rını almışlar ise bu satıcılara da alı
cılara verilen miıkafaun yarısı kadar 
para mükafatı verilecektir. 

Böylelikle epeyce yeni abone ka· 
zanılacağı umuluyor, 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
PARA MESELESi 

Fransız Frangı Stabl'dir! 
Yazan: Fransız Maliye Nazı

rı Marcel Regnier. 
Fransız frangının devaluasyon har

binden muzaffer çıkacağına ben hiç 
bir zaman şüphe etmemiştim. Bu 
muzafferiyet işlerin mantıki icabın
dandır. Umumi bir stabilizasyonun 
istikran kaybolmuş paralarını tekrGr 
alun esasına bağlaması lüzumu tak· 
dir edildiği bir zamanda bütün dünya 
Fransız frangının istikrarile alakadar 
bulunuyor. Bu ahval ve şerait karşı
sında ben, arsıulusal spekülasyonun 
bilhassa şimdi Fransız frangını hedef 
ittihaz etmesine hayret ediyorum. 
Frangın düşmesinden faydalanmak 
ümidini besleyenler biraz düşünecek 
olurlarsa bu hareketlerinin muvaffa. 
kıyetsizliğe mahkum olduğunu ve bi
zim bu gün dünyanın en sağlam 
bir parası olan frankı büyük bir 
zahmet çekmeksizin her harekete 
karşı müdafaa edebileceğimizi kendi 
kendilerine itiraf etmeğe mecburdur
lar. 

Fransa enfilasyonun akıbetlerin

den çok zarar görmüş olduğundan 

artık bir daha parasını kaybetmek 
hatasına düşemez. Dünya bu basit 
hakikati daima göz önünde bulun· 
durmalı ve kendini artık kat'i suret· 
te onun icaplarına uydurmalıdır. E· 
ğer meş'um bir kontenjan politikası 

stabilizasyonu geciktirmemiş olsaydı 
arsıulusal emtia mübadelesi fiyatla· 
rın az çok bir olması sayesinde şim
di yeni bir hız ve inkişaf bulmuş o· 
lurdu. Ben bir vakıtlar senato kürsü
sünde Fransrz fiyatlan ile cihan pi
yasa fiyatları arasındaki çok tehlike
li ve ekonomi için zararlı farkın -
ancak biz frankı enerji ile müdafaa 
etmek ve onun devam ve istikrarı 
hakkında dünyanın her hangi bir 
şüphesine meydan verm~mek cesare
tini gösterdiğimiz takdirde - izale 
edilebileceğini söylemiştim. Son yıl
ların inkişafı göz önüne getiri~meli
dir. Enflasyonu hummali bir faaliyet 
ve kazançlarda normalin üstünde 
bir kolaylık devresi takip etmişti. 
Ecnebiler Fransa piyasasını istila e· 
den:k her şeyi satın almışlardı. Hat-

italyan-Habeş harbi 
Nasıl olabilir? 

Matin'den: 
General C. V. Gwynn, Moming 

Post • gazetesinin baf111akalesinde 
muhtemel bir Jtalyan • Habeı 
harbinin neticelerinin ne olabilece
ğini İnc:eliyerek eliyor ki: 

Habqistanın ltalyan kılalan ta
l"alından i§gali, çoh u~n sürecek • 
tir. Habeı araz.işinin anz.alı olma81 
yüz.ünden de aon derece mÜ§kül O• 

lacaktır. Jngiliz kıtalannın Sudan 
işgalinde yaptıkları gibi, ltalya as· 
kerlerle mühendialerin vazifeleri 
arasında bir ahenk kurmağa mec • 
bur olacaktır 

Tayyarecilik, yardımcı bir .i -
lah olarak Önemli bir rol oynıya -
caktır. Habeıistanda bir tayyare 
taarruzundan korkacak pek az nok 
ta vardır. Habeıleri yola yatır -
mak için kesif bir tayyare faaliyeti 
ancak onları bir kat daha mukave 
mete sevkeder. Harp arabalannın 
da kat'i bir rol oynamcısr az muhte 
meldir. Arcu:i arızalıdır .• Habef .sa 
Vafçıları kolaylıkla dağılabilirler. 
Bunun içindir ki, tankların taarru· 
z;u tesirsiz; kalacaktır. 

No: 76 

Fransız Başbakanı Lava/ 

ta bu meyanda, maalesef, bizim es
ki sanat eserlerimizi ve resimlerimizi 
de elimizden almışlardı. 

Bir zaman olmuştu ki İngiliz lira
sı 240 frank tutuyordu. Fakat deva
luasyonu tatbik eden her memleket· 
te vaki olduğu gibi fiyatlarımız ya
vaş yavaş yükseldi. Dünya piyasa 
fiyatları ile aramızdaki farklar daima 
azalmağa başladı ve nihayet büsbü
tün kayboldu. Sonra da makus, ga
rip ve acayip bir hal vaki oldu: Bu 
gün cihanı boğan ve tarihte emsali 
bulunmayan ekonomi buhranı ve 
yüksek harp masraflarını tahmil et
tiği yükler İngiltere ve Amerikayı 
şaşırtarak içinde bulunduktan bu e
konomik sıkıntıdan kurtulmak ümi
dile devaluasyonaa bir çare aramağa 
saptırdı. Bu suretle her iki memle· 
kette piyasa fiyatları birdenbire bi· 
zimkilerin altına düştü. 

Fransrz emtiasının dünyanın bü
yük bir kısmına ihracı imkansrz bir 
hale girdi ve buhran bizc;ie şiddetlen
di. Yavaş yavaş fiyatlar diğer mem
leketlerde yükselmeye başladı. Bu 
Mil aynen bizde enflasyondan sonra 
vaki olduğu gibi cereyan etti. Ayni 
zamanda fiyat endeksi bizde düşme
ğe başladı. Bugün Fransız ve ecne
bi fiyatları arasındaki fark yüzde 9 
yahut yüzde 10 dan fazla değildir. 
Bununla beraber bu fark her gün da
ha ziyade azalmak jemjiyülündedir. 
Eğer ecnebi paraları istikrar bulmaz· 
sa o takdirde bizim fiyatlarımızın ci
han piyasa fiyatlarına indiği ve hat
ta onların seviyesinin aluna dü,Ştü· 

ğü bir an gelecektir. 

Şüphesizdir ki biz bu hali arzu et
meyiz .Eğer dünyanın içine dil müş 
olduğu ve ihtilaçlarla kıvrandığı müt 
hiş buhrandan kurtarılması lazım ge
liyorsa büyük mali devletlerin umu
mi bir stabilizasyon için derhal sü
ratli bir anlaşma yapmalan lüzum 
ve zarureti herkes için aşikardır. Biz 
§Una inanıyoruz ki bu hedefe ulaş· 

mak frapk kıymetinin sabit oluşu i
le kolaylaşır. Yoksa bir çok Anglo
sakson ekonomi nazariyatçılarının 
iddia ettikleri gibi güç
leşmez. Aynlmaz b i r tarz da 
altına bağlı olan Fransız frankı bil· 
yük madeni karşılığı ile İngiliz lira
sı ve doların sülç.fın noktalarını bula
cakları bir zemin teşkil etmektedir. 
Fakat bizden mümkün olmayan ye
ni bir devaluasyon beklenmemelidir. 
Arsıulusal para stabilizasyonu tesis 
zamanı gelmiştir. Memleketten mem• 
lekete geniş mikyasta emtia müba· 
delesi akınlarının tekrar cereyanı i
çin bu arsıulusal para stabilizasyonu 
ilk sarttır. Ve bunu biz arsıulusal 
spekülasyon alemine karşı açtığımız 
mücadelede kendimize nihai bir he· 
def ittihaz etmjş bulunuyoruz. 

KIRMIZI VE SiYAH 
içinden: "Beni yer yüzünde her

kes mi unuttu?,, diyordu. M. Pirard· 
ın Dijon damgasını taşıyan birkaç 
mektub alıp da yakmış olduğundan 
haberi yoktu; bu mektublarda, en ra
bıtalı üslub şekilleri ile yazılmış ol
malarına rağmen, ateşli bir ihtiras da 
kendini gösteriyordu. Fakat şiddetli 
vicdan azablannın da bu aşk ile çar
pıştığı belli idi. Abbe Pirard onlan 
okurken: "Yine ne ise 1 demişti, bu 
gencin sevdiği kadının bari imanı bü
tünmüş.,, 

:Bir gün abbe Pirard açtığı bir 
mektubun, gözya ları ile yan silin· 
miş olduğunu gördü; bu son, ebediğ 
bir veda idi. Bunda Julien'e: "Çok 
şükür artık Tann'nın bana, beni gü
naha sürükliyenden değil - o benim 
dünyada en aziz bildiğim şeydir -, 
fakat günahımın kendisinden nefret 
~tmek gücünü bağışladı. Artık bu fe· 
dakarhğa katlandım, dostum. Görü
yorsunuz ki bu, gözyaşı dökmeden 
olmadı. Düşünmeğe, kendimden üs
tün bilmcğe borçlu olduğum ve sizin 
de pek sevdiğiniz aziz vücudların se
lameti düşüncesi, aşkımdan üstün 
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geldi. Adil, fakat ka1ıhar Tanrı, ar· 
tık analarının günahının eczasını on· 
lara çektiremez. Elveda, Julien, in· 
sanlara karşı adalette kusur etme
yin.,, 

Mektubun bu son satırları hemen 
hemen okunmaz bir halde idi. Dijon· 
da bir adres gösteriliyordu ama Juli
en'in cevab vermiyeceği, cevab ver· 
se bile artık fazilet yoluna dönmüş 
bir kadının kızarmaksızın dinliyece
gi sözler kullanacağı umudu beslenil· 
diği de bildiriliyordu. 

Julien'in içinde duyduğu hüzün, 
83 santimlik yemekler müteahhidinin 
verdiği kötü yiyeceğin de yardımı ile, 
sıhhatini bozmağa başlamışt1; tam o 
sıralarda bir sabah odasına Fouque 
nin girdiğini gördü. 

- Hele şükür girebildim. Başına 
kakmak gibi olmasın ama seni gör
mek için Besançon,a gelişim, bunun
la beşinci oluyor. Hep kapalı kapı ile 
karşılanıyorum. Medrese kapısına a
dam koyup beklettim; sen niye hiç 
sokağa çıkmazsın. be adam? 

- Nefesimi köı }etmek için çıkmı
yorum. 

OENiZ EGEMENLIGI 

Alman Deniz Yapıları 
Temps'dan: 

Almanyanın deniz inşaatı hakkın 
da kat'i ve sağlam malümat geldi. 
Yapılan inşaat proğramına göre: bu 
yıl, 26000 tonluk 28 &antimetrelik 
toplarla donatılmış 2 zırhlı kruva • 
zör, 10000 tonluk 26 santimetrelik 
toplarla mücehez iki kruvazör, 1625 
tonluk 12,7 santimetrelik topları o • 
lan on muhrip, 250 tonluk yirmi tane 
deniz altı gemisi, altı adet 500 tonluk 
ve iki tane 700 tonluk deniz altı ge
misi yapılacaktır. 

Birinci müşahede: bu inşaat, çok • 
tan başlamış bulunuyor. Bu gemiler
den bazısı 1934 ortalarında tezgaha 
konulmuş. 250 tonluk bir deniz altı 
gemisinin Baltık denizinde işlemekte 
olduğu da söyleniyor. Demek ki, ev
velden çizilmiş bir deniz yapı prog· 
ramı kar ısında bulunuyoruz. 

Bu program lngilizlerle yapılan 
deniz anlaşmasından evvel tatbik 
edilmeğe başlanmı§tı. Almanya, bun
da da V ersay muahedesini bozduğu
nu açıkça anlatıyor. 

Bellidir ki, sulh muahedesinin 181 
inci maddesi mucibince, Alman de • 
niz kuvvetlerini, altı zırhlı, altı ha -
fif kruvazör, on iki muhrip ve on iki 
torpitodan mürekkep olmak gerekti. 
Zirhlılar 10000, kruvazörler de 6000 
ton hacminde olacaktı. 

Her hangi bir deniz programı ge • 
lişi güzel yapılamaz. Bunun hazırlan 
ması derin araştırmalara ve inceleme 
lere mütevakkıftır. Bundan da anlaşı 

lıyor ki, Almanya muahededeki ta -
ahhütlerini bozmağa uzun zamandan-
beri hazırlanmış oluyor. Hakikat şu 
dur ki. Almanya kara, hava ve de -

niz silahlarının arttırılması işini hep 
ayni zamanda tatbike karar vermiş • 
tir. 

Nasıl oluyor ki, bütün bunları bi • 
len İngiltere Almanya ile müzakere 
ederek deniz anlaşması yapıyor? In
giltere, emri vakii kabul ederek Al • 
man donanmasının, Ingiliz filosu ile 
yüzde otuz beş nisbetinde olmasını 
kabul etti. Bir muahede bükümleri· 
nin bu kadar kolaylıkla bozulması 
keyfiyetinin en basit arsıulusal ahHik 
prensiplerile nasıl telif edildiğine 
bir türlü aklımız ermiyor. Sayılan 
deliller arasında bunu hakir göstere 
cek bir tanesine rast gelmedik. 

Almanyanın şimal denizinde he • 
gemenlik teminine çalıştığı, Alman 
deniz programının tetkiki ile derhal 
anlaşılır. Bu program, .Fransız do • 
nanması ile denkleşmeyi istihdaf edi 
yor. Buna zerre kadar şüphe yok -
tur. Bu hal, kendimize karşı olan va
zifemizi bize işaret ediyor. Fransa, 
deniz inşaatında her zamandan ziya 
de özgürlüğünü muhafaza etmelidir. 
Deniz sıyasasını kendi menfaatleri • 
ne, giivenine ve sümürge imparator -
luğunun ihtiyaçlarına göre tesbit et
melidir.,, 

Deniz uzlaşması kat'id'r 
Times'den: 

Kendisine sorulan bir suale cevap 
olarak Drşbakanı Samuel Hoare de
miştir ki: 

"İngiliz - Alman deniz uzlaşması
nın meriyeti ve muteber oluşu, ne ge 
net bir silah anlaşmasına, ne de Al • 
manyanın uluslar~ kurumuna girmesi 
ne bağlıdır. Bu uzlaşma imza edildi
ği, tarihte meriyete konulmuştur.,. 

Çocuk çiçek ve havuz! 

- Seni çok değişmiş buldum. Ne 
ise görebildim ya 1 İki gümüş beg 
franklık verdim ve ilk seferinden bu
nu düşünmemkele ne budalalık etti
ğimi öğrendim. 

İki dost böyle uzun konuştular. 
Fakat Fouque: 

- Sahi, haberin var mı? Senin 
okuttuğun çocukların anası koyu 
sofuluğa tutulmu , deyince Julien'in 
rengi attı. 

Fouque, bu işe hiç de ilgilenmedi· 
ğini gösteren bir tavurla konuşu
yordu; oysaki, farkına varılmadan 
en kıymetli ilgileri perişan edilen ru
ha nasıl bu tavırdan etkilenir. 

- Evet. aostum, işi coşkun bir 
sofuluğa vurmuş. Eren, yatır türbe
lerini dolaştığı söyleniyor. Ama ab
bc Maslon, M. Chelan'ın ayağına 
karpuz kabuğu koyduğu ile kalsın, 
madame de Renal ona uğramıyor. 
Günah çıkarmağa ya Dijon'a, ya Be
sançon'a gidiyor. 

Julien kıpkırmızı kesilip: 
- Besançon'a geliyor mu? diye 

sordu. 
Fouquc. arkadaşının telaşını merak 

ettiğini gösteren bir tavurla: 
- Evet, dedi, sık sık geliyor. 
- Senin üzerinde birkaç Consti-

lutionnel var mı? 
Fouquc soruyor: 
- Ne dedin? diye cavab verdi. 
Julicn gayret sükunlu bir tavurla; 

-
- Sende Conatitutionnel gazetesi 

var mı diye sordum, dedi. Burada 
onun sayısı otuz santime satılıyor. 

Fouque şaşmış gibi: 
- Ne! dedi, medresede de mi li· 

beral g,örcceğiz. 
Sonra abbc Maslon'un müraice tat

lı sesini yansılıyarak ilave etti: 
- Zavallı Fransa! 
Fouquc'nin gelip söyledikleri J u

lien'in üzerinde büyük bir etki bıra· 
kacaktı am.a pek çocuk gibi gördüğü 
Vcrrieres'lı küçük medreselinin bir 
sözü ona daha önemli bir şey öğret
ti. Medreseye gcleliden beri Juli
en'in bütün yaptıkları bir sıra yan· 
lış hareket olmuştu. Kendi kendisi 
ile acı acı alay etti. 
Doğrusu hayatının önemli işlerini 

hep ilerisini gerisini düşünerek başa
nrdı; fakat ikinci derecede işlere 
pek dikkat etmezdi, oysa ki medrese 
kurnazlarının asıl baktıkları da bun
lardır. Bunun içindir ki Julien, arka
daştan arasında, he~kcain inandığmı 
beğenmez diye tanınmıştı. Onun iç 
yüzünü bir yığın kUçUk küçük hare
ketler meydana vurmuştu. 

Onların gözünde Julien, salahiyet 
sahihlerinin dediğine, yaptığına uya
cak yerde kendi kendine düıünüp 
hüküm vermek kabahatini, bu bağış
lanmaz kabahati işliycn bir adamdı. 

N. ATAÇ 
[Arkası var] 

Kamutayın son yaz paydosun an yası o ugu ıçın .u en us rıy .. ıa d 

' 

ld ~ . . b d" t • e erit 
evvel onayladığı çok önemli kanun· miş bir vurd, kendi başına h~r tllSit 
!ardan biri de "Maden tetkik v.e ara- kuvveti .kaz~?~~ş .... demekt!r: i "e 
ma enstitüsü kurulmasına aıt ola- memleketın komurunu, demırın ıcı•· 
nıdır. " hatta ham maddesini ke1,1di topra • 

Bundan evvelki yazılarımızda ~e- r~ndan. teda!'ik. ed.ip c~dü~tri yaJi 
masını çizdiğimiz ekonomik devrım bılmesı, en ılen ~ır .endu.strı ol.uı. tr.' 
işimizin ikinci safhasını, biribirne M a n t ık l ı d ı z ı l m ı ş bır ı \:. 
bağlı üç müessese başaracaktır: cirin b!r ~alkasını . daha tut~ıı .,. 
Elektrik işleri etüt dairesi "E. I: ~·~·. r..1aden ışler~n~ ?ev!etı!1 e.l atışı. ı~ır 
maden tetkik ve arama enst1tusu rım hareketımızın ılerı hır amac tıı 
"M. T. A . ., Eti bankası bu üç yeni Birçok işlerde. lib~ral ve fert~i d~. 
müessesenin kurulmasına ve çevril· olsak, maden ışl~!ın?e devletçı. 01 ııır 
mesine dair üç kanun da hemen ay- ya mecburuz: Turkıyede ~e~.gın or
ni zamanda çıkmış ve hepsi ayni ha- maden servetı varsa bunu ılkoncc .,.. 
kim fikrin doğurduğu üç gürbüz taya çıkaracak, sonra da bundan tl!· 
inkılap çocuğu olmak karakterini ka· tifade edecek tek kuvvet devlet • 
zanmıştır: Yüz, yüz elli yıldanberi. yurduın~ı· 

M. T. A. endüstri devrim hareke- da hem arama ve hem ışletme b~ i 
timizden sonra başlanan madencilik mından madencilik tamamiyle f~ b~r 
inkılfibımızın başarılmasına memur bir 9Örüşe bağlanmıştı. Herhangı e
edilccektir. Fakat tıpkı E. 1. E. de tesadüfle bulunmuş bir maden .uıe· 
olduğu gibi bu idarenin de tatbik rinde, devlet ilerde ki küçük ~alı. g , 
işinden uzak, bit' plim v~. c:'!iit dairesi lirini. düşünerek fert~erc: ııntı~it' 
şeklinde kurulduğunu goruyoruz. . vermış durmuştu. Bu 1mtıyazlar, { r' 

M.T.A. yeraltı servetimizi araştıra- çok madenler için yalnızca bir . ~11• 
c:ak, meydana çıkaracak, fakat. işletil malitedc:n ötey~ geçemedi. Dış P1~ 
mesini kendisi yapmıyarak Etı banka salann ısteklerı, bulunan maden~e ti" 
sına bırakacaktır. Bu suretle maden işletmesinde görülen giiçlükler, 1~.,. 
işlerimizde bu plan ve etüt dairesi, yaz alanların teknik ve mali gii~5~bİ 
E. 1. E. hakkında söylediğimiz gibi, l~kleri, memleketteki yol~uzl~k g et" 
tatbikatla etüdü biribirinden ayır- bırçok sebepler, bu tesaduflerın :1 I• 
mak bakımından ekonomik bünyemi- diği imkanlardan istifadeye manı o rı 
zin modern bir görüşe göre kurul- du. Fakat bunların arasında, baı:ıla 
masına doğru atılmış bir adımdır. sok zengin ve işletilmesi çok h~s~[. 

Maden işlerimiz bugün ne halde· lı madenler olduğu için, bir sıtı,,. 
dir' pulu masrafı ile imtiyaz alan salt1~. 

. l .• d' ·ı · M d 1 1 de• Türkiyenin madence zengin oldu- 1er!nı ılın tt
1
1• ka ~kn er f);'a nız ı,iciJ 

v h so"ylenir durur. ama ctın ma o up te nı ve ınans g .,. gu er zaman , • 1 1 · 1 1 · · · b ı de• 
bugün kendi ihtiyacımızdan biraz o an a:ın ış etme erı ıçın un ar e"• 
fazla çıkarabildiğimiz kömürle bir letçe ışletenlere terkol:ımır. ve ~ndJ 
miktar krom söze katılmazsa, diğer le.t hasılattan maden ~~su1?1u alt bİ? 
istihsalimiz devede kulak kalır. Bil- bır pay alır. Maden uz:rınde sa da 
tün maden ürünümüzün kıymeti, yal~ız devlet ve onu ışlete.nle~ıııe
yılda 14 milyon liradır ki bunun aşa- b.ellı şartlar alt~nd:ı bl;lnun ışl7 aıı 
- yukarı ı o milyon lirası kömüre sıne memur edılmış kımselerdı. rf 
~~ 4 milyon lirası diğer madenlere işte duru~ böyle o.~duğu halde, :: • 
aittir. Meydana çıkarılmış ve herbi- devletten ışletme~ uzerc maden il W 
ri imtiyazlara bağlanmış birçok ma- mış ola,?lardan bır kısmı, ~sla ~ ıııa• 
d 1 · · vardır ki bunlar reşitli lerle ugraşmayıp elde ettıklerı 1' 

en erımız ' :s d 1 . ··t k. b .k. e işletıne 
sebeplerle işletilememiş veya işletil· .. en erı .o e ıne erı ın 1 ııl• 
dikten sonra kar bırakmadığı ve uzere kır_aya ver~ekte v~ her .Yı t1• h tta işletenleri zarara soktuğu için dıkla:ı bınlerce lıralık. ~ısseler.ı ~ e 
a ru bır kazanç payı gıbı kendılef111 • 

bırakılmışur. çoluk çocuklarına hasretmiş bıtlıl11 
Yurdumuzun çok ve zengin ma- makta idiler. 

denlere malik olduğu ve dünyanın Madeni alıp işletmeden ötekine ~ 
bu bakımdan en uygun yeri olduğl} rikine kiraya vermek ve havadan bl 
iddiası üzerinde d\ıracak değiliz. Bu lerce lira kazanmak, yalnız kanun~ 
iş. madenlerimizin tam bir etüdü ya· aksak bir tarafını istismar edere 
pılmamış olmasına göre jlerinin hal- şahsi gelir bulmakla, haksız bir ~ 
ledeceği bir düğümdür. Fakat Tür· yı devletten almış bulunmakla JcJ 
kiyenin en çok maden cinsine top-. mıyor; bu madenler kira ile işleti!f,c 
rakları altında yer vermiş bir mem- Cl"' 
leket olduğuna şüphe yoktur. Çok ye verildiğinden, kısa bir mü •ııl 

h 1 b .. k" icinde kendisinin sahip ve meS il
cinste madeni olmak, e e ugun u oimadıg~ı bir madeni en faydalı şc1'' .. 
ekonomik duruma göre, bir yurt .JS•' de işletmekten başka amacı olınır11 için büyük bir kazançtır. kiracı, ilersi ne olursa olsun fa~p 

Endüstrile me • hareketimiz ilerle- masrafa girişmeden madeni tah 1'l! 
dikçe madenlere, ve çeşitli madene ederek işletmektedir. Kendisini ha d 
ihtiyacımız da çoğalacaktır. Türkiye göriiyordu. Devletin kendi ı;e~~ 
bir taraftan zirai ham madde yetiş- üzerinde bir spekülasyon zincirt "'' 
tiren, diğer taraftan çeşitli madenle- meşru bir işmiş gibi devamı, yal tfi 
re malik olan bir memleket olmak bir haksızlık değil, yurd ekon~J'tld 
bakımından endüstri ilerleyişinde, isin büyük bir zarar, bir trajcdı ~ 
dünyanın diğer memleketlerinden Böyle bir spekülasyonu, bir tasa fi' 
çok daha uygun b.ir mevkide~i~. hakkı gibi tanımak ve bunun uı~r
Türk devrim hareketınde madencıh- ne yeni bir maden politikası ~ biJ 
ğe devletin el atışı, endüstri ilerleyi- mak ve madencilik dcvrimimiıı cJı. 
şimizin hem normal bir gidişi, hem durum üzerinde yapmak imkflnS~ UI 
de yurdumuzun bu mü::.tesna duru- işte son sıkanlan kanunlardan bt~,. 
munun bir sonudur. bu çok zararlı spekülasyona son tı, 

Bugün topraklarımız altında giz- rildi ve kendi taraflarından işle 
lenmiş servetten, tam anlamiyle, ha- meyip kiraya verilen maden imti~e" 
berli değiliz. Yaşaması, yalnız dış larınm, sahiplerine uygun birer ,.~ 
piyasaların isteğine bağlanmış bir del verilerek devletçe geri alının 
ürün nasıl uzun ve tehlikesiz bir onay görüldü. 
ömre malik sayılmazsa, çıkarılıp Madencilik devrimimizi taına~11; 
Avrupa fabrikalarına ham madde ola- k ı~ 

d • · d d mak ve imkan altına sokma •-"' 
rak yollanacak ma en ışı e yur u- devletre atılmış bu adım, çok al~~ 
muz için sağlam bir şey olamaz. Hat- 'S r 1 

ta her üründen ziyade madencilikte lanmaya değer. Büyük isler ya 
bunun böyle olması gerektir. İç pi· ken, vatandaşların hisselerine dU111 
yasada harcanabilen kömür, çimento fedakarlığa seve seve razı olt11

8
, 

gibi yeraltı servetlerimizden devam- gerektir. İmtiyazları devletçe :e~ 
Iı fayda görmemiz, iç piyasada har • alınacak vatandaşlarımızın da.. 1 

canması azaldığı için bakır madeni • şimdiye kadar gördükleri büy~tc. jjS 
nin bırakılmış olması sebepleri bu _ tifadeyi, hem de bir devrim işırtl~JI 
dur. icaplarını düşünerek, kendi ]la 11tıJ rında tatbik edilen muameleyi it ,e 

bir fedakarlık olarak bile gönniY'e Demek, bugün hem bir yandan 
yeraltı servetlerimizin hakkiiğ değe· 
rini ve miktarınr araştırıp bulmak, 
hem de kendi piyasalarımızın ve en

lerine eminiz. A~ 

A.Hamdi BAP 
düstrimizin ihtiyaçlarını dü~ünerek ,,,,. ===--=--:~=====-== 
maden arama ve işletme politikası ' 
gütmek işi karşısındayız. Ekonomi 
bakanlığı, bir iki yrldanberi iç piyasa
da harca miktan çok olan birkaç 
maden için araştırmalar yapmakta
dır. Bu arada petrol ara§tırmaları 
hayli ilerlemiştir. Topraklarımızda 
şimdiye kadar 19 yerde petrol bu
lunmuştur. Fakat bunlardan büyük 
bir işletmeye yanyacak olanı hangi-
leri olduğu hakkındaki ara§tırma he-
nüz bitmemiştir. Eğer bu araştırma-
lar sonunda bol miktarda petrola 
rasgelir ve bunu işletirsek, yalnız 
bu bakımdan bile Türkiyenin ekono-
n. : çehresinin değişeceğine şliphc 
yoktur. 

Petrolla beraber demir üzerinde 
de bakanlık çok uğraşmaktadır. De-
mir endüstrisinin kurulması memle
kette devrim işimizin ideali gibi can
lanmaktadır.Bu endüstri.medeni ker
temizin bir yükselişi,ekonomik ya
şayışımızın i 1 e r i y e doğru sıç-
rayışı olacaktır. D e m i r , tek-
nik çağının bel k c m i g i • ma· 
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Tramvay amelesinin <TAN> ıN övKusü 

Biriktirdiği para 

Nizamettin NAZiF 

imam Telaşla Anlatıyordu : "-Ateşi Kendi 
Elimizle Barut Fıçısının içine Attık!,, 

_ Siz yalnız hainler degilsiniz. ca
hıllersıniz de ... - dıye homurdandı. -
lstanbuldakı sultan, Bagdat'tan Vi -
yana'ya kadar her kafayı ôniınde eğil· 
mış goren bır Turktur. Kazan'ı Mos
kof salgınından kurtaramıyacağıma 
aklım kes e bile kale anahtarlarını ne
den lvan'a te hm edeyım? Sultan Sü
leyman'ın Kmm'da, Hocabey'de ve 
Gerç'tekı paşal rı ne gline duruyor
\ar? •• 

Bu son sual dört adamın önlerine 
.:ğık başlarım kımıldatır gibi oldu. 
Şimdi, hepsi bırer tav an lirkekliğile 
kulak kabartmı lar, hatta nefeslerini 
bile kesmişlerdı. Pahatur onlardaki 
bu anı canlanı ın farkına varmamu:tı: 

- Kazan'ı bır hanlık halinde de
qam ettıremez cm, yine Moskof'a na
sip etmem. Ondan bin kat daha kuv
vetlı olan Turk Hakanına bir vilayet 
yaparım .• 

Dedi ve bu efer §iddetli bir tekm• 
ne ittigi kapıdan dısan çıktı. 

O zaman dort adam yerlerinde& 
kalkarak kapıya kojtular ve Lir ağız· 
dan bagrı tılar: 

- Paha tur Can t 
- Paha tur Can: 
- Yanh!J anladınız sl5r.lerımizl •• 
- Bu karda sokaga çıkılır mı a 

l>ahatur? Size oda hazırlatmıştım ..• 
Bu son sozler §İşkonun ağ:ı:ından 

çıkmışlardı ve kendinden evvel kapı
ya varmııı olan Uç arkadaşım dirsek· 
leyip iterek ilerledi, merdivenden 
'4trktı: 

- Kusurumuzu bize bağışla. Git
me Pahatur ... 

Buna şiddetle kapanan bir l:apınm 
bir saniye suren tok gürültüsünden 
başka hır cevap gelmedi. 

Ci.van ir Mirza ile lmam göz göze 
geldıler. Sonra Civanşir şişkoya yak
laşarak omzuna okundu: 

- Ali Bay /.kdoğan ..• dedi - bü
ylik hır hata ettiniz. Bunu size söyle
mekten kendımı alamıyorum. 

Ve ımam buyuk bir telaşla ilave 
etti: 

- Ate i barut fıçısının içine ken
di elımlzle attık . 

-:" Bunun böyle olacagı yüzde yüz 
bellıydı .. - dıye devam etti Civanşir _ 
Safa Giray'ın eskı arkada ı Pahatur 
Can, hiç i tedı ımiz yola göturiılel.i 
\ir miydı? 

. Biıtun bu s hneyi sessiz sedaınz 
dınlemııı olan ıkincı akıncı ilk defa 
olarak söze karıştı: 

- Yand k • yandık. Bu gece kaç. 
~azsak, yarın dordumüz de delikte
yız. Ben. Pahatur'u hepinizden iyi ta
nırım. Bır ad mın ıuratına bakmarlan 
konuştu mu o ndam lııriıtiyanaa h _ 
tnen gunah çık rtmahdır. e 

Bu soz şı konun ho una gitmişti 
Şakrak bır k hkaha attı: 

- Ya mu lumansa? 
- O zaman vakit geçirmeden ap-

te t alıp ıki rck t namaz kılmak dü
er.. Zıra Azraıl baş ucuna gelmiş 

deme kur. 
- Yaa ... Sungurtekin 1 Demek bu 

kadar kolaylıkla insan oldürmeğe 
alı mıştır şu Pahatur... Eh madem ki 
artık kurtuluş yok. Ne duruyoruz? 
Hazır aramızda bir de imam var .. He
men başhyalım namaza ... 

Ve cvvcJkınden daha güriıltiılü bir 
kahkaha attıktan sonra arkadaşlan
nın endışe ve tel şlarına taban tabana 
cıt bır ne 'e ıle: 

- H ydı b dalalar 1 - diye bağırdı -
Akdu an ı sız bu kadar sersem mi sa
ı ırsıru ? Y de yuz kazanacağımı 
bılmemış olsaydım başlar mıydım bu 
1şe' 

İmamın ıçıne bir umit girer gibi ol
du. Cıvan ır meraklı bir bak~la onu 
su du Sun urtekin kara bır duşun
ceye dalını tı 

- Bereket versin hazırlattığım at
J~rın Ka an'da eşleri yoktur. Uçar gi
bı ko arlar ve Uç konakta bir dinlen
melerı k fıdır .. Yorulmak nedir bil
mez] r dıye mırıldandı. 

- Al Bunlardan ıstifade ederiz. 
- Na ıl? Sı de yavaş yavaş benim 

iıkrıme mı gelı orsunuz? 
- Geve elık k fi Sungurtckın .. Biz 

burad yız ve burada kalacağız. Çiın
kli tehhk de de ılız. 

- ili?. 
- Fakat e ı olduklarını soyledi-

ın bu atl rı kullanaca ız. Zira Şeyh 
Alı Hana ve lvan'a tez elden haber 
ulmamız l zım 

V bır ehi ımamı, bir elile C 
''r o aya ıterek: 

Korkma Gel Sungurt 
G 1 vrum H ydı beylerim gı 

Ayakta konu acak de ılı 

ko-

O zaman dört adam yerlerinden kalkarak kaoıya koştular ve 
bir ağızdan bağırıştı/ar: 

-Pahatur Hani 
} enlerden ürkmeyiz 1 

Civan ir henüz ayakta duruyordu; 
k~hramanbk taslayınca şişko öyle gü
lunç olmuştu ki, istemeden gülum
sedi. 

- Biz, bizden olmıyanlan hiçe sa
yarız ama .. - dedi - Pahatur ne bize, 
ne de bizden olmıyanlara benzer. On
dan çekinmcmız lazımdı. 

lmam meyus bir eda ile onu tasdik 
etti: 

- Evet.. Ondan çekinmemiz la
zımdı .. 

- Senin hatan yüzünden kelleleri
miz tehlikeye girmiş bulunuyor, - di
ye devam etti Civanşir - şimdi ne ya
pacagız? 

- Başımıza ôyle bir çorap ördiın 
ki .. 

Sungurtekin onun sözlerini tamam
ladı: 

- Dinleyin beni... Çekip gidelin:. 
Kaçmaktan ba ka çaremiz yoktur. 

- Hazar olduğun ne belli.. Kaç
maktan başka bir şey düşiınemiyor
sun. Pahatura yerden göge kcıdar hak 
vermemek elden gelmiyor. Siz Ha-

zarlar çok y.üreksiz insanlarsınız ves
selam. 

Bu hakareti şisko savurmuştu ve 
adeta çocuk azarlıyormuş gibi Sun
gurtekin'in suratına bağırdı: 

- Dur bakalım hele.. Daha bas
ı lgıçtayız. Giriştiğimiz işi kolay sa
: .yorsan aldanıyorsun. ilk oku yay 
fırlattı. Bakalım kimin gırtlağına 
saplanır? Olur a... Belki geberir gi
deriz. Hem farzet ki biz geLermeyiz 
de sen geberirsin ... Bunun 7.iyan ne
resinde? Neyin var ki? Neye faydan 
dokanıyor ki? Kazan'da bir dikili ağa
cın mı var? Sôylesene? Şu kuru ve 
korkak beyinli kafandan başka neyin 
var? Sem herkes cesur bir şey sanı
yor ... Hoş ... Pek o kadar yabana atı
lacak gibi değilsin ama ... Itiraf et ki 
uç kişinin karşısına hep otuz kışi ile 
çıktın. Dıi manların seni bo~ avlamak 
isteyip te otuz silahlı ile Bozkır'da pu
su kurdukları gün Orak uruğundan 
üç yüz Nogay atlısı imdadına ye~iş· 
memiş olsaydı geberip gitmiştin. 

- ...... . 
[Arkası var J 

Aranan İzerler Çıkıyor 
[Baş tarafı 1 incide J 

Altan da miızcler idaresince hafriya
ta bak'!1ak ü:ıere memur edilmiştir. 
Hafrıyata evvelkı giın başlanmı 

ol~ası?a rağmen, oldukça kıymet~ 
haız .. bır .çok eserl~r. bl!lunmuştur. 

Dun bır muharrınmızi hafriyat ye 
rine gönderdik. 

Profesör söylüyor 
Profesör yazıcımıza d mı tır ki: 
"- Kemankeş Muıtaf p a c mıı 

halk arasında odalar caınıi dıy ıl
maktadır. ArkeoloJİ kıtaplarında da 
bu cami, bu adla kaydedilmektedir. 

7 ve 11 incı asırlarda Bizanslılar 
bu c a m ı i n yerinde 19 kuçuk 
oda yaptırmışlardır. B u n 1 a r ı n 
duvarları fresklerle doludur. Bizans
lıların bir mabedi olan bu bina, da
ha sonraları, 16 ıncı asırda Tiırklerin 
İstanbula girmelerı uzerıne Keman
keş Mustafa paşa tarafından cami ha 
line konulmuştur. Bodrum duvarla
rındaki fresklere gore bu kuçuk 0 • 
dalar, papasların mezarı olarak 
kullanılmakta ımiş. Bu odacıklarda 
papas lahitlerının muhafaza edildigi 
umulmaktadır. Şimdiye kadar lahit 
veya mumya bulunmamıştır. Fakat 
araştırıyoruz.,. 

Önemli eserler 
Profesör, çıkan eserler hakkındaki 

sorgularımıza demi tır ki: 
"- Kemankeş Mustafa pa a bura

tunı cami haline çevirdi i zaman, ki
liseye ait bir takım taş ve fr ık 
parçalarını bu odalara doldurmu ve 
hatta ağız ağıza toprakla da k pat -
tırmıştır. 

Şimdiye kadar Turk cıevrıne ve 
Turklere ait çanak, testi, ço ... ~k gi

kıymetli eserler bulduk. Bunlar ı
çınde bulunan cam bır kasenin altın 
yaldızlı kô11elerinde (Bağdı sihat) 
ve (Mübarek Bağat) ı rı vardır. 

Bızanslıl ait a kler bul 
k İmparator Po aıt fresk-

K nde vardır 
skler Ko 

Bu mahzenler içinde freskler üze
rinde (Danyel) ı tasvir eden (Y~s ~) 
hakkında halk\ irşat için Yesu n~~ 

. d . dını tekrar dunyaya geleceğıne aır 
yazılar da vardır.,. 

Mabet mahallesi 
BiT.anslıların a a 1 yukarı mabet 

mıntakası olan bu bol e ha kında 
fikrini soran muharrırımiz mırnar 
K mal Altan: 

- Karıye civarında boyle kilise· 
ı e bir çok eserlere te 

ktedir. Ara urma ı n 
c mıı y nında da ( a!' 

b ı K ım a a) camıi vardır. Vaktı· 
le bunların, Bızansın tekkeleri ha -
linde ol u u nlaşılmıştır. Kasım a· 
ğa camisı de bugun çokiıntu ha~ınde· 
dir. Bu camiin şimdi çok sanatlı ol~n 
mihrabı ıle yıkılmış minare.sının 
yonma taşla yapılmı bir kaidesı k~l
mıştır. Bu mihrap ve minare vak!ıle 
Hekim oglu Ali pa a tarafından .ıla· 
ve edilmi tir. Kasım a~a camiı cıva· 
nnda Bızans devrine aıt yeraltı sar -
nıçları da vardır. Bu sarnıçlar 
3.00 x 3.00 ebadında açıklıklar iıze
rine 40 tane Roma ve BiT.ans başlık
ları tarzında tonozlu ve 28 tane su -
tunludur. Bundan 20 sene evvel bu 
sarnıçlar ıçinde (ilme) dokundugu ta 
rihçe musbettir ... demi tir. 

Sultanahmetteki hafriyat 
Sultanahmctte Araıta sokagındaki 

hafrıyata da devam edılmektedır. Bu 
rada eski Bizans sarayına ait ~ldu. u 
anlaşılan m rmer zeminin genı letıl-
mcsine çalışılmaktadır. . 

Cağalo lunda bulunan roozayık, 
d.ün alçılanarak müzeye nakledilmiş· 
tır. 

Tak~imde, Fatihte 
[Ba ı 1 incide) 

ntı daha yapılacak•u. Mi -
ı k eden gruplar otomobıl 

F tıh parkına gelcceklerdı . 0 -
r d tayyare anıdına torenle çelenk 
konulacak, hava kahramanlarımızın 

Tramvay amele ve işçilerinin .hava 
kurumuna yapacakları teberru uze -
rindeki tetkikata devam olunmakt~ 
dır. Amelenin iki sandıgı vardır· 
birisi yardım, digeri ihtiyat s~ndı.ğı. 
Yardım sandığının varidatı ımdıye 
kadar 23863 lira olmuştur. Bu para 
işc;jilerden kesilen paralarl_a ~eyda
na gelmiştir. İhtiyat sandıgı ıse, _her 
ay işçinin aldıgı ücretten kesıl~n 
yüzde 4 leri muhafaza etmekte?ır. 
Kesilen teberrular, işçilerin vazıfe· 
lerine nihayet verildigi zaman, ay • 
nen tesviye olunmaktadır. 

İşçilerin iddialarına göre, yardım 
sandıgının kuruluşu sebebi, h~sta ~ 
lan, hapsedilen müstahdem aılclerı· 
ne yardımdır. 

Fakat tramvay i çileri yardım cc· 
miyeti idare heyeti, yardım sandıgı
nın ne kadar paraıu oldugunu bile 
bilmemektedir. İdare heyetinden ba· 
zı üyelerin dileği şudur: 

A - Sandıgın hesaplarının rüyet 
edilmesi. 

B - Umumi varidattan, yani tes
bit edilecek kasa mevcudundan mas
rafın çıkarılması ve hesabın her za
man kendilerine gösterilmesidir. .. 

Hükumet, cemiyet ve şirketin m~
messillerinden murekkep bir heyetın 
bu hesapları gördükten sonra tah~k: 
kuk edecek paranın yüzde 50 sını 
amele cemiyeti, hava kurumuna ter· 
ke hazırdır. Digcr yüzde 50 sile Me· 
cidiye köyünde amele için revir, 
pavyon ve kooperatif kuracaktır. 

Şirketin böyle bir hesap vermiye 
yanaşmadıgını iddia edenler bulun • 
makla beraber sandık paraıından hıç 
hakları olmadığı halde istifade etti
rilenlerin bulundugunu da ileri sü _ 
renler pek çoktur. Fakat andık ni
zamnamei dahilisinin 16 ıncı madde
sinin B fıkrasına göre İ§CJİ oJmıyan
lar sandığın bu parasından istifade 
edemezler. 

Evvela, yapılacak i , sandık hesa
batın~n Bakanlık tarafından teftişi
dir. Bugün sandıgın 24 bin kusur li· 
ra bir parası vardır. Elde sandığın 
bir de nizamnamesi mevcuttur. Yev
miyeli miıstahdemine mahıus nizam
namei dahilideki açık kayıtlara uya
rak bu hesaplar araştırılırsa, fazla 
tahakkuk eden para ile am~le, hem 
kuruma fazla teberruda bulunmu o· 
lur, hem de sandık mevcudu bugün
künün bir kaç misli artar. 

Tayyare kurumu 
başkana ne dıyor? 

Sandık hasılatından tramvay işçi· 
lerinin yapacakları yüzde 50 teberru
lar hakkında fikrini öğrenmek iste
digimiz hava kurumu Istanbul mer
kezi başkanı İsmail Hakkı Başak 
bize d di ki: 

" - Bu meseleyı Elektnk şırketi 
başmlifcttişlıgi marifetile gayet ya
kından tetkik ve ehemmiyetle takip 
ettirmekteyiz. Şimdilik yapılmış bir 
şey yoktur. Bu sandık hesapları tet
kik ve kasa hasılatı tahakkuk ettiril
meden bir şey söylemek doğru o] -
maz.,, 

Çindeki son 
hadiseı.er 

U zakşarktan gelen haberlere göre 
1ııdc )'c:ıııaen oazı ka .. ~ıKul •• ct. oı • 

m_uş.tur. Çin ahvalini iyi bilen bir zat 
Ç_ının bugünkü vaziyeti hakkında 
bıze şu malCimatı vermiştir : 

1934 senesi iptidalarında süel iş
ler komisyonu başkanı olan Mareşal 
Şang - Kay - Şek, komıinistlere karşı 
açılan harekeueri bizzat ıdare edı • 
yordu. Bugün komünist odunun kıs 
mı kullisi ortadan kayboldu ve ka
lanı da Seçuan ve Kuyşov eyaletleri
n~ ç7kılmıştir. Son harekat Çinin ko 
munıstlıkten temizlenmesının bir 
gun meselesı oldugunu gôıstcriyor. 

- Bugım Çindc kaç hukumet var
dır? 

- Bugün Çini asıl temsil eden hıi
kumet Nankinde teşekkul etmiş olan 
<:u~huriyet hukumetıdir. Bunun ha
rıcınde Çinde başka hukumet yok -
tur. 

. Ka~ton hükumetine gelince: Çi
nın şımaline asker gondermezden 
evvel, hükumet Kantonda teşekkul 
e~mişti. Çinın birligi tahakkuk et • 
tıkten sonra Kantondakı hukumet 
Nankine nakletmıştir. Fakat Kanton 
bugun bir vilayetten ba ka bir şey 
değıldir. 

Oradaki idare, miıstakil bir hı.iku -
met mahiyetinde sayılamaz. Orada 
müstakil bır hiıkfımet olduğuna da· 
ir çıkarılan haberler butlin dunyayı 
karıştırmak için ecnebi bir hükumet 
tarafından ortaya atılmı tır. 
. Ulusal Çin ihtılalinin başlıca g:~y~

sı,. emperyalist hukfimetlerin Çınlı. 
l~rın elinden almıı oldukları yerle
rı geri almak ve ulusal birlı i temin 
etmektir. 

Kıııngsideki kızıl hUki'ımeti devir
d~.k~.en sonra Çın hükumeti nüfuzu 
butun iılkede yayılmaktadır. 

Fakat Çinin şimalinden fena ha -
b~rler geliyor. Mucadelenin uzun 
surmesinden korkuluyor. Çin halkı 
sab!r ile bekliyecek ve gideceği yolu 
tayın için tarihinin verdiği tecrü -
belerdcn istifade edecektir. 

k!!M T 

hatıra ı anılacaktır. Fatıh kayma -
kamlıgı, dun buradaki toren için i
cap eden tertıbatı almıştır. Bayan • 
lar tarafından parkta da sövle" ler 
verilecektir. 

AKŞAM 

... .Hava kararınca eııncıe bir kil~ 
ekmek, birkaç buru uk kaba~la .. evı· 
ne geldi. Çocuktan başına uşuştuler. 
Büyük km paketleri aldı. Anney~.e 
beraber mutfağa indiler. Kadının yu
riinde derin bir üzı.intU vardı. Kızı· 
na: 

- Haydi yavrum şu kabakları soy 
ve dogra. bir kabak kalesi yapalım .. 
dedi. 

_ Anneciğim, kızartsak daha iyi 
degil mi?. 

_ lyi ama yavrucuğum, çok kömür 
yok. sonra da yag ye işmez. Oysa ki 
kabak kalesine bir kaşık vag yeter .. 

Genç kız sesini çıkarmadı. Soyma· 
ga başladı. Birkaç dakika içinde dört 
buruşuk kabak doğranmış, bir kasık 
yağla tencereye konmuştu. Hafif kö· 
mür kokusuna kabakların kokusu da 
kanşmış, bu hava yukarı kata çıkmış· 
tı. lki küçük oğlan kabakların sarıl
dığı gazeteyi okuyan babalarına ba· 
kıyorlardı. Biri: . 

_ Bugiın iş bulmuş. Oyle sevın· 

dim ki.. 
Obürü duymamış gibiydi bu söz-

leri: 
_ Kokuya bak ne guzcl. içine çek. 

Kaç gündür evde kömür yanmıyordu 
Kömür kokusunu sevmem ama. ye
mek piştiğini bana söyledigi için ke· 
yifleniyorum.. . . 

- Ablam kim bilir ne guzel pışı
recek ... On gece kuru ekmekle doy
mamıştım. Ba:ıa oyle guzel masallar 
söyledi ki.. öylece uyumuş kalmışım .. 

Bunu söylıyen altı yaşlarında altın 
saçlı bir oğlandı. Solgun . y~nakla~ı 
1 enk, hafif yiızü topluluk ıstı yor gı-
hiydi ... 
_Ağabey yemek giızel olacak de-

ğil mi? . "dd" 1 On yaşındaki agabeysı cı ıyet e 
haşım salladı: 

_ Her halde .. Çunkü ablam pişi-

1 iyor .. 
Kabak kokusile dolu havayı koklu

yordu .. Babaları elindeki yarı yırtık 
gazeteyi bitirmişti. Ka ladı, bir ke
nara bıraktı .. O sırada kapı aralandı. 
Abla tatlı bir guluşle içeri gırdi .. 
Onı.inde iş önlu ti vardı. Sofrayı 
kurma a başladı. Yamalı, fakat te
miz örtüyü sererek tabakları sıraladı 
Odaya giriyor, çıkıyor, kuçlik masa· 
nın glizcl olması için u raşıyordu 
Boş ıuralıiyi terkos suyu ile doldur
muştu .. Sarımsı su temiz sürahinin 
içinde limonata gibi duruyordu. Bi
ı az sonra dumanı tilten bir buyük ta· 
bakla gireli: 

- Haydi çocuklar.. Babacı ım. 
yeme e buyrunu .• 

Babaları: 

- Annen nerede? 
Diye sordu .. Genç kız gulumsiye

rek: 
- O da geliyor babacığım . 
Dedi. Oturdular .. Annclcrı de g 1· 

di. Tertemiz ortlisu, bardakları, ta
bakları ve dort yanındakı ın anlarıle 
bu sofraba ı ımrenılecek kad r guzel 
di. Fakat tabaklarına kabak y me 'i 
konunca, birer lokma a ızlarına alın 
ca kuçiıkler somurttular. Çunkı.i iıstu
nün maydanozlarına, görunu uniın 
güzelliginc degin yemek ağza konmı
yacak kadar tatsızdı. Bir ka ık yag, 
bir damla etsiz pı en yemek, küçlik 
oğlanı co turdu: 

- Ben bu yemegi yiyemem .. Fena 
olmuş .. 

Buyuk ablasının karı an, ü gunle· 
şen yuzune bakarak se çıkarmadan 
yiyordu .. Anne, or adakı tatsız hava
yı tatlı sesıle ışıkladı: 

- Yıldız dinle sana bir masal ıöy
liyeceğim ... 

Diye başladı. Kuçiık oğlan anasının 
yüzline bakıyor, çatalım bırakmıt 
elini çenesine dayamıştı: 

_ Anne hani güzel gün masalı var
dı. Onu mu söyliyecekıin? 

- Evet yavrum onu sen çok evi· 
yorsun degıl mı?. 

Kuçuk o lan başını alladı Anne
sini dınlıyordu. Kadın soylemc e b • 
Iayınca, çocuk farkına varm dan ça
talı aldı. Yemeğe ba ladı. Yeme ın 

YEMEGI 
Yazan : Cahil UCUK 

yavanlığına annenin söykdigi gu eı 
masal karışıyordu sanki.. Yarım ant 
kadar suren ma&aluı sonu oyle bit
mişti: 

- İşte onlar da ııabretmi lcr de. 
en sonunda kotu yolculuk tukenmi , 
güzel günlere kavuşmuşlar, s9frala
nnda iyi yemekler ve tatlılar yeııme? 
ğe başlamış. 

Çocuğun tabağında biı damla ye
mek kalmamıştı. Yiıziı giıliıyordu. 

Sofradan kalkarak koşede koltu a 
oturan anne.sinin dizlerine tırmandı: 

_ Anne, dedi, biz de güzel gunlcr 
masalı gibi rahata kavuşacagız de u 
mi? .. 

- Kavuşacagız çocugum .. 
Onlar bu sözleri konu urlarken, 

küçük abla tabaklarda bir damla ye
mek kalmadığına giıliım iyerek, sof
rayı topluyordu. Bu iyi giınler gôn.ıp 
sonra düşen ardanın (aile) yemeksiz 
kaldıkları veya boyle kabak kalesi 
piştiği gecelerde anne guzel gunler 
masalını tatlı sesile soylerdı. 

BORSA 

12 Temmuz CUMA 

PARALAR 

Alış 

Sterim 618-
Dolar 123.50 
20 Fransız frangı 166.-
20 Lıret 198-
20 Belçika frangı 81-
20 Drahmı 23.-
20 İsvıçre Ir. 816,-
Florin 8 -
20 Çek Kron 98-
Avu turya ıılın 22-
Mark 39-
Zlotı 23-
Pen o 23-
20 Lc7 14.-
20 Dınar 52.-
Yen 31-
İsveç Kuron 3 .-
Altın g 5-
Mec dıye 52-
Banknot 228.-

ÇEKLER 

Parıs Uzer ne 
lngllız lır ı 
Dolar 
Lıret 
Belga 
İsv çre fr ngı 
Leva 
Flonn 
Çeko lov k kur nu 
Avusturya 
P t>ta 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
D nar 
Yen 
Çernovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Is Banka11 M • 
" N. 

" H. 
" tt 

Anado1u 60 
ıoo 

Şırk
0

etıahynye 
Tram ay 
Bomontı • Nektar 
Terkoı 
ReJı 
Aslan Çımento 
Merke Banka ı 
Osm nlı B k ı 
Telefon 
İttihat D 1t1rmc ılık r A Ş. 
Şark De ırmenlerı 
Şark Merkez E nesı 

Satı$ 

623-
125 50 
1 9-
200-
82.-
24-

8 -
8 .-

102.-
2~ 50 
41,-
24 50 
2 .-
15-
54-
32-
31-

93 -
53,-

230.-

K P nıt 

sıo
g o 
9. o 

60 
4 
14 
2 .-

ıST ıl-\RAZLAk 

TUrk Borcu I Kupon 
.. il .. 

.. .. 111 
Erıtanı 
lstıkrazi dahılı ------

TAHViLAT 

Rıhtım Kup o Ke ık 
An dolu 1 ve ll 

. il Ku k 
Anadolu Mu e 1 Ku 

5 
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lstanbul Dördüncü icra memurluğundan: TAYYARE PiYANGOSU A YDALI BiLGiLER 
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il • 

u • • 
1 CI 

zan an P R O Halk - Knsımpaşada Merke:r: - Modada 

ta 11• h ı ı• ı er lstanbul GRAM Sıhhat - Paznryolunda Rıfat - Beşik. taşta Recep - Galatada Kapıiçi - Bos-
tanbaşında İtimad - Tepebaşmda Kin
yoli - Taksimde Tarlabaşr - Maçkada 

Piyangonun ikinci 
yapıldı, en büyük 

keşidesi dün 
ikram iye çıktı ... 

OOn tayyatt piyangosunun üçün
ciı çekilmesine devam edildi. En bü 
) iık ikramiyelerin dördü de talihli -
terini bu keşidede sevindirmiştir. 
Kazanan bütün numaraları sırası ile 
yazıyoruz: 

50 bin lira kazanan 
8258 

20 bin lira kazanan 
28600 

12 bin lira kazanan 
7583 

10 bin lira kazanan 
4905 

SOOO lira kazanan numara 
11736 

ıooo Lira kazanan 
numaralar 

12376 16322 17635 24888 
500 Lira kazanan numaralar 

10 28 1012 2641 2980 
3672 . 4353 5332 5630 6659 
6773 6777 7215 7879 8546 
8757 9052 9182 10334 10946 

12709 14360 14593 14723 14768 
15736 17374 18105 18126 18424 
19722 19981 20133 20343 20445 
20582 21021 21162 21579 21610 
21894 22115 22525 22683 23426 
24124 2425ş 25z22 25.969 25981 

27561 27601 27936 28076 
200 Lira kazanan numaralar 

447 873 964 1430 2795 
4063 5322 6119 6184 6750 
7461 7921 8086 11384 12241 

13893 14985 16649 17814 17851 
18221 19578 20174 22510 24651 
27416 27580 28309 28314 

100 Lira kazanan numaralar 
523 2528 2177 2790 3475 

3758 5855 5962 5991 8875 
10450 11384 11653 12221 13811 
14163 18766 19245 19406 21480 
24498 24517 25020 25714 26115 
28809 28543 28769 29878 

50 Lira kazanan numaralar 
215 462 310 871 1098 

1100 1501 1604 1605 1783 
1784 1796 1813 1819 1873 
1909 1977 2052 2155 2263 
2363 2582 2737 2786 2843 
3028 3033 3471 3496 3522 
3530 3620 3794 3955 3958 
4084 4267 4596 4721 4727 
4827 4855 5317 5506 5732 
5733 5815 5834 5886 5970 
6064 6214 6506 6521 6610 
6989 7063 7216 7439 7464 
7484 7494 7511 7610 7647 
7769 7842 7911 8035 8124 
8159 8163 8533 8660 9011 
9124 9278 9385 9797 9861 
9906 9919 10108 10260 10363 

10365 10466 10765 10977 11004 
11099 11113 11400 11513 11532 
11690 11815 11898 11969 12288 
12758 12757 12760 12779 13023 
13095 12277 13293 13304 13416 
13450 13472 13670 13717 13748 
14221 14233 14660 14811 14847 
15080 15084 15086 15104 15743 
15958 17037 17061 17196 17245 
17279 17324 17360 17412 17470 
17553 17572 17622 17754 17805 
17857 17942 18045 18066 18085 
17108 18121 18130 18210 18248 
18405 18441 18504 18520 18740 
18753 18717 18909 19006 19177 
19197 19205 19264 19385 19400 
19553 19622 19798 19985 19995 
20098 20130 20252 20297 20543 
20545 20611 20630 20646 21245 
21301 21329 21397 21414 21582 
21743 21883 21911 22044 22132 
22139 22172 22180 22347 22386 

22408 
22689 
23258 
23710 
24383 
25211 
25648 
26059 
26488 
26896 
27574 
28240 
2904 
29172 
29642 
29996 

22479 22485 22510 22518 
22888 23005 23132 23176 
23348 23454 23498 23537 
23808 24132 24275 24320 
24388 24750 24997 25163 
25240 25272 25549 25596 
25708 25840 25876 25909 
26147 26197 26244 26328 
26629 26745 26751 26809 
27250 27384 27395 27428 
27617 28063 28181 28126 
28402 28528 28633 28784 
29054 29110 29147 29182 
29329 29383 29488 29544 
29715 29839 29917 29941 

40 Lira kazanan numaralar 
40 lira kazanan numaralar 

40 57 77 142 171 
409 421 447 451 534 
624 669 938 988 1140 

1210 1422 1509 1837 '1905 
2009 2010 2053 2071 2233 
2315 2367 2510 2515 2681 
2948 2985 3093 3241 3278 
3331 3724 3937 3952 4188 
4209 4569 4634 4637 4749 
4798 4902 4871 4887 6248 
6252 6255 6272 6343 ~547 
6695 6701 7232 7567 7596 
7693 8011 8137 8146 8195 
8381 8393 8538 8631 8809 
8976 8938 8992 9040 9053 
9176 9495 9829 9841 9911 

10119 10127 10234 10305 10526 
10688 10722 10997 11065 11130 
11156 11217 11229 11249 11388 
11389 11890 12261 12300 12529 
12592 12688 12763 12879 12943 
13105 13204 13424 13541 13609 
13722 13780 13790 13909 14038 
14092 13200 14238 13246 14249 
14493 14562 14722 14899 14921 
15043 15134 15253 15375 15558 
15587 15627 15704 15848 16139 
16188 16258 16444 16450 16500 
16801 16843 16874 16935 16985 
17031 17166 17194 17350 17364 
17675 17860 17823 17871 17872 
17996 18106 18124 18133 18183 
18413 18479 18523 19191 19199 
19485 19510 19675 19735 20135 
20149 20259 20319 20421 21471 
20545 20645 20656 20659 20897 
20931 20963 20980 21026 21057 
21080 21189 21345 21590 21646 
21672 21715 21880 21881 21908 
22034 22110 22190 22298 22364 
22378 22403 22481 22694 23067 
23127 23181 23221 23482 23484 
23548 23625 23667 23847 23939 
24071 24085 24189 24358 24392 
24434 24574 24757 24765 24817 
24904 24937 24967 24992 25035 
25105 25116 25126 25254 25367 
25459 25494 25650 25780 25904 
25965 25976 26152 26297 26298 
26462 26500 26514 26874 26931 
26984 27088 27142 27179 27231 
27232 27272 27316 27426 27599 
27500 27851 27966 28166 28269 
28319 28503 28670 28994 29006 
29077 29192 29361 29473 29531 
29616 29757 29779 29822 

Bundan başka büyük ikramiye ve 
mükafatı alan numaraların 7 5 şer 
aşağı ve yukarısında numaralar a • 
morti alacaklardır. Bu numaralar da 
şunlardır: 

7658 : 7208 ı 4980 : : 4830 
28675 : 28525 : 8325 : 8175 

Bu listedeki ikramiye, mükafat 
ve amortiler Eminönlinde Kader 
tayyare piyango biletleri kişesinden 
hemen verilmektedir. 

50 bin 1 ra bir ere çıkti 
Dün çıkan 50 bin liralık ikrami • 

yenin onda birini Rami kışlasında bi
rinci bölük erlerinden Edirneli Meh
met oğlu Hüseyin kazanmıştır. Hüse· 
yin, 5 bin lirayı Iş Bankası Beyoğlu 
şubesinden almıştır. 

lstanbul Cümhuriyet Moddeiumu

miliğinden: 

! S T A N B U L Maçka - Eyüpte Hikmet eczaneleri. 
18.30: Yüzme dersleri, Bayan Azade L f M A N 

Tarcan. 18.50: Fransı:r:ca der&. 19.10: Dans HAREKETLERi 
musikisi (plak). 20: Spor konuşmaları. 
Sait Çelebi. 20.30: Radyo caz ve Tango 
orkestraları, Bayan Bedriye Tüziın. Türk
çe sözlü eserler, 21.30: Son haberler. 
Borsalar. 21.40: Bayan Babikyan (Şan) 
22: Plak neşriyatL 

Bükreş 
13-15: Plak ve duyumlar yayımı. 18: 

Süel müzik. 19: Duyumlar. 19.15: Süel 
konserin sureği. 20: Sözler. 20.20: Yeni 
plaklar. 20.40: Sözler. 20.50: Radyo salon 
orkestrası. 22.15: Duyumlar. 22.35: Kon
serin süreği. 23.15: Yabancı dillerle du· 
yumlar. 23.35: Konserin sureci. 

Varşova 
20 30: Şarkılar. 20.50: Aktüalite. 21: 

Duyumlar. 21.10: Müzikli reportaj. 21.45: 
Duyumlar. 21.55: Sozler. 22: Yabancı 
uluslardaki yurdda§lara yayım. 22.30: ''İs· 
panyada bir gece,. adlı senfonik müzikli 
yayım. 23: Spor. 23.10: Hafif miızik. 23.30 
Kuçük radyo orkestrasL 

Prag 
21.10: Süel konser. 21.55: Sözler. 22.10: 

Johann Strauııı; ve Emmcrich Kalman'm 
operetlerinden parçalar. 23.15: Duyum
lar. 23.30: Plak. 23.45: Schrammel müzi
ği. 

Budapeşte 
20.45: Tarogata konseri. 21.10: Skeç. 

23.10: Duyumlar. 23.35: Opera orkestrası. 

Befgrad 
20.30: Ulusal yayım. 21: Kuartet kon

seri. 21.30: Bcnatzky'nin "Adicu Mimi,. 
opereti. 23.30: Dans pliklan. 

MUnih 
21: Duyumlar. 21.10: Karışık yayım. 

22: Bavyera halk §arkıları. 23: Duyum
lar. 23.20: Program arasL 24: Dans mü
ziti. 

Hamburg 
20: Yaz havaları (Orkestra) 21: Du· 

yumlar. 21.15: "Fatinitza,, adh üç perde
lık operet. 23: Duyumlar. 23,25: Müzikili 
program arasL 24: Dans mü.ı:iği. l: Dans 
muziği. 

Breslau 
20.40: Haftanm yenilikleri. 21: Duyum

lar. 21.10: Köylü yayımı. 23: Duyumlar. 
24.30: Dans müziği. 

• SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

:;. -: •" : Scrb,st Ruhlar. * Melek: Aşık Rahibe - Aşk kelepçesi. 
:{o Şık : Muhabbet dellalları - Son Tay-

yareciler. 
:(. Elhamra : Dul ni5anlı - Garsonlar 

şahi. 
:;. Yıldız : Gizlenen ıztıraplar - Son 
:t- Alka:nr ı Aıık Bc:ldeai - Vnlıı mu

harcbcaı. 

:ı- Mlili : Makinalı adam - Vals muha~ 
re besi. 

t,: ipek: Benhur - Parisli aşıkhu. 
:(. Sümer ı Tali ku u - Uçan şeytanlar. 
:(. Kadıköy Süreyya : İlk yaz şarkısı -

Kukaraça. 
:(. Oıküd .. r Hale : Hayatını ar:ka feda e

den kadın. 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu gece nobetçi eczaneler ~unlardır : 
Eminonünde Bensason -Kumkapıda Bel· 
kis - Divanyolunda Esad - Şehzadeba
şmda Asaf - Zeyrekte Haııan Hulusi -
Aksarayda Pertev - Samatyada Teofi
los Şehremininde A. Hamdi - Karagüm
rukte Suad - Büyiikadada Şinasi Rıza 
- Heybelide Yusuf - Bakırköyünde 

Dun limanımıza gelen vapurlar : ız. 
mitten 16,15 te Ayten, Mudanyadan 17 
de Bartın, İskcnderiyeden 17 de Ankara. 

Dün lımanımrzdan giden vapurlar : 
İzmite 9 da Asya. Mudanyaya 9 da Saa
det, Mersine 11 de Sadıkzade. 

Bugün limanımıza gelecek vapurlar : 
Karabigadan 6 da Mersin, Bandırmadan 
6,30 da Gülnihal, Bartmdan 8,30 da An
talya, Karadenizden 16 da Vatan, İzmit· 
ten 16.15 te Ayten, iviucianyadan 17 de 
Saadet. 

Bugün limanımızdan gidecek vapurlar : 
fzmite 9 da Güzel Bandırma, Ayvalığa 
17 de Mersin. Bartma 19 da Bartın, Ka
rabigaya 20 de Bandırma, Bandırmaya 
21 de Saadet. 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa hastanesi. Cerrahpaşa 21693 
Gureba Hastanesi, Şehremini Ycni-
bahçe. 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Ak
saray Haseki cad. 32 
Gülhane hastanesi. Gülhanc 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye has-

24553 
20510 
22142 

tanesi, Bakrrköy Reşadiye kışlası 16 .. 60 
Beyoğlu Zükilr hastanesi Firua:r:a 43341 
Etfal hastanesi. $işli 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 
Zeynep Kamil hastanesi. Osku· 
dar. Nuh lcuyusu, Giın Doğumu 
caddesi 

42426 

60107 

60179 

• MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yolları acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iskelesi baş mc

murlugu) 
Sirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merke:r: acen· 

tesi, Telefon 
Şark Demriyotlan milracaat ka· 

lesi. Sirkeq Telefon 
Devlet Dcmiryolları müracaat 

kalemi Hllydarpaşa. Telefon • 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

iTFAiYE 
TELEEONLARI 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

~4222 
44644 
60020 

Y eşilköy, Bakırköy. Buyiık· 
dere, Osküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenkoy, Kartal, 
Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı mm· 
takaları '~in telefon santralındaki memu
ra (yangın) kclimesirii söylemek kafidir. 

• ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKiLATI 

Bu numaradan imdat otomobili 
istenir. , 44998 

YENi NEŞRiYAT 

lktısat Fakmtesi mecmuası 
Yüksek iktisat ve ticaret mektebi 

talebe cemiyeti tarafından çıkarılan 
(iktisat ve ticaret) mecmuasının 14 
üncü sayısı çıktı. Bu sayıda Dr. Muh 
lis Etemin bir makalcsile diğer pro
fesörlerin ve talebeden Galip Anoğ · 
}unun istifadeli yazıları vardır. O -
kurlarımıza tavsiye ederiz. 

lstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 

Vakıf Paralar Müdürlüğüne 
Birinci derecede ipotekli olup tamamı bin dört yüz 

otuz lira kıymetli muhammineli Ü sküdarda Valdei atik 
mahallesinde Tekke arkası so~ağında eski ve
yeni 8 numaralı bir ahşap evin tamamı açık arttır
maya konmuş olup şartnamesinin 5-8-935 tarihinden 
itibaren dairemizde herkes tarafından göriileceği gibi 
19-8-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 den 

Vakıf Paralar Müdürlüğüne 
Birinci derecede ipotekli olup tamamı dokuz bin ii; 

yüz altmış lira kıymeti muhammineli Şehzadebaşilld~ 
Kalenderhane mahallesinde Şehzade mektebi sokağınd 
eski 10 yeni 14 numaralı bir hanenin tamamı açık a~r~ 
maya konmuş olup şartnamesinin 5-8-935 tarihin .eb 
itibaren dairemizde herkes tarafından görebileceği gı 

11 19-8-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de 
16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktı!, 
Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yet~1

0 beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhud. 
baki kalmak üzere 3-9-935 tarihine müsadif sah giillf\ 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak ola f\ 
ikinci arttırmasında gayrımenkul gene · muhamrrıe 
kıyı:ıetinin yüzde 7 S ini bulduğu takdirde en son art~~ 
rana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 No· 
kanun ahkamına tevfikan satış geri bırakılaca~· 
tır. Taliplerin muhammen kıymetini yüzde yedi buçtl' 
ğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın te' 
minat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Miit~' 
rakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait ten";
rat ve tanzifat rüsumu müşteriye aittir. 2004 numara 
İcra ve iflas kanununun ( 126) ncı maddesinin dördüncil 
fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul üzerinde ipotekli a.ıa· 
caklılar ile diğer alaka daranın ve irtifak hakkı sahiple' 
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair oıatt 
iddialarını, ilan tarihinden itibaren ( 20) yirmi gün içif1' 
de evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşJl'ltl' 
sından hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbu ınad· 
der.in mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve dal13 

fazla malUmat almak isteyenlerin 934/5974 dosya J1tl' 

marasile müracaatları ilan olunur. (3979) 

lstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 

Vakıf Paralar Müdürlüğüne . 
Birincj derecede ipotekli olup tamamı bin i~ 

yüz altmış lira kıymeti muhammineli Anadoluhisarırıd8 

Göksu mahallesinde Göksu caddesinde eski 7 mükerre! 
yeni 7 5 numaralı bir ahşap hanenin tamamı açık arttır: 
maya konmuş olup şartnamesinin 5-8-935 tarihinden itl 
haren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gib 
19-8-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 del' 
16 ya kadar dairemizde acık arttırma ile satılacaktP' 
Arttırma bedeli muhamm~n kıymetinin yüzde yet!J1İŞ 
beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdU 
baki kalmak üzere 3-9-935 tarihine müsadif salı güı1li 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak oıac 
ikinci arttırmasında gayrımenkul gene muhamrrıe~ 
kıymetinin yüzde 7 5 ini bulduğu takdirde en son arttr 
rana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 No. ı~ 
kanun ahkamına tevfikan satış geri bırakdaca~· 
tır. Taliplerin muhammen kıymetini yüzde yedi buçıl' 
ğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın te' 
minat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Mütt' 
rakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait terı\'i' 
~at ve tanzifat rüsumu müşteriye aittir. 2004 numara1t 
Icra ve iflas kanununun ( 126) ncı maddesinin dördürıcil 
fıkrasına tevfikan bu gaynmenkul üzerinde ipotekli ala' 
caklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiple' 
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair oları 
iddialarmr, ilan tarihinden itibaren ( 20) yirmi gün içiıt' 
de evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde haklar 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış b~delinin paylaşrJ19' 
smdan hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbu mad' 
denin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daf18 

fazla mallımat almak isteyenlerin 934/3532 dosya rııt' 
marasile müracaatları ilan olunur. (3981) ,,,,,,,/. 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 

!stanbul Komutanlığına 
bağlı birliklerin hayvanatı
nın ihtiyacı olan dokuz yüz 
yetmiş dokuz bin kilo sa
man 30-7-935 salı günü 
saat 15 de kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuşdur. Be
her kilosuna tahmin edilen 
fiat iki kuruş elli santim o
lub ilk teminatı 1836 lira
dır. Şartnamesi Komisyon
da görUlebilir. İsteklilerin 
vaktı muayyeninde ihale 
saatinden bir saat evveline 
kadar teminat mektubu ve
ya makbuzlarile birlikde 
teklif zarflarını Fındıklıda 

Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 4014) 

*. $ 

İs tan bul Komutanlığına 
bağlı birlikler hayvanatının 
ihtiyacı olan Bir Milyon 
Üç Yüz Sekiz Bin kilo kuru 
Ot 2 Ağustos 93 5 cuma gii
nü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Be
her kilosuna tahmin edilen 

minatı 2943 liradır. şart' 
namesi 19 7 kuruş mukab; 
linde komisyondan alr~e' 
bilir. Eksiltmeye girecei; 

8
t 

rin ihale saatından bir S9
0 

evvel teminat veya ma1'~4 
veya mektuplarile birlı~d 
teklif zarflarını Fındııtlı 

11 satın alma komisyorııl 
vermeleri. (3990) 

* :(. ıı; "'ıı1' 
İstanbul Komutanlı« 0 

bağlı birliklerin ihtiyacı be' 
lan 4,000 dört bin kilo ıı'' 
yaz peynir 29-7-935 paı13c, tesi günü saat 15 On 9~ 
te açık eksiltme ile aıırıa' 
tır. ı~ 

İstanbul Ceza ve tevkif evleri için satın alınacak 13 7 5 
kental karışık cins odun ile 49000 kilo mangallık Ru
meli şimendifer kömürü ayrı ayn açık eksiltmeye kon
muşdur. Kömürün muhammen kıymeti beher kilosu 
3,50 kuruşdan 1715 lira olub muvakkat teminatı 128 
lira 62 kuruşdur. Odunun muh~mmen kıymeti beher 
kentalı 80 kı.ıruşdan ı 100 lira olub muvakkat teminatı 
82 lira 50 kuruşdur. İstekliler bunlara aid şartnameleri 
tatil günlerinden maada her gün Yeni Postane binasın
da İstanbul Cümhuriyet Müddeiumumiliği Levazım 
Dairesinde görebilirler. Eksiltme 27-7-935 cuma günü 
saat 15 de İstanbul Müddei umumiliği Levazım Daire
sinde yapılacakdır. Eksiltmeye girecekler yukarıda ya
zılı gün ve saatte teminatı muvakkate Banka mektub
ları veya teminatı muvakkate makbuzlarile İstanbul 
Postane binasında Adliye Levazım Dairesinde toplana
cak Komisyona gelmeleri ilan plunur. (3917) 

16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere 3-9-935 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan 
ikinci arttırmasında gayrımenkul gene muhammen 
kıymetinin yüzde 7 5 ini bulduğu takdirde en son arttı
rana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 No. lu 
kanun ahkamına tevfikan satış geri bırakılacak
tır. Taliplerin muhammen kıymetini yüzde yedi buçu
ğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın te
minat mektubunu hamil buh!nmaları lazımdır. Müte
rakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvi
rat ve tanzifat rüsumu miisteriye aittir. 2004 numaralı 
İcra ve iflas kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü 
fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul üzerinde ipotekli ala
cakhlar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını, ilan taırihinden itibaren ( 20) yirmi gün için
de evrakı müsbitelerile bildirmeleri. aksi halde haklan 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbu mad
denin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha 
fazla malUmat almak isteyenlerin 934/2798 dosya nu
marasile müracaatları ilan olunur. (3980) ·fiyat Üç kuruş olup ilkte-

Beher kilosuna tal1~1r 
edilen fiyat 29 kuruş 0 

9
1" 

ilk teminatı 87 liradır: Şo!I' 
namesi her gün kom~s}' (if1 
da görülebilir. İstekhl~ı 
vakti muayyeninde t ıır 
nat makbuz veya ırıelt\ 
larile ve ticaret odasırıa es 
yıth olduklarına dai: "'oCı 
kalarile birlikte koırııs1 
gelmeleri. ( 3 9 9 1 ) 

edile 
oksij 
di if~ 
den 
nam 
mes 
dır. 
tesi 
tekli 

ilan 
1 
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ları 
be 

ve 
mi 
(36, 

vi 
sa 
ka 
tı 

trı 

h 
p 

il 
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lst•nhul Harici Aıkeri Kıtaatı ilinlan = VAPURCULUK i lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
66499 lira fiatla ihale rin Vizede satınalma komis • D. No. Semti ve mahalleıl 6okagı Emlak No. Cinai" hiıeeai m~~=~~e~o~~ 

edilen 728 aded muhtelif yonuna gelmeleri. (78) Türk Anonım Şirketi 5 
E. Sıderiı ( ) :: lıtanbul Acentahğı : oksijen cihazlan müteahhi- 4009 Liman Han. Telefon: 22925• i 

di ifayı teahhüt edemediğin- .ır * * -

365 Samatya İmrahor 
İlyas Bey Y. Kuheylin 

E . 17 Mu. 
Y. 111 

.Bagçeli ahpp 
hanenin l 2 His. 
Bagçeli kigir 

620 Açık 
arttırma 

16712 Kapalı 
zarf 

den bu kerre müteahhidin 125040 kilo Un satına- Bartın Yolu ! 
nam ve hesabına açık eksilt- lınacakdır. Tahmin edilen BARTIN ••puru 13 Temmuz_: 

2100 Bcşıktat. Y enımahttll• Po.ta Cad. 

3682 
E. li'işcnklıant 2327 Büyukada Karanfıl 
Y. Çarkıfelek 

E. 35-37 
Y. 21-23 

E . 44 

ilri hane tamamı 

1945 metre arsa 1945 .. 
dır. İhalesi 15-7-935 pazar- bedel 15005 liradır. Şart- CUllAR .. t 19 da Bar- 5 me suretile satın alınacak- 1 TESl 

3161 Y cnikoy Guzelce Alipaşa Baglar mcvkü E. 84 918,50 •• 120 Açık 
arttırma 

1060 Kapalı 
zarf 

tesi criinü saat 14 dedir. ls- namesi her gün görülebilir. bu kadar ;; 
·-· Ek ·ı 30 T 935 • t11UUU11Hllllllllllltllllll• 3288 Bakır koy Yenimahalle Y. Fırın ve 36-40 İçinde kuyusu 

olan 303 metre 
arıa 

teklilerin evsaf ve şartna- sı ~~ emmuz tıtanbul ikinci icra memurlutun-
mesini almak üzere 333 ku- salı gunu saat 16 dadır. Ek- dan : Bir borçdan ötürü hacız altı
ruş mukabilinde M. M. v. siltme kapalı zarf usuli ile- na alman 6 adet satılır inek 17-7-935 
Satmalma Komisyonundan dir. Muvakkat teminatı çarpmba cUnU saat 9 da Yeniköy çar 

verilecekdir. Eksiltmeye gi- 1126 liradır. Teklif mek· punda birinci açık arttırma ile aa

receklerin belli gün ve saa- tupları veya icap eden ve· tılacatuıdaıı almak iıteklilerinin ye
tmda ve 2490 sayılı kanun- saik münakasa saatından rinde buır bulunmalan ilin olunur. 

da cösterilen vesikalarla ve bir saat evvel Edimede Sa- <13034
) 

4574 lira 95 kuruşluk te- tınalma komisyonuna veri- F A u s T • 
minat mektubu ile birlikde leceği. (76) ( 4007) 

5085 

5095 

5585 

5606 

5608 

Arnavutkoy 

.. 
Beyoğlu Kamer Hatun 

Arnavutkoy 

Bcyoglu Pangalb 

öçalan 

Anbarlı dere cad. 

E. Kötk Cad. 
y. Boyalı Kôtlr 
Mangaur ve 
Yaya 

~. Ayanofri 
Y. Dulkadir 

o~ullan 
Elmadagı Cad 

E. 14 Mtl.14 
Y. 4 
E. 33 
Y. 43 

E. l-3-S 
3-5-7 

E. 76 
Y. 68 

E. 89 
Y.127 

9187 metre tarll 

248 metre ar
aanın 5 8 hisseli 
Ana ve üzerin· 
de odaları o-
lan iki dükka· 
nın 1 8 hiı. 
Bagçeli ahıap 
hanenin 1 / 2 his. 

Bagçeli ahşar
hane ve Barabo 

920 Açık 
arttırma 

312 •• 

205 

800 •• 

475 .. 
Ankarada M. M. V. Satın- • • • 
alma Komisyonuna gelme- • Senim Bedri GaJmil•in yeni çe- nm 2/3 hiueai 

Lüleburgaz ve Clvann- Yirditi FAUST ba•lmıtbr. Ko. Yukarda evsafı yazılı gayrimcMtuller on giın müddetle llhfl ~ık~~~·~t;:;, t~aı;tcri 23-7-935 tarihine teu 
eri. (37) (3638) 

d k. krt'at ihtiyacı için ka- tlbhanelerde ara11nız iıir~ü~f;cd~e~n~sa~lı~2~ü~nu~· :aa:at~o:n~d:ör~ttBed:ir~·-S;.jatı~'!i!İıi!lm;ün;h~as~ıra~n~g~a~yrj!!!un~~· ~~no~ı~a~ır.~~~~~==~· a ı . iii•i!!!!!i!i!!!!ii!i!i!!!!!i!i!~!!!!!l!!!!!!!~~!!!!!!!!!ii • •i!i 
palı zarf usulile 46300 kilo =-=================----------------4981 ••• 

-Kapalı zarfla eksiltme i
lanı. 

::e J;ı~ !.°at 'f ~~ :~ nnımnmnımaınıııııııııııııııııuıınıııınııııııııı; •ını•ıııı•ıııı•nn•nıı•nn•nıı•nıı•nıı•ıııı •ını•ıııı•ıııı•ıın 
ihalesi yapılacaktır. Bır k1- Türk Hava Kurumu 1 K A Ş E 1 - Kırklarelinde 7 2 5 

ter ton kuru ot ve samanın 
kapalı z a r f 1 a i h a 1 e 8 i 
46-7-935 salı günü telg
rafhane ayan saat 16 da ya
pılacakdır. 

losuna tahmin edilen bedel = 
~~a~~=! =! Büyük Piyangosu i NE O K A L M J NA 
parası 2605 liradır. İstekli- Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir § 
ler kanuni duracak yer gös- 18. cu tertip 4. cU Ke,lde 11 Aguatoa 83& dedir i 

2 - Kuru otun tahmin 
edilen bedeli 2 5 3 7 5 lira ve 
ilk teminatı 1903 liradır. 
Samanın tahmin edilen be
deli 10005 lira ve ilk temi
natı 751 liradır. 

3 - Ayn ayn şartname
leri Kırklareli Satmalma 
Komisyonunda her cün KÖ-
riilebilecekdir. 

4 - Eksiltmeye girmek 
isteyenlerin teklif mektu b
lannı ihale günü saat on 
beşe kadar Kırklareli Sa
tmalma Komisyon Reisine 
vermeleri ve saat 16 da Ko
misyonda bulunmalan. 
(3635) 4985 

••* 
4'U5 lira kattfiliinda 

bmır• karoeeri kaoalı 
zaı:fJa yapdınlacakdır. lha 
lesı 20 .. 7-935 cumartesi gü .. 
~ü ~at 11 dedir. Sartname-
111n1 24 7 kuruşa almak ist~-
Yenler her cün Komisyona 
UJrayabiJirJer. Eksiltmeye 
aırecelder 2490 savılı kanu
D11!1 2 ve 3 üncü mdde
lennde yanlı vesikalarla 
birlikde 3~91lira88 kuru1-
luk muvakkat teminat mak
buz veya mektublannı ha
vi teklif mektublarmı ihale 
saatinden bir saat evvel An
karada M. M. Vekaleti Sa
tmalma Komisyonuna ver-
lrleleri. ( 48) (3718) 

5020 
•• • 

termeye şirketler namına B . . . . k . k . -
girecekler de vekaletname u y u 1 r a m 1 y e § 
bulundurmaya mecburdur- e 3 OO L 
ıar. tşbu vesaiki ilk temi- E 5 0 İ rad l r 
natlanna ait makbuzla bir- e . 
likte ve teklif mektuplan il Ayr1ca ı 18,000, 12,000, 10,000 Liralık lkraml· 
derununda açma saatından ı yelerl• 20,000 Llrallk mUklfat vardar. 
bir saat evvel Lüleburgaz- uı fllllDlflllHIDllttlffllllllllllllllllllllDIUUIHRIH 
da satınalma komisyonuna 

vermi~ ~uıunmalan. Şart- lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
namesını okumak ve almak • • 
isteyenler her gün komisyo- Eksıltme Komısyonundan: 
numuza müracaatlan. ( 7 5) Azı Çoau Tahmin Muvakkat temuıat 

( 4011) fiyatı 

*** 
Tümen kıtaatının ihtiya

cı olan 424000 kilo yulaf 
kapalı zarf usulü ile nıüna· 
kasaya konrmıft\lr. Beller 
kiloaunun muhammen fi .. 
yatı 4 kuntş 50 santim olup 
ihalesi 2-8-935 cuma günü 
saat 15 de Bayramiç Tü
men satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Şerait 
ve evsafını bulunduğu ma· 
hallin satınalma komisyo
nuna müracaat ederek öğ
renebilirler. İsteklilerin mü 
nakasa kanun 2, 3 üncü 
maddelerine göre istenilen 
veaaikle muvaltkat teminat 
tutan olan 1431 1iranm i· 
haleden bir eaat eVve1 ko
misyonda hazır bulunmala-
rı. ( 7 1 ) ( 3 9 5 6) 

Cocuk hastanesine 
sadeyağı 2000 2500 85 
Tere yağr 450 500 140 
Heybeliada Sanatoryomu 
sade yağı 2240 4-160 85 
Tereyağı 700 1300 140 
Haydarpqa lstiliiye 
hastanesine 
sade yağı 2000 3000 85 
Kuduz tedavi mües· 
seaesine aad'U'8iı 
Tıp talebe yurdu· 

700 1000 85 

159,38 
52,50 

267 ,38 
163 

191,25 

63,75 

na tereyağı 1100 1430 140 150,15 
Yukardaki Sıhhi müesseselerin 1935 mali yılı sadeya .. 

ğı ve Tereyaiı ihtiyaçlarının açık eksiltmesinde teklif 
edilen fiatlar fazla görüldüğünden eksiltme muamelesi 
19 Temmuz 935 cuma gününe bırakılmıştır. Eksiltme 
saat 15,30 da Cağaloğlunda sağlık müdürlüğü bina
mndaki komisyonda yapdacaktır. Tahmini ve muvakkat 
pranti miktarları karşdannda gösterilmiştir. Şartna
nleler ait oldukları müesseselerde Parasız görülebilir. 
• Eksiltmeye &ireceklerin bu işe ?eter muvakkat garan

ti makbuz veya banka mektuplarıle 935 yılı ticaret oda· 
sı vesika111 ve 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle bel· 

İstanbul ikinci ifliı memurluğun- li saatte komisyona pimeleri. ( 3 99 7) • 
Vızenin 912 liralık Sa- dan : Müfliı Refail Faracıya alt o- ------=~~~-------------

man açık eksiltmeye kon- lup Sirkecide Gümrüğün 2 numaralı M ı · v k " 1 t. d 
muıtur. İlk pey 68 liradır. anbannda mevcut l>ir sandık içinde 8 1 ye 0 a 9 1 n 0 n: 
Alpollunun 1825 liralık ku- ditçiliğe müteallik atat ve edevat a· 

çık arttırma De satıtacafmdan ilte- 1 - 2257 numaralı Madeni ufaklık para kanununa 

Grip - Nevralji • Baı ve diı ağnlan-Artritizm ·Romatizma 

111111111111111•1111 1111•1111111111ıııııııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı11tııı• 

ıı TUZLA iÇMELERi nnıı 
VI! OTELi hergUn KöprUden 8,30 • 7,38 • 8,20 
8 .. • • 11 • 13 1S • 19 10cla Hayclarpa9aya giden ."'l'U . ' 

vapurlar1n trenleri menbalara kadar 
mın1111111111 ••dece1cıerc11r nttnı so77 ı 

Müfettiş Namzedliği ve Şef Nam
zedliği için müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
ı - Bankamıza müsabaka ile 5 müfettiş namzedi ve 

5 Şef namzedi alınacaktır. . 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihle• 

rinde Ankara, İstanbul Ziraat Bankal~nnda Y~Pt!acak· 
tır. Tahriri imtihanda kazananlar plıı . _ve don~ yo! 
paralan verilmek suretile Ankaraya &etirilerek şıfahı 
bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda da kaza· 
nanlardan beli 140 ~ ayhkla müfettiı ~gil?-e 
ve diğer beşi de 130 lira aybkla tef namzedligıne tayın 
olunurlar. 

3 - Müfettie namzedleri iki sene stajdan sonra Mu-
fettitlik ehliyet imtihanına &irecek ve kuanırlarsa 1 7 S 
lira aylıkla Müfettişliğe geçirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştın· 
ıacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajlarının so-
nunda ehliyet imtihanına ıirecekler ve kazananlar ter
fi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Siyasal bilgi· 
ler) veya (Yüksek Ticaret ve lktisad) okulasmdan ve 
yahud Ii ukuk Fakültesinden veya bunların yabancı 
memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak 
gerekdir. 

5 - İmtihan pro&rammı ve sair eartlan gösteren 
izahnameler Ankara, İstanbul ve 1mıir Ziraat Banka· 
!arından elde edilebilir ( 3 9 51 ) s2so 

r ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI ru Otu açık eksiltmeye ko- yenlerin 17.7.935 sarpmba cnno tevfıkan Devlet Alacaklanlla. 60 kuruştan alınmakta 
nulmuıtur. İlk pey 137 li· aat ıı de anda buır balunmalın olan beher mecidiye gümÜI !ıat~ tenezzülü haseb~le 
radır. Alpollunun 3430 li- IUzumu i1An olunur. (13053) 54 kuruşa indirilmiı ve bu fıy!l ... t UZerinden kabul edil- Keşif bedeli 6967 lira 53 kuruş olan sebze hali içinde 
rahk arpası açık eksiltmeye ---------- mesi için malsanc:hklann• tebligat Yapılmıştır. yaptınlacak umumi heli kapalı zarfla eksiltmeye konul-
konulmuttur. İlk peyi 257 İstanbul dördUnctı icra memurıu. 2 - Cümhuriyet Merkez Ban~asmda beher on ~am muştur. İstekliler 35 kuruş mukabilinde şartname Le· 
liradır. Alpollunun 520 li- ifmundadann t.:_·~=inlkiı; ~~~em·- safı· mesku"'k ve gayn· ın--1.r.k halıs kum" u"şu·· 27 knrıu:u:ıı 

.. &&_ UUI...., T- eaaw _ _,,_ vazım Müdürlüğünden alınır. Eksiltmeye girmek ic;in 
ralık samanı açık eksiltme- lira ....._et kesilen Bin Bir Dire~ aatm ala--•--..... (1720) (4002) d da -1 -

... T- • \OC&AU& e 2490 No. lı arttınna ve eksiltme kanunun yazıu 
ye konulmuştur. İlk peyi 39 mahallesinm Dbdariye Çewme -.. --==-~--ll:li::::l=.-ı-~~ı:::=:======-=========== 
liradır. Hepsinin ihaleleri pıda eski 3 mtllcerrer yeni ıs.ıs No yerinde lre•mek prtile arttırma on ISTANBUL ARABACILAR CE- vesika ve 522,5 liralık muvakkat teminat makpuz veya 
29 Temmuz 935 pazartesi ıu içinde elektrili •e yan lokaiı ası· bet ıtn dalla uzatılarak 29-8-935 MIYETINDEN • mektubile beraber teklif mektuplarını 18·7-935 Per-

dedir ı lan ayn kapıdan cirillr· iki odaJI cGnlemeslne ruıa-" peqembe ,u- Arabacılar cemiyetinin idare beye- c:.•mbe cri;nu·· saat 1 S e kadar daı·mı" encümene vermeli-saat 17 • steklilerin havi i,. kurumu ·'"••p, beden diftrJa. ı- ti •eçinü 15 Temmm 935 --"esi v- •-• ----
' :r ima K -s -r nl ayni yer ve ayni saatte yine Jll• r-- · d. ( B ı vize Satına omisyonu n kipr evin 5 a bı.eu clairemlsce karld tenit daireahıde utdacak bu cilntı ondan on altıya kadar Cemiyet 1r. .) (3728) 
na Celmeleri• (77) (4008) açık arttırmaya çıkanlmıf olup tart• aeferde ytlsde 75 nl bulmuU 2210 merkezi olan Yenı Postane arlrallll· ---------------------* • • namesi 1-8-935 sUnJemeçlnclen lti- No. hı kanun ahlrtmma t..ınıan ... 

1 
da Alyanat banmda ve ıa. 17 net •· 

Vize aJavwnrn 5800 kilo haren divanhaneye uılarak 14-8-935 llf prl baalallcaktır. 3004 No. a h ve çarpmba citnleri de tenlik on· 
ı--· bnunun 126 iDcl maddem mucibla" dan on altıya bdar arabacıların 

Gu -.ı...· ve 2600 kilo ku cUnJemeçme rutayan çutamba al- -t& menaub olduktan iateı .. ıerde -pıta-7-."- 14 d 16 kadar ..1-1--=- ipotek ubibl alankhı.rla .ı.uııer .-· x... ı-ru üzümüne iatekli -'---.. nü aat en 7A ~ -. ca ... alibdarana bildlrilir. 

eh 
'Ar&&Dlil de satılacaktır. Arttırmaya .trmek lııadarlarm Ye irtifak balda ..Wple- --...;,;,;;;.;;;;:;;..::;;;;,;;~---

imdan bir ay Pbarbia için ya.de 7,5 teminat üçaaı .luur. rlnln. C?: menkul 8Hrlndekl bak- lıtanbul lldnd lf1b memurlufun-
konulmuttur • İlk l>Uar Blrlkmlt ftl'cl belediye resimleri '" laruu uaual1e fak " muarif• dair dan : Bir mllfliH ait mbhtellf çorap 

28 Temmus 935 eah sa vakıf lcarell mllfteriye aittir. Gayri =-=n~ = .W:: makineleri •e Jakar Koton maldaeJe-
1 7 dedir. Gaz yagnun mu menkul O.erinde bulunan birinci de- bildirmeleri ıaam olup aJııal halele ri •e teferruatı ve banko ve saire •· 
h~bedeli 1702 bra ılk rece lpote i • i sabıbinin ıe- baldan tapu alcDlerile ub1t oımadık· çık arttırma auretDe satılacaktır. Al-
""Y 22'1 lira kuru uzuınun e n amanda hakkı baki ça •tıı btdelinia paytqmallDdan mak İlteyenlerin Mahmutpapda Bil-
,_ hariç kalırlar daba ıenit bilcl edin• yUJc r b .... -'-! ı "' muhanunen bedeli de 7 5 nl bul k enlerin 34 4531 doeya-No. "Worapçı anınuaaa arail .. ıçya• 

pey 42 liradır. lateklile- utıııacaılrtır. Yllsde nl dairemi.e ıdracaatlan Uia olu- tivilı fabrikama muracut etmeleri 
aur (13041) ilin olwım (130"2) 

Küçük merakip için açık bulunacağı ilin edilen köprü 
gözü eece ve cündilz yanın saat Haliçden çıkanlara ve 
yarun saat Halice ~ mtınavebe ile hasrolunacak· 
dır. 

Cık11 isareti : Görin iç tarafında yeşil filima ve yetil 
fener dıt tarafında da kırmızı filimı 
ve kırmızı fener. 

Giriş isareti : Köprünün dış tarafında yeşil fılama 
ve yeşil fener, iç tarafmda da kırmızı 
filama ve · kırmızı fener. (B) ( 40 ı 9) 
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DÜNYADA 
EN EYiSi HASAN ZEYTiNY AGIDI 
~öbre~, mesane, bılhassa safra ve sanlık ve karaciğer hastalıktannda şerbet g bi içilen yegane zeytinyağıdır. Salatalarda ve her yemekde Hasan zeytinyağı çok nefistir. Litrelik şişesi 65 iki litre 125 kuru 

Safı 6 kılo 'uk tenPkeler 350 kuruştur. Büyük tenekelerde safi kilosu 50 kuruştur. Hasan markasına dikkat Hasan deposu: Ankara Beyotlu lstanbul. 

Ka7~nmak icin de bir 

E V 
ahnız 

• ideal soğuk hava dolabı 
• Oüriiltüsüz ve ihtizazsız 

• Bütün al.ıtı en sıcak memleketlere 
mahsus olarak yapılmışdı,. 

• Asgari Elektrik Sarfiyatı 
• fiyatı 180 liradan itibaren 
• Tediyat 18 ay vade 

Nureddın ve Şkl . Ankara 
Satış yerıerı : A. Vetter İzmır 

Sahibinin Sesı Merkezi Beyoglu Galata Saray 

IST AN BUL AMERiKAN KOLECi 
KIZKISMI • Amerikan .. K1z Koleci ERKEK KISMI. Robert Kolec. 

• Arnavutkoy, Tel. 36 160 • Bebek, Tel. 36 .. 3 
Mektep, lngilizceyi en iyi Öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehass15 

muallimler tarafından öğretHir. Aile hayatı yaşatılır. Ulusal terbiye ve kültüre sonderece ehemmiyet 
verilir. Kütüphaneleri mükemmeldir Kız ve erkek beden terbiytsi ve sporlar talebenin bedeni tekem
mülünü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MÜHENDİS Ki S M 1 • Ameli ve na~ari e!e~trik 1 • m.a~ina 
• ve Nafıa muhendısı yetıştinr. 

ROBl::.RT KOLECDE KAYIT GÜNLERi: 1 Ağustosa kadar Cumartesi günleri saat 9 dan 16 ya 
kadar, 1 Ağustostan ıonra Çarşamba günleri 9 dan 12 ye kadar ve Cumartesi ğünleri 9 dan 16 ya kadar. 

AMERiKAN KIZ KOLECINDE KAYIT GÜNLERi: l5Ağustosdan itibaren Çarşamba ve Cumartesi 
günleri 9 dan 12 ye kadar. Fazla malumat için mektupla müracaat etmelidir. 4947 

Nüfus sayımı 
20 ILKTEŞRlN 1935 PA

ZAR GÜNÜ MEMLEKE
TİN HER TARAFINDA 
GENEL NÜFUS SAYIMI 
YAPILACAKTIR. 

1 - Nüfus sayımına esas ol
mak üzere Belediyelerce bütün 
binalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda otu
ranlar Hükumete haber vermeğe 
mecburdurlar. Oturdı·.:;u bina nu
marasız olduğu halde haber ver
miyenJerle bu numaralan bozan 

ve silen ve kaldıranlar için para 
cezası vardır. 

Başvekalet 1 
İstatistik Umum Müdürlüğü) 

4920 
l www 

iflas üzerine 
tasfiye 

lst. İkinci iflas memurluğundan : 
Bir müflise ait Beyoğlunda Elhamra 
sineması yakınında 262 numaralı ma
ğazada muhtelif yünlü, ipekli ve sair 
kumaşlar her gün sabahleyin 9 dan 
akşam 6 ya kadar pazarlıkla ve pera
kende olarak satılmaktadır. İsteyen
lerin mahalline gelmeleri ilan olunur. 
(12950) 5195 

Hele fUkUr ya
••m•k zevkini 

elde etti 

,·11111111 o L i 111111111" ro~·~i;"y~ıı·~;·~·~ 
=· GAZOZ FABRiKASI ~ ~ 1 ş L E TM Es 1 E = = : Acenteleri: Kara köy Köprlibaoı : = S hhi ve en nefisdir. Sıcak günlerde yPgane serinleticidir. § § Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· § 
:= Kapsüllt·rimizin markasına dikkat Naklıyah fabrıkamı:ıa aittir. Bu =: :111111 zade Han. Tel. 22740 111111:; 

~ sebeple satıcılarımız muhterem müşterilerımize 24 şişeyi 50 kuruşa ~ı~ Ayvahk Yolu E 
:=::: vermf'ğe mecburdurlar. Aksi takdirde mf:ra<"aat Tel 20458 ;::= : MERSiN Vapuru 13 Temmuz : Hayatı artık tahammülferıa bir 

D Ull 5231 lllll!llllnlJllllllJllllllllllllll Müdüriyet lllH El : CUMARTESı Günü saat 17 de : hal almıştı. Zira ıztırab veren ayak-

- : O kıliye kadar. (5273) 527 E larile yürüytmiyordu. RA D 1 O 

Teşviki sanayi kanunundan istifa- § Mersin Yolu E fa~~~~abki~r:~b:1;.·k~ı::d':~!tı!>:di 
1 d · · h · ' · : ÇANAKKALE Vapuru 14 : ve cevval hissediyor. Bu tuzla ya-

(. 9 e en muessese Sa 1p~erıne: §Temmuz PAZAR günü saat§ p•lan ayak banyoları sayesinde 
_ - adaleler kuvvetlenir ve ağrılar ve 

f ktl. sat Ve ka" 1 et·ı n den ·. §:_ 10 da Mersine kadar. (55227744) §=_ şişkinlikler zail olur. En dar ayak-
kabılarınızla hiçbir ıı.brab çekme-

- y b g - ıneden istediğ niz vakit yürüye-:_ ra zon yo u --- · ı· · bı ırsıniz. Her eczanede satılır. 
= KARADENiZ vapuru 14 Tem· E ------------= muz PAZAR günü saat 20 de : ... -: Rizeye kadar. (4016) : - --- -
§ iskeıraderiye yolu § 

Biga asliye hukuk mahkemesin
den : İzmirde Kardiçeli H üseyinin 
hanında Sadıka, Biganın Çanpazar 
köyünden fırıncı Hilmi vekili avukat 
Ali Niyazi Sandal tarafından aley
hinizde ikame olunan alacak davası-

E EGE vapuru 16 Temmuz E 
: SALI g nü saat 11 de isken : 
E der yeye kadar 4017 : ----------------------,_..;.s_o_9_3_. ;; 11111111111111111111111111111111111111 ır. 

Sanayi müesseselerine gönderilmiş olan sual varaka
ları mucibince tertip edilerek 1934 ticari senesi iş cetvel
lerinin beş nüsha olarak tanzim edilmesi ve bir nüshası
nın vekaletimize gönderilmek üzere en geç 31-7-935 ta
rihine kadar postaya verilmesi, diğer dört nüshanın ise 
yine ayni tarihe kadar maha11in en büyük mülkiye me
muruna verilmesi lüzumu ilan olunur. (3762) nın icra kılınmakta olan muhakeme

sinde : müddei iddiasını isbattan iz
harı aczle yemin teklif etmiş ve mü

r Jaf ıa Bakanlığından: 
T ~uhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton Kreo

zo h::rya!ı zarf usulile eksiltmeye konu muşdur. 
E!:si1tme 15 Ağustos 935 tarihine rastlayan perşem

L G"ÜnÜ saat 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Mü
aJrlujünde yapılacakdır. Talihlerin tekliflerini Tica
ret Odası Vesikası ve 6250 liralık muvakkat teminatla
rı ile birlikde 15 Ağustos 935 perşembe günü saat 14 e 
kadar Malzeme Müdürlüğünde tevdi etmeleri lazımdır. 
İstekliler bu husustada şartnameleri 5 lira mukabilin
de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden ala-
bilirler. (3660) 4988 

ZA Y1 - 247573 numerolu ve veccch görülen bu yemin mukadde-
2-4-1935 tarihli 219.25 liralık fstan- ma ilanen tebliğ edildiği halde muay 

yen olan celsede hazır bulunarak ye-
bul İthaHit gümrüğünün makpuzu- mini kabul ve ifa etmediğinizden ye-
nu zayi ettim. Yeni suretini çıkaraca
ğımdan hükmü kalmadığını beyan 
eylerim. ''Grafik" müessesesi sahibi 

Hrant Limonciyan 

minden imtina etmiş addolunarak da
vaya sabit nazariyle bakılmasına ka· 
rar verilmiştir. Binanaleyh bu ilibar
namenin ilam tarih'inden itibaren se-
kiz gün içinde itirazla duruşmanın 

Üçüncü icra memurluğundan : muallak bulunduğu 12 Eylül 935 
Mahcuz ve satılması mukarrer tera- perşembe günü Biğa asliye hukuk 

mahkemesine gelerek yemini kabul 
zi gıram ve sairenin birinci açık art- vt: ifa etmediğiniz takdirde yemin 
tlrması 16-7-935 sah günü saat 14 de hakkında ittihaz olunan kararın kati
Kantarcılar Kıble çeşme caddesi 120 yet kesbedcrek esasla birlikte karara 
No. da yapılaca[·ndan talip olanla- rabtolunacağı hukuk usul muhake
rrn mezkı'.'ır gün hazır bulunacak me- meleri K. 337 inci maddesine tev-
mura müracataları. (13028) , fikan ihbar olunur. (13049) 

R 
2 ve 20 komprimelik ambalajlard~ 

bulunur... 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Hangisi 

Hiç tereddüt etrrıeden 
verebilirsiniz: 

" RADYOLiN Kullanan ,, 
Çünkü onun dişleri mutlak diğeri 
den daha beyaz ve daha parıaK 
SiZ DE 

Oli 

Karamürsel Belediyesinden: 
İçenlerin sev~isini kazanan Karamürselin A 

ve Uzundere köyleri arasında Fındıklı tepe mevkiii 
su belediyece istimlak edilmiş ve ismine etiket 0 

Karamürsel ve F. sağlık suyu ismi takılmış ve bu s 
24 saatlik verim kabiliyeti üç dört tondan ibaret 
lunmuş bunun yarısı mahallinde sarf edilmekte 
kısmı isteyicilerine verilecektir. Alıcılar Karat11 
Belediyesine yazıyle isteklerini bildiriler ve şart! 
öğrenirler. ( 4015) 

Belediye Sular idaresinden: 
17-7-935 çarşamba günü Katane Süzme h8~e 

rındaki terfi dairesine cereyan veren muhavvile ~ 
zinde Elektrik Şirketi tarafından yapılacak te,,. 
dolayısile saat 4 den 12 ye kadar cereyan kesileceg•~ 
o gün şehre az su verilmek zarureti hasıl olacağı 
halka bildirilir. ( 3999) 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet af.: 
Gazetec.ılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, fstanbu1. Arı1<8' 

desi, 100.- Basıldığı ,Y.Cr : TAN matbaası. 


