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BUGUN 
~ incide ı 

S uncudc: 

4 uncudc: 

5 incide : 
6 mcıda : 

Peyami Sa!ıı'nm "Zaaf 
vcsıkaları " fıkrası - Şehir 
haberleri. 
Ankara telgrafları - Fe· 
lek'ın " Sen de haklısın" 
fıkrası. 
Azız H uda i Akdcmir'in 
" Bızdc casusluk " a aid 
tefrikası - Sailık ôğudleri 
- Kendi kendımizc çatı
yoruz. 
Son haberler - kmal. 
Memlekette TAN - Sevi~- • 
meler, evlenmeler. 
Spor - Radyo duyum.lan. 
Dunya hadıseleri karşısında 
gazeteler - Ekonomi. 
Kazan Hanlrğmm son gün
len - Faydalı bilgiler -
Hıkiyc. 

~A.SABUNA Hab;~ii;; bi;E ;;;
1

İlyon 
el~~A~~~H~~~~ asker devşirecekler 

7 incide : 
8 incide : 

9 uncuda: 

uDn hayli htyecan geçiren Atinada Partenon ve Saylavlar Meclisi 

Çaldaris, Kabinesini Değiştirdi 
Yunanistan 

&Kabinede 
Büyük Bir Heyecan Geçirdi, 
Çıkan Buhran Helledildi 

Kondilis Ağır 
Basmak istedi ! 

1 jandarma devriyeleri çoğaltılmıştır. 

Beşinci telefon 

Atina. saat 13 (Telefonla) - Çal
dari& kabinesi istifa etti. Buna sebep 
Asbaşkan Kondilis ile Tarım Baka
nı Tcotakis ve Hava Bakanı Skinos'
un istifalarıdır. Atina heyecan için
dedır. 

ikinci telefon 

Atina, (saat 14,30) - Kabinenin 

11 için ıstifa ettiği anlaşıldı. Kondilis 
ve arkadaştan Başbakan Çaldaris ü
zerinde tesir yaparak plebbitin daha 

ÇALDARlS 

çabuk yapılmasını ve kralın bfr an 
evvel getirilmesini istemişlerdir. Çal 
daris ve kabinedeki cumuriyetçi Ba
kanlar bunu kabul etmişlerdir. İsti
falar bundan sonra başlamış ve kabi

ne de düşmuştür. 

ÜçUncU telefon 

Atina, (saat 15) - Heyecan devam 
ediyor. Biıtun şehirde inzibat tedbir
leri alındı. Aıkeri kuvvetler Kondi· 

KONDlLIS 

lise ve krala miıtemayildirler. Buna 
rağmen Çald~ris ~am~taydaki say
lav ekserıyetıne guvenıyor. Henüz 
vaziyet tamamile inkişaf etmiş de • 
gildir. 

DördUncU telefon 

Atina, (saat 15,20) - Kab yi-
ne Çaldarısın t~şkil etmesı t1 
hır ıhtimal dahılındedır. Cumur y t
çı saylav! r ve halkın çoklugu Çal
d riıı taraft rdırlar. Butun sokak • 
1 r, hukflm t mah fıli mutem dıyen 
artan hey c n k r ısında mnı)•ct 
tcdbırlerı 1 ındcdır, A r. olı 

Atina, (saat 16) - Vaziyet Çalda
ri.s lehine. i~kişa~ ediyor. Kabineyi 
yıne kendısı tcşkıl edecektir. Maksi
mos, Ralli&, Pesmazoğlu gibi cumu
riyetçi bakanları kabinesinde muha
faza edecek, çekilen bakanları almı
yacaktır. 

Ordu kumandanları kralcı olduk -
lannı ve Kondilise sadık bulunduk
larını göstermekle beraber, Çaldaris 
te orduya ve çokluğa istinat edebi
leceği kanaatindedir. Yeni kabine bu 
akşam teşekkül edecektir. 

Altıncı telefon 

Atina, (saat 16,25) - Çaldaris se
yahatini tehir etti. Yeni birçok hadi
selere intizar ediliyor. Gazeteler mü· 
temadiyen ikinci tabılar yapıyorlar. 

Yedinci telefon 
L.Ut.Uı 0-to. • 'Y") :tt • • 1 '-\ı.-

g a z e t e 1 e r, o r d u k u m a n -
d a n l a r ı n ı n ansızın eski kralın 
ı,;u.nanistana. getirilmesi ve rejim i
§tnın cebn bır surette hallini istedik • 
terini yazmaktadırlar. 

Pleb ·sil çabuk yapılacak 
. ~tina, 19 A.A. - Atina ajansı bil· 

dırı yor: Gazetelerin elde etmis ol -
dukları bilgeye göre rejim me;elesi
n~n. bir w an önce kotarılması için ple
bısıt agustos ve eylCıl ayları içinde 
yapılacaktır. 

Çaldarisin bir diyevi 
Atina, 19 A.A. - Gazetelerin so-

Eski Yunan 1ira1ı 1kinc1 Yorg1 

rusuna cevap veren Çaldaris §öy:e dt
miştir ki: 

••Kabineyi, kendi telakkilerime gö
re ve milletin güvenine dayanarak 
kuracağım, yoksa kaldırım kabadayı
larının güvenine dayanarak değil. 
Çünkü umumiğ işlerden yalnız b~n 
mesulüm.,, 

BAŞBAKANIN GEZiSI 

İnönü Erzurumdan 
Trabzona Gidiyor 
[HUSUSi MUHABiRLERiMiZ BiLDiRiYOR] 

E r~~rum, 19 - _Büyük konuğumuz Başbakan İnönü bu • 
gun beraberlerınde bulunan zevat ile birlikte süel hasta· 

haneyi ve i.~i senede!lb~ri yapısı yarım kalan erkek öğretmen 
okula~mı gozden geçırdıler. İlbaylı ı, şarbaylığı ve kolordu ile 
mevkı kamutanlığmr ve partiyı zıy ret ettiler. 
lnö~ü .,yarı1?- Tortum, Olti yolu ile Karsa gidecekler ve ogle 

yemegını Oltıde yedikten sonra geceyi Karsta geçireceklerdir. 
Karstan sonra Ardahan, Artvin, Hopa, Rize yolile Trabzona ve 
1:r~bdzokndan .~ek~~r Erzuruma geleceklerdir. Basbakanın bu ge· 
zısı o uz gun surecektir. 

• • • 
Telefonu Satın Almak İşi 

A ~k~ra,1~9 ~- 6 ~a_yıs 1~11 tarihli imtiyaz mukavelesile 
. aı~ 0 . ugu salahı yete ıstinaden hükumet İstanbul tele-

fon şırketı tesısat ve şebekesini satın al k J. d' - . ı· 
1 

. . ma 'Kararını ver ıgın 
2 temmuz 1934 tarıhınde şirkete teblig- et · t. S lm 'şı' · ·· k · · · A mış ı atın a a ı -
nın muza eresı ıçın, . nk~raya gelen sosyete d~le eleri ile ya-
pılan konuşmalar netıcesınde delegeler 20 g.. 1 h 

1 46 b. t ·1· ı· · ' sene muddet e er 
yı ın ngı ız ırası tedıyesini teklif et . 1 • .. . mış erdır. 

Hukfimct buna, ka~şı. hır teklifte bulunmuş ve delegeler his-
~edarların muvafakatını almak ve on gün sonra geri dönmek 
uzere bu akşam Londraya hareket etmişlerdir. Ancak hükumet, 
satın alma hakkının 21 temmuz 1935 de tekem "l · ıma -

d 1 ·1 ·ı ·a k' ·· . mu etmış o sı o ayısı e ı erı e ı muzakerelerın alacagvı şekl ·· h ket 
k ·· · d'l'k · e gore are etme uzer.e, şım ı ı şırket muamelelerinı' yak d f'IA u·· 
b 1 

~ . ın an ve ı ı m • 
raka ası a tına almaga karar vermış ve bu iş · · b" k · n 
teşkil etmiştir. ıçın ır omısyo 

~omis_rom.~ı~ başka:ır. Bayındırlık Bakanlığı muhabere ve mü· 
rasıle muşa vırı Kadrıdır. O yeler Fuat ve Ankara telefon mü
dürü. Niyazidir. Ko isyan yarın akşam lstanbula hareket ede· 
cektır. 

2 inci Tablo 

Sayfiye euinin pencereleri bah • 
çeye açılan büyük yatak odası. Ta
vancfan, etrafı kırmızı abajorlu, ışı
ğı boiulmuı bir lômba aarkıyor. Kö 
ıede bir lavabo. Akar auyu olmı -
yan bütün köy otellerinde olduğu 
gibi, evvela auyu bahçeden kova ile 
İçeri getireceğiz, sonra kovayı çini 
güğüme boıaltacağu:, çini güğümü 
de yüzümüze dökeceğiz. Düıün • 
düm: Eh ••• Adem ve Havva da vak· 
tile, bundan daha rr..üker•mel 

1

yıka· 
namazlardı. Lavabodan aonra, bir 
tarafta fi tarihinden kalma iki pi· 
rinç karyola. Duvarda tablolar: 
"Paul et Virginie,, nin ilkbahar ve 
fırtına tablolcm ! Birinde yarı çıplak 
bir genç, Paul, Ştravı valsine çıka • 
cak bir balet clanıö:.ü gibi giyinmiş 
bir kız.la, Virginie ifo, biribirine do
lanmıılar beya= çiçekler arasında, 
aalıncak aallanıyorlar. ikincide, tel 
gibi İnce duygulu, romantik, gözle
ri aytla ve yıldızlarda biçare bir 
G§ıktan ziyade ejderhalar katili 
"Tarz.an,, ı hatırlatan ıportmen ya
pılı bir genç • yine Paull - san bir 
ü.züm aalkımı gibi olgun, ağ.zı, göğ· 
sü, kalçaları ııeliımif bir kadını 
yani. Virginie'yil ·kucağına almış, 
fırtınadan kaçıyor I 

Bi.zim ev sahibinin duvara aıtıiı 
pzel aanatlara hayran kaldıktan 
sQllra, benim için ayırdığı karyola· 
ya girdim. Fakat, karyolaya girin • 
ce, Ü.zerine ince bir çarıal çekilmiı 
ot minderin arkamı iğnelemeğe baf
ladığım duydum. "A m an B a • 
yan! Bu yatak degiif, 
ilneli l~I,, 41 • tl i m. "Benimki 
de öyt. ... ,, dedi. Biraz. o tarafa ka
çayım, dedim, olmadı. Demirler ıar 
kı aöylemeğe bQfladı. Biraz. bu ta -
rafa dönmek iatedim, olmadı. Ot 
minder, yerile ve benimle beraber, 
kendini yüksekte tutan demir çer-
"Ve•İnin içine gömüldü. Ellerimle 

karyolanın yan demirini tutaral 
fırladım, geceyarısı karyolayı ye 
niden kurar gibi uirattım ve niha 
y~t~ bi~i~ Nazım Hikmetin, dediğ 
ırıbı, ırırdım yatağa, savaıtım uyu -
mağal 

Fakat tam bu e•nada, biz.im ba -
yan, birden: 

- "Kallı! Kalk! Lambayı yak!,, 
Demez mi? 

-. Aman bayan ... Yine ne var? 
Dıye. sormağa kalmadı. Bu sefer 

daha ııddetle, büsbütün hiddetle: 
- "Kalk!,. 
Emrini verdi. 

l'lı~al.kt~m. Karanlıkta evvela ter • 
j .. venrnı, •onra duvardaki elektrik 

ugmeaini buluncaya kadar neka • 
dar beceriluizlik kabille hepsini 
~~tım. Oda aydınlanıp baıımı çe • 
vınnce, hayretler içinde, bizim ba· 
yanın, yatağının içine bağdaf kur
muf, uykulu ııöz.lerle yastıklarda, 
yorllanlarda, çarıallarda bir feyler 
aradığını görünce, hemen, vaziyeti 
anladım: Asırlardanberi asla kökü
nü kurutamadığımı:ıı: klasik tahta 
kuruau/ Sayfiye evinin ez.eli sahi -
besi: T ahtakuruau ! 

Bayan, gözü yaatrkta, eli tahta 
kurularında, arka arkaya: 

- "Al bir tane daha/ Al bir ta -
ne daha! Vay vay vay! Aman ıu 
gideni tut! Dolu! Su getiri., 

Diye •Öylenip duruyordu. 
Hemen, bir bardağa su koydum, 

ben de kendi yatağımın içine otur· 
tJum ve böylece bayan tuttu, ben 
öldürdüm, ben tuttum, bayan öl -
dürdü ve kaç yüz. tane, kaç bin ta
ne öldürebildik, bilmiyorum, fakat 
bardak korkunr bir haıarat çanağı h ,. . ~ 

a ını aldı, ben bir duvardaki Paul 
et Virginie'ye, bir de elimdeki tahta 
kuruau kciaeaine bakarak hepimiz.in 
haline ailayacak hale gelmittim ki, 
Potcerelerden güııel bir yaz günü • 
nün ilk lfıldarı içeri doldu, sütçüler .... ,, 
~ ". diye bağırmağa bafladı, ga-

lıba bız de artık halsiz düfmÜf ola
caiız ki, baıımız. aiırlaıtı, göz ha • 
paklarımı:a kapandı, uyuduk. 

Ali Naci KARACAN 

Not: UçUncU tablo yarınki sayımızda 

Başkumandanlığı imparator yapacak ve uçak 
hücumlanna karşı Adis Ababa tahliye edilecek 

Eer /talya Habeiatanı ~le geçir•• 
bu durum Alrikada bılhaua Mı· 
&ırda ciddi akisler yapacaktır. 

Londra, 19 A.A. - Londraya ge. • 
len Habeş hükümetinin yüksek bır 
i:ifarı, İtalya ile harp vukuunda Ha
beşistanın ne şekilde mücadele :de
ceğini dikkate değer bir şekıl~c 
Röyter ajansma anlatmış ve demış
tir ki: 

- İmparator beyaz harp atına bi
necek ve ordu !arına kendiıi kuman
da edecektir. En aşağı bir milyon in 
san, mızraklar, hançer ve ellerinde 
bulunan birkaç modern silahla harp 
edecektir. Kadınlar bile harp alanın· 
da kocalarına yardım edeceklerdir. 
Din adamları. harp edenlerle bera -
ber yürüyecek ve düşmanı yenmele
ri için onlara cesaret vereceklerdir. 
Artık öniine geçilmesini imkansız 

gördüğüm bu harpte, yalnız birçok 
Habeş değil, birçok İtalyan da öle -
cektir. Habeş ulusu kadere uyar, mo
dern harbin nasıl korkunç olduğunu 
bilmez ve ona karşı kayıtsızdır. 
Bombardıman uçaklarına karşı Ha 

beşistanın nasıl bir korunma tedbiri 
alacağı kendisinden sorulan Habeş 
işyarı şu cevabı vermiştir: 

- Hiç. Fakat neyi bombardıman 
edebilecekler? Muhascmat başlar baş 
lamaz, Adis Ababa bo~altılacak ve 
halk dağlara ve yamaçlara sığına • 
caktlr. Coğrafi durum Habeşlere yar 
dım edecektır. . f 
Habeşlerin başarı ılc [muvaffaki -

yetle) dayanıp dayanamıyacakları 
hakkındaki aoruya cevap veren Ha· 

[Arkaııı 3 fincüde] 

"TAN,, m yeni anketi 

yakanda başhyor -

Koca Sevgisi mi? 
Evlat Sevgisi mi? 
Ağır Basar? 

Anketi yapan, yazan: 
Salahaddin GONGOR 

Yazıcıınız Salahaddin Güngö
rün memleketin tanınmış ve ta
nınmamış değerli insanlarına 

sorduğu ve cevaplarını aldığı bu 
<likkata <leğer meseleyi yakında 
"Tan" sütunlarında okumağa 
başhyacaksınız. Psikolojik ve 
sosyal bakımlardan saydığımız 
bu anketi bütün okuyucularımı
z~ kadar genişletebilmek için 
hır. sual de ortc:.ya atacağız ve 
verılecek cevapları bu sütunlar
da o anketle beraber yazacağız. 
Cevabı verilecek soru şudur: 

"Bir evde, birdenbire bir yan
gın çıkar ve tehlikeli nisbetler 
alırsa, yahut, bir evin birdenbi
re dehşetli bir zelzele ile temel
leri sarsılırsa, karı, koca ve ço
cuktan mürekkep bir ailenin ka
dını evveıa kocasını mı, yoksa 
çocuğunu mu kurtarmpğı dü
şünür?" 

Habeş Dıı lşlui Bakam Pletta 
Getta H'Urİ 

SON DAKiKA 

Çaldaris Yeni 
Kabine Yaptı 

A tina, 19 (Saat 3,10)- Çalda 
ris isti/asım geri aldı ve yeni ka 
binede değişiklik yaptı. Pesmaz 
oğlunun de/8.leti ile Kondifü;/e 
görüştü. Eski kabineden Nazır 
ve müsteşar sekiz kişi çıkarıldı
lar. Yeni kabinede nazır ve müs
te§ar olarak bir cumuriyetçi ve 
on bir kralcı vardır. 

Çıkanlar kral taraftarı Tcoto
kis, Hava Bakam Slcinas, Adli
ye Bakam Klaros ve cumuriyct
çi Kirkos'dur. 

Kondilis, Pesmazoğlu, Maksi 
mos kabinede kalmışlardır. Ati 
na hala geçirdiği heyecanm sar· 
smtısı içindedir. Buhran saat on 
birde bitti. 

Yerli Mallar 

Yerli MR/Jar Sergisi dıi11derıb ·ri 
Halk tarafrndarı tetkik ediliyor, Baş
bakan i no11ü de diirı Z,ir telırraf gön
d:rer.ck. nıııvaffakiyct dileklerini bil-
dırrmştır. Resmimiz sergide hir ka
labalık köşeyi göstermekteclir. Yau

, sınr iç sayfamızda bulacahmu:,, 
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ZAAF VESIKALARI 
Kral Kostantinin Prenses 

Paola'ya gönderdiği aşk mek -
tuplannın biz<le uyandırdığı 
hayret içinde, yalnız politika 
sürprizleri değil, kral ve aş.k .söz 
leri arasındaki tezadın da büyük 
tesiri var. Biri kudrıet ve otorite, 
öteki de zaaf ve teslimiyet ifade 
eden bu iki sözü biribirine yakış 
tırma:kta çektiğimiz güçlük, bi
ze tarihteki bütün kral aşklarını 
unutturuyor. Zannediyoruz ki, 
iyi kötü bir millet sembolü olan 
kralların gönüllerinde ancak 
topluluğa ait ihtiraslar yer bu -
lur; krallar bir kadını, bir çocu -
ğu, bir genci aşık gibi, baba gi
bi, ağabey gibi değil, bütün ka -
dmlığı, çocukluğu, gençliği kral 
gibi severler ve aşklarının hu • 
dut çizgisi, tam memleketin hu
dutları ölçüsündedir. Zannediyo 
ruz ki, krallar vatan sevmeğe ve 
vatan düşünmeğe mahkum, sos
yal ruhaniyetlerdir ve yiyip iç
meleri bile fani vatandaşlara 
benzemek için gösterdikleri bir 
tevazudan ibarettir. Yoksa on -
lar da mide ve hazım cihazı lbu -
lunmaz. 

~------------------------------------------------------------------" 

Napoleona ait bir film yapma 
ya hazırlanan Şarlo bir gazete 
muharririne demişti ki: 

- Zavallı Bonapart... Onun 
aile hayatına çok az ehemmiyet 
verildi. Ben yapacağını film iç.in 
Napoleonun ev ıhalini tetkik cdi 
yorum. Tam bir Burjuva idi ve 
çok bedbahttı. Bütün ömrü ev 
.gaileleri içinde geçmiştir. Ara -
da ibir de harp yapmaya vakit bu 
luyordu! 

Büyük adamların daima umu
mi ve sosyal taraflarım gömıe -
ğe alıştığımız için, onların husu
si hayatlarına açılan bir pencere 
önünde hep ayni hayrete, yani 
onların da bize, bir insana benze 
diğini görmekten doğan hayre -
le düşüyoruz. 

Kralların da birer insan olduk 
lannı arada bir bize öğreten bu 
zaaf vesikaları olmasaydı 1fUÜt -

hiş otoriteleri altından kalkma -
mıza imkan kalır mıydı? 

Peyami SAFA 

Bahk çıkmıyor ! 
Son hafta jçjnde balık pek az çık

maktadır. Babkçılar bu kadar az ba· 
lıgın çıkttıaıını bu yaz her gün es· 
mekte olan karaycl ile karışık ;nel· 
temin çokluğundan ileri geldiğini 
söyluyorlar. Fakat yine ıöyledikle· 
rine göre en çok bir haftaya kadar 
karaycl ile kan:ıık meltem duracak 
ve çok balık çıkacaktır. Balık az çık
tıgından fiyatlar da çok yüksektir. 
Bu mevsimde çok bol olması lazım 
gelen ate~ balığının kilosu 50 kuruş· 
tan aşağı dü§1?1emektedir. Pek mak· 
bul olmıyan kolyoz bile 30 - 40 ku· 
ruştur. 

Askeri Tıbbiye kazandı 

Askeri tıbbiye mektebinden 34 ta
lebe inkılap der i imtihanına girmi • 
Ierdi. DUn bildirilen sonuçlara göre 
bu talebenin hepai imtihanı kazan -
mışlardır. Diğer fakülte talebeleri· 
nin bu ders durumları da yakında an· 
1aşılac.aktrr. 

No.88 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARI 

- Artık yi.ızümli bir daha aörmi· 
veceksinl 

Gülerek sordum: 
- Nereye giaiyorsun? 
Omuzunun üstünden baktı, dudak 

büktü: 
- ŞiJliye dönüyorum. 
Ho lanmamı§ım gibi yüzümü bu • 

ru.şturdum: 
- Beğenmedim ... 
Merakla kaşlarını kaldırmıştıı 
- Neyi beğenmedin? 
Ellerimi koltuğumun kenarlarına 

hafif hafif vuruyordum: 
- Beğenmedim ve enin zekana 

da yaraıtıramadım doğrusu.. • 
Kadriyenin bir §ey anlamadığı, an· 

lıyamadığı zamanlar, ne kadar sinir
lendiğini biliyorum. O, her nede ve 
her ne şekilde olursa ol&un, ahmak 
görünmeği, ahmak yeriQe konulma· 
gı istemez ve biltün uyanıklığı ile 
buna karşı koymıya çabalar, titizle· 
nir. huysuzlanırdt. 

Benim, yüzümü burusıurarak, llljl· 

Dört bin göçmen 
istanbul yolunda 

Romanyadan gelecek göçmenlerin 
ikinci kafilesi de Köstenceden ha· 
reket etmi§tİr. Vapurun bu sabah 
gclm"si beklenmektedir. Vapur, Ka
vakta durarak sağltk temizliği ya· 
pıldıktan sonra Çanakkaleye gide
cektir. Göçmenler Çanakkale iskan 
bölgesine yerleştirileceklerdir. Bu
gün gelecek göçmenlerin sayısı bin 
iki yüz kadardır. Köstencede daha 
üç vapur vardır ve önümüzdeki hal
ta içinde bunlarla dört bin göçmen 
gelecektir. Şimdiki halde Köstence· 
den yedi bin göçmen gelmek üzere
dir. 

Trakyada yapılacak göçmen evleri 
için 300.000 liralık kerestenin satın 
alrnması bugün eksiltme ile müteah
hide verilecektir. Keresteler, Tekir
dağmda teslim olunacaktır. Göçmen 
evleri kı§tan önce yapı/mı§ olacak • 
tır. Evler ikişer odalı, sofalı ve bir 
ahırlrdır. Ambarları göçmenler ayrı
ca yapacaklardır. 

Köy mektebi yapılması için 
Üsküdar ilçebayhğının Reşadiye 

köyünden Hasan, Hakkı ve Niyazi 
adlarında üç köyJü, köylerindeki 
mektebin yanındaki arazilerini kül
tür yönetgeaine terketmişlerdir. Bu 
arazi 332 metre murabbaıdır. Köylü
ler buraya mektep yapılmasını iste
mektedirler. Kültür direktörlüğü bu 
araziyi alıp alamıyacağını belediye 
hukuk işleri direktörlüğünden sor -
muş, hukuk direktörlüğü de teberru 
edilen bu araziyi teslim alabilecekle
rini kliltür direktörlüğüne bildir
miştir. 

Şehrimizdeki Çek talebesi 
150 Çek Üniversitesi talebesinden 

yetmiş kişi şehrimize gelmiş ve mem 
leketlerine dönmüşlerdi. Geri kalan 
eksen talebe de bugünlerde gele

ceklerdir. Konuk talebeler Galatasa
ray lisesinde yatırılacak ve şehrimi
zin her tarafı kendilerine gezdirile
cektir. Bu talebeden bir heyet An
karaya da gidecektir. 

Florya plaj:arı kiralandı 
Floryaya rağbet artması, buradaki 

plajların bir an evvel kira1a verile
rek irtt.ixanı.ın t:c;m\n •di 'D'l. .. in\ -... 

ettirmi tir. n 't 

Küçük plaj 300 ve Solaryum plaj· 
da dün 1500 liraya kiraya verilmiştir. 

Büyük plaj henüz münakasaya kon· 
mamıştır. Bu plajın ortaıunda yapı 

yapıldığı için kiraya verilmekten 
vazgeçilmi ti. Son defa bu plajın da 
kiraya verilmesini kararla~tırmıştır. 
Belediye emlak direktörü yerinde 
tetkikat yapmış ve dünden itibaren 
plajın şartname hazırlıklarına başlan 

mıştır. Büyük plaj yakında acık art· 
tınnaya çıkarılacaktır. 

Hafriyat devam ediyor 
Sultanahmettc, Arasta sokağında 

yapılan hafriyata devam olunmakta· 
dır. Son iki üç gün içinde bulunan 
kıymetli mozayıklar, müzeye nak· 
!edilmiştir. 

Edirnekapıda Kemankeş Mustafa 
paşadaki hafriyata bakan profesör 
Schazmann henüz hafriyat yerine ge 
lememiştir. Kazıcı, asistan Fekete 
ile arkeoloji mütehassısı mimar Ke
mal Altan idare etmektedirler. Ye· 
raltı odaları arasında bulunan temel 
etrafında dun de tetkikler yapılmış
tır. 

doğrusu... . 
Deyişim, onu şaşırtmış ve sinirlen· 

dirmişti. Merdivenden inemedi, ol· 
duğu yerde çakılmış gibi duruyor· 
du. Hırçınlığını gizlemiyen bir ses
le: 

- Ne demek istediğini anlamıyo· 
rum, d~di. 

Elimle işaret ettim: 
- Yanıma gel de, otur .. Anlata· 

yım. 

Kaşlarını çattı, topuklarını yere 
vurdu: 

- Ben, manyerden hoşlanmam. 
- Hayır! Manye yapmıyorum. Ya 

nıma gel, anlatayım. 
Kadrive, dik dik bakıyordu: 
- Çabuk söyle. 
Kollarımr, koltuğun kenarlarından 

sarkıttım, alay eder gibi keaik kesik 
gülüyordum: 

- Vah, sevgilim ... Çok mu sinir· 
lcndin .•. Fakat sana, bir şey söyliye
yim mi, sana, hiddet de yara§mıyor .. 

Kadriye, yumruklarını sıktı, hü· 
cum eder gibi Uzcrime yürüdü, kısık 
kısık haykırdı: 

- Bugün, sana, ne oldu? Ne de· 
mek istiyorsun? 

Elimle oturmasını işaret ediyor· 
dum: 

nalı manalı : 
- Beğenmedim! ı 
Ve hele: 
- Senin ıckana yaraştıramaaım 

-Bana, bir ey olduğu yok .. Ne· 
dense, bugün sen, sinirlisin. Halbu· 
ki hiddetlenecek, sinirlenecek bir 
ey göremiyorum. 

i\senıı:, "' ...... 

HAKYERLERIJ 

Sahte pasaport ve 
Hüviyet saklama 1 
Dünkü Son Posta casusluğundan 

cüphe edilen Malhas isminde bir er -
meni genci hakkında takibat yapıldı • 
ğını, birinci istintak hakimi Ramaza -
nın tahkikata el attığını yazıyordu. 

Bizim öğrendiğimize göre ortada 
sahte bir pasaport ve hüviyet gizleme 
meselesi vardır. 

Malhas; Atina elçi iğinden Koço a
dına a ıdığı bir pasaportla buraya geldi 
ğini söylemektedir. Malhas. birinci is
tintakça sorguya çekildikten sonra 
serbest bırakılmışsa da hakkında araş
t·rmalara devam eolunmaktadır. 

* Fatma isminde bir kadını ölümle 
tehdit etmekten suclu Dursunun mu
hakemesine dün birlnci cezada devam 
edildi. Emine, Keziban, Havva şahit 
olarak dinlendiler. Şahitlerden Emine 
Fatmanın kızı. diğerleri de yakın ak • 
rabasından olduklarını ıöyledi" er. 

Şahit Keziban, ölümle tehdit edilen 
Patma değil, Fatmamn kızı Emine ol 
duğunu söyledi. Mahkeme, evrakın 
tetkiki için başka güne kaldı. 

* Eski dava vekillerinden Karabet, 
Beyoğlunda Femina fotoğrafhanesi sa 
hibi Vahan Bo nakyan aleyhine bir 
hakaret davası açmıştır. 

Davaya, dün üçlincü cezada bakıl
dı. Suçlu Vahan, davacıyı şahsen ta -
n_ımadığını söyledi. Duruşma. şahitle
rın çağrılması için ba§ka güne kaldı. 

• Satmak üzere bulundurduğu mü
him mikdarda esrarla beraber yakala 
nan Mahmutla ar' adaşlarının duruş· 
ması 9 uncu ihtisas mahkemesinde bi
tirilmiştir. 

Mahmut, bir sene 4 ay hapise. 253 
bin küsur lira ağır para cezası öde -
meğe mahkum olmuıtur. · Esrarları 
bahçelerinde saklayan lvan, Vangel 
ve ~ orgiyefin de birer sene ikişCT ay 
hapıse konulmalanna 31 bin 90 lira 
para cezası ödemelerine karar veril -
miştir. Mahmuda bilerek yardım etti 
ği anlaşılan Aptullah. altı ay hapise. 
147 bin lira para cezası ödemeğe mah 
kum olmu tur. Bu işte ilgileri görül • 
miyen Salih ile Mehmet de beraet et· 
mişlerdir. 

Adliyede tatil başladı 
Adliye, bugünden itibaren tatile 

başlamı§tır. Tatil müddetince, birinci, 
ildnci ceza. ikinci' ticar.ct ikinc.Lhl~ 
kü'k, e Sultan:ınmct bır ncı sulh ce-
za mahkemeleri' nl>betçi kalacaklar ~ 
dır. Ağır ~eza mahkemesinin İ§lerini 
ikinci ceza üzerine almıştır. 

Münhal Merkez 
memurlukları 

lstanbulda münhat kalan merkez 
memurluklarına birinci komiserler -
de,, imtihana girip te muvaffak o • 
!anlar sırası ile atanacaklardır. 

Tramvay sosyetesi hesabana 
yapılan yollar 

Tramvay osyeteainin, tramvayın 
geçtiği yolları tamire meobur bulun· 
duğu halde bu isi istenilen şekilde 
yapmadığını yazmıştık. Bu hususta 
kazaları dahilinde tamire muhtaç yol 
ları tamir ettirerek parasını sosye
t~d~n almaları için il~ebaylıklara bil
dırıldiğinden şehrimiz dahilinde fa. 
a1iyete başlanmıştır. Bu cümleden 
olarak Topkapı yolunun tamirine de 
süratle devam olunmaktadır. Florya 
yolu üzerinde olduğu için bu yolun 
tamirine önem verilmektedir. Bele -
diye yakında Saraçhanebaşı ve Sa
matya yollarını da tamire ba!laya -
caktır. 

Benim soğukkanlılığım, onu büs· 
bütün kızdırıyordu, hırçın hırçın ba
ğırdı: 

- Alay etmekten seni menediyo
rum. 

. Ağır ağır aya~a kalktım, onun çe· 
kılmesine vakit bırakmadım, bilekle· 
rinden hızla yakaladım: 

- Otur. 
Çırpındı, canı acımıı gibi bir çığ

lık kopardı: 
.- Bırak ... Çekil yanımdan .. İste· 

mıyorum ... 
Onu, koltuğuna zorla oturttum: 
- Üzme, kendi!Ji ... 

. Çırpınmadı, hiddeti geçmiş gibiy
dı; yalnız:, bana, icten bir homurda· 
nışla hain hain bakıyordu. 

Ben de karşısına oturmuştum, tat· 
b bir sesle söylüyordum: 

- Neden kızdın? Neye alındın? 
~vvehi, fikrimi yanlış anladın, sevgi· 
hm 1 O, tamamiyle, senin lehine bir 
nükte idi. 

Merakla gözlerini açıp kapıyordu: 
- Neden lehime oluyormuş? ... 
- Şüphesiz:, lehine ... Senin, hiç 

ihtiyarlamıyacağını, senin, kalbin ve 
duyguların gibi ebedi bir gençlikle 
yaşıyacağma bende bir iman var. 
Halbuki hizim gibi faniler, ebediliğe 
ayak uyduramazlar. 
Omuzlarını kaldırdı: 
- lltifat ta olsa, ho~uma gitmedi ... 

Sofuk .. , 

o\anıann 

Doktorların kazanç 
Vergileri 

Dün, Etibba odası idare heyeti 
toplanmış ve 3 saat süren toplantıda 
doktorların sınıflara taksimi işi ile 
uğra mı tır. Şimdiye kadar idare he
yeti, Hocapaşa, Eminönü, Sirkeci, 
Küçükpazar, Aksaray, Fatih ve Eyüp 
maliye tahakkuk dairelerinden gön
derilen esami üzerinde oda azasile 
bunlara mümasil meslek erbabmın 
sınıflara ayrılma'larını başarmıştır. 
Sınıflarını taayyün eden doktorların 
adedi 300 dür. Dün, Beyoğlu mınta
kasına dahil olan doktorların isimli 
cetvelleri gelmiştir. Müteakıp içti
malarda onlar da tetkik edilecektir. 
Üsküdar, Beyoğlu tahakkuk müdür· 
Jüklerinin verdikleri listelerin tetki
ki bir ay sürecektir. 

Oda idare heyeti, 23 temmuz salı 
günü tekrar toplanacak ve yeni gelen 
cetveller üzerinde tetkikat yapacak
tır. Doktorların hangi sınıflara ay· 
rıldığmın kendilerine maliye tahak
kuk daireleri bildireceği gibi ayrıca 
oda idare heyeti de tebligat yapa r 
caktır. 

Yerli mallar sergisinde 
lran büyük elçisi 

Dün akşama kadar yerli mallar 
sergisini 30 bin kişi gezmiştir. tra
nm Ankara büyük elçisi Sadık Han 
da dün sabah sergiyi gezm;ş, birçok 
eşya satın almıstır. Sadık H:a.n sergi 
hakkındaki düşüncelerini şöyle an -
}atmıştır: 

"- Ulusal endüstri birliğinin ge· 
5en yılki aergisini gönnüştlim. İkisi 
arasında büyük farklar vardır. Bu 
seneki sergi, malların gösteriliş ve 
teşhir tarzı bakımından çok üstün • 
dür. Üzerinde çok durulmuş ve öze· 
nilmiş pavyonlar vardır. Türk endüs· 
trisinin genişleyiş yolu da sergide 
kolaylıkla görülmektedir.,, 

Serginin açılması halka eğlen~e 

imkanını da vermiştir. Sergi bahçe· 
sinde Şehir Bandosu ve sergi radyo· 
su da güzel Pcarçalar çaldığı için ge· 
zenler iyi saatler geçirebilmektedir. 
Bu seneki serginin 21 de kapanması, 
saat 21 e kadar dükkanlarını açık tu· 
tan birçok kimıelerin ziyaretlerıne 

imkan vermemektedir. Sergi bahçe
sinin saat 21 c kadar açık bulundu
ru.lm.ası pı:rgLkomitcainiien isten • 
.ımtq•· 

Başbakan l met ı n6nU, Sergi ko· 
mitesine bir telyazısı göndererek mu 
vaffakiyet temennilerini bildirmiş -
!erdir. 

Kadıköy - Haydarpaşa 
iskelesi 

Köprüde şimdiki Kadıköy iskelesi 
nin yerine yapılacak olan modern is· 
kele projesinin, belediye fen heyeti 
tarafından yapılan tetkiki bitmiş ve 
proje tasdik edilmiştir. 

Projeye gör~ hazırlıklarda bulun-
. ması için. proje Havuzlar fabrikası
na verilmiştir. İskele için Avrupaya 
sipari edilen malzeme afuatos baş
larında şehrimize gelecek ve ağus : 
tos sonlarına doğru da iskelenin ya· 
pılmasına başlanacaktır. 

lık okul kadroları hazırlandı 
llk okul kadrosu hazırlıklarına 

başlanmıştır. Sıhhi sebepler doJayı
sile bulundukları rnekteıplerden baş· 
ka okulla~a nakletmek istiyen öğret
menler dırektörlüğe müracaatta bu
lunmuşlardır. Bunların bir listesi çı· 
karılarak_ Bakanlığa gönderilmiştir. 
Kadro agustos başında bitmiş ola • 
caktır. 

- Ol~bilir. Ben de sıcaklığını id
dia etmıyorum. Dü Uncem böyle ... 
Bundan bu kadar alınışına önce şaş
tım ve sonra ... 

Kadriye, doğrulmu§tu. a~zımm içi· 
ne bakıyordu: 

- Peki, sonra? 
Boynumu büktüm: 
- Sonra da, bunu, bır oanane san

dım. 
- Ne bahanesi? 

. - Qücenmiyeceğini vaadet,söyliye 
yım. 

Başmr geriye itti: 
- ~ayır, gücenmiyeceğim! 
Ellerını tutmak istedim, çekildi: 
- Söyle ... 
- Bunu ben, bir ayrılma bahanesi 

andım. 
Bıini alnına vurdu: 
- Anladım ... 
Dişlerini gıcırdatıyordu: 
- Ah. ne i~in çürük, ne resat 

adamsın! 

- Bilmiyorum ... Bana bahane an· 
yorsun gibi geldi... Beğenmedim, 
deyişim de, senin bu kadar saçma bir 
bahane arayıp bulacağını aklıma sığ
dıramadım. Ve zekana yaraştrrama· 
dığım da bu, idi. 

Kadriye. yüzüme dikkatli dikkatli 
baktı, akrak bir kahkaha kopardı ve 
kollarını uzattı, iki elile başımı tuttu, 
ok ar gibi sarstı, sarstı: 

- Vah, sevgilim, ne garip kurun· 

KUÇUK HABERLER 

:(.. Kültür direktörlüğü okul direk· 
törlerine yaptığı bir yayımda şehri
mize gelecek olan yabancı talebelerin 
iyi konuk edilmesini bildirmiştir. 

* Çocukları Esirgeme kurumu Emi 
nönü mıntakasın<la 3000 çocuğun diş 
lerini yakında muayene edecektir. 
Dişleri bozuk görülen çocuklar te
davi edileceklerdir. 

~ Belediye memurin kooperatifi 
önümüzdeki pazartesi günü üyeleri
ne hisse dağıtacaktır. 

* Halı antreposu ücretlerinin pa
halı olmadığını gözden geçiren ko· 
misyon dün de Tecim ve Endüstri 
odasında toplanmış, görüsmelerine 
devam etmiştir. ~ 

* Takas yolsuzluğu evrakı üzerin· 
deki tetkikler, sekizinci ihtisas 
müddei umumiliğince bitirilmek ü
zeredir. Evrakın gelecek hafta için
de mahkemeye verileceği umulmak
tadır. 

* İstanbul ilbay muavinliğine, İç 
bakanlığı şube şeflerinden Hüdainin 
getirilmesi tahakkuk etmiş gibidir. 
Hüdai İstanbul mektupçuluğunda ve 
Sarıyer kaymakamlığında bulunmuş
tur. 
* İlbaylık tarafından her yrl tertip 

olunan at koşularına 28 temmuzda 
Veliefendi çayırında başlanacaktır. 
Bu yıl koşu programı zengindir. 
* Finans bakanlığı tetkik bürosu 

üyelerinden müfettiş İsmail Hakkı 
şehrimize gelmiştir. Kazanç kanunu· 
nun tatbikatını tetkik etmektedir. 
Tetkik bürosu şefi Cezmi de on gü
ne kadar lstanbula gelecektir. 

Ayrıca mütehaessıslar da tetkikle
rine devam etmektedirler. Kendileri 
vergi ve tahsillerine ait bir takım 
dosyalar istemişler ve verilmiştir. 
. * Yenikapı haltinde geçen hafta 

bır manevra hatası yüzünden vukua
gelen tren kazası üzerinde tahkikata 
devam olunmaktadır. Bir iki güne 
kadar suçlular tayin edilebilecek· 
tir. Müfettişlerin verecekleri rapora 
göre Şark demiryollarr idaresi kaza 
mesullerini tecziye edecektir. 

••· Ssmııun "iiba7lwğ11ul atanan Fuat 
Toksal, dün Ankara vapurile yeni 
vazifesi başına gitmiştir. 
* Dün sabah AvrUJ>adan gelen eks

p:es treni, BAulgaristından geçerken 
h•r ıt.:lDl'W'tıttn r;a••-....__...;_w _____ _ 

den, bir &aat rötar x_.a.,pmı tu~ 
Sivilingrad'ta bir v~gonun tekerlek 

vidaları gevıemiş ve tekerleğin fır
lamak üzere olduğu görülmüştür. Bo 
zuk vagon Bulgaristanda bırakılmış· 
tır. 

* Ye ilköy Tohum İslah Enstitü· 
sü şefi Zeki Akkoyunlu, İnhisarlar 
iatıfa mütehaısıslığına atanmıştı.r. 
Zeki Akkoyunlu, yeni vazifesine dün 
başlamıştır. 

* Alemdar nahiyesinde emniyet 
merkezi olarak kullanılan bina, ol -
dukça haraptır. Öğrendiğimize gö· 
re, bu bina satılacak ve Alemdar na
hiyesi poliai ba ka bir yere yerleşti
rilecektir. 
* Şehrimizde bulunan liselerin as

keri kamp müddetleri bitmiş ve kamp 
larda bulunanlar dün mekteplerine 
dönmüşlerdir. 

* Çocuk Esirgeme Kurumu Kadı· 
köy Kolu, bu akşam saat 21 de Fe
nerde Belvü bahcesinde Kurum men
faatine bir kır balosu verecektir. 
* Kızılayın İstanbul Şutiesi idare 

heyeti, Kızılay haftası münasebetile 
yazılan i.iye cetvellerini tetkik etmek 
için toplanmışsa da bu incelemelerin 
arkasını atamamı tır. Hafta içinde 
yazılan üye cetvellerini tetkik etmek 
göndermiyen kollardan bunların is-

tuların var... Sana, bir an darılmış· 
tım. Fakat hemen affedivermiştim. 
Yalnız, benim gidişimi soğukkanlılık· 
la, hatta alay ederek karşılayışm, si
nirlerimi fena halde bozdu. 

Başımı bıraktı, koltuğa yaslandı: 
- Neler kurmuşsun, sevgilim ... Ha

yır 1 Senden ayrılacak olsam, ayrıl· 
mağı düşünsem, hiç tereddüt etmem. 

- Bana, o kadar az ehemmiyet ve· 
riyorsun, demek l 

Artık gülmüyordu: 
- Sen de beni yanlış anlama ... Sa. 

na, ehemmiyet vermeyişimden değil, 
seni, iyi tanıdığım için ... Senden. ay. 
rılmak istediğim dakikada otomobili
me biner, gidiverirdim. Senin. beni 
takip etmiyeceğinden eminim. Hatta 
bu otelde, eni bırakıp gidecek olsam, 
senin, bana ait eşyaları otelciye tcs· 
lim edip, Istanbul'a ineceğine de 
eminim. Günün birinde karşılaşacak 
olsak, senin, bana bir gey aonnıyaca. 
ğına da eminim. Eğer ben, selam ve· 
rirsem, benim seUl.mımı alacağına ve 
ıselam vermezsem, beni tanımamazlı
ğa geleceğine de eminim ... ikimizi 
tanımryan bir mecliste, bizi biribiri· 
mize takdim edecek olsalar, sen, hiç 
ciddiyetini bozmadan. benimle yeni 
tanışıyormuşsur. gibi hareket edeceği
ne de eminim. 

Bunu, bir iltifat mı, yoksa alay mı 
farzetmeliydim? Kafamı işletip bir ka
rar vermek tc istemiyordum. Sadece 

Saha Aramıya 
Devam Ediliyor 

Sovyet mütehassıs: 
tarın dünkü tetkiklerı 
Şehrimizde bulunan Sovyct uçB: 

mütehassısları Anohin ve Roman~: 
uçuşların C safhaları için saha a u· 
malarına devam etmektedirler. ft1dc 
tehassıslar, yelkenli uçuş yerleri de 
aramaktadırlar. Yapılan tetkikler 'b 
Kayışdağmın şimaline mütevec~ı 
ccpheıinin bu uçuşlara müsait ol 11 

ğu görülmüştür. c· 
C safhası için İstanbul ve Çekı11 

ce civarlarında elverişli saha bulun~ 
mamıştır. Mütehassıslar dün J{a)'!ı 
dağından başka Göztepedeki Ve~ . 
uçuş meydanlığını gezmişler, ;1 
kacık ve Sarıgazi taraflarında 
araştırma yapmı lardır. • 

Bundan sonra bu gibi arazi ve. ~I' 
baların yerlerini kolayca tayin !~1 t 
evvela tayyare ile havadan tetkı a. 
yapılması ve sonra mahallen bu arıı11 
zinin tesbiti kararlaştırılmıştır ... ». 
hususta icap eden makamların ~usarı 
adesi istenmiştir. Bu izin verildıkte 
sonra ıaha tetkikleri evvela uçaklır· 
la yapılacaktır. 

Taksim bahçesi pahalı 
Taksim bahçesinin pahalılığınd~ıı 

şikayet devam ediyor. Bahçeye gır· 
mek için iki antre, bir konsomas)'011 

alınmakta ve bunların top yekurıll 
bir kişi için yüz elli kuruşu bulınak· 
tadır. Belediye, ya ikinci clntre pa· 
rasını ve yahut ta konsomasyorııı 
kaldırmağa karar vermiştir. Bah~c· 
nin yeniden yapılacak olan fiyat Jı~· 
tesi buna göre tanzim ve tasdik cdı• 
lecektir. 

Zelzele 
lstanhul, 19 A.A. - İstanbul rı" 

sathanesi bugün ıaat üçü bir dakiJ;a 
57 saniye ge~e şiddetli bir yer sar· 
sıntıaı kaydetmi§tir. . 

Ust merkezi htanbuldan 9200 ıw 
lometrc mesafede bulunduğundan 
Japonyada olduğu tahmin edilmeli· 
tedir. 

Y Uzma yarışla re 
Denizcilik heyetinden: 
l - Denizcilik federasyonu tetısı· 

bi üzerine yüzme yarışları 2 günde 
yapılması kararlaştırılmıştır. ·ı. 

2 - Mıntakamız ilk yüzme te§v-ı. 
müsabakaJarı 20/ 21-7-935 cumarteS1• 

pazar günleri Moda yüzme havuır:ı.ııı· 
da ~~a! 14 de .xaf!l~aktır: 
gelme)cıjni _dileriz, .. 

Ahmet Fetgeri baş hakem, Rıza Sil 
eri hakem. Zeki hakem, Hikmet 51.1· 
leyman hakem, Fuat Rü tli hake111t 
Ekrem Rüştü hakem, Ali Rıza hakeııı 
Makroker kronemetre, Nadolski krO" 
nemetre, Alekundr kronemetre, şa· 
zi Tezcan mlisabaka katibi, 1bF'" 
yazgan. 

" O ,, sergisi 
"D,, grupunun sergisi Ş~hir tiyat• 

rosunun operet kısmı olan eski frarı: 
sız tiyatrosunda bugün saat 17 de il 
!;;ılacaktır. 

=================~ 
• o;itı 

tenmesi kararlaştırılmış ve bu ı, • 
başarılması için 13 ağustoa per§e~. 
be günü saat 15 te bir toplantı yaP1 

ması onanmıştır. 

* Çocuk Esirgeme kurumu ı-0:: 
gresinde tetkik ve tasdik olunan le r• 
za kolları bütçeleri dün kaza ın' 
kezlerine gönderilmiştir. I• 
* J;I~va kurumu merk:zi, kaza Jc011, ları ıçın hazırlattığı krıstal levha~c• 

rı dün kaza merkezlerine gönderıtl' 
tir. 

* Sü bakanlığı baytarlık işleri ~~~ 
kanı general Sadettin Savgan,.. ur· 
akşamki trenle Ankaraya dönmu~ 

sordum: ? 
- Neye bu kadar emin c.tı.ıyors~. 
Kadriye, kurnaz kurnaz gülOY0 

du: dJ~' 
- Ben, insanları tanırım, ark8ô ,Je 

Sen, korkulmıyacak adamsın. 'e~ 
zannediyorum ki, düşmanlığın da P 
tehlikeli olmayacak 1 • 

Gözlerimi kapadım, gülümsed1~j .. 
- Bunda biraz yanılıyorsun gı 
- Neden? 'el•'' 
- Düşmanlığım biraz tehli~ellJ1'p 
Uykudan uyanmış gibi ııl~ 

doğruldu: 
- Hiç affetmez misin? 
- Düşmanlığın şekline göre·• 
- Anlayorum. 
- Ve hiç unutmam! (.el 
Kadriye. kollarını kavuşturdı.1· 

lerini kısarak baktı: . ·ııı-
- Oyle i e, enden korkabitırı 1'· 
- Hayır 1 Senin için tehlike ~ tıl 
Genç kadın, gUlecekti, gülıne ' 

tuk tutuk 60rdu: a t6 
- Yoksa, bana, düşman oımd 

nezzül etmiyor musun? arıı"" 
- Hayır ..• Yine yanlış ınl ııer 

Ben, dost diye bağlandıklarıf118•, el 
hangi vesile ve bahane ile oıur~ııe 
sun, düşman olamam Eğer doS\ ,.Jt1I 
diklerim, dost diye bağlandı!< ;a~ ' 
bana fenalık ederlerse, bana gô ' 
man olurlarsa, onları kalbimde 11ııt ' merim. Bütün kinim, uzvunı. 011ıır, 
kanh~mı. ıfüsmanlığım budur rJ 

(Arkası va 
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BiR TAMiM 

Başka Yerlerde iş Alan 
Öğretmenler 

[HUSUSI MUHABlRIMIZ BiLDiRiYOR] 
Ankara, 19 

T A N===================== 3 

GENE EKMEK MESELESi 

Şehirde iki Buçuk Ayhk 
Stok Buğday Var 
Buğday fiyattan niçin durmadan yükse
liyor, fiyatlar heo böyle gidecek mi ? 

Buğday ve un piyasası, uf~k _tefek 
yükseliş ve inişlere rağmen ıstıkrar
lı sayılan bir durumda bulunuyor. 
Birkaç gün önceye nazaran farklı 
olmıyan dünkü satışlar, fiyatları ye· 
niden düşürecek bir değişme göster
memi tir. Yumusak buğdaylar 7 ku
ruş 12,5 para ile 7 kuruş 25 para ara
sında muamele görmüştür. Sert buğ
daylar 4 kuruş 30 paradan 5 kuruşa 
kadar satılmıştır. Anadol.ıdan 13 
vagon. Trakyadan 4 vagon. limanlar
dan da 137 ton bugday gelmiştir. 

Buğday fiyatları niçin yük· 
seldi, sebepleri nedir ? 

SEN DE HAKLiSiN ! 
htanbul gazetelerini biribfrine diı· 

,üren bir hadiıe ?ldu .. Bir akıam ga· 
cteıi tramvay ıırketınden alınacak 
mayon lira ile lstanbulda bir haı • 

.ane yapılma11nı teklif etti. Doktor• 
lara da ıordu. Tabii bütün doktorlar 
bu fikre taraftar çıktılar. Bir diğeT 
gazete bu fikri ciddi bulmadı. Yol için 
verilmit para haıt1tneye .gitmez. 
dedi .. Hatta bizim TAN bile ııe ka • 
ntlı. Böylece daha ortada para yok· 
ken biribir:imizle çekiımeye de baıla
dık. 

Bu gazeteleri ayn ayn okudul<ça 
herbirinc hak vennemek elden ıel· 

miyor. Bu ne gibidir?. 
Vaktile Naareddin HOCA ShTihiıar 

da kadıya vekalet ediyonnuı. iki k~
ıi gelmit'er. Bir:ibirinden davacı .. Bı· 
riıi davasını anlatmıf. Hoca ona: 

- Haklısın, demit• 

İlk oKul ö ğ r c t m c ~ 1 e r i n i n yet!ştikleri w okulların 
cinsine göre k e n d i 1 c r ı n e d e v l e t ı n baktıgı her yıl 
icin bir veya bir buçuk yıl mecburi hizmet görmeleri kanun ~e
rcginden iken, bunlardan bir kısmının borçlarını ödemeden ış· 
leri başından çekildikleri ve mali ilişikleri olmadığı rolun~a ~.!: 
dıklan mazbatalar üzerine kendilerine dairelerde ~ş vc~ıldıgı 
anlaşılmıştır. Bu memurlara başka dairelerde işi verılmesı bun: 
lar hakkında takibi de güçleştirdiğinden bündan sonra rcsrnı 2 oo D .. •• 
dairelere alınacak öğretmenlerin ellerinde mazb__ata da olsa rta~ onum e 
malanndan. önce duru?llarınm Kültür Bakanhgmdan soru ma K d T k 
Si bütün datrelere tamım olunmuştur. a ar O p r a 

Hattına Gidiyor Verilecek 

Geçen yılın bu aylarında buğday 
ve un fiyatlarında önemli bir değişik· 
lik görülmediği halde, piyasadaki 
son yükselişlerin neden ileri geldiği 
etraflı şekilde gözden geçirilmiştir. 
Salahiyettar bir zat bu resmi tetkik
lerin vardıgı sonucu dün bir muhar
ririmize şöyle anlatmıştır: 

r 'd' k" bugvday piyasasını bir ge ışı ır ı. • 2 kuruş yıl önceye nazaran vasatı 
1 

• 
yükseltmiş, ekmek narhı ona uyu a 
rak 2 kuruş arttırılmıştır. 

Jkinciıi de anlatmıf, ona da: 
- Hakl111n, demiı .. 
Hocamı. kan11 da orada imiı. Ko

casına: 

Ayol efendi! Hiçbir davada iki 
taraf da haklı olur mu? Bu na11l hu~ 
küm? .. 

Çetin kaya Aydın 
• . . . b"ld' ·yor) - Bayındır ~ 

Ankara, 19 (Hususa muhabırımız 1 ırı lmadı w 1 takdir • 
lık Bakanı Ali Çctinkaya yarı~ ~~şanı, ~an ha~eket ede • 
de pazar günü Aydın hattını tetkık ıçın bura 
cektir. 

Muamele Vergisinde Matrah 
• habirimiz bildiriyor) - Sınai mü -

Ankara, 19 (Hususı m~ . h olan satış kıymeti ile 
1 · ı vergısıne matra csscse erın muame. e . . b kalann yaptıkları muame-

h .. ı·· · t şırketlcrının ve an er tur u sı~or a . . f iz iskonto gibi her ne nam ile 
leler dolayısıle prım, komısyon, a . ' h kk k · ·ı 

ıd kl n Paralar üzerınden ta a u ettırı en mu-
olursa olsun a r a ·ı ·· ·a ı d w . · ca hesap edilmek suretı e muşterı en a ın ıgı 
amele vergısı, ayrı .. · ı · · 
ta:kd. d 1 n bu vergilerin muessesenın muame e vergısı, 

ır e, a ına .. 'd 1 d w kd' d 1 
h edilmek suretilc muşterı en a ın ıgı ta ır e, a ı-

aynca esap . ı · · h · 
:ı.. gilerin müessesenın muame c vergısı matra ına ıt -

nan 'uu ver . B k l w k"k . b .. 
h 1 d ·ı· edilmiyeceğini f ınans a an ıgı tet ı etmış ve umu-

a e 1 ıp · · ·ı ·· ·ı d ld kl 
C ıcrin muamele vcrgısı namı ı c muşterı er en a ı arı 
ssese 'th 1 a·ı . ı· ld' w. k n vergi matrahına ı a c ı mcsı azımge ıgınc arar 

~=~~tir. Bakanlık bu kararını alakalı makamlara bi11irmi~ -

tir. 

Adisababa Masla hatg üza rl ığı 
Ankar~ 19 ~Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Adisaba • 

ba maslahatgüzarlığına atanan Nizameddin Dış Bakan -
Irkla temaslarını bitirerek bu akşam 1stanbula gitmiştir. ls -

- ,.. • • - ... A - • _ .......... -."6•• U\,11.l.lı 0. ) \..'ll •••-•••M• 1, ....,,: • ., ... lıu. 

reket edecektir. İleride Adisababa maslahatgüzarlığına 1ü -
zumu kadar sekreter de gönderilecektir. 

On Üç Genç Tarımcımız 
Dün Diploma Aldılar 

Okul direktörü yemekte söylevini veriyo 

Dun Halkalı Ziraat mektebinde bu 
yılın mezunları tercfine bir şölen 
verıldı ve diplomaları, hazır bulunan 
hocaları huzurunda dağıtıldı. Mek· 
tep dırektorü Muzaffer mezunlara 
hayat yolunda muvaffakiyetler için 
bırkaç soz: soyledı. Mezunlardan Bah 
tı Hamdı de butun arkadaşları adı
na o retmenlerıne karşı aaygılarını 
• nlatan guzel sozler soyledi ve: 

"Ataturkun kurdugu genç Tiırk 
ıınırları ıçinde payımıza diışenleri 

Habeşistan 

yapacak, memleket tarımını yüksel· 
teceğiz . ., dedi. 

Mektepten mezun olanlar 13 kişi
dir. Bunların herbiri ayrı ayrı mes
leki bilgi ihtisas etmişlerdir. 

Bunlardan İrfan, Semih, tarla zira
ati, Bahri Hamdi, Muhittin, zootek
ni, Abdurrahman, İsmail, şarapçılık, 
bagcılık, Enver, Fethi, Ahmet. çi
çekçılik, Haydar, sebzecilik, Doğan 
arıcılık. Abdiılkadir, Cavit meyvacı
hk branşlarındandır. 

Harbe Hazır 
[Baş tarafı 1 incideJ 

beş ı v rı demışur ki: 
- Bunu harp meydanında görece· 

cız. Her zaman sopası büyük olan ka 
zanmaz A Hah her vakit kalabalık 
lııburla;la beraber değildir. 

llabe Ji i yar. gorüşmcnin aonun
da, Avrupa devletlen er veya geç 
bu işe karı~ zlar~a buna. acı acı 
te ssuf edeceklerını soy1emıı ve de-
rnıştır ki: • 

- Eger İtalya Habcşıstanı ele 
çırir c, bu durum. Afrikada, hı! 
ıa Mısırda cıddı akısler yapıca 

yanın. İtalyan - Habe anlaşmazlığı
nın etraflı olarak gorüşülmesinl ka
bul edeceğini ummaktadır. 
Dol)u Afrikasanda vaziyet 

Roma. 19 A.A. - Mus~lini, !tal: 
yanın doğu Afrikuındakı komıserı 
general Debon'un al~ı. aylık raporu
na verdiği cevapta, butun kmav alan
larına elde cttıği başarığlardan dola
yı tebrik etmekte ve gerek kendi ge
rek butün memleket adına generale 
t ekkürlerini bildirmektedir. 

[HUSUSi MUHABiRiMiZ 
BlLDlRlYOR] 

Ankara. 19 
Finans Bakanlığı defterdarlıklara 

bir tamim göndererek toprağa muh· 
taç çiftçilere toprak dağıtılırken 
1341 yılı bütçe kanununun A · fık
rası hükmünün kaldırılmı olması 
dolayısile, arttırma, eksiltme ve iha
le kanununun 56 ıncı maddesi hük -
müniın tatbik edilmesini bildirmiş -
tir. 56 ıncı madde hükmüne göre, o
turdukları köy ve kasabalar içinde 
veya yakınında hiç arazisi olmıyan 
veya tasarruflarındaki arazi 200 dö
nümden az bulunan ve bizzat ziraat 
ile müştagil çiftçilere bedeli taksit
le almmak üzere 200 dönume kadar 
milli araziden verilecektir. 

Pul satlşları 
Ankara, 19 (Huıusi muhabirimiz 

bildiriyor) - Pul satışlarile beyie 
aidatı hakkında Finans Bakanlığının 
defterdarlıklardan bazı malumat is
tediğini evvelce bildirmiştir. Öğren
diğime göre, Bakanlık pul satışı ta
limatnamesini değiştircmek tasavvu
rundadır. Kimlerin pul satabilecek
leri yeniden tesbit olunacak ve bir 
ihtimale göre, bayilere verilen ko • 
misyon nisbetleri indirilecektir. 

1 l!&'\.L• 

Somali için : altışar, onbagı 7, 
çavu' 8 liret. 
Habe, dı' i•leri bakanınen 

bir telgrafl 
Haber gazetesi, dün Habeş impa· 

ratoruna bir telgraf çektiğinı ve tel
grafa Habeş dış işleri bakanının şu 
cevabı verdiğini yazınaktadır: 

Adisababa, 18 - İmparator haz
retlerine çektiğiniz telgraf alındı. 
Habeşistan - İtalya ihtilafı etra • 

fında beyanat aayılabilecek olan v~ 
bugün parıamentoda aöyliyeceklerı 
diyevin esaslarını teşkil eden notla· 
rı gazetenize bildirmek için bana sa· 
Jahiyet verdiler. 
İmparator hazretlerinin diyev esas 

larını bildiriyorum: 
"İtalya yurdumuza karşı tam kırk 

aenedcnberi hücum i tekleri besle • 
mektedir. Bu ıstekler bugün daha fa· 
al ve daha açık bir şekil almış bulu· 
nuyorlar. 

Ilkkinunun S inde Ualual'de çıkan 
ilk hadise doğrudan doğruya Habeş 
topraklarına kat§ı l tal yan toprakla· 
rından yapılan bir hücumdu. Bu ha· 
disede ltalyanlar arsıulusal komıs -
yon maiyetindekı Habeş muhafızla· 
rı?a hücum etmişlerdi, Açıktan açığa 
hucuma ugramış olduğumuza rağmen 
ıhtıl ın barış yolile halledilmesinı 
isted 

1 2 
be ı l kar ı ebedi dostluk ve 
rı vadetmiş oldugundan, İtalyayı bu 
anla ma altındaki imzasına riayet et· 
tirmek için ikincıkanı,ın ve mart ay· 
larında Uluslar Kurumuna muracaat 
etmek mecburivetinde kaldık. 

Sarfettiğimiz. gayretler sayesinde 
hakem komisyonu teşkil edildi. Bu 
komisyonda Habeş olmıyan hakem· 
!er seçmekle dürüstlügumUzü gös
termiş olduk. 

İtalya bu komisyonun çalışmalan· 
nı durdurdu. Hakem komisyonun.da· 
ki İtalyan delegeleri ltalyada me • 
mur oldukları içın Ualual hakkında· 
ki Habeş noktai nazarlarını miına • 
kaşa etmek istemişlerdir. Çünkü bu 
meselede İtalyanın tamamen haksız 
oldugunu biliyorlardı. 

Bu durum karşısında üçüncü defa 
olarak Uluslar Kurumuna başvur· 
duk. 

Habeşistan, aamimiyetle bant iıti· 
yor. ve ihtilafı barış yolile diızclt • 
mek için sonuna kadar gayret aarfe· 
decektir. 

Fakat şayet hucuma uğrıyacak o· 
!ursa, Habe istan son adamına kadar 
kendim müdafaa edecektir. 

Uluslar sosyetesi 
Lon.dra 19 AA - Ögrenildığıne 

orc, ulu~lar sosyetesi kon eyınln 
ft'vk 1 de toplantı ı, 29 temmuzda 
) ,tı•l " ktır lngtlız çevrenlcn hal· 

Gündelikli asker 
Roma. 19.A.A. - Mussolini, ltal· 

yadan dogu Afrikasına nderilen 

Davamızın haklı oldugunu bildik· 
leri için mezhep farkı olmaksızın blİ 
tun Habeş tabaalan istiklalimizi ve 
imparatorluğumuzun miılki tamam· 
lıgını mild faa için birleşec klerdir. 

askerlerin gundelıklerını yle kes-
tırmı tir 

E ıt ıçın onb ı C:ı, çavuş Habe~ Dı~ l§leri Bakam 

"Yeni senenin bugday mahsulü 
miktar itibarile henüz rakamlanma· 
mıştır. Yani rekolte kati olarak belli 
değildir. Fakat genel durum, 1935 
bugdayının memleket ihtiyacını ta
mamen karşılayacagınr. hariçten mal 
almak mecburiyetinde kalmıyacağı -
mızı hemen yüzde 90 bir katiyetle 
göstermiştir. Bu, nihayet yeni mah
sulün eksiksiz ve normal olması de
mektir. Fakat geçen yılın istatistik
leri tetkik edilirse görülür ki, buğ -
day 1934 do fevkalade bereketli ve 
çok bol olmuştur. Piyasanın yükseli· 
şindeki birinci sebep budur. 

lstanbuldaki buğday stokuna ge· 
lince, geçen haftanın ietatistikleri 
İstanbulun bir haftalk vasati buğ
day stokunu 21,305 ton olarak gös
teriyor. Halbuki, geçen yılın ayni 
haftasındaki stok miktarı şudur: 
39.800 ton, arada 18 bin küsur ton
luk fark vardır. Bu fark, geçen sene 
dört aylık ekmek ihtiyacını karşıla
yacak kadar stok mal bulunan İstan
bulda bu yıl. 2,5 aylık ihtiyacı ka
patacak mal bulunması demektir. A· 
nadoludan ve Trakyadan hiç buğday 
gelmese. bugünün stoku 2.5 ay şehre 
yeter. İkinci sebep te budur. 

iki buçuk ay yetecek 
buğday stoku var 

Piyasanın niçin yükseldigini ara • 
tınTK"en. bır d , ı tanbula gelen mal 
r tarını tesbit etmek lbrmdrr. Me
lit:•a, geçen hafta içinde mevru· 
datın vasatisi 164 tondur. Halbuki, 
geçen yıl ayni hafta içinde vasati 
mevrudat, aşagı yukarı bir misli 
fazlasile 286 tondur. 

Yukarda da söyledigim gibi, hiç
bir suretle un ve buğday kifayetsiz
liği gibi bir vaziyet yoktur. Değişen 
şey, geçen yılın bereketi karşısında 
bu yıl mahsulünün normal olmasıdır. 
Ve bu bellibaşlr iiç sebebin bir araya 

BugUnkO durum 
köylUnUn lehinedir 

Yeni mahsul piyasaya çıkarılınca
fiyatların biraz kırılması, arz v~ t~: 
lep kaidesi icaplarındandır. Koylu, 
bugünkü piyasaya göre, malını. arzın 
fazlalığı karşısında fiyatlar ne kadar 
düşerse dü sün, iyi değerle sataca~
tır. Halbuki, geçen yılda olduğu gt· 
bi genel piyasanın düşük bulundu· 
ğ~ zamanlarda yeni mahsulün satı§a 
konulması fiyatları azdaha kırar, 
köylü daha az kar ~önir. Binaena· 
leyh, bug~?kiı du~um k.öylü.nün 
ve müstahsılın tamamıle lehınedır ... 

Ekmek narhı mese.esi 
Tecim ve zahire borsasındaki ka -

naate göre, buğdayın kiloda vasati 2 
kuruş yükselmesi, ekmek narhına o 
niabettc tesir etmiş, ekmeğin 9 ku· 
ruştan 11 kuruşa çıkmasını intaç et· 
miştir. Geçen ayın son h~ftasın.d~ 
buğday fiyatları en fazla yükscldığı 
sırada. narhın 11,5 kuru a çıkarılma
sı lazım gelirken, belediye, fiyatları 
ıı kuruşta bırakmıştır. Son günlerin 
fiyatlarında 13 paralık k~dar bir dü
süş vardır. Fakat. beledıve. bu 13 
~arayı, zammetmedigi 20 paraya mah 
sup etmiş, fiyatları 10,5 kuruşa ın · 
dirmemiştir. 

Borsa, yeni diişü !erde narhın 
derhal degi tirilmesi limmgeldiği 
kanaatindedir. 

Cezalandırılan flrınlar 
Diğer taraftan ekmr:. çeşnisinin 

bozuklugu devam ediyor. Belediye
nin aıkı kontroluna rağmen hili bir· 
çok fırınlar bozuk ekmek çrkamıak
tadır. Son birkaç giın içinde Fatih 
mıntakasında bu yüzden 7 fırın ka
patılmıştır. Ayrıca birçok fırınlar • 
dan 20 ile SO lira arasında para ce
zası alınmıştır. Fırınlar sulh hakim
lerinin tasdikinden sonra kapatıla
bilmektedir. 

CumurBaşkam için Alman. 
yadan Getirtilen Tren 

11111111 

Trenden bir vagon ve bir salonun ı'ç görünü~ü 

Cumur Başkanının r\lkubuna hu
susı olarak Almanyada yaptırılan 9 
vagondan murekkep tren şehrimize 
getirilmiştir. 
Atat~rkun memleketimize yapaca

fı gezılerde günlerce tıendc kalma
ları ihtimalı?e karşı çok esaslı terti· 
batı muhteva olan bu trenin tefriııa-

tı yakında tamamlRnacaktıı. 

Cumur Başkanının treninde çalı • 
ma, dinlenme, konferans salonları ol· 
duğu gibi bütun vagonlar arasında 

irtibatı uğlayan bir telefon da var
dır. Her vagon 21 metre uzunluğun
dadır, 

Deyince ona da dönmüı: 
- Kan! Sen de haklı11n, demiı. 
Hiçbir ıeyi olnuyan bir ıehre has· 

tane iıtiyenler de, yol iıtiyenleT de 
haklıdır. Lakin bunun için biribirini 
incitmeye ne haceti 

Ben de bu iki milyon liranın vaktile 
bir ıtadyuın inıaaına ıarfedi'meıini iı 
temiıtim. Şimdi ben de diğerlerini gay 
ri dddi mi bulayım? 

Bu iki fikrin ikiııini de 111.hileıtinne 
ye iki milyon lira yetiıir. Şöyle ki; 

Onümü ::!eki derı yılı Harbiye mek 
tebi Ankaraya gidiyor. O binRyı alıp 
bir milyon lira •ınfederek bir haata • 
ne yapmalı. Geri kalan bir milyon 
Jira ile de ıehrin yollımnı düzeltme i. 
Böylelikle iki ihtiyAç da karıılannuı 
olur. Belki bu fikri de gayri ciddi bu
lanlar olur. Ne yapalım, her yiğitin 
bir yoğurt yeyiıi VAr ... 

B. FELEK 

Japonyaya gönderılen 
mallar 

Ankara, 19 (Hususi muhlbirimiz 
bildiriyor) - Japonyaya gönderilen 
malların Japonyaya doğrudan dog • 
ruya ithal edildiğine dair Japon güm 
rüklerince tasdikli Türk m::nşc şa
hadetnamcsi getirilmiş mallara J a -
pon anla masr mer'i bulunacağı tari
he kadar taka talimatnamesınde ya· 
zıh altı aylık müddetin tatbik edil • 
memesi kararJaşmıştır. 

Finans mUateşarı geliyor 
Ankara, 19 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Finans Bakanlrğı mus
teşarı Faik Baysal, pazartesı don • 
mek üzere bu akşam lstanbula git • 
miştir. 

DiKKAT 
Şimdiye kadar yazılanların 

yanlrtlığı anlatılıyor 

MADMAZEL 
DOKTOR'un 
HAKiKi 
ESRARI? 

• 
YAKlnDA 

"TAn,, DA -
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Hiyanet, Düşman, İşgal Hep Birden Elele 
Vermişlerken Birde Çerkes Etem Belası Çıktı . 
Onlar yalnız bu düşünce ile kal

mıyor: bu işin bir komediden ibaret 
nldu,ırur·u da göstermeğe çalışıyorlar. 
1 .c Haringtonun son yazdığı belgc
d~ ve harbiye nazırı ile yaptığı mil· 
lakatta ikide bir tekrarladığı: " ... Be· 
nim bazı siyasal maksatlar arkasında 
koştuğuma dair, kaynaklarmI pek 
iyi bildigim alçakça telkinat ... ,, sözü 
ile gene iki üç defa: "Sizinle bir as· 
ker sıfatiyle konuşuyorum. Ben as
kerim. Askerlikten başka bir şeyle 
meşgul değilim .. Ben yalnız işgal et· 
tiğim bu illkenin baysallığrna ve ba· 
rışın çabuk gelmesine çalışıyorum .. ,, 
demesi, bu dedikodu ve düşüncele
rin tesirine yaslanmaktadır zannede
rim. 

Tam bu sıralardadır ki Pantikyanı 
tekrar iş başında görüyoru~. İlk .gü· 
nündenberi Muzafferi takıp ettıren 
Pantikyan nihayet onu gene sefahat 
yerlerinde vesika paralarını .. Ye~.ke~ 
yakalıyor, sahte cemiyet muhrunü, 
Muzafferin el yazılariyle yazılmış 
müsveddeleri, ve daha ba§ka vesika
lar bulup Haringtona veriyor. 

İggal kumandanı mahc.up oluyor. 
Hapisteki düzme suikastçıler çıkan
hyor ve Muzaffer bunların yerine 
hapse tıkılıyor. Bir müddet sonra da 
ağır surette ceza görmek üzere İs
tanbul polisine ve adliyesine teslim 
ediliyor. Muzafferin kendisine zabit 
süsü vererek İngilizlere sokulmuş 
<:>lduğunu ve bu vesikalan Sait Mol
la. Mehmet Ali ve benzerlerile bir
likte dilzmilş olduğunu bildiren ha
berler varsa da Muzafferin İstanbul 
polisine tesliminden sonraki hayatı 
ile hususi hayatı hakkında fazla eöz 
~öylemeğe lüzum görmüyorum. 
Çünkü gündelik polis vak'alapndan 

işgal kuvvetleri kumandam generaİJ 
Harington, ltalyan kuvvetleri ku
mandam genual Monpelli ile beraber 

farksız bir hikaye olacaktır. Bu per· 
deyi burada kapatalım. 

Hainler bahsini bitirmek için tam 
istiklal ordusunun içinden ~ıkan ve 
pek yakından ordunun can evine 
saldıran Çerkes Etemden de bahset
mek lazım mı? Bunu soruşum bah· 
setmemek için değil, Büyük söylev 
(nutuk) ta buna dair uzun tafsilat 
bulunduğundan dolayıdır. Buraya 
ancak hatıra kabilinden olmak üzere 
§U kısa bilgiyi koyuyorum: 

Birinci İnönü muharebesi devam 
ediyor. Ordumuz muharebeyi kazan
mak üzeredir. Tam bu sırada Kütah
yada bulunan Çerkes Etem öteye 
beriye yazdığı 29 birincikanun 336 

tarihli telgraf ve genelge (tamim) 
lerle Bilyilk Millet Meclisini tanı
madığını, oradan verilecek emirlere 
itaat etmiyeceğini bildirmiş ve kendi 
başına hareket etmeğc başlamıştı. 
Ordumuzun düzgün bir kurum ha
linde ilk muharebesi ve ilk muvaffa
kıyeti sırasında bu hareket her hal
de manasız değildi. Kütahyada istik
lal ordusunun kuvveti zayıftr. Alt
mış birinci fırkanın iki alayı ile top
çusu bırakrlmış ve geriye kalan kı· 
sımlan İnönü muharebesine alınmı§· 
tı. Etem KUtahyadaki bu kuvvete 
saldırdı. İnönündc kazanılan süel 
muvaffakıyetten ziyade bunun ülke 
ve orduda yapacağı tesirleri kıracak 
olan bu hareketi hemen bastırmak 
lazımdı. Bay Refet (Sonra general 
ve şimdi saylav) yedi alay süvari ile 
Kütahyaya hareket ettiği gibi, İnö
nü muharebesinin tehlikeli kısmı 
geçmiş ve istiklal ordusu Yunanlıla
rı bozmuş olduğundan sekizinci fır
ka kuvvetleri de kısım kısım Kütah-
ya üzerine yürütüldü: Etem bozul· 
du, kaçtı ve Yunanlıların kucağına 

atıldı. Yanındakiler bir hıya~ 

kurban olduklarını anladıklarından 
tekrar dönerek yerlerine v~ ödevleri
nin başına geldiler. Etem, yanında 
kalan birkaç vatansızla yunan ordu
suna girdi ve doğup büyüdüğü bu 
mutlu toprağa, kan ve süt kardeşle
rine. daha ağırı olmak üzere, bu 
yurdun hayat ve baysallığma kurşun 
atmağa başladı. Sonraları ele egçen 
vesikaların Etemin çok önceden, 
Uşak bölgesindeki Yunanlılarla te
masta olduğu ve yapacağı işler hak
kında onlardan emir ve öğüt aldığı 
meydana çıkmıştır. 

[Arkası var] 

Hava Tehlikesi 25, 6481 İbrahim Mekik 20, 6482 
Mehmet 25, 6483 Sami 20, 6484 Ali 
20, 6485 H. lbrıı.him 20 648& lsmail 
-Pa§alarlı 'ZO. 6487Raın Nacı 20. -

Hava Tehlikesine Karşı Mustafa Kemal Paşada: 6488 Ha -
san 20, 6489 Hakkı 20, 6490 Ibrahim 
Karaca 20. 6491 Hurşit 20, 6492 Mu
rat 20, 6493 Saliha 50, 6494 Jak Ven 
tura 20, 6495 Ha .. t Yrlmaz 20, 6496 
Ramiz 20, 6497 Hacı Ahmet 20, 6498 

Gelir Getirecek At Yarışları 
Hava tehlikesini bilenler kurumu 

için yeni varidat ararken kurumun 
Beyoğlu kolu azasından doktor An -
dre Vahram kuruma yeni bir gelir ol 
mak üzere Fransa ve Ingilterede oldu
gu gibi Derby at yarı§ arı sisteminde 
mükafatlı kogular tertip edilm~sini 
teklif etmişti. 

Doktor Vahramın bu teklifi kabul 
edilmiş ve proğramının hazırlanması 
kendisine havale edilmiştir. Doktor 
Vahram bu maksatla lngilterenin Der 
by yarışlarını tertip edenlerle muhabe 
reye gidşmiştir. 

Bu yanşlann mem'ıckctimizde de 
tertip edilip edilmiyeceği, tetkikatın 
neticesine ve kurumun vereceği kara
ra bağhdır. Her halde Fransa ve In
gilterede büyük bir gelir getiren bu 
nı'ükifatlı koıulann memleketimizde 
de gelir vermesi çok muhtemeldir. ln
gilterenin Derby yarıılanna mahsus 
piyango biletleri bütün dünyada met· 
hurdur. Hatt~ bundan bir kaç sene ev 
vel bu biletlerin Istanbu da da gizli su 
rette elden ele satıldığı görülmüş ve 
hükumetimiz tarafından pek haklı ola 
rak satışı yasak edilmi§ti. 

Yanşların ve piyangonun tertibi
ne karar verildiği takdirde yarışlara 
gelecek ilkbaharda başlanacaktır. Ya· 
rış alanı Veli Efendi koıu meydanı 
olacaktır. Yamız burada yeni ihtiyaç 
tara göre tribünler, köşkler ve localar 
yapmak lazım gelecektir. Bu kabil ya 
rrşlar Avrupanın her tarafında mev • 
6im modellerini halka tanıtmak için 
ımühim bir vesiledir. 

Doktor Andre Vahram dün bu ya
tışlar ve çekilecek piyango hakkında 
§U izahatı vermiştir:. • 

- Hava tehlikesini bilenler kuru
muna yaptığım teklif esas itibarile 
kabul edileceğinden programını yap -
mak işi bana havale edildi. 

Memleketimize uygun bir program 
yapabilmek için Avrupada bu kabil 
yanşlan tertip edenlerle muhabereye 
giriştim. 

Müsabaka ve piyango için evvela 
bilet çıkarmak lazımdır. Derby ya • 
nşlarında tutulan uıule göre yanılar 
dan on beş gün evvel yarışlara işti -
rak edecek ar'ıarrn adları pusulalara 
yazılarak sandığa konur. Sonra bilet 
numaralarile bunları almış olanların 
isimleri diğer bir sand•;;:> doldurulur. 
Bunlar iyice kanştırılciı:: Jn sonra her 
iki sandıktan ayni zamanda birer pu
sula çekilir. Bu suretle hangi atın is
mi hangi numaraya ve kime çıktığı 

anlaşılmış olur. 

Yan günü hangi at kazanırsa ev - Fazlı 20, 6499 Hacı Hakkı 20, 6500 
ve'lce o atın ismilc birlikte çeY.ilmi~ Bayan Sabriye 50, 6501 Bayan Fatma 
olan numaranın sahibi mükafatı kaza· 120. 6502 llyas Kadıaskeroğlu 60, 6503 
nır. Mükafatlar derecelidir. Stileyman 20, 6504 lsmail Zeybek 20, 

llk keşidede biletlerine at ismi çık· 6505 Demirci Halim 20, 6506 Mus -
mayan bilet sahiplerine de yarı§ ~ • tafa yemenici Salim oğlu 20, 6507 .Se 
nü aynca bir teselli mükafatı verı - yit Mehmet 20, 6508 lsmail Keçccioğ 
lir. lu 20, 6509 Faik Doğan 20, 651 O Ha-

Bundan başka yarıı meydanında se san Kara Osman 20, 6511 Muharrem 
yirciler arasında bahsi müşterek de lpek 20. 6512 Halil 20, 
yapılabilir. Gerede: 6513 Bekir Zihni 25, 6515 

Bu söylediklerim piyangonun umu· Hamdi 20. 
mi şeklidir. Ve yarışların ne suretle Su şehri: 6516 Raif Karaca 20, 
yap·11acağr ve sair teferruat piyango 6517 Ahmet Acar 20, 6518 Mustafa 
biletlerinin satışı tetkikat bittikt~n Temel 20, 6519 Ali Vasfi Ergun 20, 
sonra yapılacak nizamname ile tayın 6520 Ahmet Şükrü 20, 6521 lsmail 
edilecektir. Hakkı 20, 6522 Osman Faik Ober 30, 

• Evvelki gün açılan yerli mallar 6523 Mehmet Han 20, 6524 cMhmet 
sergisinde hava kurumu Beyoğlu. ko- Dudu 31, 6525 Nesim oğlu Avram 20, 
lu, kurum menfaatine bir eşya pıyan Çanakkale: 6526 Hayim oğlu Ya • 
gosu tertip etmiştir. Piyango eşyalan kuti 20, 6527 Iaak oğlu Yakuti 20, 
sergiye iştirak eden firmalar tarafın - 6528 Ragıp Şerif 20, 6530 Zihni 20, 
dan temin olunmugtur. 6529 Ahmet Kavak 20, 6531 Emin us 

• Hava kurumu bayanlar kolu, l_ru· ta 20, 6532 Vita:i Kasbi yardım S ve 
ruma üye yazımı için faaliyctlennc 20, 6533 Nesim Pesu yardım 30 ve 
önümüzdeki perşembe günü ba!fıya • 20. 6534 Veli Yaşın 20, 6535 Cevat 
caktır. O gün kol idare heyeti bir top yardım 100 ve 20, 6536 Derviı 20, 
lantı yapacak, yazım işindeki faaliyet 6537 Abdullah Cciali 20, 6538 Cumalı 
üstünde görüşecek ve aynca da bir Mumcu 50. 
talimat hazırlıyacaktır. _....,,, ____________ _ 

Yeni Uyeler 
Ankara, 19 A.A·. - Hava tehlikesi

ni bilen üyeler: Izmirden 6435 Ahmet 
Nureddin 100, 6436 Kevork lpekyan 
158,50, 6437 Nizameddin Ayaşlı 95,10 
6438 Ali Beledi 76,08, 6439 Tevfik 
Zihni 76,08, 6440 Refael Modai 63.40 
6441 Vitali 63,40, 6442 Mustafa Cc -
mil 38,04, 6443 Naili lzzet 38,04, 6444 
Mehmet Şevket 38,04, 6445 Ibrahim 
Nafi 38,04, 6446 Tacettin Hakkı 38,04 
6447 lbrajhil Sınmaz 38,04, 6448 Ha· 
fız Veli 38,04, 6449 Hayri Zeynel 
38.04, 6450 Şakir Emin 38.04, 6451 
J. D. Manas 38.04, 6452 Ali Mola 
31,70, 6453 Zeki Leonhanlı 31,70, 
6454 Mehmet Kasım 31,70, 6453 Mus 
tafa Salih 31,70. 6456 Ahmet Mitat 
60, 6457 Enver Köse40, 6458 Mehmet 
Ziyaeddin 20, 6459 Ali Safer 20, 6460 
Ahmet Haşim, 38.04, 6461 Ali Bcleidi 
317, 6462 T. Ticaret odası 317, 6463 
Salt Koray 95,15, 6464 Tevfik Zihni 
63,40, 6465 Abdullah Aslan 221,90, 
6466 Osman Musa 31.70, 6467 Fahri 
Hız 25, 6468 Osman Ademzade 50, 
6469 Refik 20, 6470 Yusuf Ziya 20. 
6471 Kazım 20, 6472 Mehmet 20, 
6473 Salamon 20, 6474 Mustafa 20, 
6475 Hüseyin Kırimi 20, 6476 Mus
tafa 20, 6477 Mehmet 20, 6478 Hüse 
yin 20, 64 79 Ibrahim 20, 6480 lsmail 

Sultanahmet beşinci sulh hukuk 
hikimliğinden : 

Akıl hastalığına müptela olması 
hasebiyle mahkememizce tahtı vesa
yete alınmış olan Halil İbrahimin uh 
tci tasarrufunde olan Üsküdarda 
Selimiye mahallesinde Karlık bayırı 
mevkiindc Servi Dibi sokağında es
ki 3 ve yeni 21 numaralı, ahşap üç 
katlı, yedi oda, her katta hala ve so-
falan ile bir miktar bahçeden ibaret 
evin mahcurun borçlannı tesviye 
makaadiyle açık arttırmaya çıkarıl· 
mış olup birinci açık arttırma günü 
19-8-935 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 16 dadır. İkinci açık art
tırma günü ise 4.9.935 tarihine mü· 
aadif çarşamba günü aaat 16 dır. 
Kıymeti muhammenesi 1300 bin üç 
Uyz liradır. MezkQr gayri menkUl 
kıymeti muhammenesinin 7 5 % yüz
de yetmiş beşini bulduğu takdirde 
birinci açık arttırma günü satılacak, 
bulmadığı takdirde ikinci açık art
tırma günü en çok arttıranın taahhüt -hakkı baki kalmak üzere ikinci a-
çık arttırma gününü bekleyecektir.O 
gün en cok kim artıtnrsa ona ihale 
olunacaktır. Talip olanlar 7,S % 
yüzde yedi buçl·lc nispetindeki pey 

_ _......._ 
SAGLIK 

ÖGÜTLERi 

Tuz fiyatı 
Tuz fiyatının ucuzlaması üzerine 

memleketin birçok yerlerinde tuz sa
tışı göze çarpacak derecede artmış. 
Bu çoğalma en ziyade memleketin do
ğu taraflarında olmuş, orada satış ön
cekine nisbetle yüzde yirmi daha çok
muş ... 

Tuz fiyatının ucuzlamasındanbcri 
daha pek çok geçmediği halde, satı
§ın böyle birdenbire artması, memle
ketin tuza ihtiyacı ne kadar çok ol
duğunu gösterir. 

Tuza en çok ihtiyacı olan insanlar, 
en ziyade, nebattan çıkma gıdalarla 
beslenenlerdir. Yalnız et yiyen in
sanlar için tuza lüzum yoktur, onlar 
tuzdan nefret bile ederler. Halbul:i 
nebat yiyenler için tuz pek önemlidir. 
Bunu tarih tc gösterir: 

İsrail oğulları az et yediklerinden, 
dinleri onlara Tanrıya yiyecek ikram 
ederken yeryüzünün yemişlerilc bir
likte tuz sunmalarını da emretmişti. 
Buna karşılık olarak, çok et yiyen es
ki Yunan'lılar ve eski Roma'lrlar tan
rıları için hayvan kurban ettikleri va
kit. kurbana tuz katmağı hiç düşün
mezlerdi; yalnız, tanrılarına yemiş ik
ram ettikleri vakit onlarla birlikte 
tuz sunarlardı. Bu zama;ıda, etle ya
hut balıklarla geçinen Tonguz'lar, 
Kamçatka'lılar da tuz yemeği akılla· 
nna getirmezler. Ondan tiksinirler 
bile. 

Bizim memleketimizde de halk, he
le köylüler, en çok nebattan gelme 
gıdalarla beslenirler. Bundan dolayı 
bizim için tuz pek büyük bir ihtiyaç
tır. Yaşamak için muhtaç olduğumuz 
tuzu yediğimiz gıdalarda bulamayın
ca, yemeklerimize tuz katmak bir za
ruret olur. 

Tuzun kendisi midede hazmedilme
ğe hiç lüzum görmez. Fakat yemek
lerin hepsi midede hazmedilebilmek 
için mutlaka tuza lüzum vardır. Çün
kü yemekleri hazmettiren mide özü 
ancak tuz bulununca hasıl olur. Onun 
için tuzsuz yemek hazmedilemez. Yaz 
mevsiminde yemeklerin daha güç 
hazmedilmesi de, insan terlediği va
kit, kanındaki tuzun bir kısmını kay
betmesinden ve bundan dolayı, mide 
özünün daha az hasıl olmasından ile
ri gelir. 

1 KENDi KENDiMiZE 

- Ne Dersiniz? 
An karaya Bakarak ••• 

Bir ufak masal vardır. Devamsız ı kopya etti. terdi 
ve intizamsız bir memur var: Sa- Ukin bugünlerde garete 
hahları daireye geç geliyor. Buna l telgraf haberi vardr.. An .. 
karşı akşamları da erken çıkıyor. Di- rin:~ ekmeğin kilosu 1~,. 1 

rektör bir susmuş, iki susmuş, niha- ~e~ın. k.ilosu ? kuruş ımıŞ·· 1., 
yet bir gün yine erken çıkarken me- bırıncının, yanı francalanın 
muru yakalamış ve sormuş: cinin 11 kuru~. . . de'cl 

- Baksana azizim. Sen sabahları Kıvrım makınesı taklıt e 1' 
geç geliyorsun. akşamları da erken de evvelce bunu taklit etse 
gidiyorsun. Böyle olur mu ya?. doğru olmaz mı?. . ·ısı 

Memur hemen cevap vermiş: Ankara da buğdayı bızı 
- Hakkı aliniz var efendim. Ben- ketten alır. Neden daha uc~ 

deniz de diyorum ki. sabahları er- yer, bunu araştırmak gerek 
' D cvab1 

ken gelemiyorum, bari akşamları er- .e~~sı~ memurun c ~ 
ken gideyim ycbılırız ki: · 

·· ··· . - Madem ekmek fiyatını 
Bugunlerde beledıycler arasında . B · kı"nel 

· · k mıyoruz. arı saç ma bır garıp opyacılık başladı. Anka- k t ah 1 ı t ı İ'"' 
kah 1 ış ırıp p a ı aş ıra ım.. i' 

rada ve erde oyun oynamak ya- d h d 1 h Ikın f• . . O . . e er şey en evvc a ·ı 
sak edıldı. tekı şehırlerde de bunu m düşünmek birinci umdetr11 

taklit eden o.ldu. ~n.kara (Altı aylık lıdır. Biz böyle düşünüyoru" 
kıvrım) makınelennı muayeneye baş s· .. ,.,, 
!adı. İstanbul da · arkasından onu iZ ne dersi 

Si;-~ak Rakı Araştrrrna4 
Bir birahanede oturuyordum. Üç 

kişi, biribiri ardı sıra, apansızın içe
ri girdiler. Birahanenin tezgahtan bu 
ziyaretçilerin kimler olduğunu öğ
renmek için yanlarına sokulmak is
tedi ; belki de : 

- Affedersiniz, birini mi arıyor
sunuz? diye soracaktı. 

Pakat ziyaretçiler, buna meydan 
vermeden, tezgahtarı kolundan tu
tup: 

- Sen çekil oradan ... İşimize ka· 
rışma 1 diye bağırdılar. 

Tezgahtar çekildi. Müşteriler, kor
ku dolu gözlerle 'biribirlerine bakış· 
tılar. 

Üç arkadaş, kaşlarını çatarak, 
tezgahın arkasına girdiler. Ellerine 
geçen şişeyi burunlarına götürerek 
kokladıktan sonra, tezgahtara sordu
lar: 

- Sende 43 derece rakı var mı? 
- Yok 1 cevabını alınca kızdılar: 
- Niçin bulundurmuyorsun 43 

derece rakı ... ? 

- Bizim burada gitmez!;· 
Çatmak için mutlaka bır 

bulmak istiyorlardı: 
0111

1_.1 
- Hani bu şişenin bandr~ 
Diye sordular. Garson, ,. ~ 

ıuyun içinden çıkarıp göster~ 
Ortada hileli bir vaziyet C 

yince adeta keyifleri kaçtı. .J 
Dükkandan dışarı çıktılar.'1 
Onlar çıktıktan sonra ben 
- Kimdi bu adamlar? ıc&Jllf 
Tezgahtar kulağıma kor 

adres verir gibi fısıldadı: 
- İnhisar takıp memurla':""' 

si amma, ben bu ziyaretçil~ 
memur olabileceklerine bl1i 
mıyorum. 

Kaçak rakının nasıl arandı~ 
ııl kimseye sezdirilmeden. ."' 
bclJi etmeden arandığını aşa~dl 
n ben bile tasarladığım b~ 
memurun bunu benden d . .,, 
anlaması lazımgelmez mi? dır 
şündüm. 

Salahaddin GÜN 
Tuz insanın yalnız hazmetmesi !~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ beslenmesi için lazım değl.dir. AJnsa- I ! 

nı daha kuvvetli yilpar. Sporculara 
yorulmamak için tuzlu su içirdikleri
ni bir giin burada söylemiştim. Milli 

Tuz insana güzellik verir, çocuk 
~-·•r•·~ h ... o~-· ......... -,,.-,.ı..ıı. in'.'1111-u ..... - TUrk :51QOrta ~lrKt:LI ket nilfutunun daha gürbUz, daha gii· 
zel olması, hele daha ziyade artması 
için - az et yiyen bu memlekette -
tuz fiyatının ucuzlaması gerektir. 

Lokman Hekim 

OPERATÖR 
DOKTOR niMET 

Ankara caddesi Zorlu apart
man No. 21. Pazardan maa
da hergün saat 2-6 hastalarını 

kabul eder. 4932 
4932 

DIŞ HEKiMi: BAYAft 
Münevver Osman ÖNEY 

Sultan Mahmut Türbesi 
Babıili caddesi No. 10 Tel. 22622 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N.33 

5167 . --· . 
"Casino de Paria,, nin mugannisı1 JEAn PiERLY,ninı 

Son prol'l"amını herkes 

TAKSiM 
BAHÇESinde 

Gidip görmelidir. j 

Tenzilath fiyatlar 'ı 
Cumartesi •e Pazar saat 

5 1-2 te matine 1 
~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~· 

5459 

ROSEMAIL 
OiŞ MACUNU 

akçesini veya Milli bir bankanın te
minat mektubunu hamilen tayin O• 

lunan günlerde mahkememizde ha
zır bulunmaları lazımdır. Satıı be
deli peşindir. Bilumum vergi mas· 
rafları mahcura ve tapu rüsum ve 
masrafları alıcıya aittir. Şartname i
lan tarihinden itibaren mahkeme sa
lonunda asılıdır. Talip olanların meş· 
rut olan şekilde mahkememize mü
racaatları itan olunur. {1397). 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyi 
Sigortalan halk için müıait teraiti bavidit• 

Merkezi iclareai : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır• zJ 
Telefon : 4.4887. 49 

Bomonti Şişe Birası 
Müşterilerine: 

Bomonti Şirketi l.tanbal fite biruı müıterileri arasında 
1935 •enesi yu aylan için : 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her titede etiketin albnda nomarab 'bir ikifıd .ardır. Bu; 
marayı alanlar arasında her ay nihayetinde bir noterin koo 

albnda mGsabaka zapılacalrtır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 liradır• 
gaı.etelet11 Müsabakada kazanan numaralar her ayın betinde 

ilin edilecektir. Kaıananlar ayın yirmi•İne kadar 

firkete müracaat etmelidirler. 

Şirket, dükkanlarda n lokantalarda numarasız ıite kabul e 
Jerini ve tiıelerin Üzerlerindeki numara kiğıtlanm muhaf~ 

lemelerini .. yın müşterilerinden rica eder. 

Adapazarı Belediyesinden: 
5000 metre tulünde 60 Milimetre dahili 

Pik Boru 
15 
25 
15 

150 

Adet Vana "Anahtanh" 
,, 90 derecelik dirsek 
,, Üç ağızlı " T. " 
,, Abonelere su vermek 
takım" 

ıçın parça 

2 takım boru delmeğe mahsus makkap 
5 ,, yangın musluğu "Komple" t 

Yukarda cins ve miktarı yazılı ve 15 atmosfer ıS 
ka mütehammil ve bedeli keşfi 4800 lira olan 5 ......... _, 

malzemesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye k?.J1·J"t1 
da yevmi ihale olan 16 Temmuz 935 salı günu 1 d. 
len saatte taliplerin teklifleri muvafık ve b~d e1' 
görülmediğinden kapalı zarftan sarf mazar edıl~t" 
siltmenin pazarlığa çevrilmesine karar verilmiştıl'~ 

Pazarhf.a iştirak etmek isteyenlerin 15 Ağıı5t t 
perşembe günü saat 17 de 37 5 liralık muvakk~\·ıı 
nat ile Belediye dairesine müracaat etmelerı 1 ~ 
nur. (4168) 
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LLOYD OEOROE'UN 
EKONOMiK PROORAMI 

J ngiltererıin genel sava§t~nberı' 
'lcar§ıla§ttğı en önemli ekono~ıık me
sele İ§sizllktir. Miktarı mı iyonlar~ 
bulan ıpizlerin iaşesini devlet k~ndı_ 
üzerine aldıgından Jngiliz hjzın.~~ı 
her yıl bu iş içİll yüz milyon ngı ız 
lirası sarf etmektedir. Sava.şt~~. :;onr~ 
birçok yıllar lngilizler işsızlıg! ger 
ci bir krizin eseri telakki etmış~er 1• 

işsizlik §Undan doguyor: ~ngıltere 
Ü k düstrı memle-dünyarıın en b yu en . • 

k t . 'd. lngiliz endüstrı mamulatı, e ı l ı. ··ık 1 • 
Çine, Rusyaya. Ya~~n~rk u e e;ıne 
Afrilcaya ihraç edılır<fı. J!alb!!'kı sa
vaş içinde bu ülkelum bırçogu ken· 
di endüstrilerini kurmak yolunu tut
tugundan lngilterenin ticareti dara~
dı. Daha küçük bir mikyuta a§agı 
'7Ukarı ayni ıey Napoleon muharebe
/eri sıralarrnda dj olmuştu. Bu mu
lıarebelere kadar ngiliz sanayii Av
rupa ülkeleri içi~ çalı§ırken .. 1!apo-
1Jeonun ilin ettigı abluka yuzunden 
bu memleketler kendileri endüstrile
'ini inkiıaf ettirdiler v~ lngi!t!re b_u 
'lnemleketler ile olan tıcaretının bu-
,-uk kısmını kaybetmişti.. . _ w 

Napoleon muharebel~r!nın ?~ret
iiği ders, böyle bir krızın _geçıcı ol-_ 
ınadrıını göatermeğe kalı gelmesı 
icap «l•rken, lngilizler, >:akın za
manlara adar Büyük Harbın doğur
dugu vaziytti geçici telikki ederek, 
i§sizligin azalması için harl?t~n ev· 
'Jle/ki vaziyetin geri gelmesını bek-
'lediler. d 1c.i 
Ancık şimdi artri an/amııJar _ır 

ıe~·ici kriz denilen .,.:ıiyet eski ku
l'umdan yeni kurum• iatibı.lctır. _Bu
ııun için ipizlige kıqı -renı yeaı ça-
'eler arıyorlar. L 1 d 

Eski Baotbalcanlardan oy .. ·-•'ili Lırcı ,.,.,e bul-George'un Jısı:.ı6• a • :s. :s 
dugu gasetelere .,erdıgı beyanatt".a 
•nla§ılmakta idi. Fakat bu ~~1nı~ 
ne oldu;;u bilinmiyordu. . . oy 
G b

6 HJrtıoti sırrı gıbı saklıeorge unu ,... . t•w• 
)' ncak mesul vazıyete geç ıgı 

or ve ı tb/L edecegini söylüyordu. 
zaman tı a I .1. t 
-<'. d. •L/ Bııbıkan ngz ız gaze e-
°"1m 1 e .. a b" "k d d'k-.J 
J . • etrılınd• uyu e ı CIUU 
erının, . . d w b" d 
7aptıgı bu ~roıeyı yaz ıgı ı: eser e 
:izah etmiftır. 1:loy~ George un pr?· 
ıesi Jngilterenın sıyasal, ekonomık 
ve finanaal kurumunda oldukça ö
nemli bir devrim meydana getirecek 
tlerecede şümullüdür. 
Lıflf'iı r.1t&fgc !Rğb9~vf ngfflz ··ıt2rG:. 
liİ, faydalI i§ görentiywc•k derecede 
/ca/abalılctır. Sıvıf içinde o/dutu gi
bi, kabipeden ayrı ve Bqbaku ile 
Maliye Bakanının ve bunlardan baş
ka dört bakanın gireceği küçük bir 
Jrabine te§kil edilmeli ve devlet iı
lerini bu küçük kabine tedvir etmeli. 

Sonra bu kabineden ayrı bir "eko
llomik kalkrnma kurumu., te§kil e
dilmeli. B.u kurumun azaları, ziraat, 
endüstri, ticaret, maliye, i~çiler ve 
müstehlik/erden terekküp edecektir. 
~.azifesı de fU olacak: memleketin 
Zıra;, sınai ve mali vaziyetini tetkik 
•t11Jelc. Bunların inkiıalı için imkin· 
ı,,,. aramak. Proıram hazırlamak. 
l>rogramm tatbiki için kredi bul
lııak. 

Üçüncü tedbir olarak Lloyd Georgt: 
tki Yilz elli milyon lngiliz Jiralrk bir 
ıstilcraz yapılmasını teklif ediyor. 
'l'üzde üç faiz ve a/tmıı sene vade il~ 
)'apılacalı olan bu istikraz ile yenı 
~~llar y11pılıcalr, kanallar açılacak. 
fımendilerler elelctrikle~tirilecek. 
lf_ava postalan iıletilecek velhasıl ge 
llış bıyındır/ık ifleri yapılacak. 

Lloyd George Çin ve Sovyet Rus
)a ile ticıret/n genİJletilmesine e
'1emmiyet verilIMsini istiyor ve son 
elarak ta lnıiltere Bınka.mın dev
'ktle~tirilmesini tavsiye ediyor. 

Lloyd Georıe'un bu kalkınma 
'Programı lngiliz buınının §iddetli 
ff!nkltler/ne hede/ oldu. Ganteler 
b~ projede Lloyd Gt!orge'un yeni 
bır fırka .lcur11Mk yolundaki hırsını 
&ezlyorlar. Eger bu doğru ise, elin
de batan liberal fırkasının tekrar ib
~a edilip te kendisinin bı1rna geçe
ceginden Lloyd George'un artık 
limidlni kestigi ınlışrlır. - ••• 

Londradan Kap'a 
Ciiden tayyare 

l<ahire, 19 A.A. - ln.ıiltercden 
ka:p'a &itrnek liıere yola sılanı, olan 

Çrnan Brook'un kullmdıtı uçak, 
eraa • hratruh yakınında yere dil§ 

lnüg ve parçaJanmı§tır. Brook yara • 
llnmııtır. 
lJ lıkenderiye, (Röyter) 19 A.A. -

Çrnan Broo~'u Kahireye varmadan 
karanlıkta yere inmek zorunda bıra· 
kan kauya, benıin yoklutu aebep 
•lnıuttur. 

Brook, inecell atanı. gereken ça • 
l>uklukla eeçemedlfi için, uçak, ala
nın dıırndald yere inmit ve parçalan
:1ttır. Makine tamamile parçalandı 

ilMe Brook'a hlçbır §ey olmamı t 

Hem deniz, hem de 
ker• uçal)ı 

MontreaJ, 19 AA. - Norveçli 
~rnan Tbortolbtrı. yapında telııızci 

BERLiNDE NE OLUYOR? 

Berlin Polis Direktörü 
Vazifesini Bıraktı 

Berlin, 19. A.A. - Berlin polis direktör~ Kontramir~I . Le-
' k"l • ·· · G bbels hükumet merkezını ko-vctzov un çe ı mesı uzerıne oe • kl ı 

1 münistlerin harap etmeae girişmesinden, kayta arın ça ışma a-
• tt 1 · b ırunlannı sokmalarından rmdan ve yahudılerle Sovyet erın l 

temizlemek için bir konferans toplamıştır. . .
1 

h.. k 
Konferans nazi f ırkasmın siyasal dircksıyonu ı e ucum ·ıta-

l k 11 k güvenlik ve şarbaylık arasında yapıla-
an uru arının urma~ı. .· k ollar kabul etmiştir. 

cak beraber çalışmalar ıçı~ ~ır ta.~ Y 
Resmiğ bi bildiriğte denılıyor kı - .. 
.. B d b'' 1 B l'nin nazi partısı tarafından zorla alınmış un an oy e er ı b. · h"k"' 
A d 1 · -1 Alınan milletine vakışır ır nazı u umet ve iman ev etı 1 e 1 r 1 tı 

merkezi olmasını temin eden bir an aşma yapı mış r. 

Celal Bayar Leningradda 
. d 19 A.A. - Celal Bayarla Zekai Apaydın dün bu-

Lenıngr~ 1 • di; Sovyetler birliğinin Türkiyedeki tecim mü-
raya .g_e~:o~~ef iıe Türkstroy şefi Zolotaref de misafirlerle 
~e~sılı 1 i terdir. istasyonda Leningrad Sovyeti Başkan 
bırlı_k~e ge 7 bış Tecim Komiserliği mümessili Troyanovski, 
Vekllıl 1'-:~·anlığı mümessili V einştayn tarafından karşılanan 
Dı~f ş_ eln Leningrad'da bir kaç gün kalacaklardır. 
mısa ır er 

Almanya Sömürge istiyor 
Paris 19 A.A. - L,Oeuvre gazetesi, Son Ribbentrop'un yakın 

da Lav~l ile Almany~nın s~m.ürgel~r. i~in -~~~n is~~ğ~ni ve Lond
ra ve Paris'de halledılecek ıstıkraz ışını goruşecegmı yazıyor. 

Madrid Kabinesinde Güçlük 
Madrid, 19 A.A. - Hükumet durumunda güçlük tehlikesi var 

dır. Çünkü çokluklardan pek azı parlamentoya deva;n e~ek • 
tedir. Hükumet ihtiyaç olduğu zaman bunların reylerıne guvene 
miyecektir. Parlamentonun cumartesi günü tatil edileceği zan
nolunuyor. Fakat çokluğa dahil olan çiftçi g":1~u, ta~rm al~n~~a 
yapılacak düzeltmelerin yeniden gözden geçırılmesı proJesının 
bu toplantının kapanmasından evvel konuşulmasını istemekte
dir. Sol taraf fır.kalan ise bu gözden geçirme projesine karşıt -
tırlar. Genel düşünüş hükumetin güç bir durumda bulunduğunu 
göstermektedir. 

ARNAVUTLUGUN ERGINLiGi 

Arnavutlar italyanlaran Yaz
dıklarına cevap Veriyorlar 

Tiran, 19 A.A. - Tan gazetesinin 
Roma muhabiri J antizon bu pzete
nin 11 temmuz tarihli numarasında 
İtalyan - Habe§ anla"11azlığı hakkın
da yazdığı bir yazıda Arnavutluk er· 

finliğinin ar~ıuluaal anl~§~alar~ !e 
talyan resmı çevrenl~rının. ~oruş 
noktalarına göre tahdıt edılmı§ ol
dugunu bildirmişti. Buna cevap ve
ren Beaa gazetesi önemli bir İtalyan 
gazetesi olan Kuriere Della Seranın 
Jantizonun yazısını baştan sona ka
dar yazarken İtalyan resmiğ çevren
lerinin bu fikirde olmadığını söyle
miye llizum görmemesini hayretle 
karşılamakta ve iki memleket ara • 
aında eıitlik ve tam saltık erginlik 
esasına dayanan anlatmalar mevcut 
olduğunu hatırlatmaktadır. 

Beaa ıazetesi diyor ki : 
İtalya - Arnavutluk ilgilerinin bu 

temel mahiyetini deiiştirmek isti
yenler her iki memleket için çok i&
tifadeli ve kıymetli olan bu dostlu • 
ğun ıamimi taraftarı olmıyanlardır. 
Bundan batkı, Arnavutluğu mutlak.o 
erginliiini ıüpheli gösterenlere kar-
tı. bu erginlitin biiyük devletler ta
rafından Londra konferansı:ıda 28 
ikinclte,rin 1912 tarihinde devleti • 
miz kurulurken reamiğ olarak tanın
mıı ve g ikindteşrin 1921 de de bag
laııklar tarafından berkitilmiş oldu
ğunu hatırlamak faydalı olur. 

Meıele. 17 birincikinun 1920 de, 
Arnavutluiun uluılar MMıyetesine a
lınması sırasında, bir kere daha konu
şulduğu vakit, Arnavutluğun ergin· 
liği ve bu kutsal hakka kayıt ve şart
sız olarak sahip olacağı bir kere da
ha berkitllmiıtir. Bu hakkı ancak 
dütmanlar şüpheli görebilirler. 

Arnavutluk sınırlarının veya er -
ginliğinin bozulması, İtalyanın gu • 
venliğinc karşı bir tehlike teşkıl e-

Ankara bisikletçileri 
Denizli, 19 A.A. -: ~nkara biıik

J t ileri buıun Nazıllıden buraya 
eeJ~i§lerdir. Misafirler şarbay ve 
~ lk vi başkanı ile bislkletcılerlmiz 
t a f:ndan Saraykôyiınden karıılan-ara I . 
mı§lardır. Yarın aabah 9Part&ya gı· 
deceklerdir. 

0 korıyan bulunduğu halde hem ka· 
• hem denizde kuJlınıJabilır Leif 

i;;ikson adındaki uçağı ile dUn bğ· 
leden sonra Nevyorktan hareket et-
lftl tır. 

Uçman, uç uat ı~n~a Sainte - Lau
rent'da denize ınmıttır Ya n Gro -
enland ve hlaııda yo u ı e Norveçt_e 
Berıen ehrınc va e yenı· 
den ba la ma ı tı d ır. 

KRAL ZOGO 

de · dair olan ve bazı ted -
birlerı nüne koyan 9 ikıncite 

rin 1921 tarıhli Paria büyük elçiler 
konferansının bildiriğine gelince, 
Jantizonun gorüşımü müdafaa için 
delil olarak al.dığı bu anlaşma Ar • 
navutluk için bir yüken teşkil ede -
mcz. 

Esasen Arnavutluk bu husuıtı 
fıraatlar düştükçe anlattığı du,unce
lerinde, bu bildirigin kendi erginli· 
ğini tahdit edecek hiçbir hukukii 
kıymeti olmadıfrnı bildirmiştir. 

KUÇUK HARiCT 
HABERLER 

* Berlin, 19 A.A. - lngiliz eski 
savaşçıları Potadam'a gitmi§ler ve 
lngillz Prenaesi olan imparatoriçe 
Friedrick'in muarına bir çelenk 
koymuılardrr. General Fon Der 
Goldz ile general Fon P'orbek aavıt· 
çılara refakat ediyorlardı. 

M09kova, 19 A.A. - 1 temmuzda 
bir otomobil kazası uzerine ağır ıu· 
rette yaralanan ünlU Sovyet ıenariıt 
}erinden Zarhi di.ın ölmilttilr. Yine 
otomobilde bulunan iınlü ıinemacı 
Pudovkin çok aeır ainir bo•ukluıu
n u ramı t r, 

s 

Londranın Sisi Ve Dumanı 
Öyle Anlar Olur 
ki Londra Bir 
Metre ilerisi 
F arkedilemez 
Yakılan kömürlerden 
bir günde Londra ıe· 
maaına yükselen aıid 
aulfrik mikdarı 300 ,. 
tondur. 
Londrayı sisli bir günde ge

zen bir seyyah gördüklerini §ÖY· 
le anlatıyor: 

İlk Londra sisi bende tahaf 
bir his uyandırdı. Kendimi ve 
diğer insanları mühim bir ser· 
güzeşt içinde yaşıyan esraren
giz şahsiyetler gibi gönneğe 
başladım. Sergüzeşt, bir kanun 
akşamı bir elde baston, bir elde 
elektrik feneri otelden çıktığım 
zaman başlamıştı. Duman sa
bahleyin etrafı bürümüş ve git· 
tikçe kesafet peyda etmişti. Et
rafa dikkat ettim. Şoförler ce
miyeti elektrik lambalarının al
tına şu yaftayı yapıştınnşıtı: 
"nÖünü görmek kabil olmadı
ğından dikkat!" Londra'da bu 
yaftanın asılı bulunduğu kısmı 
cok iyi tanıdığım halde otuz 
~etre yürüdükten sonra kendi
mi tamamile kaybettim. Çok iyi 
bildiğim işaretleri, alış veriş et· 
tiğirn mağazaları bir türlü bu
lamıyordum. Sokak köşelerinde 
belediye memurları halkı elle· 
rinde projektör gibi büyük elek
trik fenerleri olduğu halde kar· 
şıdan karşıya geçiriyorlardı. 
Ben de kendimi tamamile kay
betmiş, hiç tanımadığım bir or· 
manın derinliklerine dalmış zan 
ediyordum. 
Düşündüm. Acaba Londra -

yı ve Londra'da bulunan yaban
cıyı bunaltan, asaıbını bozan bu 
duman nereden geliyordu? 

İngiltere adalarının ida:.e 
merkezinde duman yaratan uç 
Uıt;;.Ul \Joll..ct Uh;.V\..\llt:Ul. 

Kömür tıozu, sıcak ratıp hava 
ve denizden esen ıerin bir rüz. 
gir. Bu üç W1ı1uru biribirine iyi
ce kanştınnca, orta y~rdc ve 
esrarengizliğine eş bulunamı
yan bir sis hasıl olur. lş sade
ce ratıp havaya kalmış olsaydı, 
belki bu kadar devamlı bir du· 
man hasıl olamazdı; fakat sekiz. 
milyon Londra'lmın yaktıkları 
kömürlerden çııkan tozu ve du· 
manı düşünecek olursanız, Lon
dra'da güneşi setredecek kadar 
kalın ibir taıbaka halinde teşek· 
kül eden sis hakkında daha doğ. 
ru bir fikir ediıuniş olursunuz. 
Yakılan kömürlerden Londra 
semasına yükselen asit sülfirik 
miıktan günde 300 tonu geçmek
tedir. Bunun sıhhat üzerindeki 
tesiri de ço~ fazladır. Kayda 

1 geçen tarihi bir sis esnasında 
Loı:ıdra'da vefiyat yüzde 16 nis
betınde artmış, ciğer hastalıkla· 
rı ise yüzde 250 nisbetinde ço

I ğalmıştır. 
Şehrin üzerine sis yayılmağa 

aşladığı andan itibaren insa
nın işi bitmiş demektir. Lon· 
dra'da biribirine muvazi iki so
kak bulmak kabil olmadığına ve 
bütün sokakların çarpık çurpuk 
gittiğine göre sisten bunalan ta· 
banvay kendini çok çabuk kay
beder. 1932 de Londra şehrin
de bir gün 75 kilometre kutrur.
da bir daire içinde bütün naık
liye vesaiti üç buçuk saat müd· 
detle tamamen muattal bir ha-
le gelmişti. Dile kolay ama, sa· 
dece bir sis yüzünden kara nak
liye vesaitinin üç buçuk aaat 
hareket edememesi .hayli garip· 
tir. Bu siste insanlar bir metre 
önlerin~ görcmemitlerdir. Ya • 
pıl!-!1. bı~.heaaba göre sil devam 
ettıgı ~uddetçe göz en fazla üç 
metre ıleriıini farkedebilmittir. 

Şehri böyle kalın siı tabaıkaıı 
sardığı zamanlarda Londra'da 
posta kamyonları mektup top -
hyamaz. Doktorlar en tehlikeli 
ve agır hastaları ziyaret ede
mezler. Arabacılar, amele, ga. 
zctc satanlar dumandan boğu
lacak hale gelerek hastanelere 
kaldırılırlar. Bu zamanlar en 

Lonarada Taymis nehrinde bir köprü 

çok yankesicilerin işine yarar. 
Çünkü kurt dumanlı havayı se
ver. Cebinde fazla parası olan
lar yankesicilerden., tahaffuz 
için elele yürürler. ıZyafetler! 
telefonla tehir olunur. ~r.te~ı 
gün gazetelerde, iki ~ışının 
önünü görmiyerek Taymıs neh
rine düşüp boğulduğunu! ~k~lın 
sarayı önünde nöbet degıştıren 
manganın sesi kısılarak bora -
zanlarını öttüremediklerini, it· 
faiyenin hortumdan evvel fener 
kullanmak mecburiyetinde kal
dığını, okumak kabildir. . 

1928 yılınra Londra'yı zıya • 
ret eden Afgan Kralı yolun ke
narında bidken halkı göremedi
ği gibi, bittabi halk ta kendisi
ni görememiştir. 1931 de sis es
nasında Londra tayyare istasi
yonuna sağ salim inmeğe mu
vaffak olan bir pilot böyle güç 
bir işi başardıktan sonra istasi
yondan şehre otomobil ile gi
derken kendini kaybe.tmiştir. 

Yine ayni sene Galli • Curci 
bir konser verirken salona pen
cereden hücum eden sis, muvak
kat bir zaman için musikişina· 
sın yüzünü örtmüş ve hazınm 
kendini birkaç dakika görmeden 
dinlemişlerdir. 

Maamafih sisin bu muziplik
lerini esas Londra'lılar 5on de· 
rece sabır ve metanetle karşılar
lar. İngiliz aoğqkıkanlıhğı or • 
talığr duman basar basmaz, der
hal derin bir nezakete ve biribi
rine yardım etmek hislerine 
münkalip olur. Zannedersiniz 

ki bütün Londra'lılar hayır için 
yaratılmış insanlar olmuşlardır. 
Herkes herkese yardıma ko§ar. 

Sisin ekonomik bakımdan 
Londra'ya yaptığı zararlar bü
yüktür. 1930 da üç gün devam 
eden bir sis esnasında Londra 
limanı 15 milyon dolar ziyana 
uğramıştır. Kullanılan fazla 
elektrik kuvvetinin ise had ve 
hesabı belli değildir. En son ya
pılan istatistiklere göre Londra 
şehri sis yüzünden senede en 
aşağı 26 milyon dolar ziyan et
mektedir. İnsanca zayiat ise 
pek büyüktür. 

Bu vaziyet karşısında Lon· 
dra'lıların tedbir almaları lazım 
gelmez mi? Elbette evet! Bun· 
dan altı asır evvel Kral Birinci 
Edward kömür yakmağı bir ci· 
nayet sayarak menetmişti. Fa
kat ne yapalrm ki, Londra'lı kö
mül yakmadan durarnıyan bir 
mahluktur. Çünkü mesele her 
şeyden evvel bir an'ane mese
lesidir. Mademki babaları kö • 
mür yakmıştır, oğullar da kÖ· 
mür yakacaklardır. Yalnız bu 
da değil; kömür, gerek gaz, ge· 
rekse elektrikten daha ucuzdur. 
Ekonominin ne demek olduğu
nu bilen Londra'h bunu da na
zarı itibara alır. 

Bunun için denilebilir ki kö
mürün yerin,ı tutacak. bir şey 
keşfolunmadrkça L o n d r a • 
nm mqıhuru alem sisleri devam 
ve dedikodusu da yeryüzünü it· 
gal edecektir. 

34 üncü Resim Sergisi 
Dün Törenle Açıldı 

Sergide teıhir edilen resimlerden 

Güzel Sanatlar birliği resim 9ube
sinin 19 uncu Galatasaray ~i 
dün açılmıştır. Açılıt re.mi~· 
~Salah Cimcoz ıle resim ve ıanat 
meraklıları hazır bulunmuştur. Bir
liğin başlcanı bulunan resaam ve uy
lav Şevket Dai kıaa birkaç ıöz töy
Jemiş ve ıerginin bir aile ıergiıl ol
dujunu ve bu ıerginin Ankarada açı
lanlarla beraber 34 üncü 1ergi oldu
ğunu ve birligin hükumeti yardımı 
ile unat meraklılarını memnun ede
cek eserler meydana getfrKeiini 
&Öylemiş ve açılıı töreninde bulu -
nanJara teıekkür ederek aergiyl aç
ma11nı Salih Cimcozclan rica etmit
tir. Salih Cimcoz da 34 Uncil aerci
yi açmak terefinin kendiaine naaip 
olduiundan memnun oldutunu ve 
bununla i!tihar edecefini aöylemif 
ve ıergiyi açmııtır. 

Sanatkirlarımız bu ıene ıerıide 
güzel eserler yetI9tirmi1Jerdir. 

Serıide portre, m&f\Ara nattir 
mort. ve dekoratıf olmak üzere yliz 
küıur parça eser tethir edilmiştir. 

Sergiye eıer gönderen aanatkarla-

rımız Ali Halil, Ayetullah Sumer. 
Ahmet Togo, Avni Noyan, Bedia 
Halit, Emin, Fara Ferit, Peyhanan 
Duran, Güzin Duran, General Halil. 
Menik Gindorf, Harilahoı Kaanto • 
puloı, Hayri Çizel, Halit Doral, 
Hikmet Onat, lbrahim Çallı, tsken
der, Kadri, Kalmikof', Muzaffer Ak
tolga, Nazmi Ziya, Namık Yeıenoğ
Ju, N. Perof, Sami, Scferof SUıan 
Adil, Vecibe Bereketoğlu, .Saadet .. 
YaJrup. M. Turpt, Zahide, SUnuıi· 
dir. 

Mahkemelerin yaz tatlll 
Ankara. 19 (Huıuıi muhabirimi• 

biJd.iriyor) - Yarm ba.tlayacak •lan 
yu tatili müddetince Ankara, tıtan.
bul ve bmirde ıu mahkemelerin ça • 
htmalırı kararlatmıttır: 

Ankarada: Agır ceıa ve birinci hu 
kuk mahkemclerı, lıtanbulda: İkin
ci hukuk. il~Unctı ticaret ve birinci 
ve ikinci ceza mahkemeleri: tzmirde: 
Ağır ceza ve birinci aıliyc hukuk 
mahkcmclcrı, 
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Samsunda 1 ütün Ürünü 
Ve Satışı Bu Yıl Yolunda 
Samsun, (Özel aytarımız bildiriyor) - 1934 rekoltesi Sam

sun, Bafra, Alaçam ve Çarşamba tütünlerinin yüzde 85 i tam~
men satılmıştır. Geri kalanın müşterisi de hazırdır. Bu yıl fı
yatlar geçen yıllardan daha yüksek gitmiş, ürünün kilosu 125 • 
250, görııne.zin kilosu 10 - 40 kuruş arasında muamele görmüştür. 
Tahminen 5,5 milyon kilo olan 934 ürününün üçte bir miktarı 
sehrimizdeki Amerikan tütün kumpanyaları ve geri kalanı da 
lnhisarlar İdaresi ve tecimenler tarafından mubayaa edilmiştir. 
Samsun ve hinterlandı tütün durumu hergün biraz daha iyiye 
doğru gitmektedir. Evvelki yıllara nisbetle zürraın ve ~ecime~
lerin durumu da düzelmiştir. Köylü bankaya olan 3 mılyon Iı
rahk borcunun çoğunu ödemiş, yüzde 7 5 i hükUınete olan borç
larını da tamamen vermişlerdir. 

Urün, bu yıl yüzde 30 noksan olacaktır. Yağmur yagmadan 
önce 2milyon tahmin ediliyordu. Son birkaç gün içinde fasıla 
ile yağan yağmurlardan sonra bu mikt;ırın 4 milyon kiloy~ı bu
lacağı ümit edilmektedir. 

Köy Çocukları için Okula 
Tokat, (Özel aytarımız bildiriyor) - Tokad'ın Pazar ve 

Dökmetepe kamunu merkezlerindeki köy çocukları için modern 
bir yatı okulası yapılmasına başlanmıştır. Ökulanın ilk temel ta· 
şını ilbayımız elile koymuştur. Geniş ve ağaçlı bir meydanın 
çevreliyeceği bu okulada 18 dershane, bir konferans salonu ve 
bir müze bulunacaktır. 

Sahte Jandarma Subayı! 
Adana. (Özel aytanmız bildiriyor) - Subay olmadığı halde, 

subay elbisesi giyerek ötede beride dolaşan birisi yakalanmış, 
müddeiumumiliğe verilmiştir. Necati adındaki bu adam, jan -
darına birinci mülazım üniforması ile dolaşırken, parkta, Mer· 
kez Kamutanı Cevdet tarafından tutulmuştur. 

Tokada Kaynak Suyu Geliyor 
Tokat, (Özel aytarımız bildiriyor) - Şehrin on üç kilometre 

kadar güneyindeki Kaynak içme suyunun akıtılması için hazır
lrklara başlanmıştır. Ağustos içinde tesisatın bitirilmesine ça
lışılacaktır. Halkın sağlığı ile pek ilgili olan bu önemli iş ba~ 
şanldığı gün, T-0kad'ın en büyük eksiği tamamlanacaktır. 

Ekmek Yeniden indirildi 
Balıkesir, (Özel aytarım1z bi\diriyor.)-Şa~yl~kn~n-~ 

!hını 20 para daha indirmiş, ekmek fiyatını 8 kuruş olarak tesbıt 
etmiştir. 
Buğdayın ikilosu 5 kuruşa satılmaktadır. Buğday piyasasın

daki genel durumun düşüklüğünü göz önünde tutan şarbaylık 
narhı Y.eniden indirecektir. 

Samsunda Atatürk parkı ve hükumet caddesi 

1 

Bahkesir futbol 
. Şampiyonluğu 

Balıkesir, (Tan) - Bu hafta 
yapılan birincilik müsabakala • 
rında İdman Yurdu, İdman Gü
cünü 1 - 2 yenmiş ve şampiyon
luğu kazanmıştır. Yukarıki re
sim şampiyon takımı bir arada 
gösteriyor. 

Edirnedeki Darüş
şifayı tetkik 

Edirne, (Özel aytarımız bildiri • 
yor) - Edirne saylavı Faik ve Kon
ya saylavı Osman Şevki Uludağ ev
velki akşam Edirneye gelmişlerdir. 
Edirne darüşşifasında esaslı tetkik -
ler yapmak üzere gelen Osman Şevki 
Uludağ bana şunları söyledi: 
"- Mimar Hayreddinin vücude ge 

tirdiği bu anıtı, Türk tarihi tetkik ce 
miyeti aöına yazdığım eser için bir 
kere daha gönnek istedim. Türkle -
rin medeniyet bakımından en yüce 
cserlerindC1l olan bu bina, Anverste, 
iJ.J-rrar.pvt..._ "W'\.:'. gl};~il h"•lMl"fl 1t1•1111ç-

ketlerindeki eşlerine çok benzer. E
dirne darüşşifası diğerlerinden eski 
yapı olduğuna göre, dünya medeni -
yeti üzerinde haylı müessirdir sanı • 
rım .. ,, 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

• Adana, (Tan) - Şarbay Tur
han Cemal, bugünkü ekspresle An· 
kara'ya gitmiştir. 

• Tokat, (Tan) - Orayca yaptı -
nlan bidro elektrik santral evinin 
temeli atılmış, direkler hazırlanmış· 
tır. Kıştan önce, Tokat. aydınlığa 
kavuşacaktır. 

ııı Balıkesir, (Tan) - Parti baş
kanı Lutfi Kırdar lzmire gitmiştir. 

ııı Tokat, (Tan) - Tokatta kızıl 
ay haftası bitmiştir. Halkevi temsil 
kolu, parkta bir temsil vermiş, kızıl 
aya birçok üye yazılmıştır. Haftanın 
son gecesi Halkevinde parlak bir ba
lo verilmiştir. 

ııı Kırşehir, (Tan) - Doktor Na
ci Girgin tarafından halk partisinde 
zehirli gazler hakkında bir konfe
rans verilmiştir. 

* Edirne, (Tan) - Mülkiye mü-

Bir Çocuk 
POLiSl 

Arazöz 
Altında Öldü 

Heybeliadada dün caddeler sula· 
nırken, itfaiye şoförü Selimin idare 
ettiği 96 numaralı arazöz, balıkçı A
lekcinin on yaşındaki çocuğu Hristo
yu çiğnedi ve öldürdü. 

Arazöz akşam üzeri çarşıyı sular
ken, çocuklar sokakta oynuyorlardı. 
Hristo birdenbire arazözün önüne 
doğru yürüdü. Şoför hemen manev· 
ra yapmak istedi, fakat muvaffak O· 

lamadı. Çocuk tekerleklerin altına 
gitti. Hriatonun böyle tekerlekler al
tına gittiğini göıen Selim bayıldı. 
Tekerleklerin altından çıkarılan ço
cuk hemen eczahaneye götürüldü, fa 
kat orada öldü. Heybeliada komiseri 
Hasan Çetinel tahkikata el koymuş
tur. Şoför tevkif edilmiştir. Şahitler 
dinlenmektedir. 
* Yenikapıda lakelede bağlı bulu

nan Hasanın kömür kayığı gece saat 
3 tc, yanındaki kayıktan atılan cıga
ra ateşile tutuşmuş, tayfa tarafından 
söndürülmüştür. 
* Dün saat 14 te Amavutköyünde 

Cebbar ağa sokağında" 31 numaralı ev 
de çama ır yıkanırken bacanın ku • 
rumları tutuşmu~. ev kıamen yandığı 
halde ateşin genişlemesine meydan 
verilmeden söndürülmüştür. 
* Beyoğlunda Gönül sokağında' 36 

ıımarada oturan Etem, polise müra
caat etmiş. Salahaddin ve Adil is • 
minde iki adam tarafından taş ve bas 
tonla yaralandığını iddia etmiştir. 
Suçlular yakalanmıştır. 

Yeni Sivas valisi 
işe başladı 

Sivas, (Özel aytarımız bildiriyor) 
- Belediyeler bankası genel direk • 
törlüğünc atanan Süleyman Sami Ke 
penekten boş kalan ilbaylığa Gazian 
tep ilbayı Akif atanmıştır. Akif bu
raya gelerek yeni vazifesine başla • 
mıştır. 

fettişlerinden Şefik, bugün Edirneye 
gelmiştir. 

• Kırşehir, (Tan) - Kırşehir ve 
Mucur sporcuları arasında yapılan 
maçta 2 - 2 berabere kalınmıştır. 

*Yozgat, (Tan) - Hava tehlikesi 
için yapılan bir toplantıda bütün va
tandaşlar gelirleri nisbetinde üye ya
zılmışlardır. Işyarlar maaşlarının 

vüıtdt:. ı aini.hava kv.rumuruı ver.ecıP.lr
lerını taahhüt etmi~lt:rdir. 

"' Yozgat, (Tan) - Bayındırlık 

Direktörü Hüsnü Obyol çalışmasın -
dan dolayı takdirname ile taltif edil· 
miştir. 

• Sivas, (Tan) - Hava tehlikesi 
için memurlarımızın gösterdiği büyük 
yardım, bütün Sıvaslıları da harekete 
getirmiştir. Halk Partisinde ve Te
cim Odasında toplantılar yapılmış, bu 
işte çalı§acak komiteler seçilmiştir. 

* Kütahya, (Tan) - Hava tehli· 
kesine karşı önemli çalışmalar sürü
yor. Kuruma üye yazılmak için baş 
vuran yurttaşlar a;ittikçe çoğalıyor. 
Sümer Bankın Geramik Fabrikası iş
çileri aralannda bir toplantr yapmış
lar, gündelikl::rinden yüzde 2 sini ha
hava kurumuna bırakmağa söz ver
mişlerdir. Bütün işyarlarda aylıkları
nın yüzde 2 sini hava kurumuna ver
mişlerdir. 

• Adana, (Tan) - Adana • Istan
bul arasında, bilhassa Afyon - Eski
şehir istasyonlarında son zamanlarda 
hırsızlık vak'alarının çoğaldığı görül· 
müştür. 

Devlet Demiryolları G!!nel Direk
törlüğü bu hırsızlıkların önüne geç
meğe karar vermiş ve kat'i t~dbirler 
almıştır. 

No. 62 

VOSMAI 
Fakat, o çıkar çıkmaz yine 1 ti yordu: - Gelmedi.. 

telefonu açtı. Yine karşısına - O, dünyanın en inanılacak Çat!. 
hizmetçi çıktı: kadınıdır! Belki, yine terziye Fazıl sinir, üzüntü, kısltanç-

- Güney gelmedi mi?. 1 filan gitmiştir. Oğleye yemeğe lık, kızma kıvranmaları içinde 
- Gelmedi.. döner. her yanm saatta, bir saatta te-
Fazıl bu kez de telefonu çat- Ve yine bir hayal gözlerinin lefonu açtı, durdu. On üçüncü 

- Bilmiy~rum... j tadak kapattı. Kendi kendisine önünden akıp geçti: kere telefonu açtığı vakit bir-
- Ne vakıt çıktı?. EÖyleniyordu: - Belki öğle yemeğine beni den gürledi: 
- Siz çıktınız, o da arKanız- - Güzel kadın. Cok iyi ka- çağıracak, yeni ur'balarile sof- - Neredesin?. 

aan çıktı. dm. Beni cok seven ·kadın. Ben rada karşılıyacak.. Ve kulağını dolduran ses Gü-
- Sabahleyin erke??en mi?. de onu çok seviyorum. Bir de- Bu hayal, bu teselli onu avut- ney'in çıldırtan sesi idi: 
- Evet, doku~d~ fılan.. .. diğini iki yapmıyorum. Fakat, tu ve bu avunmanın tatlılıgı - Buradayım kocacığım. 
- Çı~arken hıcbır şev sovle- bu sokağına, gezginciliğine da- içinde düşüne düşünr.. vi?.italarr- - Şimdi mi geldin?. 

medi mı?. 
1 
yanamıyorum. Gezmeği, soltak- na gitti. Ve bunu sorarken kolundaki 

- Hayır.. tan eve girmemeği çok seviyor. Saat on iki oldu. saata baktı. 
Fazıl birden telefonu kapat- Ve kötü bir kuşku zihnini On iki buçuk oldu.. On sekiz buçuk! 

tı. Kızmıştı. Sinirden eli aya- kurcalıyordu: On üç oldu! - Hayır, sabahtanberi bura-
ğı titriyordu. Kendi kendisine - Acaba benim üstüme bir Doktorun yüreğine bır sızı dayım .. 
söylendi: başkasile de sevişiyor mu?. düştü. Kalbinden çıkan kırmızı Fazıl bu karşılığı alınca, bir-

- Nerede bu kadın yine?. Ve birden bu kuşkuyu kafası- kan damarı sanki burkuluyor ve den kulağında şimşekler çaktı, 
Bıktım bunun sokağından! nın içinden kovuyordu: bu burkuntu bir yara acısı gibi bütün kanı başına üşüştü, elin-
Ve düşündükçe içerliyordu: - İmkanı yok. Bunu aklıma bütün sinirlerine yay.ılıyordu. deki telefon makinesini kaldırıp 
- Gece, bana hastaymı, k!· bile getir,memeliyim. Beni İçinde bir ezginlik, tesellisizlik, atmak istedi: 

Etem lzzet BENJCE 

rıkhğım var ... diyordu. Sabahle· çıldırasıya seviyor. Biribirimi.ze kıskanma ile kızma arasında bir - Hangi oradasın. On üçüıı-
yin ben çıkar çıkmaz, arkamdan karşı olan aşkımız araya her- deprenme vardı. cü telefonum bu .. 
nereye gider?. Bana da hiçbir hangi bir güvensizliğin girmesi- Telefonu yine açtı, yine kar- Koca ne kadar sinirli ise ka-
yer.e gideceğini söylememişti. ni yasak edecek kadar kuvvetli- şısına hizmetçi çıktı. Yine o ko- dm o kadar gevşek, tatlı, ağır, 

Sonra, odadan içeriye bir asis- dir. Onun karakterine, sağlam nuşmalar ve yine telefonun o sendi: 
tan geldi, ona daldı. telefon öy- moraline inanıyorum. kapanışı oldu: ~ - Deli mi oldun kocacığım. 
küsünü unuttu. Ye bu düşündüklerini perki- - Güney gelmedi mi?. ) Sabahdanberi ben yatak odam-

,-.-. OŞ"'· ~ş~ r 
, .... ıı.. *(?; ' 

. . • "'• J~#"' ;.,'it - •• eVı·ı · ·;-!~~ .~"i/fr.,~·· 1 
· Etlel)Meie ~ 

s~r tesadUf ve bir evleniş 
Öyle insanlar biliriz ki evlen

mekten bahsedilince tüyleri ür-
perır: 

- Evlenmek mi? Allah gös
termesin. Dertsiz başıma dert 
mi alayım ... 

Derler. Fakat bir tesadüf on
ları hemen bu fikrinden geri çe
virir ve birkaç gün içinde evle

tuğu anlaşılıyor. Fak3:t bd A 
talık pek nadirdir ve bır b ~ 
ğa tutulmuş olan kadın ~~ 
kek, aykırı, marazi hare· I 
le hemen kendilerini belli~ 
ler. Naimin cüzdanı, onu~ 
dinnek isteyen şeytan t 
dan aşırılmış olacak! .• 

• 
Çocuklu bir ger1~ 

H. Naim Samsundan Ş. B. iınZ85 
dığımız mektupta denilİY 

niverirler. 
Edirne, Kaleiçinde 

imzasile bize mektup yazan ar
kadaşın evlenişi bunlara benze -
mi yor. O da karı koca . hayatı • 
nm öteden beri düşmanı, bekar
lığı sultanlrk sayanlardan biri 
olduğu halde çok garip bir tesa
düfle evlenivermek üzeredir: 

••• Bir gün, diyor. lstanbulda 
Sultanhamamında bir mahalle -
biciye uğramıştım. Vakit akşam 
dı. Yanımdaki masada genç bir 
kız dondurma yiyordu. Yan göz
le bir defa baktım ve cüzdanımı 
çıkararak bir lira aradım. Bula· 
mayınca cüzdanı masanın üstü
ne koyarak ceplerimi karıştır -
dım. Bu sırada elime geçen bir 
mektupla meşgul olurken cüz -
danı masanın üstünde bıraktığı
mı hatırlıyorum. Fakat mahalle· 
bici paranın üstünü getirdikten 
sonra cüzdanım ortada yoktu. 
Birden etrafıma baktım, genç 
kız dondurmasını bitirmİ§, git
mege hazırlanıyordu. Her tarafı 
araştırdım. Cüzdan yok .• 
Kız ayağa kalktı, temizce, fa

kat sade bir kız ... Pe§ine takıl • 
"""· ı>ivpı uyu l)C:!i "JA, yun:ra Dlr 

iki defa onu yakalamak, cüzda
nı istemek istedim. Fakat hare· 
ketleri o akdar lakayıt, yüzü o 
kadar emniyet verici idi ki cesa
ret edemedim. Tünele bindi,· 
Beyoğluna çıktık. Büyük bir pa· 
sajda "affedersiniz .. " diye yak -
/aştım. Güldü ve o kadar tatlı 
güldü ki cfizdanrn bahsini ede -
medim. O günden beri ahbabız, 
sevişiyoruz ve o da, ben de evlen 
meyi düşünüyoruz. Yalnız ara -
da bir cüzdan aklıma geldikçe 
duruyorum: Acaba bu kadar ma 
sum, sevimli, sevgili bir kız hır
sız olabilir mi? iki aydır onun 
birçok sal ve samimi hareketle
rini gözlerimle takip ettim. Im
kan yok diyorum ... Fakat o da 
hırsızlık kendilerinde bir illet ha 
/inde bulunanlardan olmasın? .. 
lşte bu endişe beni sarsıyor. Siz 
ne dersiniz? 

Naimin kleptomanlıktan kork 

''25 yaşındayım. Beş s 
ve/ akrabamdan bir kızlı 

4 miştim. Bir çocuğum ol. 
refikam on beş ay sonra b11 

talığa tutularak hayata g 
ni yumdu. Şimdi oğfurtJ 
min elinde kaldı. Tekrar 
mek istiyorum. Çünkü e 
ten bekarlrğa dönüş çok :ot,,, 
yor. Bundan başka çocug"r 
yabancıların elinde kala~~ 
ye korkuyorum. Halbuki~ 
istediğim kızlar beni iste 'bİ 
!ar. Evlenmiş, çocuk sahi 
muş bir adamım diye. ~ 

46 lira maaşlı bir me/1111 

Fazla masraf edecek balirıt 
yok. Halbuki şimdiki kızlB;.r 
§8 başa değil, paraya baki e 
/ar. Bir dul ile evlenmek t 
temiyorum. Nasıl yapayıt# J 
çocuğumu kabul edecekı 

başında bir kızla evleneYİ'A 
1Ik önce biraz sabırlı ol 

Daha 25 yaşındasınız. Bit ti 
cuğunuz var. Bu anlaşı~ 
ha hi.t'. iki vasmdadır. O s. 
raz buyumesını oeıtıeyıt\l 
zamana kadar da tesadüf 
nıza istediğiniz gibi bir ar1' 
çrkanr elbet. Hayat ar1' 
bulmak, hazır elbise bU 
benzer mi? ~ 

Kızılay kurumu 7 eylül cu 
Kermes ~ 

gün ve gecesi için Taksim bSıJ 
de bir kermes hazırlamıştır· 
sam ere o gün saat 16 da bat 
ve gece sabaha kadar sii ~ 
Kermes için zengi• bir p'.:; 
zırlanmaktadır. 

ÖLÜM 
Çankırı hattında son f ecİ 

difer kazasında vefat eden 'Bl:f 
Bay Hakkı oğlu ve avukat tr' 
hittinin Bacanağı, ARAL 9't 
SİRKETİ mühendislerinden 1' 
Riza Yazıcının cenazesi 20 d 
cumartesi saat 12,30 da ay ' 
cumartesi saat 12,30 da ttaY1' 
ya muvasalat eden trenden 
caktır. 

. ıerl' 1 daydım. akşama kadar başka ış dıll 
Fazıl bütün bütün sinirlendi: raştım, diyeceksin. Anla 
- Yalan söylüyorsun!. Marika, dudaklarını 
Güney, doktorun ağzından düşündü, taşındı: j 

bunu işitir işitmez: - !stediği11iz olsun .. ~ 
- Ya. Esef ettim. Dedi ve Güney para~ı 
Dedi ve tıpkı doktorun 6nccki ı için ya.tak odasına gittı·~ 

kapatışlan gibi çattadak kapat· Marıka parasını ~.ıdrk111~ tı. Ve hemen seslendi: ra, doktora yal!ln soy le ~ 
- Marika .. Marika.. 1 kendisini nasıl hazırlıY0 t 
Marika ses verdi: ney de tuvaletin önüne 0 

- Buyrun.. kendisine saatlerdir ~ 
- Gel buraya. akıtan bir zavallının, d re' 
- Başüstüne.. rurkeı söz işiten, bak~it' 
Marika gelir gelmez Güney len, hasta. dermansız rdd-

sert bir bakışla ve dik sesle: sızın makiyajını yapıY0 ,. 
- Bana bak.. bu sırada sokak kapısı ç 
Dedi, söyledi. Bu doktordu. • 
- Şimdi sana yirmi lira ve- Kapıyı hizmetçi açtl·cıs. 

receğim. Seni kovmuş olaca- boynu ile Fazıl'ı karşı.ıaôe'S 
ğım. Bir hafta sonra gelecek- tor sinirli idi. öfkesıtı 

1 
sin, yalvaracaksın doktora, iş- kelime söylemedi. J{. ... 81' · 
siz kaldım, bir daha tetik ve rer girmez şapkasını lY•' 
özenli olurum, suç yapmam .. di- eline sıkıştırdı, sağın~, 
ye yalvaracaksın. Ben oraya gi- bakmadan asık surat 
rip gene s e n i y i n e a 1 a- gitti. diği' 
c a ğ ı m. F a k a t , s e n ş i m- Güney doktorun gel ol 
d i ben hiç y a t a k odasına tir işitmez hemen kar}' e~ 
girmedim. Bayanı da evde gör- ladı. yatağı abur cubUt' sı 
meyince sokağa gitti ~andım, [Arka 
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S ·P·O R 
Türkiye Futbol 

Birincilikleri 
Finalin nerede yapılacağı henüz belli değildir 1 
Ruslarla futbol temaslarmdan evvel, futboJ

cülerimiz üç yerde kampa girecekler 

1'urkiye futbol birincisi 

Geçen tene Türkiye futbol birin
tiligini Beşiktaş kulübümüz kazan· 
mıştı. 

Futbol federasyonu bu sene de 
Türkiye birıncilikleri müsabakata:ı· 
nı yaptırmak üzere hazırlanmaga 
başlamıştır. 

Bu hususta alakadar federasyon -
dan aldıgımız malumatı aşağıya ya· 
zıyoruz: 

Türkiye futbol birincillkl_e~.i ıs_ a
ğustosta başlayacak ve eylülun ılk 
haftasında bitecektir. 

Milsabakalar, yine muhtelif ~up: 
dar halinde yapılacak, grup galıplerı 
finallere gireceklerdir. Federasyo -
nun aldıgı karara göre, bu sene Tür
kiye birinciligine girecek mıntaka
Jar. grup miısabakalarma sokacakla
:-ı şampıyon takım oyuncularının i
~im ve lisana numaralarını\evvelden 
federasyona bildirmiş olacaklar, bu 
suretle maçlar ancak lisanslı futbol
cular arasında oynanacaktır. 

Agustosun beşine kadar bu malu
matı federasyona göndermiyen mın
takalar miısabakalara girmek hakkı
m kaybedeceklerdir. 

(Bu mallımatı yazmakla beraber 
biz bunu dogru bulmuyoruz: çilnkU 
ya filan mıntaka tembellik eder de 
istenilen noktaları federasyona bil
dirmezse şampiyon takımın bunda 
kabahati nedir?. Her halde federas
yonun bu tarafı da düşünmüş ola
cagını sanıyoruz.) 

Gruplar geçen seneki gibi beş ta
nedir, ancak grupların oynayacağı 
şehirler değiştirilmiştir. Bu aene 
grup birincilikleri yapılacak şehir
ler şunlardır: Aydın, Adana, Eskişe
h ir, Balıkesir, Trabzon. 

Beşikta~ takımı bir arad<t 

Finalin nerede yapılacağı hakkın
da henüz kati bir karar verilmiş de
gildir: tzmirde veya İstanbul da ol· 
ması muhtemeldir. 

Federasyonda, Türkiye birincilik
lerinin lstanbulda fazla alaka uyan
dırmadığı, diger taraftan grup bi· 
rincilerinin İzmire gitmelerinin da
ha az masrafı olacagı hakkında bir 
düşünce sezer gibi olduk. 

Bir taraftan doğru gibi görünen 
bu düşünce, dü ünülürse pek te doğ
ru degildir. Çünkü geçen sene 1s
tanbulda grup müsabakalarından bir 
kısmı yapılmıştı. Bir takım zayıf ta
kımların yaptıgı bu müsabakaların 
İstanbul seyircileri üzerinde bir ala
ka uyandırmaması tabiidir. Fakat fi -
nal olursa, öyle umuyoruz ki iş çok 
değişir. 
Diğer taraftan İstanbul şampiyo

nu Fcnerbahçelilerde bir dü~ünce 
vardır; onlar diyorlar ki, evvelki se
ne biz lzmire gittik ve finali orada 
oynadık. Bu sene de final İstanbul
da yapılsın. Bu da bir görüştür. 

Kısacası, final yeri henüz belli de
ğildir. Federasyon, mahzurlarını ve 
faydalarını ölçüye vurarak İzmirde 
veycl lstanbulda yapılması için bir 
karar verecekt ir. 

Tilrkiye bi rincilikleri bittikten 
sonra Rus futbolcularının Ankara, 
İstanbul ve İzmirde futbolcularımız
la temasına gele<:ektir. 
Ögrendiğimize göre Türkiye bi

rincilikleri biter bitmez hemen Sov
yet futbolcularına karşı hazırlıklara 
başlanacak ve Ankara, lstanbul, lz -
mirde birer kamp kurular:ık futbol
cularımız bu kamplarda çalıştırılacak
]ardır. 

Ruslarla maçlar teşrinievvelde o
lacaktır. 

Bir Okuyucumuzun Teklifi 
Hava kurumu çıkarma Bayanlar arasında 

bir maç yapılamaz mı ? 
Okuyucularımızdan Kartal istas -

yon caddesi 56 numarada oturan Ra
uf, Duran'dan aldığımız mektubu ya· 
a:ıyoruz::. 

"İşte size hiç te yabana atılmıyacak 
ve herkeste derin bir alıika uyandıra 
cak çok enteresan bir mevzu: 

Futbol maçları seyircileri arasında. 
bayanlarımızın da büyük bir yekun 
teşkıl ettigini görüyoruz. Fakat bu a
lakaları ne için yalnız tribün sıraların 
da seyirden ibaret kalsın da bu zevk 
lcrini bizzat alanlarda oynayıp tat • 
masınlar? 

Bir kadın her sporu, yapsın, yilz • 
giın, kürek çeksin, koşsun, ata bin • 
sin, otomobi. tayyare idare etsin, te· 
nis ve saire oynasın da neden futbol 
oynamasın? 

Ben öyle zannediyorum ki. bayanla 
rımız arasında futbole, hastalık dere· 
cesinde merak saranlar pek çoktur. 
'.l'anıdıgım bir çok kızlar var, evleri -
:nin bahçekrinde erkek kardeşlerinin 
toplarıyle biribirlerinc şut çekerler 
ve ayni zamanda kaleci de dururlar 
ve işte: Avnı böyle plonjon yapıyor, 
Bedii şöyle kurtarıyor, Fikret böy' e 
atlatıyor. Nıhayet böyle vuruyor, Ze 
ki şöyle şut çekiyor diye bu zevkle • 
rini gidermeğe çalışırlar. 

Sonra maçlarda da görüyoruz: 
- Haydi Fikret .• 
- Koş Niyazi 
- Şut Miınevver 
- Bravo Danyal 
- Açılma Avni 

u takı

mı? 
bi 

Diye bagınp tarafgir oldu 
nıı tetçi eden bayanlarımız 
Dahası var; mesela: oyuncul 
risi ıska geçtıgi vakit; 

- Of.. Aman .. Vallahi ben ol y _ 
dım bunu kurtarırdım işte ... 

Yahut kalecilerden bırısı pı ı pısi
ııc gol yedı ı zaman: 

- Tuh ... Ben bılc bu olu rt er 

dım ... 
Diye üziılenler yok mu? 
lşte böyle s, .:ırcu kız arkadaşları

mız arasından iki takım meydana ge
tirip bir tarafa Galatasaray, öteki ta
rafa da Fenerbahçe formaları giydiri 
terek (Tabii bunlar Galatasaray • Fe• 
ııerbahçe klüplerine tarafgir olmaları 
sart) bir futbol maçı yaptırılmasına 
imkan yok mudur? 

Bunu düşi.ınmek bile insanda buyu 
bir heyecan uyandı. yor. Ama siz dı· 
yeceksiniz ki, futbol oynamaga a: lŞık 
olmayan .nzlarımız doksan dakika 
durmadan nasıl koşarlar ve buna na
sıl tahammül ederler? 

Ben de ~una karşı diyorum ki, Fc
nerbahçenın yıl dönümünde yapılan 
nıütekaitler maçında oldugu gibi dev 
reler yarımşar saatten bir saat, ve ya
hut bu da olmazsa on beşer dakika • 
dan yarım saat oynansın ... 
Artık bunu ·.ı başaramazlarsa spor 

cu kızlarımıza ayıp olur ... Bu teklifi
min futbol merak'1&ı bayanlar tarafın 
dan sevinçle kabul edileceğine ve 
böyle bir davet vaki olduğu takdirde 
koşa koşa geleceklerine asla şiıpheniz 
olmasın .. 

Fakat bu işi kım başaracak? O da 
kolay: gazeteniz... Mesela: gazete
nizin münasip bir sutununu bu ışe ayı 
rırsınız ve bir anket açarak Galatasa
l'ay - Fenerbahçe klüpleri namına 
hangi bayanların futbol oynamak iste 
diğini sorarsınız ... Ve gelen cevapları 
ertesi gunkiı sayınızda. oynamak isti
yen bayanın resmi e beraber basar -
sınız. Bu suretle hangi bayanın hangi 
klüp namına ve hangi mevkide oynı • 
yacagı maçtan önce tanınmış olur. 

Alınan sonuç, göreceksiniz ki, çok 
önemli olacaktır. Belkı e 3 • 4 takım 
yapılabılır. Çunku Gal t saray ve ya
hut Fenerbahçe n mına degil de Gu

v Yil Be kt klüpl :ti namına dil 

7 

Radvo Duvumları --

PROGRAM 
21 Temmuz Pazar 
1STANBUL 

12.30: Plak neşriyatı. 18.30: Dans mu. 
sikisi (plik) 19.30: Çocuk saati. Hıkaye. 
ter. Mes'ut Cemil. 20: Konferans. 20.30: 
Radyo caz ve tango orkestraları ve Çadır
cı. Turkçe sozlü eserler. 21,30: Son ha
berler. Borsalar. 21.40: Mesut Cemil (Vi. 
yolonsel solo). 2Z: Turkçe operet parça
lan. (plik). 

BÜKREŞ 

12.30: Koro konseri. 13: Sozler. 13.05: 
Orke5tra. 13.45: Spor haberi. 13.55: Kon· 
serin süreği. 14.15: Duyumlar. 14.35: Kon· 
serin sureti. 18: Orkestra. 19: Duyumlar 
19.165: Konserin 5ure&İ. 20: Sozler. 20.20; 
Romen halk muziği. 20.50: Sözler. 21.15: 
Radyo salon orkestrası. 22: Spor. z:z.ıo· 
Konserin ıureii. 23: Duyumlar. 23.ZO; 
Plak. 

BUDAPEŞTE 

20: Konferans .. 20.30: Piyano birliiile 
ljarkdar. 21.10: Sozler. 21.35: Bcrend 58• 
!on orkestrası. 22: Duyumlar. 22.30: Ulu. 
sal konser. 23.05: Keman konseri. 23.25· 
Çingene muziği. 24.20: Cazband. Duyum: 
lar. 

V A RŞ O V A 

20.25: Plak. 20.50: Sözler. 21: Konfe. 
rans. 21.10: Oda müzigi. 21.45: Sozler. 
21.50: Duyumlar. 22: Senfonik orkestra 
konseri. 22.30: Sen yayını. 23: Duyumlar. 
23.165: Duyumlar. 23.20: Suel konser. 24: 
Soıler. 20.05: Caz. 

PRAG 

20.15: Salon kuarteti. 20.50: Sozler. 21. 
20: Dans ve rapsorliler. 22: Duyumlar. 
22.20: Karı~ık orkestra konseri. 23.35: 
plak. 23.45: Caz orkestrası. 

HAMBURG 
20.35: Spor. 20.560: Hava rııporu. 21: 

Hafif opera müziği. 22: "Kitsch kumpan
yası,, adlı radyo piyesi. 23: Duyumlar. 
23.30: Dans. 

BRESL A U 
19.SO: Koro konseri. 20.30: Aktualite. 

21 : Dans. 23: Duyumlar. 23.30: Caz:. 
MÜNİH 

20.40: Spor. 21: Radyo piyesi. 23: Du. 
yumlar. 23.20: Reportaj. 23.30: Dans miı
ziği. 

• 
22 Temmuz Pazartesi 

İST A NBUL 

18.30: )"üzme dersleri. Bayan Aıade 
Tarcan. 18.50: Fransızca ders. 19.10: Plak 
neşriyatı. 19.50: Estegaço orkestrası. Ro
men musıkisi. 20.20: Haberler. 20.30: 
Radyo caz ve tango orkestraları ve Ba
yan Bedriye Tüzün. Turkçe sozlü eserler. 
21.30: Son haberler, borsalar. 21.40: 
Mandolın kuarteti. Bayan Patcrelli idare· 
sinde. 22.10; Plik neşrıyatr. 

B UK R ES 
13-15: Plak ve duyumlar. 18: Orkestra 

19: Duyumlar. 19.15: Kon11enn ıürefi. 20 
Sozler. 20.20: Plik. 20.50: Duyumlar. 21: 
Sozler. 21.15: Kemanla birlikte klasik şar
kılar. 22.05: Çift piyano konseri. 22.30: 
Duyumlar. 22.50: Role konseri. 23.lS: 
Duyumlar. 23.35: Konserin ıüreci • 

BUDAPEŞTE 

19.50: Opera orkestrası. 21.10: Küçük 
skeç. 23: Duyumlar. 23.20: Çingene mü
zıgi. 24: "Macaristanda yaz,, adlı İtalyan· 
ca konferan5. 24.10: Plik .• Duyumlar. 

VARŞ OV A 

21: Sozler. 21.10: Plak. 21.45: Duyumlar. 
21.55 : Konferans. 22: Senfonik konı~er. 
23: Duyumlar. 23.0S: Spor. 23.10 ı<:ıiçiık 
radyo orkestrası. 

PRAG 

20.10: Plak. 20.25: Sozler. 21.15: Sciz· 
ter. 21.30: Saksofon solo. 21.45: ~adyo 
piyesi. 22: Duyumlar. 22.30: Çek fılh~r
monisı tarafından konser. 23.15 : Soz· 
ler. 23.30: Plik. 23.45: Almanca duyWD· 
lar. 

HA MBURG 
21: Duyumlar. 21.10: "Evde yıkan .. ad· 

lı skeç. 22: Populer konser. 23: Duyum· 
!ar. 23.25: Muzıkli yayım. 24: Plato kon· 
5eı orkestrası. 

BRESL A U 
20.30: Şarkılı yaynn, 21: Kısa duyum· 

!ar. 21.10: "Der Blaue Montac., adlı ra~· 
yo piyesı. 23: Duyumlar. 23.30: Gece mu· . 

MONtH 
Duyumlar. 21.10: Radyo orkestra 

2 : Sozlcr. 23: Duyumlar. 2 20: 
Ara 24. Dans muziği, 

• 
23 Temmuz:;ah 

I~TANBUL 
18.30: Almanca ders. 18.SO: Dans musi· 

oynamak istiyenler bulunur. O za • 
man iki veya daha fazla maç yapmak 
da kabil olur. 

Şayet bu maç yapılırsa, geçen'er -
de yapılan tekaütler maçından daha 
çok alıika uyandıracagı ve maçın çok 
kalabalık olacağı yüzde yüz muhak· 
kaktır. 

Bu suretle, kız sporcularımız da er 
kek arkadaşlarının yapacağı tayyare 
maçlarına bilfiil iştirak etmi§ ve b.u 
hayırlr yardımdan kend ilerine de bır 
hi615e ayırmış olurlar. 

Ben dü~ndüm ve yazdım ... Batar· 
ması da sizden olsun ... ,, 

Biz de bu mektubu olduğu gibi yaz 
dık. Bayan.arımız kendilerine güve· 
niyorlarsa h iç te fena bir şey değil. 
Çiınkü Avrupada kadınlar arasında 
futbol maçları çoktandır yapılmakta, 
hatta son zamanlarda kadın ulusal ta· 
kımlan arasında araıuluaal maçlar bi· 
le oynanmaktadır. 

kisi ve hafif musiki (plak}. 19.40: Ha· 
herler. 19.45: Ege caz ti.ırkçe sozl11 eser· 
!er. 20.30: Radyo orkestrası. 21: Radyo 
caz ve tango orkestraları ve Bayan Emi
ne İhsan. 21.30: Şehir tıyatrosu artistle
rinden 1. Galip. küçük fıkralar. 22: Plak 
neşriyatı. 

BÜ KREŞ 
13-15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo 

salon orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konserin süreği. 20: Sözler. 20.20: Operet 
plakları .• Sözler. 21.15•: Senfonik plak
lar. 22: Sözler. 22.15: Plaklarm si.ıreği. 
22.45: Sözler. 23: Röle konseri. 23.15: 
Yabancı dillerle duyumlar. 23,15: Konse
rin süreği. 

BUDAPEŞTE 

20: Çingene müziği. 21.15: Konferııns. 
21.50: Opera orkestrası. 23: Duyumlar. 
23.20: Mandist cazı. 24.30: Piyano birligi
ie Macar şarkıları - Duyumlar. 

VAR,SOVA 
20.30: Piyano konseri. 20.50: Aktüali· 

te. 21.10: Kıiı,;ük radyo orkestrası. 21.45: 
Duyumlar. 21.55: Sözler. 22: Offenha
ch'm "Martin-Violoniste,. opereti. 23: 
Senfonik konser. 23.30 : Spor. 23,35: 
Spor. 23.40: Dans plakları, _ 

PRAG 
20.25: Yahudilere yayım. 21.05: Plak. 

21.25 : Şiirli müzik. 22.20 : Kon~erans. 
22.35: Karışık müzik. 23.15: Son duyum
lar. 23.30: Plak. 23.45: İngilizce duyum
lar. 

HAMBURG 
20: Piyano muziii. 20.30: Genç kızlar 

şarkı böylüyor. 21: Duyumlar. 21.10: Rad
yo piyesi. 22: Eski Hamburg havaları. 23: 
Duyumlar. 23.25 : Muzikılı yayım. 24 : 
Halk müziği. 

BRESLAU 
20.50: Rcportaj. 21: Duyumlar. 21.15: 

"İslandaya radyo ekspedisyonu,. 22: $ar· 
kılar. 23: Duyumlar. 23.30: Halk müziği. 

MÜNİH 

21: Duyumlar. 21.10: Bando mızıka. 
21.30: Skeç. 23: Duyumlar. 23.20: Prog· 
ram arası. 23.30: Halk müziği. 

o 
24 Tem muz Çarşamba 

İSTANBUL 

18.30: Yüzme dersleri. Bayan Azade 
Tarcan. 18.50: Fransızca ders. 19.10: Dans 
musikisi (plak). 19.40 : Haberler. 19.50 : 
Bayan Halide, monolog. 20.10: Konfe
rans. 20.30: Radyo caz ve tango orkes· 
traları ve Bayıın Birsen (turkçe &ozlu 
e1erler). 21.30: Son haberler - Borsalar. 
21.40: Gitar solo. Mario Paradi. 22: Plak 
neşriyatı. 

BÜKREŞ 

13-156: Plak ve duyumlar. 18: Orkes· 
\ra. 19: Duyumlar. 19.15 : Kon6eıin sure· 
fi. 20: Sözler. 20.20: İtalyan mıuigi. 20. 
50: Söaler. 21.15: Piyano birliii ile şar
kılar. 22.05: Radyo salon orkeatraaı. 22.30 
Duyumlar. 22.50: Konıerin aiıreıri. 23.:15: 
Yabancı dillerle duyumlar. 23.3S: Kon5e
rin ıureii. 

BUDAPEŞTE 

19.45: Salon kuinteti. 20.20: Diyalog. 
21,10: Plak. 22: Varşova'dan role. 22.30: 
Duyumlar. 22.55: Cazband. 23.35: Pıyano 
keman sonaUan. 24.30: Çin&enc muziği. 
Duyumlar .. 

VARŞOVA 

20.3~: Sarkılar. 20.50: Gülunç yayım. 
21: Sozler. 21.10: Plak. 21.45: Duyumlar. 
21.55: Konferans. 22: Chopin konseri. 
22.30: Konferans. 22.40: Serenadlar. 23.10 
Spor duyumları. 23.15: Spor, 23.20: Kü· 
çuk radyo orkestrası. 

PRAG 
20.40: llalk konseri. 21.30: Müzikli 11i

yes. 22.50: Piyano konıen. 23.156: Du-

l
yum1 ladr. 23.30: Plik. 23.45: Yabancı dıl. 
er e uyumlar. 

HAMBURG 
20: Bando müzik. 21: Duyumlar. 21.15: 

Ulusal ,YllYırn. 21.45: Koylu yaymıL 22: 
M~zart tan orkestra birlifıle keman kon
ıerı. 23: Duyumlar. 23.25: Müzikli prog
ram araıı. 24: Gece muzifi ve dans hava
ları. 

BRESLAU 
20: Karı§ık eilenccli yayım. 21: Du

Yl!mlar, 21.15: Ulusal yayım. 21.45: Aktıı· 
alıte. 22: Chopin'ın eserlerinden konser. 
22.30: Kızlar tarafından şarkıbr. 23: 
Duyumlar. 23.30: Dan5 miızı&i. 

M0N1H 

21 
~Ob Eğlenceli müzik. 20.560: Aktualıte. 
· UYUmlar. 21.15: Uluul yayım. 23: 

Duyumlar. 23.20: ~ozler 23 'iO• Ara. 24: 
Danı ınuzifi. 

• 
25 Tem muz Perşembe 

İSTANBUL 
18.30: Yuzmc dersleri. 18.50: Almanca 

ders. 19.10: Dans musikisi ve harif nıusi· 
kı (plik). 20.10: Konferans. 20.30: Stud
yo orkestraları ve Avni türk~e sözlu eser
ler .. 21.30: Son haberler, borular. 21.40: 
Mayıstro Goldenberg koro heyeti. 22: 
Plik neırıyatı. 

BÜKRES 
13-15: Plik ve duyumlar. Orkestra 

konseri, 19: Duyumlar. 19.lS: Konserın 

S
surcii. 20: Sozler 20.20: Plik. 20.!160: 
oıler, 21.IS: Plak ıle ''TROUBADOUR, 

operası (Verdi'nin). Sonra: Yabancı dıl· 
lerle duyumlar. 

BUDA PEŞTE 
20: Çinıene muziii bırligıle şarkılar. 

21.10: Radyo piye11. 22: Opera orkestra-
111· 23.IO: Duyumlar. 23.SO: Profesor Dr. 
Erno Dohnanyi tarafm~an Beetlıoven'in 
ebserdlerinden pıyano konıeri. 24.10: Caz· 

an , 

V A RS O VA 
20.30: Plik 20.50: Sozler. 21.10: Hafıf 

~ı~zık. 21.45: Duyumlar. 21.55: Sozler. -rJ· Senfonık konser. 22.30. Tiyatro, 23: 
uyumlar. 23.10: Kuçuk radyo oı kc:stra-

11. 

PRAG 
21: Konferanı. 21.156: Gala ııuvare ya. 

yınıı. 22.05: Viyolonsel konserı. 22 35• 
Dana muziii. 2J.1S: Son duyumlar. 23.30; 

Küçük 
Dalgalar 

Yazı: 8 
İyi dinlenen bir kiiçük Alman pos· 

tası daha .. Her gün 31.38 metre dal
ga uzunluğunda muntazam yayımlar 
yapar. Beş kilovatlık bıı Zeezen 
(Beri in) istasyonu hergiın gece y41· 
yımlarında bulunur. Gece yarısı 24.5 

• te başlar ve ertesi güne kadar sürer 
İşareti D J A dir. 

Eüyük Moskova :adyosundan son
ra Amerikada 500 kılovat anten ener· 
Jili çok kuvvetli radyo ist~syonl~~ı 
yapılmağa başlanmıştır. Res~~de go
riilen lamba 500 kilovat enerJılı Ame
rikan istasyonlarında çalı§tırılan lam· 
balard:ın biridir. 

Sozler. 23.35: İskandinav müziği. 

HAMBURG 
20.1 S: Karışık halk müzifi. 21: Duyum· 

lar. 21.10: Dans muziii. 23: D1Yumlar. 
2J.2S: Danı muziğinin ııiıreği. 24: Şarkı· 
lar. 24.30: Keman muziği. 

BRESLAU 
20: Karışık halk muıifi. 20.50: Repor· 

ıaj, 21: Duyumlar. 21.156: Dans muıi&i. 
23: Duyumlar. 23.30: Dans müziği. 

MONtH 
20.45: Sokak kazaları. 21: Duyumlar. 

21.15: Dans miıziği. 23; Duyumlar. 23.20: 
Ara. 24: :Oans muziiı. 

• 

Bu postanın tam yanında 31 ,4 '> 
metre dalgada işliyen ikinci bir 
Zeesen (Berlin) .vardır ki, işareti D 
J A dır. Bu istasyonun çalışma saat
leri şöyledir: Sabah 10.45 ile 14.15 
arasında ve gece 24.5 dan sabaha 
karşı 5.30 za kadar. 

Bundan sonra bir Amerikan pos· 
tasına geliriz. 40 kilovatlık Schene
ctady (Nevyork) un dalgası 31.48 
~etre dalga uzunluğundadır. 
i" W 2 X A F işaretini taşıyan bu 
posta her akşam 24.30 dan sabah 6 
ya kadar yayımlarda bulunur. Pazar 
ve Perşembe günleri de 24 ten iti· 
bare1_1 programa başlanır. Bu posta 
40 kılovat olduğuna göre en kuvvetli 
kısa dalgalı istasyonlarından biridir. 

Tam yanında Avusturalyanın hü
kumet merkezi Melburn 3 ı .54 met
rede çalışır. _Y K 3 M E işaretli 
Merburn 1.5 kılovat anten enerjili
dir. Fakat elverişli havalarda Avru
padan işidilir. Çalışma gün ve saat
leri şunlardır: Sah, Perşembe, Cu
martesi, günleri gece yarısı 12.30 darı 
sabah 6 ya kadar. 

3 l.55 metrede l 5 kilovatlık Da 
ventry (Londra) postası çalışır. lşa• 
reti G S B dir ve en iyi duyulan bır 
istasyondur. Yayımları her vakit ve 

26 Temmuz Cuma en kötü makineler ılc de alınabilen 

İSTANBUL 

18.30: Dans musikisi (plak). 19.IO: Ha· 
fif musiki ( plik). 19.45: Eıe caz ( türkc;e 
,ôzlü eserler.) 20.15: Koı:ıferans. 20.30: 
Stüdyo orkestrası. 21: Studyo caz ve tan· 
go orkestraları. Gavin kardeşler. 21.30: 
Son haberler, borsalar. 21.40; Bayan 
Aleksandr Mıı.yler. Macar halk havaları. 
Orkestra ile bırlikte. 22.10: Plak ne~riya-
tı. 

BÜKREŞ 

13·15: Plak ve duyumlar. 18: Orkestra 
konseri. 19: Duyumlar. 19.15: Kon5erin 
süreği. 20: Sözler. 20.20: Plak.. 20.50: 
Duyumlar. 21: Sozlcr. 21.15: Oda müziii 
pliklırı. 21.45: Şarkılar. 22.05: Radyo 
salon orkestrası. 22.30: Duyumlar. 22.50: 
Kon erin suregi. 23.lS: Yabancı dillerle 
duyumlar. 23.35 : Kon erin su eği. 

BUDAPEST 
20.15: Karıtık yayım. 21: Viyana'dan 

role. 23.10: Duyumlar. 23.30: Çinııene 
miızigı. 24.20: Piyano birliiile prkılar. 

VARS O VA 
20.30: Şarkılar. 20.50: Sözler. 21.10: 

Hafif mi.ızık. 21.45: Duyumlar. 21.55• 
Konferans. 22: Senfonik konser. 23: Dü
yumlar. Z3.05: Soıler. 23.10: Danı plik· 
ları. 

PR A G 

21: Karışık muzikli yayım. 21.465: Flüt 
muzigı. 22.10: Linı'den role. 23.15: Du· 
yumlar. 23.30: Plak. 23.45: Rusca duyum
lar. 

HAMBURG 
20: "Kandırılmış kadın,, adlı bir per· 

dclık opera. 21: Duyumlar. 21.JO: Alman 
6arktları. 22.10:. Siyasal skeç. 23: Duyum
lar. 23.25: MüzıklI yayım. 24: Eflenceli 
muzık. 

BRESLAU 
20: Sliel konser. 21: Duyumlar. 21.10: 

Su yayımL 22.10: Süel konserın ııliregi, 
23: Yaz gecesı rsarkıları. 24.30: Eglenceli 
yayım. 

MÜNİH 

20.05: Dans. 21: Duyumlar. 21.10: Ka· 
rışık yayım. 2Z.10: Akşam müziii. 23: 
Duyumlar. 13.20: Ara. 23.30: Yaz şarkı· 
!arı. 24.30: Program araaı. 24.40: Eilen
celı yayım. 

• 27 Temmuz Cumartesi 
İSTANBUL 

18.30: Yu:ı:me deı ııleri. Bayan Azade 
Tercan. 18.SO: FranRızca ders. 19.10: Damı 
musikisi (plik). 20: Spor konu$maları. 
Saıt Çelebi 20 30: Radyo caz ve tango 
orkestraları ve Bayan Bedriye Tuzun 
turkçe sozlu eserler. 21.30: Son haberler, 
bonalar, 21.40: Bayan Babıkyan (Şan). 
22: Plak ne~riyatı. 

BÜKREŞ 

13·15: Plak ve duyumlar. 18: Suel mu. 
:ı:ık, 19: Duyumlar. 19.15: Konserin sure· 
gı. 20: Sozler, 20.20: Plak. 20.35: Soıler. 
21 05: Radyo ca:ı:ı. 22.30: Duyumlar. 22.50 
Role konser;, 23.15: Yabancı dıllerle du· 
yumlar. 23.35: Konscrın suregi. 

BUDAPEŞTE 

19.40: Plik: 19.55: Konferans. 21.15: 
Hayvanat bahçesi 11arkından nakıl. Senfo. 
nık. oı kestıa tarafından "GEİSHA,, ope· 
ı etı. 24.10: Duyumlar. 24.15: Cazband. 

VAR~OVA 

20.30: Leh şarkılırL 20.50: Aktüalite. 
21: Revü. 21.10: Şen muziklı yayını, 21.45: 
Duyumlar. 21.655: Konferans. 22: Suel 
yayım. 22.30: Senfonik konser. 23: Spor. 
23.10: Sen yayım, 23.30: Kuı;ük radyo 
orkestrası. 

PRAG 
20.30: lspany l romansları. 20.55: SÖ7.• 

!er. 21.10: Armonik muziği. 22.05: Çek 
operetlerınden radyo popunıi. 

HAMBURO 
20.20: Radyo pıye11. 21: Duyumlar. 21. 

JO· Çıft konser. 23: Duyumlar. 23.25: 
Muzıklı yayım. 24: Dans mllzlii. l: Dan
ıun ıürecı. 

BRESLAU 
20.15: Alman ıarkıları. 20.40: Hahalık 

bu postanın programı dinlenınegc 
değer nefasettedir. Çalışma saatleri 
programa göre değişir. 

Berli n radyo 
Davası bitti 

Nasyonal - Sosyalistlerin iş ba
şına geçtikleri gibi çok önem verdik
leri radyoları kurdukları propagan· 
da bakanlığına vermişler ve başları
na genel direktör olarak Eugen Hada
mowsky.yi geçirmişlerdir. Propagan
da bakanı Göbels müfettişlere yaptır
dığı teftiş sonunda geçen beş altı se
ne i<;indc ya~ılmı§ olan gereksiz mas
raflarla bazı suistimallere rastlan· 
mışur. Buntln Uzerlne tiirçok Alman 
radyo istasyonları müdürleriyle idare 
hey'etlerinden bazı salahiyettar kim
seler tevkif edilmişler ve hemen sor
guya çekilmişlerdi. En göze ~arpan 
yilkııek harcirahlar ile gereksız ola
rak yaptırılan radyo binalan idi. 

Bildirildiğine göre Alman radyo 
idaresi eski müdürlerinin sekiz ay
danberi süren muhakemeleri sonlan
mıştır. 

Dr. Bredow ile Dr. Magnus hafif 
hapis cezalarına çarpılmışlar ise de 
bu kısa zamanı her ikisi de ilk tevkif 
edildikleri mahpuıin karargahında 
geçirmiş olduklarından hapsedilme
mişlerdir. 

Bu sonunç arsıulusal radyo diınya
sında iyi kartılanmamıttır. 

cıuzellik kra/İçesinden spikerlıge 

G eçen haftaki sayımızda birçok aşk 
mektuplarını alan fakat bunlara ce
vap vermek için vakit bulamıyan Tou
lousc ro.dyosunun sevir li sı ·::eri Ba
yan ... ouise Bigor 'un bu defa res
mini koyuyoruz. Bayan Louise 1932 
yılında yapılan güzellik müsabakasın
da Toulouse şehrinde güzellik krali
çesi seçilmişti. Bu m~nasebetlc ken
disi rar' ya davet edılerek duygula
rını anlatması rica edilmişti. Giız<'lin 
konuşmaııı da yüzü kadar sempatik 
oldugundan herkes bu sesi tekrar din
lemek istedigini radyo idaresine bil
dirmitt i. Radyo idaresi de Louise il~ 
gôri.ı erek kendisini her vakit için spi· 
ker olarak angaje etmiş ve şimdiye 
kadar işi başında kalmıştır. Bu gu
zel p~k ç?k aşk mektupları alır, fa· 
kat ~ıcblrıne cevap vermez. Çünkü 
vaktı buna miısait değildir ve ciddi 
bir kızdır. 

aktualite. 21: Gunün kısa duyumları. 21. 
10: Sarkılıır. 23: Duyumlar. 23 30: Danı 
muzıeı. 

M ON l H 
20.05.6 Yaylı uzlar kuarletı. 21• Du

yumlar. 21.10: Radyo pıyesı. 23: Duyum
lar, 23.20· Ara. 24: Dana. 
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ünya Ga lerine Göre Hadiseler 
YABANCI GÖZILE 

•• 
1 u • 

ıye e Fi • • 
ır n ılabı 

Kölnischc 'Volkszcituııg'dan: 
lstanbul hususi aytan yazıyor: 
Kamutayın faaliyetinin bir müddet 

icin inkıtaa uğraması, her zaman 
olduğu gibi bu defa da, muayyen bir 
jş programının nihayete erdiğini ifa. 
de etmez: sünkü bu seferki ödcvkr 
birkaç haftada hallounamıyacak ka
dar büyüktür •. Modern Türkiye eko
nomik beş senelik plan ve sanayi 
programı ile birlikte, halkın eytimi 
ve yetişmesini de düşünmek mecbu
riyetindedir. Bu mesele asırlarca ih
mal edilmiş, fakat bugün bütün mil
letin inkişafı için daimi vç ihmal edi· 
lemez bir silah mahiyetini almı'Ştır. 

Kıyafetin Avrupalıla ması, musiki· 
nin bir reform geçirmesi ve yeni te
şekkül eden ulusal devletlerle uzun 
zaman bağh olmak dolayısile, Türk 
diline kanşan Acem ve Arap kelime
lerin atılması kafi değildir. Ulusal 
bir tekemmül meydana getirildiği sı
rada, halktan muayyen bir kültür 
derecesi istenileceği için, gençliğin 
yetişilmesine bilhassa önem ver
mek gere1rtir. Son zamanların vcka
yii, bize sadece Üniversitenin ıslah 
edilmesinin kafi gelmediğini ispat 
etti. Şimdi, üniversiteye bir gün va
tanına iyi hizmetler görecek talebe· 
ler yetiştirmek için, orta mekteple
rin ıslahile meşgul olmağa başlan· 
mıştır. Bu sene bazı orta mektepler
de her zamankinden daha sıkı bir 
surette yapılan çıkış imtihanları, 
neticesini vermi tir. Talebelerin an· 
cak yüzde yirmi b~şi kıfayet göstere· 
bilmiştir. 
Halkın düşünüş tarzı kökünden 

değişmelidir. Türkiye devrimi on 
üç yaşına girdiği halde, lhfila memle
ketin iç taraflarında. bu büyük dev
rimi anlamıyanlar vardır. Bu ise bir 
bakımdan pek tabiidir: Alman yadan 
bir misli büyük olan Türkiyede de
miryolları mahduttur, otomobil yol
ları tamamile inşa edilmemiştir, ve 
radyosu da daha halkın eytimi ile 
meşgul olmağa başlamamıştır. Bil
hassa bu bakımdan, yüksek bir kül
türel seviyeye varmak için yürüne
cek yolun ne kadar güç ve uzun ol
duğu anlaşılır. Mevcut hiçbir şey 
olmadığı için, her işe ta başından 
başlamak Jazımgeliyor. Bunun her 
halk tabakasında ayni olmadığı, ve 
mesela memleketin ancak güç ükler· 
le varılabilen kısımlarında oturan 
halk mevzuubahs olduğu zaman, 
yapılacak ödevin daha zor olaca ı, 
derhal anla ılır. Fakat buralarda bi· 
le terakki hamleleri geri ka~amak
tadır. 

Bugün Ankara, en Avrupai bakım· 

- Bu kadın bu kadar kurşun 
tozu sar/ederse mahvolduğum 
gündür! 

No ı Sl 

lardan bi'ıe, kültürel merket telakki 
olunabilir. Istanbula da - her yerde 
oldugu gibi gayri memnunlar ve ten
kitçilerden ibaret olan' yabancılar 
müste na - modem terakki yolunda 
hayret verici deği ikliklcr göstermiş· 
tir. Diğer şarlar da geri kalmıyorlar; 
insan Anadolu'nun eski köylerj ara· 
sından geçtiği zaman adım başında 
yeni ve mükemmel eserler meydana 
getiridiğini gördükçe, kendisini hay
ı etten alamıyor. 

Bundan birka~ gün evvel, Kamutay 
garip bir mesele ile meşgul olmağa 
mecbur olmustur. iki maznunu. ölüm 
cezasına mahkfım eden bir mahkeme 
kararı. tasvip olunmak üzere Kamuta
ya arz.olunuyor. Büyük miinaka a • 
lardan sonra, her iki maznunun ifade
lerinin, dayak, saç ve sakallannı ko
parmak gibi işkencelerle alındığı an
laşılıyor. Bunun üzerine po.!isler mah
kemeye verıliyor ve iki ölüm mahku
mu ela hapis cezasına mahkl'ım oluyor. 
işte bu gibi vak'alar, bir reformun ne 
kadar yavaş tesir ettiğini ispat eder. 

Bu ve bunun gibi hür hareketlerin 
derhal enerjik bir surette karşılandı
ğında şüphe yoktur. Ankara hüku
meti, şimdiye kadar noksansız çalış
mıştır. Ancak gösterdiğimiz bu nü
muneler, daha ne gibi ödevlerin ya· 
pılması Hizımgeldiğini ve ne için bü
tün hükümlerin ayni derecede muvaf
fak olmadıklarını bize anlatır. 

Her sahada iki mühim ami'in göz 
önünde tutulması lazımdır. Bunlar
dan birincisi, asırlardanberi yerleşmiş 
olan biganelik, ikincisi de Rumlar, 
Ermeniler ve Yahudiler gibi levan • 
tenler tarafından bu asırlar zarfında 
Türklere aşı1aııan zihniyettir. Yeni Iş 
Kanunu, yapacağı müspet tesirlerle 
bu yabancı unsurları kuvvetten dü
!':Ürerek, saydığımız: ikinci tehlike,''i 
amili de ortadan kaldıracaktır. Bil -
hassa mücadele edilmesi J.bımgelen 
sey, bahsettiğimiz biganeliktir. Filha
kika Türkiyede, Halk Partisinin sağ
lamlaştırılması, Halkcvlerinin inkişa
fı ve matbuat vasıtasile halkın aydın
latn.ması gibi ve A1manyanın muvaf
fakiyetle tatbik edilen usullere vur
maktadır. Işte bu tinci devrim ne ka
dar çabuk olursa, Türkiye de istikba
line o kadar emniyetle bakabilir. Bu 
yoldaki program hazırlanmış. her va
tandasın yapmakla mükellef olduğu 
ödevler kat'i l)ir kilde tahdit edil
miştir. Şimdi ide evvel yapılacak iş, 
köy halkının aydınlatılmasıdır. 

ingiliz basını 
Lavalı övüyor 

lngiliz ga:r;delerinden: 
/ngiliz. basını, Laval'ı saygı ile 

anmaya dcuam etmckt•dir. 
Gaz.eteler, Laual tarafından ku

rulan planların telmih bakımından 
Fransa'da olduğu kadar Londrada' 
da iyi bir teair bıraktığını ya~mak
tadırlar. 

Morning Post diyor ki: 
"Laval ve arkaJaılarınrn göster • 

dikleri cesarete karşı lngiliz.lerin 
duyduğu hayranlığı açığa vurmak 
Üteriz.,. 

Timea, şunları ya~ıyor: 
"Bu karamamclcr, işlere yeni bir 

hız. verebilecek ve güvenliği yeni • 
den meydana koyabilecek mahiyet• 
le görülmektedir:,, 

Financial Newa diyor ki: 
"Bu kararnameler, toplu olarak 

incelenirse, görülür ki, alınması 
mümkün her hangi bir tedbirden, 
su götünnez. derecede üstündür.,, ... ~ ..... 

KIRMIZI VE SiYAH 
Bölüm XXVlll 

BiR DINiG ALAY 
Butun kalbler heyecanda idi. Her 
yanı donatılmış ve muminlerin hinı
metile iyice kumlanmış bu dar ve 
gotik sokaklara aanki Tanrı da inip 
ı:elmiı;ti, YOUNG 

Julien kendini silik ve budala 
gostermeğe ne kadar çalışsa kar et
miyor, bir türlü kendini sevdiremi
yordu; o, arkada§larından çok başka 
ıdi. "Ama, diyordu, hocalarım hepsi 
de binlerce kişi içinden seçilmiş ince 
adamlar; benim mahviyet gösterme· 
mi nasıl oluyor da beğenmiyorlar?,, 
Julien'in hatırsayarlık edip her şeye 
foanır, her şeye kanar gibi gözükme
sinden, hocalardan ancak bir tanesi 
fazlasile istifadeye kalkışmıştı. Bu 
da, katedralin merasim işleri direk
törü, abbe Chas-Bernard'dı; bu ada
ma on beş yıldan beri bir chanoine'· 
Jık umudlandırıyorlardı; onu bekliye 
dursun, şimdilik medresede kutsal 
belagat okutuyordu. Julien, basıret 
gozu açılmadan önce, bu derste he· 
men her vakit birinci çıkardı. Abbc 

STENDHAL 

Chas bunu bahane ederek Juliene 
dostluk göstermeğe başlamıştı; ders
ten çıktıktan sonra çoğu vakit onu 
kolundan tutar, bahçede onunla bir 
az gezinirdi. 

Julien: ''Bu adamın da maksadı 
nedir ki?,, diyordu. Abbe Chas'nın, 
katedralin malı olan ziynet eşyasın
dan bahsetmesini hayretle dinlerdi. 
Katedralde, yas ayinlerinde kullanı
lan ziynet eşyasından başka on yedi 
sırmalı ayin atkısı vardı. İhtiyar 
madame de Rubemprc'den de çok 
umudlar besliyordu; doksanını bul
mu olan bu bayan, altın sırmalı ağır 
Lyon ipeklisinde!l yapılmış gelinliği· 
ni, hiç olmazsa altmış yıldan beridir 
sandığında saklıyo;du. Besançon'da 
!hemen herkesin umduğuna göre, 
madame de Rubempr~'nin vasiyetna-
mesi ile katedralin hazinesi zen~in
leşecek, on tane, belki daha çok ayin 
atkısı kazanacaktı; bliyük günle~ 
için dört beş tane kaftan da caba ... 
Abbe Chas sesini alçaltarak: "Bence 
bu kadar da değil; madame de Ru
bemprc'nin atalarından biri, Bour
ı:..oı:;ne dukası Pervasız Cbarlcs'ın en 

Berfin Sokaklarında Yahudiler 
Aleyhinde Nümayişler Yapıldı 

Berlinden .Pariste Joumal gazete
sine bildiriliyor: 

Naziler, yahudiler aleyhine yeni
den geni mikyasta tecavüze başla
mışlardır. Şimdiki halde hükumet 
merkezinde tamamen yahudi aleyhta
rı bir İsveç filmi gösterilmektedir. 
Bu filmin ismi, Petterson ve Beudel· 
dir. Mevzuu udur: Galiçyalı bir ya
hudi, Beşinci Güstav'ın memleketlisi 
bir şimalliyi hiçbir endişe gözetmek
sizin istismar etmektedir. Söylendiğ-i 
ne göre yahudiler grup halinde bu 
filmin gösterildiği sinemaya gitmiş· 
ler ve ayaklarını yere vurarak ıalık 
çalarak temiz ari ırkından nazilerin 
filmi huzur ve sükfın içinde görmele· 
rine mani olmuşlardır. 

Nazi gazeteler bu vak'a üzerine şu 
mealde yazılar yazmışlardır: 

•·- İşte bu fazla! Bu yahudilcre 
bizim nasıl adam olduğumuzu gös
termek lazımdır. Menllekette istenil· 
miycn bu adamlar, acaba ne gibi 
müsamaha ile vatanımızda oturduk
larını bilmiyorlar mı? Onların tah· 
rikJerinc tahammül edebileceğimizi 

mi zannediyorlar? NasyonaJ sosya
list inkılabı zamanında onlar orta
dan kaybolmuşlardı. Şimdi de o za
man saklandıkları deliklere sığın
malıdırlar. Bir ıeyler olması lazım

dır. Çünkü yahudiler bizim ulCıvvü
cenabımızı hakikaten suiistimal edi
yorlar .. Ve hatta çok fazla oluyor
lar.,. 

Naziler bu naaihat1eri harfi harfi· 
ne tatbik etmi§lerdir. Bu akşam ya
hudi aleyhtarı filmin gösterildiği si
nemanın dvannda bir nazi bir yahu
diyi itip kakmıştır. 

Nazi polis tarafındın yakalanıp 
karakola ıevkedildiği zaman halk 
naziden tarara olmuş ve bu kalaba
lık gittikeç büyümüştür. 

Biraz sonra aşağı yukarı iki bin 
kişi nasıonal sosyalist marşları söy· 
liyerek komiserliğin önüne gelmişler 
ve nazinin tahliyesini istemişlerdir. 

Polis halkı dağıtmak için çok uğ· 
raşmışsa da nihayet naziyi tahliyeye 
mecbur kalmı tır. Diğer taraftan fa· 
hudi de komiserlikte yakayı sıyıra

bilmiştir. Bundan sonra gürültü aza
lacağı yerde çoğalmıştır. Biraz öte· 
de Bristol kahvesi civarında cinemli 
kargaşalıklar olmuştur. Kahve ta
mamen yağma edilmiş, masalar. is
kemleler, camlar knılmı§tır. Diğer 
mühim bir kahvenin sahibi olan bi! 
yahudi de hayli tehlike geçirmiştir. 
Miistahdemlerinden oirisi kafa~ma 
düşen büyUk taş neticesirıı'\e bı:yıl
mıştır. 

Şose üzerinde 800 na7.i bir yahu
dinin arkasına takılmışlar ve b'.lnu 

gözde d,,tvlet adamlarındandı; şimdi 
madame de Rubemprc'nin konağın· 
da altın yaldızlı sekiz gümüş şamdan 
var, doğrusu değer biçilmez .. Bunları~ 
vaktile İtalya'dan Pervasız Charles 
satınaldı diyorlar .. Bana öyle geliyor 
ki bu şamdanlar da katedrale kalır. 
Böyle bir umud beslemem için sok 
sebebler var . ., 

J ulien icinden: "Bu adamın böyle 
hırdavat sözü etmekten maksadı ne
dir ki? diyordu. Bu hazırlık bir asır
dır sürüp gidiyor, daha bir şeyler be
lirmiyor. Anlaşılan herif bana bir 
türlü itimad edemiyor 1 Bu adam öte· 
kilerden daha usta; onların on be§ 
günde en gizli sırlarını anlamak iş· 
ten değil. Ama bu ustalaşmaz da 
kim ustalaşır, on beş yıldır hırsı 
oyuncak edilmi ... 

Bir gUn, eskrim dersi ortasında 
abbc Pirard Julien'i çağırtıp ona: 

- Yarın Corpus Domini yortuau 
var, dedi. abbe Chas • Bernard sizi 
istiyor, katedralin süslenmesinde 
kendisine yardım edeceksiniz; gidin 
ve ne derse itaat edin. 

Julien odadan çıkarken abbc Pi
rard onu tekrar çağırdı ve ona acır 
gibi bir tavurla: 

- Bunu fırsat bilip şehirde dolaş
mağa çıkarsanız ıiz bilir:siniz, dedi. 

J ulien cevap olarak: 
- incede per igneı, dedi, (benim 

~izli düşmanlarım var.) 

adamakıllı ıslatmtşlardrr. Nihayet 
yahudi "Ben ecnebiyim !., diye bz
ğırmış ve böylelikle yakayı sıyıra· 
bilmi§tİr. 

Yahudi aleyhtarı filmin gösteril· 
diği sinemanın dış salonunda bir ta
kım gençler "Yahudiler dışarı!,, di
ye bağırmışlar ve yahudi zannettik· 
leri bazı kimseler üzerine hücum et
mişlerdir. Bunlar dı arı çıkmış, son· 
ra Kurfustendamm'a kadar takip 
edilmişlerdir. Biraz ötede bir kahve
de oturan kimseler nahoş hareketle
re maruz kalmı§lardır. Naziler bun· 
dan sonra bir kahvenin yahudi sahi
bine saldırmışlardır. 

Ecnebilerin devam ettikleri lo
kantalarda asayişin muhafazası için 
elli polis müfrezesi tahrik edilmiştir. 
Bu müe seselerden birçokları lam· 
balarını söndürmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Bir aralık bir polis memuru taban· 
casını çıkarmış, fakat nümayişçilerin 
tehditkar vaıiyetleri karşısında sila
hını tekrar yerine koymıya mecbur 

olmuştur. 

Sabaha karşı saat üçte alınan bir 
telgraf, karışıklıkların sijkOn buldu • 
ğunu ve halkın dağıldığını bildirmek· 
tedir. 

Direk{ör (mü§teriye) - !ki 
ki§İ daha bulsak ta bari hep be· 
raber briç oynasak. 

Ertesi sabah erkenden julien, göz
leri yerde, katedral yolunu tuttu. 
Sokaklar ve şehirde hüküm sürmeğe 
başlıyan faaliyeti görm~k i~ini açtı. 
Her tarafta alaya hazırlıklar yapılı· 
yor, evlerin önü donatılıyordu. Med
resede geçirdiği bütün zaman ona 
bir an gibi kısa geldi. Şimdi Ver· 
n'yi, o güzel Amanda Binet'yi dü
şünüyordu; ona belki rasgelecekti, 
kahve şuracıkta idi. SevgiJi kated
ralinin kapısında bekliyen abbe 
Chas • Bernard'ı uzaktan gördü; 
abbe Chas-Bernard memnun yüzlü, 
ici dı ı gibi gözüken bir adamdı. O 
gün pek keyifli idi. Julien'i görür 
görmez: 

- Sizi bekliyordum, aziz evladım, 
dedi, safa geldiniz:. Bugünkü işimiz 
hem ağırdır, hem uzun sürer, hele 
biraz bir şey yiyip kuvvet bulalım; 
saat onda, bUyük ayin arasında yine 
karnımızı doyururuz. 

J ulien ağır bir tavırla: 
- Monsieur, dedi, bir an bile yal

nız kalmak istemem. 
Sonra başları üstündeki koca saati 

göstererek ilave etti: 
- I.;Cıtfen dikkat buyurunuz. ben 

buraya tam beşe bir kala geldim. 
Abbc Chas: 
- Medresenin k!Stüleri sizi bu ka

dar korkutuyor mu? dedi. Onları da 
ne diye aklınıza getirirsiniz? Hiç al
dırış bile etmeyin; bir yol, iki tara-

Türkofisi Istanbul şubesinin Berlin 
mümessilliğinden aldığı bir haberde, 
yaş meyva ve sebze nakliyatı için tay
yare ücretlerinde yeni tenzilat yapıl -
<lığı bildirilmektedir. 

Air Frans tayyare şirketi 30 kiloya 
kadar yaş meyva ve sebzeyi Viyana • 
ya % 30 tenzilatla taşıyordu. Viyana 
d:n Müııih. Berı:n ve Dresden sehirle 
rine de Doyçe Lufthanza tayyare şir
keti, bu maddeleri yüzde 50 tenzilat • 
ila tanıyacaktır. TürkoEisi, bu yeni ten 
zilattan istifade etmeleri için ikili te
cimenlerin dikkatlerini ehemmiyetle 
~elmektedir. 

Borsalarda muameleler 
18·7-1935 tarihinde Adana borsa • 

sında: 
S bin kilo açı çekirdek 37,S kuruş. 

tan muamele görmüştür. 
Ayni tarihte Mersin borsasında: 
37,941 kilo yerli buğday 2,75 • 

3,62 1/2 kuruştan satılmıştır. Orta 
fiat: 3.20 kuruş. 

14,443 kilo Kıbris buğdayı 3,25 -
3,075 kuruşa kadar. Orta fiat: 3,18 

5,833 kilo arpa 2,65 - 2,50 kuruşa 
kadar. Orta fiat: 2,57 

10,586 kilo yulaf 2,65 • 272 l/Z ku 
ruşa kadar. Orta fiat: 2,67 

1000 kilo mercimek 6 kuruştan. 
500 kilo vade:i iane pamuğu 35 ku

ruştan muamele görmüştıi.ir. 

Sel3nik sergisi 
Selanik sergisi münasebetile Ro • 

manya vapur acentasının da yüzde 50 
tenzilat yapacağı ilgililere bildirilmiş 
tir. Sergiye gönderilecek nüınuneler 
için gidişte olduğu gibi dönüşte de pa 
ra alınmıyacaktır. Nak' iye ücretlerin
de yapılan tenzilat, gidişte 3 • 30 ey
l~le, dönüşte 8 eylülden 5 birinci te§· 
rıne kadar muteber olacaktır. 

Diğer taraftan Türkofis, SelSnik 
sergisine gönderilecek nümuneler için 
hazırlığa başlamalarına ilgillilere yaz 
mıştır. Bütün sanayi müesseseleri ile 
lş ve Sümer Bank fabrikalarının ma
mu'ratı, inhisar maddeleri, deri, kon
serve ve her çeşit yerli emtia sergiye 
gönderilecektir. Bu arada Izmir. Mer 
sin ve Samsunda yetişen belli başlı 
mahsulat ile Istanbul tecim ve endüs
tri müzesindeki nümunelerden bir kıs 
mı da sergiye gönderilmektedir. 

Türkofis. bütün tecimenlerimizi Se 
lanik panayırına iştirak için davet et· 
mektedir. 

Atmanyaya domates 
Tecim-ve endüstri odasr, Atmanya

ya domates ihracatı yapılması husu • 
sunda ilgililerin dikkatini çelmiştir. 

Almanya, her yrl vasati bir hesap
la 15 milyon mark değerinde domates 
ithal etmektedir. Son senelerde kle
ring ve tecim anlaşmaları dolayısile 
Almanyaya domates ihraç eden mem· 
leketlerin vaziyetlerinde bazı değişme 
ler olmuştur. Yapılan tetkikler, yaş 

meyva sevkiyah kadar, domates ihra
catına da önem verilmesi 'azım geldi
ğini göstermiştir.Esasen, Bulgaristan 
da da Almanyaya domates gönder • 
mek üzere bazı hazırlıklar ba lamış -
tır. Bir kısım tecimenlerimiz, domates 
sevketmek üzere hazırlığa başlamış • 
lardır. 

Fransa ile ticaretimiz 
Paris, l 9 A.A. - Tecim Bakanı 

dün Türkiye büyük elçisi ile Türkiye 
ekonomi bakanlığı müsteşarı Kurtoğ
lunu kabul etmiştir. Görüşmeler Türk 
• Fransız tecim konuşmalan etrafın • 
da olmuştur. 

TUrkofis danışmanllğı 
Türkofis danışmanlığına (müşavir) 

atanan Pire ve Atina ticaret mümessi 
li Halil Mithat, dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. Halil Mithat, dün ofist~ meş 
gul olmuştur. 

fındaki çitlerde diken var diye he· 
men güzelliğini kayıb mı eder? Yol· 
cu yoluna gidr.r, dikenler de kötü· 
lükleri ile kalır. Haydi biz işimize 
bakalım, dostum, böyle şeyler nemi· 
ze gerek? 

Abbc Chas, iş ağır olacak demek· 
te haklı idi. Bir gün önce katedral 
de bir cenaze ayini yapılmıştı; daha 
hiçbir şey yerine konamamıştı; kili
senin kapıdan mihraba kadar olan 
kısmını üçe ayıran gotik mermer 
direklere, otuz ayak yüksekliğine ka

dar, al damasko kuşatmak lazımdı, 
hem de bu iş hemen sabahleyin bi
tirilecekti. Paskopos posta arabası ile 
Paris'ten dört yorgancı getirtmişti 
ama bu adamlar her işe yetmezdi; 
hem de Besançon'lu acemi arkadaş
larına önvermek (teşvik etmek) şöy
le dursun, alay ederek onlan bir kat 
daha acemileştiriyorlardı. 

Julien kendisinin de merdivene 
tırmanması lazım geldiğini anladı; 
çevikliği bu işte ona çok yardım et
ti. Besançon'lu yorgancıları yönet
meği üzerine aldı. Onun bu haline 
şaşıp sevinen abbc Chas, bir merdi· 
venden bir merdivene atlayıvermesi
ni seyrediyordu. Direklere damasko 
kuşatılması işi bittikten sonra, bü· 
yük mihrabın üstündeki sayvanın te
pesine beş kocaman tüy demetinin 
nasıl konacağı düşünüldü. Yaldızlı 
tahtadan gayet güzel bir saçağı, 
İtalya mermerinden yapılmış sekiz 1 

BORSA 

~·-19 Temmuz CUMA 
~----~~~----------~-----

PARALAR__.. 

Jıı Satıf ____. 
Sterim 616,- 6Zl,-
Dolar 123,50 125.so 

20 Fransız frangı 166,- 169.-

20 Liret 198,- 202.-
20 Bclı;ika frangı s1,- 83.-
20 Drahmi 23.- 24,SO 

20 İsviçre fr. 816,- szo.-
Florin 81,- sz.-
20 Çek Kron 96,- ıoo.-

Avusturya ıiluı 22,50 23,SO 

Mark 41,- 43.-

Zloti 23,- 24,so 

Pengo 23,50 2s.-

20 Ley 14,- ıs.-

20 Leva 23.- 24·-

20 Dinar 53,- ss.-
Yen 32,- 33.-
İ&Veç Kuron 30.- 31.-
Altm 130.- 93z.-
Mecidiye sz.- 53,-
Banknot 230,- 23:;::. 

ÇEK L.E R 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Bclga 
İsviçre franı:ı 
Leva 
Florın 

Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pcnro 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çcrnovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Kapanif ----12.03 
5z1.-

ı,so.01.ıı4 
g,66,90 
4,73,9Z 
2,44,07 

63,48,SO 
,,17,3Z 

19,19 
4,2o,7S 
s.sı.d 
us.o7 
4,21.-
4 sı.40 

53:77.SS 
34,96,33 
2.78.30 
ıo.98 

3,13.SS 

ı, Bankası Mü- 90.-
" ,. N. 9,50 
.. ,, H. 9,60 

Anadolu % 60 2s.sS 
.. % 100 42.50 

Sirketiahyriyc 14,ZS 
Tramvay 2s.-
Bomonti • Nektar s.-
Tcrkos ıs,60 
Reji 2,60 

Aslan Çimento 10.tS 
Mcrltcz 'Bank"Ilf ~ 
Osmanlı Bankası 24~ 
Telefon ıı,ı5 
İttihat Değirmencilik T. A. S. S,25 
Sark Değirmenleri 0.7S 
Sark Merkez Eczanesi 4.ZS 

ISTIKRAZLA~ 

Türk Borcu 1 Kupon kesik 2s.ZO 
.. " il " .. 26,50 
,. ,, III ., ., 27,-

Ergani gs.-
1ııtikrazi dahili g4,50 

--~~--~--~------------;:_,.,,,,t'-
TAHVİLAT 

Rıhtım Kupon Kesik 
Anadolu I ve II 

., 111 Kupon kesik 
Anadolu Mümessıl Kupon kesik 

ıo.zs 
45,tS 
45,SO 
45,95 
~ 

Limanda faaliyet ı.ı 
Tecim ve endüstri odasının hazır i· 

dığı bir istatistiğe göre mayıs ve Jlıci 
san ayları içinde lstanbul lirnanıod~ • 
faaliyeti şu rakamlarla tesbit edilı111~ 
tir: 5 
Nisan ayı içinde Boğazlardan b!r ":ç 
mı transit omak üzere 622 geını ~ j 
miştir. Bunların l 04 il Yunan. l l 19 
ltalyan, 97 si Ingiliz, 60 ı Sovyet, 
u Türk bandıralıdır. ... 

. ·•·dil'" Mayıs ayında geçen gemı [ili,. 

ise, 591 i bulmuştur 

iri direk tutar. Fakat sayvanın ort:; 
sına, tam mihrabın üstüne gell11tıı• 
için, kırk ayak yükseklikte ta~ıırı 
dan, belki de çürümüş bir pervaı 
yürüyerek geçmek lazımdı. d'Y'' 

O vakte kadar keyiflerine 't>ıı' 
cek olmıyan Paris'li yorgancılar. ı: ô' 
nu görünce suratı astılar; aşııı;1,rıı 
durmuş, bu işin nasıl başarılaC8~ıı· 
harıl harıl konuşuyorlard. an~a <W 
karı çıkmıyorlardı. julien tU~ ıco· 
metlerini yakaladı ve merdivenı rt•• 
şarak ~ıktı. Tüyleri, sayvanın ~st'' 
61nda, taç biçimi süsün üstüne, 1 rti'' 
nildiğinden iyi yerleştirdi. :Mecıı;· 
venden inince abbe Chas onu kil 
layıp: . rı' 

- Optimc, dedi, bunu Morıseıg 
eur'e anlatının. , ol• 

Saat ondaki yemek çok neşelı 0e 
du. Abbe Chas, kilisesinde öttı~ıı: 
bu kadar süslü görmemişti: l\l rdıl• 

- Benim aziz talebem, d&Y~ıere 
annem bu ulu kilisede, gele \'lıl" 
sandalye kiralardı. ben ta çoC~ıır'' 
ğumdan beri burada büyiiyilP erreıl' 
da geçindim. Robcspierre'in 'f ııııt 
r'ü bizi perişan etti; ben o zattı' ,ı,ıı 
sekiz yaşımda idim; evlerde Y8~urı· 
gizli ayinlerde hizmet eder ve, ııt· 

lük yiyeceğil'!li kazanırdım. ~y~~yt•• 
kılannı çok iyi katlar. hiç bır \uıs' 
nı koparmazdım. Napoleon'un rJ 

(Arkası va r. 
N. A1'/Hf· 
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N lzam ettln NAZiF 

Barut Dumanları Ortalığı Kaplar Ve Tüf ek 
S esleri Kulakları Doltlururlcen O Meşhur Atlı

lar da Birden Ortadan Yolc Olmuşlardı/ 

rek kea4Wni bir tonıaya mı dütilr
-" lltf.yorlardıl 
. lriJan lilftri elif erlerinin bir at "°"' lnUıide duruyordu. Selam ver· 
..- IODrl atını IDlhm~ 
,anma 10lfuldu. Ve bu IOkuJqtan 
btkuluur pbi olan. deHbnJı elini 
ı~e pa1uma atarken pyet hafif 
bir ıeale Juııla9 lllSJledt: 

- lhlDtl Blrdiclen H1lm. Haydi. 
pdelim Kµıo11-I 

Mamq Birdi ... 

~~ açık mavi reııJdi 16....,._ 
ıçmı okumak iatfyormq phl bütı: 
baktı. Nibqet: ~ 

- Haydi... • cliyebildl • pdelim. 

Y~ bir ~pek ıuı.u mu ,.. 
JOl'IDUf? •• Bir adam mı? Bunun hiç. 
una ~ mi Jıiç farkına .ftl'IDIJOflar· 
1Dll ıflıi daftUU10l'lardr. 

Ve "haydi pteUm;. eler demes, 
drdüiil atı De enel& delifmnJı IOA
ı iriyan adam ve muntazam 

1 

birer 
çark yaparak arlralanna ta1aJan kırk 
Mlvari bir kütük •eya blr köpek 8\tl
ıil \Uerinden ıeçiyorlarmıt pW bir 
lüaydi ile, atlanna Ci••nthin ceae-· 
dini nallatarak, tekmeleterek tifmaD 
nalbandın ufurıuz düklinı önünden 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGONKU 
PROGRAM 

latanbul 
11.30: Ytisme derileri. Bvaa Aıade 

Tarcan. 11.so: Pranıızca den. 1uo~ Dana 
malikiai (pllk). 19.35: Habeiler. lt.40: 
Konc:qtil (taft), IO: llüsik (plak). 3040: 
Radyo ~ ve tanco orkeatnlan ve Ba· 
:raa Beclriye Ttlsln. Ttlrkçe aöırlil ...... 
Jer. 21.30: Son haberler, bo....._. 21.40: 
lla:raa Babibaıı (Sur). 22: Pllk actriJa
tL 

BUkret 
13 - 11: Pllk " da)'llmlat. 11: P11k. 

ıt: DuamJar. ıt,ıs: Pllk. 20: aa.ı ... 
20~: Pllk. 20,S5: Söder. 21 05: n.aa 
mtiailL 22;30: l>aywalar, :n'$: KoaHr. 
(Ule nretile). 23,15: Yabancı diJlerle 
AYIUDlar. 23.SS: Kouerin litreli. 

Vart0va 
19,45: Moart'm ~ liıeb-

...-. 20,05: sası.-. 20,15: ........... ao. 
SO: 8arlalar. 20,50: Aktflalite. 21: lkJcir, 
11,10: Leınbeq'clea röle. 11,45: Duam· 
lar. 21,55: Konferam. 22: Sider. ZUQ: 
8eaf11~onlk.,.Louer. ıs: Spor'. n,ıo: Wer. -= DUllj- orlreltra kouerl. 

Prag 
20.so: v.ı. mldiL 21.so: Ti1atroo :.... Dası..:-:: za.ıo: R.portaJ. 12,45ı 

Jll: Ni: 21,45:2tt. ~· 21. 
l ud..,te 

20,40ı Jllil!ll ~ 2110: au..a-
11,!IO: ........ -- ~a: 
30: Danmlar. 21,50: Çiaceae mWtL ......... 

21: Halk danı ve earkdan. il: O.. 
)'Qmlar. 14,10: Dam mtisill. 

MUnlh 
21: n:_~,~:. ıı.ıo: Racl10 orkeatra· 

il. 23: ~· ZUO: ArL 24: Dana. 
Hamburg 

il: ~_r. llJOs ICarllık ._.. 
it mllilt 21: IJQaliilar. 23.25: Koaadfa 
.. 1: Duu. 

Bre.t• 
21: l>Qmnlar. 21.ltı lllbildi ~ ~

nm. ıı: I>ııımaJar. auo: u.aa mlliill-• SlNEllAL AR 
TlYATROLAR 

* Şehir Opereti: Tepebqı Be • 
lediye bahgeıinde Salı. Çar • 
tiaıba. Pertembe, C~ gü. 
nf1 aıkla1'ftlan aaaı wn 21 de 
"DeUbölu" opereti Uç ~ 
lltanbal ciheti ve Bebek tnm 

vaylan temin edihnittir. 

Bu iaim. ımcin üzerinde, aüel 
bir im •lmıdan bir qk telellili al
m11 cibi bir teair, yatıftmcı bir te, 
lir yaptı. Blin1 palumdan çekti. 
Maamafib ıene as çok çekinıen ba· 
tıtıarla atldan ıüımekte devam edi· 
JWG.u. Bilh1111 • ~ ,,,._,,.. ........... '\4~rlM"7 "'"' RahlM - Aok ~ 

uıaklaıtıtar. 
Arkası var 

--~--

(TAN)IN O YK USU -·-------
KORKU 

Yazan : Bedri RAHMi 

- Dalpnhiin bu clereceslne ·~ 
ta1Jık ta&ft ederler 1 - ...... . 

- Çl"fiH ~tten ıeçmenls Umn 
olcl~u blmiyor 'IDUSUDUS? 

- YabaDcıJDD. '11mlJordum. 
- Bunu 'Qıemnek için biç de 

Sorbon'daa ...... oJmak Ja.ımıeJ. ...... 
tçimdM -.Ibette 1,, diyor •• bUvie 

yet .....- IOnnamall içia dua ~ 
~· Berek9* ftl'tin toplaun 
taWtrin feryadı beni kurtarclı. 

AclamAP aabınıdanmata baflıyan 
tofOt!erin birine satmaıa liderken 
ben ele ot8da durup bekleme)'! fula 

"'1d• • R ~ lramburuna alıpn kain-
.._ ... bea korkuma alıtmıttıın. 
Xunetli Mmbalarla adım bap yum
rakleNG ~ lunml ÇJlaaaa a.kak· 
ıara blftQn branlılw dolduraralr 
aıı,ordU. Ve bb ele akli cibi 4Grt bq 
.,... 4Mı çaJanu aokaklann btrin-
• pyaidtık. Çok Uik bir yerde ....._ '*' arkadap n,arete karar 
~ DIJI• do&nıu 'imar verdi
ler. Benim evde bir ıUrU yarım Jcal• 
tmı ljlerlm ftl'dı. Muhakkak aon 
metro ile dö etiydim.Metro da tam 

ol bir uykuya haaret 
_ .. __ _ 
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İıtanbul asliye birinci ticaret mah· 
~emesinden ı 

Hriıoveloni Bankaıı Avukal! Ben· 
eiyon'un İstanbulda Çakmacdar yo
kuıunda Sünbüllü hanında Karakaı 

oğlu dillrklnmda Niko Ekinci aley· 
hine vadeli ıelmit bir kıt'a ıenetten 
bakiyye (90) tncUU lira11 mukabili 
(900) liranın tahaili baklanda ikame 
ettifi davada müddaaleyhin bir te

ne evvel terki ticaret ederek Atinaya 
~ittifi ve oradaki adrni belli olmadı
ğı dantiyealne verilen ıerbten anla· 
.şıl11Uf ve tahkikat bakimi bu teblifin 
jJan ıuretile yapılmaama kara~ ver
miıtir. Tahklkatm 1-10·935 lalı cü· 
nü aaat 14 de yapılacafını ıaateren 
davetiye mahkeme divanbaneaine •· 

lstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: Hava yolları Devlet işletnıe id 
si Müdürlüğünden: 

•ıbmttır. Mllddaaleybin o sün ve 
o saatte mahkemeye ıelmeai ve ıel
mediii takdirde tahkikata - cıyaben 

devam olunacafı teblit yerine ıeç· 
mek üzere iltn olunur. (13192) 

iHTiRA ILANI 

D. No. Semti ve mahallesi 

l 00 Kandilli 

1264 

2499 

2758 

3109 

5011 

5757 

1619 

6072 

6ZlS 

.Büvilbd.a 

Haü6y Halıcıoilu Çık 
Sahn mevkii 
Bostancı ÇatalçeJlll• 

Beyoclu Kamer hatun 

lloatancr Çatalçepe 

Cibali Uakiiblü 

Galata Yenicami 

Beyotlu Kamer hatun 

Fener Tahta Minare 

Sokafı 

E. Mekteb 
Y. Derman 

E. A yanikota 
Y •. Yılmaz 
Türk 
E. Minaa 
Y. Kapı k&hyaar 
Ardıç 

E. Irmak 
Y. Kurtutuı 
deresi 
Kaymak 

Uıküblü 

Fermenecilet 
ve Ali yuıcı 
Feıliyan 

Tahta Minare 

Cinti ve bi11eıl Hiueye ıöre 
Muııa.m.eD X. 

Emlik No. 

E. 17 
"!/. 33 

48 

9 

15 Mü. 
Harita ıu 

E • .53 
Y. 87 

15. Mü. 
113 Harita 

E. 56 
Y. 10 

86 

E. 18 

Ahpp banc ve 
bağ çcnin 10/ 4 
Hiaaeai 
Bağçeli abpp 
hanenin 4/ 5 
Hi11eai 
~44.SO metro 
aru 
ı 98 metre ana 

34,SO metre ana 

l 46,50 metre 
arsa 
25 metre ar
aanm 120/100 
Hiıseal 
Kiıir dillrklnm 
840/ 714 Hia. 
61 metre ana• 
nm 3/ fS HiL 

E. 173 KAılr dilkkln 

200 Apk 
arttırma 

15300 Kapalı 
aarf 

210 Açık 
arttırma 

320 .. 

104 " 

240 ,. 

125 
" 

1900 kapalı 
sarf 

136 Açık 
arttırma 

GOO 

Telsiz mütehassısı alına 
Kurulacak muhtelif telsiz ve radyo-gonyo

makinalannm cinslerinin tesbitinde, bunlar içio 
ken tesisatın yaptınlmasiyle itletilmelerinde 
gibi işlerde çalıştınlmak üzere 200 liraya kadar 
ücretle bir telsiz mütehassısı almacaktır. İste 
çalışdıkları yerleri ve bon servislerini tahsilleri 
recesiyle nerede tahsil ettiklerini ve künyelerini 
mek şartiyle 1-9-935 tarihine kadar bir istida ile 
yollan işletme müdürlüğüne müracaatlarL ( 1 7 7 5) 

lstanbul Sıhhi müesseseler a 
ma ve eksiltme komisyonund 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu için nünı 
şartnamesi sibi (700) çift terlik açık eksiltme 
satın almacakdır. 

Eksiltme yeri : İstanbul Cağaloğlunda Sıhhat 
rektörlüğü binasındaki komisyondadır. 

•·selli ipret cibuı" baklanda 
lıtihaal olunan 26 Birinci K.lnun 
1933 ,Unlemeç ve 1716 aayıh ihtira 
beratı bu defa mevkü fille korunak 
üzre ah ere devrQf erat veya icar ec:U. 
leceğinden talib olanlann Galatada 
lktiaat hanında. Robcrt Ferri7c mü
racaattan ilio olunur. 

Kapı 148 "H liattlndeki O-
danın l/Z bJaeal 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenküller on giın müddetle aauta çıkanlmııtır. thalelcd S0-7-935 tarihine 
eden ub &iinü ıaat on dörttedir. Satıı münba11ran pyrimübadil boaoeiladır. 

tesadüf 

Eksiltme tarihi : 5 Ağustos 935 pazartesi günü 
(15,30) dadır. 

Muhammen fiatı: Bir çifti (120) kurU§dur. 
532'7 • 

lıtanbul Harici Aıkeri Kdaab ili.nlan 
, 

Cinsi Mikdan Teminatı İhale tarihi Günü Saatı 
Un S00,000 6375 8-8-935 Perşembe 10 
Et 130,poo 2130 8-8-935 ,, 14 

1 - Demirköyündeki kıtaat ihtiyacı olan yukarıda 
cins ve mikdarı yutlı iki kalem yiyecek hizalarında 
yazılı tarihlerde kapalı zarfla alınacak dır. 

2 - Kapalı zarf usulu ile kırdırmaya iştirak edecek 
olanların teklif mektublarile birlikde ticaret vesikaları 
ve yüzde yedi buçuk teminat akçasına aid mak
buz veya banka mektublan ayn bir zarf içerisinde 
ve ikisi üçüncü bir zarfa konarak ihaleden bir saat ev
vel Demirköyünde bulunan Satınalma Komisyonuna 
müracaat etmeleri lhmıdır. 

3 - Evsaf ve şeraiti anlamak isteyenler her gün 
saat 14 de Komisyona müracaat edebilirler. Dışardan 
müra~aat edenler de posta ücretini göndermek suretile 
şeraitin bildirileceği ilan olunur. (93) (4170) 

••• 

Daktilo Aranıyor 

r:
onguldak'd• Milden KömUrU flrketl•lnden birin• 
de çah9mak Uzere kadın veya •k•k IJI bir dak• 
tllo aranmaktaclw. Tallplerln tallelt d•-.l•lnl, 
ecnebi bir Hun blHp bllmedlld-'nl " .. .ace 
~ll9bklar1 r..t•I blldlrlr bir mektup ve bonaer-
vlalerl llrneklwlnl ( ZOftGULDAK 21 no. lu poeta 

kutuau) adr•lne gllndermelerl 

Kilis Şarbayhğından: ' 
5025 lira bedeli muhammenle ve kapalı zarl usuliyle 

eksiltmeye çıkarılan Kilis şehir haritası tanzimine 
11-7 .9 3 5 tarihindeki eksiltmesine talip çıkmadığından 
pazarlık suretiyle ihale edilmek üzere eksiltme müddeti 
bir ay uzatılmıştır. İsteklilerin 376 lira 87,5 muvakkat 
akçeleri ve ehliyet vesikalariyle birlikte Belediye encü
menine müracaat etmeleri bilitlenir. ( 4156) 

Muvakkat garanti : (63) liradır. 
1 - İsteklilerin cari eeneye aid ticaret odası 

sı cöstenneleri ve meslek erbabmdan olmaları 
2 - İsteklilerin belli eünde ve saatinden önce 

vakkat garanti makbuz vep banka mektublariyle 
yona celmeleri. ( 4164) 

lstanbul Gümrükleri Satış 
dürlüğünden: 
Xilo Gram Marka 
171100 TZP 

IMF 
231800 ..... 

No: Kap 
1/ 3 3 s 

21M 
2048 - • 

• HCBP lte40/0 10 • 
M 40 1 ı 

MSS t• 1 • 

Kl)'IDett 
94G 10 

1716 60 

Cinai Ev&· 
1. v nlpn til(eii .. 
umı 

Broaılk tabaoeu& 

251 '1 ZS . Demir cramofon 
126 15 Telli telefon 
469 59 Delildi piyanola ~ 

ilin 
880 72N 201 l p 34 75 Çocuk ılnemtaı 

2710 O O 13 • 271 Aıpeıtoa mamul&U. 
Yukanda yazdı eşya 29-7-1935 tarihinde saat 

İstanbul ihracat gümrüğü dahilindeki satış salod 

600ton87okta.ııderece- -~Milllli~iliiiiii"il'°"'"--~~~1!114-·.:ı:~~iw.flt-t.11~"6flJl~~ılilitiıÖ14a=~~a~çı~k~a~rtı~rm~~~s~u~re~ti~·ıe~sa~n~l~a~caktır~==·=:lat==ek~J~il=er=in mu libendn'-init»iilAHlWliiillfl!~T'._• 
meye konmuştur. Tahmin 
edilen bedel 258.000 liradır. 
Şartnamesi 12 lira 90 kuruş 
mukabilinde verilir. Eksilt
me 24 - 8 • 935 cuma günü 
saat 11 dedir. Taliplerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı vesika
larla ve muayyen saatten 
bir saat evvel 19350 liralık 
teminat mektubu ve teklif -
]erile Ankarada M. M. ve • 
kaleti satınalma komisyo • 
nuna vermeleri. ( 51 ) 
5086 (3778) 

••• 
150 ton ağır benzin ka-

palı zarfla eksiltmeye kon. 
muştur. Tahmin edilen be
deli 42.000 liradır. Sartna
mesi 21 O kuruı karşılıkla 
verilmektedir. Eksiltme 21-
8-935 çarşamba günü saat 
11 dedir. Taliplerin 2490 sa 
yılı kanunun 2, 3 maddele· 
rinde yuılr vesikalarla ve 
muayyen saatten bir saat ev 
vel 3100 liralık teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara-

TAN 
GUndelik Sly-1 Gazete 

TELEO N{ fc::.'ef~:: ~\~ 
TELGRAF: "TAN ,.l.tubaı 

Bir a1'* 
3 • 
6 .. 
1 "°* 

ABONE 
Tir~79 lcia DllUI icla 

Lln IC. Lira IC. 
ı 50 

4- ·-
' IO 14 -14 - 21-

iLAN 
ıt&nıar icia IJ•acd* Sirketleriae mlo 

racat edilmelidir. 
Ktlçtilr Ulalar cSolruclan .,..,.,. 

idareaüct .am.lıilir. 
IClldk DlaJarm 5 Atırlıfı bir defal* 

30 lnanttar. 5 utlrdan fazlam .... 
t1r ..... 5 kllnll ahmr. Bir defaAlan 
fazla içua M61u1aa "10 lanı illdirilir. 

• •• 
1600 ton 7 3 oktan dere· 

yetinden: 
1 - Bu sene mektebimiz tabib ve eczacı kısmına tam 

devreli lise mezunlarından talebe almacakdır. 
2 - Pek iyi derecelilerden sıhhi ahvali tam ve kabul 

ıeraitini haiz olanlar tercihan kabul ediltıeeklerdir. 
3 - İstekliler şahadetname veya tasdikname, nüfus 

cüzdanı ve altı kıt'a fotoğraflarile birlikde Müdüriyet 
Kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. (75) ~4172) 

Devlet Demiryollan Ye 1 jmanluı itletme 
Umum lclanü ilinlan 

Muhammen bedeli 13 7 85 lira olan ( 7 50) ton 
kok kömürü 31·7-935 çarşamba eünü saat 15,30 
pah zarf usulü ile Ankarada İdare binaamda Satdl 
nacakdır. 

celi benzin kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Tah -
min edilen bedel 528.000 
liradır. Fenni şartnamesi 
26 lira 40 kuruş mukabilin
de verilmektedir. Eksiltme 
cünü 2 2-8-935 perşembe cü 
nü saat l 1 dedir. Taliplerin =sa=atıı::::ıe_vv_el-4=-2-0-=0-=lir=al=ık=-==-te---=--====================== 2490 sayılı kanunun 2' 3 minat ve teklif mektublan· 

Bu ite girmek isteyenlerin 1040.t53 liralık mu 
teminat ile kanunun t.ayin ettiii veaikalan keza 
nun dördüncü maddesi mucibince ip cinnete 

kıtaatı ihtiyacı için 426600 manileri bulunmadığına dair beyannameyi havi t 
kilo kuru ot kapalı eksiltme rini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Rei 

maddelerinde yazılı vesika-
lan ve ihaleden bir saat ev- nı Ankarada M. M. Vekile
vel 39.600 liralık tepıinat ti Satmalma Komisyonuna 
ve teklif mektuplannı An. vermeleri. (58) (3838) 
karada M. M. Vekaleti satı- 5139 
nalma komisyonuna verme-
leri. (53) (3880) 

5088 
••• 

ı 00 ton mazot kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş
dur. Tahmin edilen bedel 
9600 liradır. İ h a 1 e s i -22·8·935 perşembe günü 
saat 14 dedir. Sartnamesini 
cörmek ve almak isteyenler 
her gün eksiltmesine gire 
ceklerin 2490 sayılı kanu
nun istediği vesikalarla bir
likde ihaleden bir saat ev-
vel 730 liralık teminat ve 
teklif mektublannı Ankara 
da M. M. V eklleti Satınal
ma Komisyonuna vermele-
ri. (57) (3837) 5138 

••• 
100 ton hint yağı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuı
dur. Tahmin edilen bedel 
58000 liradır. t h a 1 e • i 
27-8-935 salı sünü saat 11 
dedir. Şartnamesi 280 ku
ruş mukabilinde verilmek· 
dedir. Eksiltmeye girecek. 
lerin 2490 sayılı kanunda 
arandan vesikalarla birlik
de ve ihale · den bir 

••• 
Nigde garnizonunda bu -

lunan kıtaat hayvanlarmın 
ihtiyacı olan 365.000 kilo 
kuru ot kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen bedeli 182 5 O lira -
dır. İstekliler eartnamesini 
her gün komisyonumuzda 
görür ve bedelsiz alabilir -
ler. İhalesi 22 temmuz 935 
Pazartesi saat 1 S te Niğde 
eksiltme komisyonunda ya -
ptlacaktır. Teklif mektup
lan ihale günü saat 14 te ve 
rilmiı bulunmalıdır. Muvak 
kat teminat miktarı 1368 
lira 75 kuruştur. (46) 
(3701) 5084 

••• 
5-7·1935 cuma günü iha· 

lesi yapdacak olan 24840 
liralık sığır etine mezlctir 
gün verilen fiyat yiikaü 
göriildüfünden yine kapalı 
zarfla ihalesi 25-7-1935 cu· 
martesi saat 1 7 ye bıra
kılmııtır. İlk pey 1853 lira
dır. İsteklilerin Vize Satın
alına komisyonuna gelmele
ri. (67) (3896) 5208 

• •• 
İzmir Müstahkem mevki 

suretile satın almacakdır. vermeleri lizımdır. 
İhalesi 6 Aiuatoe 935 salı Buna dair şartnameler param olarak Ankarada 
pnü saat 1 &,lO da İzmir zeme Dairesinden, Haydarpapdi Tesellüm ve 
Müstahkem Mevki Satınal- _M_u_ .. d_u_·r_lu_· ğu_·_·n_d_e_n_al_m_a_b_il_ir_. _(_4_o_so_> _____ ....-, 

ma Komisyonunda yapı- Muhammen bedeli 235g5 lira olan muhtelif e 
lacakdır. Kuru otun tahmin 786,500 m3 çıralı çam kalas 2 Aiustos 1935 c 
edilen nıecmu tutan 17064 nü saat ı 5,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
liradır. Beher kilo kuru ot binasında aatnı ahnacakdır • 
için 4 kuruş fiat tahmin e- Bu işe girmek isteyenlerin ı 770 liralık muv 
dilmişdir.llk teminat parası minat ile kanunun tayin ettiği veaikalan, 
1279 lira 80 kuruştur. Sart 4 cü maddesi mucibince i&e cinnete kanuni 
name her gün Komisyon- bulunmadıiuıa dair beranname ve tekliflerini a 
da görülebilir. Eksiltmeye &• ı-t 14,30 kadar KomiaYon Reialliine vermeleri 
iştirak edecekler 2490 sayı- dır. 
lı kanunun 2 ve 3 üncü Bu işe aid 1&11nameler parasız olarak Ankarada 
maddelerinde ve şartname- seme Dairesinden Haydarpaeada Teeellüm ve 
sinde Yazılı vesikalarla ilk Müdürlüiünden dağrtılmakdadır. (4083) 
teminat makbuzlannr ve 
teklif mektublannı ihale ---------------------~ 

Muhammen bedelleri ile mikdarlan ,eksiltme 
saatından en az bir saat ev- günü, saati ve muvakkat teminat mikdarlan 
vel Komisyona vermiş bu- yazılr olan malzeme kapalı zarf usulu ile Ankara' 
lunmalan. (92) (4171) re binasında satın almacakdp'. Bu itlere gi,...,.• 

• • • Yenlerin qafıda Yazılı olan muvakkat teminau 
Pınarhisar kıtaatı için leri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite · 

21550 liralık yulaf ilk pey manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
1617 lira 18660 liralık ku-· ler ile eksiltme günü saat 14 de kadar Komiayoıt 
ru ot ilk oev ı 3 99 lira lifine vermeleri lbundır. Bu itlere aid 
18«520 liralık arpa ilk pey Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Mttdiirlüiündl 
139«5 lira C55ZS liralık Hı. kara'da Malnme Daireatnde parasız olarak da 

- dadır. (4160) 
man ilk pey 489 liradır. Malzemenin ilmi ve aükdan Mu hllDlllm Ebiltm• tariJı JI 
Kapalı zarfla ihaleleri 5 Bedeli atln ve aaatl 

Lira 
Ağustos 935 pazartesi saat 200000 aded te1ıraf maJdneai ) HOOO 19-8-935 Puart-' 

15, 16, 1 7, 18 dedir. İstek· ~;n~ed bu )) 
1 

1Ut 15 de 

lilerin Vize Satmalma Ko-
1440 20~!3:5 ~· 

misyonuna 1telmeleri. (90) Bir aded mı1nme tecrübe ) 1500 3-9·935 Sah 

14140) ::: ile bir ad uot taJinf ı aut 15 de 
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Müsabaka imtihanı 
7ürkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamız muhtelif servislerinde (alışdırılmak üzere 

müsabaka ile ve yüzer lira aylıkla on memur alma
cakdır. Müsabakaya girmek için Liseleri veya Ticaret 
Liselerini ve yahud Galatasaray Lisesi Ticaret kısmını 
bitirmiş olmak ve yirmiden aşağı, yirmi beşden yukarı 
yaşda bulunmamak lazımdır. 

Miisabakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, 
ve nelerden imtihan yapılacağı, Ankara, İstanbul ve 
Izmir Ziraat Bankalarımızdan elde edilebilecek şartna
melerde yazılıdır. Müsabaka 1-8-935 perşembe günü 
sabalu saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankaların

ı da yapılacaktır. 
İstekliler aranılan belgeleri bir mektupla birlikde 

en son 24-7-935 çerşamba günü akşamına kadar An
karada Ziraat Bankası Memurin Müdiirlüğüne gönder
mek veya vermek suretiyle müracaat etmiş bulunmalı-
dırlar. ( 3952) szsı 

Sümer Bank 
.LJmumt Müdürlüğünden: 

Melsuh Tcrakkii Ziraat T. A. Şirketi hisse bedelleri 

<'diye muamelatına bugünden itibaren yalnız Ankara 

ve İstanbul Şubelerimizce devam olunacağı ilan olunur. 
5440 

lstanbul sıhhi müesseseler arttır
ma ve eksiltme komjsyonundan: 
ttstanbul leyli Tıp talebe yurdu talebes~ için mevc~t nümu 
ne ve şartnameleri veçhile 2100 adet .f ıldekos fanıle, 21 O O 
adet fildekos don, 800 adet yün f~nıle, 4200 çift çorap 
ve 1400 adet yüz havlusu açık eksıltme suretile alına
caktır. Eksiltme yeri, Cağaloğlunda İstanbul Sağlık 
direktörlüğü binasındaki komisyondadır. 

Eksiltme tarihi 29-7-935 pazartesi günü saat 15 tedir 
Tahmini fıyatı, fildekos fanilenin bir tanesi 70, donun 

65, Yün fanilenin 245, çorabın 33 ve yüz havlusunun 
da 33 kuruştur. Muvakkat teminat, fanilelerin 359 lira 
62 kuruş ve çorap ile yüz havlusunun 138 lira 60 kuruş
tur. 

1 - İstekliler bedelsiz olarak Fuatpaşa türbesi kar
Rısındaki Tıp Talebe yurdu merkezinde şartname ve nü
muncleri örebilirlcr. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye ait ticaret o
dası vesikası göstermeleri ve meslek erbabından olduk
lanm isbat etmeleri. 

3 - İsteklilerin belli saatten önce bu işlere yeter mu
vakkat teminat makbuz veya banka mektuplarile ko-
misyona başvurmaları. (3959) s211 

lstanbul sıhhi müesseseler arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 
Akliye ve Asabiye Hastanesi için : 

Sadeyağı : Azı 8,000 Çoğu 12,000 kilo 
r.I'ahmini Fi 85 K. 

Tıp Talebe yurdu için : 

Teminat 
Muvakkat 

765 lira 

Sadeyağı: Azı 11,000 Çoğu 14,300 kilo 
l'ahmini Fi. 85 K. 911,63 ., 

Akliye ve asabiye hastanesiyle Tıp talebe yurdunun 
sadeyağlarına kapalı zarfla verilen fiat fazla görüldü
günden aynı vasıf ve şartlarla yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

Tahmini fiat, miktarı ve muvakkat garantileri hiza
ların~a .. Yazılmıştır. Eksiltme 3 l Temmuz 935 çarşam
b~ gunu saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat müdürlüğü 
hınasındaki komisyonda yapılacaktır. 

Şartnameler ait oldukları müesseselerden bedelsiz 
olarak alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret 
oda.sı vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve 
bu ışc yet~r muvakkat garanti makbuz veya Banka 
mek~uplan~le teklif mektuplarım yukarıda yazılı açılma 
saatınden bır saat önceye kadar vermeleri. (4048) 

5370 

Ankara Nümune Hastahanesi Baş 
Tabipliğinden : 
Ha .. tal?.a?.enin 1935 mali yılı ihtiyacı olan 1000 ton 

kok komuru kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Şartname ini gönnck istiyenler Ankarada N ümune 

11.astahanesi Baş Tabipliğine 1stanbulda Sıhhat ve iç
tımai muavenet Müdürlügime müracaat etmelidirler. 

Ek iltme 23 Temmuz 935 salı günü saat 14 de Anka
ra N ümune hastanesinde yapılacaktır. Talipler muvak
kat t minat olarak 2175 lira teminat vereceklerdir. 

Teminata mukabil par yatırmak istiyenlerin ihale 
gününden evvel müracaat arayı vezneye yatırmaları 
ve vezne makbuzlarım ibra trneleri lazımdır. 

Teklif mektupları ihaleden yarım saat evvelın ka
dar makbuz mukabilinde ha~t neye teslim c lılm lidir. 

(164 (3838) 
516 

T A N 

lstanbul Liseler Satın Alma Ku-
rumundan: 

Erz kın CLnsl hkd rı Tcmınatı Tahmin Eksıltmc sun ve aaatı Ek ı lt· 

J K. Bcdclı mc ıcklı 

-
Nişasta ) 250 22 8· 8·935 Perşembe 14.00 Açık 

Böğrülce) 1000 
Buğday ) 540 
Bulgur ) 500 

Tereyağ 2400 

Tavuketi) 6750 
Hindieti ) 3750 

Karaci- ) 
ğer ) 1200 
İşkembe ) 1200 
Paça ) 1000 

Tuz ) 6500 
Soda ) 3450 

Şeker, toz) 36700 
Şeker, ) 16000 
kesme ) 

ReçeJ 4400 

Kaymak 840 

Çekirdek-) 
li kayısı ) 1950 
Çekirdek-) 

eksilt· 
mP 

9 ,, " " 
17.82 7 

fi " .. 

11 

216.00 120 ,, ,, " 14.15 •• " 

50 .. ıu .. 14,30 .. ,. 

478.12 80 

20 

52.50 5 
" " " ı 5,30 " ,, 

40 

49.95 6 • • " o 
ı 5.45 ., ,, 

8 

1076.52 26.25 " ,, " 16.00 Ka· 

29.50 pah 
zarf 

ı 48.49 45 " ,, ,, 16.lSAçık 

cksılt· 
mc 

B8.20 14CI '' u u 16.30 " ,. 

siz kayı- ) 1300 45 12·8-935 Pauncsı H.OO 

sı ) 
Çekirdek-) 258.27 
li kuru ) 700 20 

uzum ) 
Cekirdek-) 
siz kuru ) 
üziim ) 
Erik, ur- ) 
yam ) 
Siyah c- ) 
rik ) 

Arpa ) 
Arpa kır-) 
ması 

Saman 
Kepek 
Ot 

) 
} 
) 
) 

Gaz ) 
Benzin ) 
Vakum ) 
yağı ) 
Mazot ) 

Kriplc 
maden 
kömürü 

) 
) 
) 

Tüvenan) 
maden ) 
kömürü ) 

Kavun ) 
Karpuz ) 
Taze ) 
üzüm 
Taze 
vışne 

Kiraz 

) 
) 
) 
) 

El ) 
Ayv ) 
Armut ) 
Taze ) 
kayısı ) 

2100 

2500 

880 

6900 
12500 

2400 
4500 
1500 

1032.5 
237.5 

1500 

4000 

80 

1000 

22200 
1670C 

7000 
880 

750 

2350 
1700 

650 
330 

Taze erik) 200 

16S.Ol 

71.64 

987.00 

315. 77 

ıo 

50 

22.50 

4.50 

5 

2.5U 

3.50 

4 

23 

33 

22 

7 

1450 

1200 

s 
5 

20 

20 

, ' H . .10 , ,1 

" " ,, 15.00 ,, .. 

,p " •• 16 on Ka-

palı 
zarf 

17.33 J2.ı; 931i Pa:artcsi 16.30Açık 

9 

7 
.. 
' 

23.33 

7.33 

eksilt· 
mc 

Cilek ) 460 
20 

Kurumumuza baö-lı Galatasaray, Haydarpaşa. E-
renköy Kız Kandilll Kız Liselerile Çamlıca Kız Orta 
Okulasmın 'yukarıda adları yazılı yiyecek ve yakacak 
ihtiyaçları bütün okulalar için toplu şartnamelerine 
göre yanlarında eksiltme şekilleri ve ilk teminatları 
gösterilmiştir. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Li
seler Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapıla
caktır. 

Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 
sayılı kanuna göre ellerinde bulunan belgeler ve ticaret
hane namına ise gireceklerin işbu belgelereden mada No
terlikten alma vekalaetnamelerile eksiltmeye girebilir
ler.Kapalı zarf eksiltmelcrindeı ı isteklilerin yukarıda adı 
yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektup
larında i tenilen belgeler ve teminat makbuz veya ban
ka mektuplarım koymak suretile zarfların üzerinde 
tekliflerin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgah
ları yazılı ve zarfların kapanan yerleri mühtirlü olarak 
b Ih unde belli saatten bir saat evvel müteselsil mak-

11 

Müfettiş Namzedliği ve Şef Nam
zedliği için müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile 5 müfettiş namzedi ve 

5 Sef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihle

rinde Ankara, İstanbul Ziraat Bankalannda yapılacak
tır. Tahr.iri .imtihanda kazananlar geliş ve dön üş yol 
paralan verilmek suretile Ankaraya getirilerek şifahi 
bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda da kaza
nanlardan be~i 140 lira aylıkla müfettiş namzedliğine 
ve diğer beşi de 130 lira aylıkla şef namzedliğine tayin 
olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Mü-
fettişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 17 5 
lira aylıkla Müfettişliğe geçirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırı
lacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajlannın so
nunda ehliyet imtihanına girecekler ve kazananlar ter-
fi ettirileceklerdir . 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Siyasal bilgi-
ler) veya (Yüksek Ticaret ve İktisad) okulasmdan ve 
yahud Iiukuk Fakültesinde~ veya . bunlann yabancı 
memleketlerindeki benzerlerınden dıplomah bulunmak 
gerekdir. . 

5 - İmtihan programım ve saır şartları gösteren 
izahnameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Banka
larından elde edilebilir 

6 - İstekliler a r an ı l a n b e l g e 1 e r i bir 
mektupla birlikte en son 26-7-935 cuma günü akşamı
na kadar Ankara Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdür
lüğüne göndermek veya vermek suretiyle müracaat et
miş bulunmalıdırlar. ( 3951) 5250 

[ ISTANBUL BELEDiYESi lLANLARI 

Keşif bedeli 10269 lira 84 kuruş olan Fındıklıda 
13 üncü İlk mektep için yeniden yaptırılacak ders leva
zımı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif evra
kım görmek ve parasız şartname almak üzere Levazım 
Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Eksiltmeye girmek 
icin de 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda 
yazılı vesika ve 770 lira 23 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarım 
26-7-935 cuma günü 15 e kadar daimi encümene ver-
melidir. (İ.) (3943) 

İdaremiz ihtiY.acı için şartnamesi mucibince 1250 
şişe 1/2 kiloluk kırmızı mürekkep pazarlıkla satın alı-
nacaktır. 

Vermekistiyenlerin 25-7-1935 tarihine mü adif Per-
şembe günü saat 14 de yüzde 7 ,5 güvenme paralarile 
birlikte Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonuna müracaatları. (3892) 

ldarmizin Mamiilhakat Düzce ve Hendek Hambar
Iarından Haydar Paşaya nakıl olunacak 1577000 kilo 
yaprak Tütün şartnamesi mucibince nakliyesi pazarlık
la eksiltmeye konulmuştur. Şartname Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat şubesinden bila bedel alınacaktır. 
Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin 1-8-935 perşem
be günü saat 14 de yüzde 7 ,5 güvenme paralarile Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komis
yonuna müracaatları. (3879) 

'E VK AF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

Beyoğlunda Misk sokağında 1 numaralı binanın ta
dilen insası eksiltmeye konmuşdur. 

A - Keşif bedeli 22134 lira 70 kuruştur. 
B - Şartname ve projesi 1 lira 12 kuruş mukabilin

de İstanbul Hey'eti fenniyesinden alınır. 
C - Eksiltme 22 Temmuz 1935 pazartesi unu 

saat on altıda Evkaf Müdüriyetindeki İdare Enciime· 
ninde yapılacakdır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
E - Muvakkat teminat 1661 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin mimar ve mühendis ol

maları ve bu gibi yapı işlerini iyi bir surette yaptıkları
na dair vesaiki ibra.z eylemeleri lazımdır. (3655) 

Mimar Aranıyor 
Eskişehir Tayyare Alayı Komutanlığından: 

Alay için ( 12 6) lira ücretli bir Mimar alınacakdır _ 
İsteklilerinin bu hususdaki şeraiti öğrenmek üzere ya 
kendilerinin veya yazı ile 15 Ağustos 935 tarihine ka
dar Alay Komutanlığma müracaatları ilan olunur. 

(4179) 

buz mukabilinde Kuı um Başkanhğma verilmesi ve te
minatların belli zamandan evvel Liseler Muhasebecili
ği veznesine yatırılmıs olması ve eksiltmeğc şartname
lerini görmek üzere Kµrum yazganlıeuıa miiracaatları 
ilan olunur. ( 4.15 3: 
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Adapazarı Türk Ticaret Bankası lstanbul Şubesinden: 
1-Bankamıxa aid olup yukardaki krokide çevresi, parsel nunıero ve metro mik'ablan gösterilen 

eski Harbiye yeni Vali konağı caddesi üzerinde eski Ruı hastahanesinin bulunduğu araadan müfreı. 
onbir parçada cem'an 4081 metro mürabbaı arsa topdan kapalı zarfla peşin arttır~aya konul.?'u~tur~ 

2 - İhale 9 Agustos 1935 tarihine rasthyan Cuma günü saat ondörtte Bankanın lııt~n~ul Dord~n~u 
Vakıf hanı albndaki şubesinde satış komisyonu önünde yapılacak, verilecek bedel haddı layıkda gorulw 

düğü takdirde en çok bedel nrene ihale edilecektir. 
3 - Artbrmaya girecekler 6000 liralık teminat vereceklerdir. Bu teminat ya nakid veya o günkü 

Borsa kıymeti üzerinden kabulü caiz esham ve tahvilat veyahud memleket dahilinde çalışan muteber 

bir bankanın kefalet mektubudur. 
4 - Alıcı olanların lstanbul ve Ankara ,ubelerimizden bir lira mukabilinde alacakları mufassal 

şartnameyi okuyarak ikinci maddede gösterilen gün ve ıaate kadar şartnamedeki ta~ifat dairesinde 
teklif zarflarmı İstanbul şubemize makbuz mukabili veyahud ihale saatine kadar yetişecek surette 

Çatalca ve civarındaki 
birlikler ihtiyacı olan 45000 
kilo patatesin 5400 kilo ku
ru soğan 25-7-1935 per-

i 
şembe günü saat 15 de a-

l 
çık eksiltme ile alınacaktır. 

f Patatesin beher kilosunun 
1 tahmin fiatı yedi kuruş elli 

santimdir. Kuru soğa.nın 
Dokuz kuruştur. Şartname
si her gün komisyonda gö-

iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilmeleri lazımdır 
: S - Daha fazla izahat almak isteyenlerin bergün latanbul ve Ankara şubelerimize müracaatları 

rülebilir. İsteklilerin 290 li
ralık ilk teminatlarile bir
likte vakti muayyeninde 
Fındıklıda komutanlık sa

~~~~~~~~~~~~~~~~J 
gel-z i r-·---···="=-----...... ==-.. , tın alma komisyonıına 

~111111 llllll~ rtüfus sayımı meleri. (3851) 
ei • VE OTELi her9Un Köprüden 6,30 • 7,35 • B,20 .. ~ 
=: 9,45. 11-13,15·15,10da Haydarpaşaya giden : 
= vapurların trenleri menbalara kadar =: 
~111111111111111111111111111 gideceklerdir 111111111111 5077 111~ 

20 ILKTEŞRIN 1935 PA· 
ZAR GÜNÜ MEMLEKE
TİN HER TARAFINDA 
GENEL NÜFUS SAYIMI 
YAPILACAKTIR. 

1 - Nüfus sayımına eı;as ol
mak üzere Belediyelerce bütün 
binalara numara konulmaktadır. 

•111111111111111111111111111111111111111 ! 

E VAPURCULUK E . - -- -§ Türk Anonim Şirketi § 
: lstanbul Acentalığı E - -- -: Liman Han, Telefon: 22925. : - -- -- -- -: Trabzon Yolu : - -

] 

Si 

Servel 

Servel 

Servel 

Amerika hUkO"'otr: 
nln yegane "' 
ahhldldlr. 

etmektedir. 

ME HUR ~---~ 

GER AATLERi 
Son modelleri gelmiştir. İnce ve gayet zarif tir. Reklam fiya" 

tı 22 liradır. Em,ali gibi 15 sene teminatlıdır. Bu fırsattarı 

istifade etmek isteyen Taşra müşterilerimiz bedeli posta veY~ 
Banka vasıtasile peşinen gönderdikleri takdirde posta ücreti 
tarafımıza aid olmak üzere saat gönderiliyor. 

2 - Numara sız binalarda otu
ranlar Hükumete haber vermeğe 
mecburdurlar. Oturdı.·.;;u bina nu
marasız olduğu halde haber ver
miyenlerle bu numaraları bozan 

ve silen ve kaldıranlar için para 
cezası vardır. 

~ SAKAARRYA vapuru21Temmuz~ 1 sı·NGER SAATLERı· 
: PAZ saat 20de Rizeye kadar. : 

Başvekalet ı E ~ ·~~!!!"!!"İ!!!'!'-!ıiıı~'!"! 

Umumi müdürlüğünden: 
1 - İzmit Kağıt Fabrikası önünde yaptırılacak beton 

arme iskele inşaatı vahidi fiyat esasile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 119.713.50 li

radır. 

2 ·-Bu iş aid evrak şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Metraj cetveli 
e) Projeler 

!stiyenler bu evrakı 6 lira mukabilinde Sümer Bank 
Ankara Şubesinden alabilirler. 
3- Eksiltme 1 Ağustos 1935 perşembe günü saat 17 

de Ankara'da Ziraat Bankası binası içinde Sümer 
Bank merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7.235.80 

!iralık muvakkat teminat göstermeleri, bundan baş
ka bu gibi inşaatr muvaffakiyetle bitirmiş oldukla
nru isbat etmeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığr gün ve saat
ten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale 
saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın 
kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 

I' 
1 

~l~~~~~~~~-J 
Sq!4 

İstatistik Umum Müdürlüğü = Mersin yolu = 
4920 .,) § = -======================~ 

'·"'=wıo-= : DUMLU' PINAR vapuru 21 E 
E Temmuz PAZAR saat 10 da § 

Türk • Alman teşebbUsah E Mersine kadar. : 
İktisadiye Türk Anonim şirketin- Po -

den : :: : 
İdare medisimiz karan ile Şirketi- : Bartın yolu : 

miz hissedarları Umumi Hey'etinin 5_ BARTIN vapuru 20 Temmuz -_: 
zirdeki ruznameyi müzakere etmek 
üzere Ağustosun 12 inci pazartesi : CUMARTESi saat 19 da Ciddeye : 
günü saat 15 de Şirketin Bahçekapı- : kadar. : 
da 4 üncü Vakıf hanındaki merkezin- = : 
de sureti fevkalade içtimaa daveti = A = 
kararlaştırılmış olduğundan esas mu- § yvahk yolu : 
kavelenamenin 26 mcı maddesi hük- E KEMAL vapuru 20 Temmuz : 
m~ne .tevfikan en az 250 hisseye : . . : 
saıp hıssedaranm yevm ve saati mez- ::: CUMARTESi saat 17 de Dıkı- : 
k~rda Şirket merkezini teşrifleri ve 1 i liye kadar. : 
Tıcaret kanununun 371 inci madde- ~ : 
si mücebince hissedarların elle~inde- •fllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 
ki hisse senedatını toplantıdan bir 
h~fta evvel Şirket merkezine, 1ş veya ZAYİ:-- 1689 sicil numaralı arabacı
Zıraat Bankaları Merkez ve şuaba- tık ehlıyetnamemi kaybettim. Yeni
tına tevdi ile duhuliye varakası al- sini alacağımdan diğeri11in hükmü 
malan ilan olunur. yoktur. Riza 

1 • 

RUZNAME: 
1 - Şirketin fesih ve tasfiyesi 

hakkrnda hazirlanan idare MecJisi 
raporunun okunması ve karar ittihazı 
ve 935 senesi ilk yedi aylık hesabat 
ve muamelatının tetkik ve tasdikiyle 
Meclisi idarenin ve murakıbların ib
rası 

2 - Tasfiye memurlannın tayin 
ve ücret ve sel.ihiyetlerinin tesbiti. 

· 7UM UM"··_.;,.· 

YARALARDA, 
BAŞ vevü.C.uD , . .. .. • . ., - .. · 

ÇIBANlA~l.NA~; 
. KARŞı . .. '.· 

SİKATRİN .. -H· 

1-----------------------
Yaz 
Mevsimi 

en zengin 
ve mütenevvi 
bir kolleksiyonda 
en son moda 
kumaşlarını 
takdim eder. 

,Beyoğlu istiklal 
caaddeıi No. 405 

Tel: 40450 

, 

Çorumda Alay Satınalma Korı1 1 

yonundan: 
1 - Çorum garnizonundaki kıt'at için 190.~oOi 

Un evsafı kimyeviye şartnamesi dahilinde yırı11 
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konul~uştur ~ ı 
namesi alay satınalma komisyoniyle Tokat, ~' 
Samsun Amasya, Merzifon satınalma komisyotl 
gönderilmiştir. 8t 

2 - Eksiltme 5 Ağustos 935 pazartesi günü 58 

da Çorumda Ordu evinde yapılacaktır. 
8 

3 - Muhammen bedeli 21850 lira olup mııV 
teminat~ 136~ lira 7 S kuruştur. ·f 

4 - Isteklıler usuli.ine göre verecekleri teklı 
tuplarını S Ağustos 3 5 pazartesi günü saat on be~ 
dar Çorumda Alay satınalma Komisyonuna v 
bulunacaklardır. ( 4180) 
-- - - st:~ 

Umumi neşriyat ve yazı ışleri Müdürü: Etem lzzel 1 
Gazetec.ilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Anka' 

desi, 100.- Basıldığı Y.Cr : TAN matbaası. 


