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Son haberler. 
Memlekette TAN - Sailık 
öğiidleri. 
Özdil. 
Ekonomi - Aalterlik. 
~rşı, pazar -- Briç - Se
Vltmeler, evlemneler. 
İzmirliler için_ 
Dü~ya matbuatı karıısmda 
hiduıcler. 

Olmduldanmu, duyduklan-
mız. 

Tarihte büyiik ıı.ıklar. 

Ekonomi 
Alanında 
Gençliğe 
iş Yok mu? 

-ı-
1mtihanlann sonu gelmi§ bulunu· 

yor. Yıllardanberi, içinde hayata ha
zırlandıkları ilim yurdlarından ayrıl· 
mak üzere olan gençler. uzakta~, 
kitaplar arasından seyrettikleri haki
ki hayata şimdi atılacaklar?ır· . . 

Bu anda bir çok Türk ailelen, bır 
yandan çocuklarını faydalı bir mes· 
lek sahibi olmuş görmek, ö~ür yan· 
dan da bugünkü yaşayışın guç ve a-
ğır şartlan arasında geçinme yükü-
nıi derhal hafifletecek yeni bir gelir 
bulmak kaygısmdadırlar. 

Bu düşüncelerle üzülen yurddaşla· 
ra, geniş, verimli bir çalışma alanı 
olan ekonominin bir çok şubelerini 
hatırlatmak bizler için bir ödev olmaz 
mı? 

Ulusal toprakların üstünde ve al· 
tındaki bütün zenginlik kaynaklarım, 
"Planlt İşletme" ile faydalı, verimli 
bir hale ıetiren ülkede Gençlik İşsiz 
Kalamaz. ---- ..,._ .. ..,~ ...... -----· l~n bütün te§kilıati kurmaja çalışa'n 
hır memlekette , gençlik. tahsil haya
tınııs sonunda umutsuzluğa düşe
mez. 

Ekonomi yapısını, temelinden ça
tı.sına ~a~a~ k~n~i ~endine yübelten 
hır ~esıl ıçın, ışsızlikttn söz açmak, 
henuz hayata atılmadan yenildiğini 
kabul etmektir. 

Önümüzde başarık kapulan ardına 
'kadar _açılmış bulunyor. "Ülkenin e· 
~onom.ı~ ~enişleyifinin, endüstriyel 
ilerleyış!nın; Türk gençliğine özgür 

bahtıyar Ya~mak imkanlarını ve-
receg\·den bı" " h ı 
Ek r an şup e enmemclidir. 

onomııt .ı 1 ilik . • • 1 d-ev ete programına 
gıren ış er e oı-.,,~ k d .. 1 k . b kı ııı:u a ~r, oze c o-
n omıye ıra lan seı...·· 'd d 
lik için hevesle çalışac:k~ el gençk-
tur. nar ço 

Ekonomik Devletciliğiıniz, bürok
ratik temeller üzerine kutulınuyor. 
Tamtersi, Tecimel metodlar, özel gi
rişitlerin kolladığı denenmi' başanct 
usull~~e dayanıyor. İşte bu görüm, 
gençlıge hem gideceği yolu, hem de 
ihaz.zrlanma metodunu göstermeğe el
\rcrır. 

1i Şu var ki, gençlik bu canlı, verim· 
alanlan, henUz tıkanmamış ihtisas 

:ubcierini benimsemez de, gözleri 
v:1b~ 1• .~şınmış yollarda sıra bekler 

Yuzden sıkıntı, hatti sefalet çe-
kerse kabahat k"ı . di ? 

D .. rnın r . 
unyanın bug·· kü 'di • d . 

venilecek durluk un gı _şu;ı e, gil· 
de "tcka .. d· ., . ne zengınlikle, ne 

Bir e~c?~ tle gağlanabilir. 
ndan gk ayatm yıkıcı fırtınala-

~na alac~~u~~~a~, }'.anmnı g~ven al· 
ıcık sıgorta pohcası an· 

cak meslekte göster - . k b'l~ • 
f{ kk 

. ecegı a ı ıyet ve 
muva a ıyettır Bu bak d b' . . · un a.n ır 

gen~ ıçı~ ek?n~ıni alanın~ atılm~ktan 
çekınecc hıçbır sebep yoktur. Bu 
hayatın şartlarına uug-un b" ''E-. 
t' ,. T b. ., ır gı· 
J l_?l I - er tye Ve Öte} bir hazır• 
ıgı obrııyan ar, bundan .. tür.. b 

:~ah~;::ıa; 0l1~~rya:akla':~nau h~: • u . . rne ıdırler. 
Elverır kı, temeli sagwlam b' 1• 

t h 
.
1
. .

1 
.. ır ıse 

a sı 1 • 1 7 muhakeme kabiliyeti" 
~~".le ~dıl~ış, en aşağı bir batı dili 
ogrenılmış olsun. B ö y 1 e 1 

d
d· - o un-

ca, ma _ıg bayatı başa. 
r~cak bır nıuvaffakryet 
c ıh a zınr, o k u ı d a n ç 1 k tık • 

dt~n ıonra da , kendi ken
ı n e e 1 de e t rn e k i m k ~ 

d w•td' an 
k
g J z . e gl ı ı r. k Mantık ve Görüş 
uvvetı o unca e onomi mesleği . 

§artlarına uuftlak -güç 0 1m .. ~ S -ının 
t l .. . .rd ·-- .. ....... ag am 

eme uzenn e guzel bir bina her va· 
kıt kurulabilir. 

Ek?nomi salıas!nd~ki yıktbşlann, 
rnaddığ ve maoevı ıflaslarrn hak"k" 
~~hebi "Muhakeme kabiliyetsizliği,! 
• 1:· Bu günün :zor]~ ve çetin şartlan 
ıçınde ansızın degışıveren duruınlan 

, 

ingilterenin Tuna işinde İtalyayı serbest 
bırakmasından endişe ediliyor 

• tart ile görüşm9ştür. Bugün de 
Sir Samuel Hoar ve Edenle gö
rüşecektir. · 

Bu görüşmeler, başhca Orta 
'Avrupa ve Balkanlar durumu i
le ilgili olacaktır. 

Londra, 2 A.A. - Baldviri ve 
Edenle görüşen Titülesko ln
gilterenin, · Doğu· ve Orta Avru
panm güvenliğini başarmak için 
diplomatik çalışmalar.ına devam 

. edeceği umudunda bulunduğu -
nu söylemiştir. · 

Küçük andlaşma ve. Balkan 
hükumetleri, İngiltcrenin, Tu -
na işinde İtalyayı başlıca hare· 
ketlerde özgür bırakmasından 
korkmaktadırlar. Dolaşan bir 
habere göre Titüleskonun İn -
giltercye yaptığı -göretin başlı
ca ergenliğinden biri Habeş me 
selesinin konuşulmasıdır. 

Hakikatte bu meseleye an
cak, İtalyanın Habeşistandaki 
hareketlerinin Avrupa işlerin -
deki el birliğini gevşetmesi kor
kusu ile temas etmiştir. 
. İtalya, Orta Avrupada tam 

bir hareket özgürlüğü verınek 
istemiyen küçük andlaşma ve 
Balkan hükumetleri; Romatıın 
Londra ve Paris el birliği yap
,ıpasm t lüzumlu görmekteQ.irler. 

thı ilk & CSrUşmenin ye.ptığı 

· TITULESKO duyuş (intiba) şudur: 
. Titülesko~ başarın bölil:rlihez-

. .. Londra; .2 A.A. --:. Titüles~o ı liği hakkın~a ye~iden hiç bir i
dun, Baldvın; sonra da Van Sıt- nanca (teınınat) alam~ştır. 

AVRUPA SULHU TEHLiKEDE 

itilaf Ümidi OIİnadığı Bir 
Kere Daha Anlaşıldı 

Mussolini Bütün lngiliz Teklif· 

kerldi topraklarında yendiler! 
Bu Mühim 

Yeni 
H~dise Fubol Hayatımızda 
Bir Hız Başlangıcıdır 

M?'imr 

Bizim Golleri Fikret Ve Rasih Yap il r. 
Ro~enler Gollerini Kom.erden.Ya~a~il~i!er 

Dün Bükreşt~ Romenleri 2 • 1 ye~~~ Türk lutbolcu1atı 

[HUSUSI MUHABIRIMlZ aleyh kombine oyuna müsait ol- Türk futbolunun kuvvetini değil. 
BlLDlRlYOR] mıyan gayri nizami sahasmda aym zamanda Türk futıbolcula-

Bükreş, 2 oynamak ısrarları neticesiz kal- nnm centilmenliğini de göster-
Günlerdenberi beklediğimiz dı. Oyuna saat yediye çeyrek mek emelile Romen sahasına çı 

büyük maçın saati yaklaştıkça, kala başlanacaktı. Sahaya gel - kıyorlardı. 
artık yerlerimizde heyecandan diğimiz zaman, takriben sekiz, Sahaya evvela biz çıktık ve bi 
duramaz· olmuştuk. Bir çok mü- on bin kişilik bir kalabalığın tri- zim arkamızdan Romenler cık
zakerelerden sonra maçın niha- bünleri doldurduğu görülüyor - tılar. İki taknn bir araya gelin
y.et O.N.E.F.in çimenli ve niza- du. ce, Türk elçisini de ortalarına 

mi büyüklükteki sahasında yapıl Dün akşam sefarette verilen alarak, resimler çıkardılar. Bun 
ması kararlaştı ve Romenlerin bir. ziyafette, elçinin de tavsiye dan sonra hakem düdüğü çaldı 
Venüsün daha küçük ve binaen- ettiği gibi, takımımrz yalnız [Arkası 9 uncuda] ... . 

SEBZE HALiNDE Ekmek Artık 
Ucuzlamah 

ı'::.!~L.!!e~~~!~~ ·1 ' 
sonda, Eden, •qs ve R d ki .. 

Müşkülat 
Başladı! 

DOK.KANLAR DAR GELI· 
YOR, SEBZE YUKLERI OR· 
TADA KALIYOR, CEZA YA· 
ZILACAGI TEHDiDi YAPILl
YOR, ESNAF ŞIKA YET EDI· 
YOR. 

ATATÜRK' ün 
Teşekkürleri 
İstanbul, 2 (A.A.) - Cumurbaş • 

kanlığı genel sekreterliğinden bildi • 
rilmiştir : 

Narh komisyonu hemen 
toplamp fiyatı indirmeli .. 1 . h kkı oma a go-

ruşdmede.rı ad bnda, ~vam kamara- 1 
sın a ıyev e ulunmuşdur. 

Önce, oralara niçin gitmiJ o1du
ğunu izah eden Eden, lngiliz hükCt
metinin, İngiliz-Alman deniz anlat
ması hakkında Fransaya apaçık iza· 
hat vermek ve 3 şubat tarihli' bildi

rikte sayılıp dökülen btitün meseleler 
üzerindeki görüşmeleri mümkün ol
duğu kadar çabuk ilerletmek yollan 
nı Fransa ile birlik olarak gözden 
geçirmek dileğini söylemiştir. 
İngiliz • Alman deniz anlaşmasına 

gelince, Eden bunun hakkında Fran• 
sa hükümetine her türlü izahatı ver• 
miııdir. 

Eden demiştir ki : 
"Bu konuşmalar, mesela hava and 

laşmasr, hava kuvvetlerinin azaltıl
ması, doğu andlaşması, orta Avrupa 
andlaşması, kara silahları. uzlaşması 
g~bi mes~lelerin ~otarılması işinde, i· 
kı devletın sıkı bır elbirliği yapma
ları gerektiğini gösterm.işdir . ., 

Aytaç bundan sonra, kendisinin 
3 şubat tarihli bildiriğin prensiple~ 
rine ve Strcsa konferansının karar· 
larına uygun olarak Avrupa banşıru 
sağlamak işine devam etmek busu
ıunda Mussolini ile uyuşduğunu söy
lemişdir. 

Bugünkü günde, en güzel metodun 
pek :yakında bulunacağını umud et-
mek için bir takım sebepler yok de-

[ Arkası 9 uncuda] 

kavrayabilmek, ona göre vakit kayb
etmekten t e d b i r almak, Ancak 
"muhakemeli bir kafanın " işidir. Bu
nunla beraber, ekonomi alanını "ıer
senler meydanı" zanneden. ekonomi 
ilmıni ve mcslegini ayak üstünde, el· 
çabukluğu ile bıiyiık Servetler kazan• 

E<lt!n ve Gorc KJar!t 

mak sanatı sanan şaşkınlar için böyle 
düşüncelere elbette yer yoktur. 

SAMI 

~··Not : Y'!r~ çıkacak ikinci yazı "Gençli
~ .ekonomının hanii ıubelerinde &cir!Jl.qf 
lıüyonu:l" · 

Sebze halindeki iki günlük faaliyet, 
bu yeni yapının ihtiyaca yetmiy:ceği 
Y~lundaki şikayetlerin doğ~~lugunu 
gostermiştir. Bu yüzden dun sabah 
bazı gürültülü vaziyetler de olmut 
tur. Hal idaresi, dükkanların darhgı 
)"Üzünden meyve küfelerini ort.ı1:daki 
ıneydanlrkt~ biriktirmek mecburıye -
tinde kalan esnafı bunları kaldırma· 
ğa mecbur etmiş. ~ksi halde ceza ya· 
zılacağınr bildirmiştir. . 

Dükkanların dar oluşu. bakıkaten 
müşkül bir vaziyet doğurmaktadır. 
Kabzımal ve komisyoncular, bu taz
yik neticesinde, dışarda da ayrı bir ar· 
diye tutmak mecburiyetinde kalacak
larını bunun da kendilerine çok ağtr 
gelec~ğini söylemişlerdir. Belediye, 
halin genel durumu etrafında ve şi
kayetleri önleyici tetbirler alınması 
hususunda bazı tetkikler yaptırmak -
tadır. Bu tetkiklerin neticesi henüz 
belli değildir. 

Modada yeni bir Yat klübü 
tesisine karar verilmiş ve dün -
d~n itibaren faaliyete geçilmiş
tır. Bu klüp Adadaki eşinden 
daha güzel, daha konforlu ola
caktrr. Şimdiden koya kotrala
rın bağlanması için üç şaman· 
dıra konmuştur. 

Kabotaj hakkının Tilrk de· 
nizcilerine verilmesinin 10 uncu yıl -
dönümünden ötürü yurdun her tara -
fından gelen kutlama yazılarına te -
şekkürlerini iletmeğe, Atatürk, Ana
dolu Ajansını memur etmiştir. 

lnönUnUn teşekkürü 
Ankara, 2 (A.A.) - Doğu gerisin· 

de bulunan Başbakan lsmet Inönü, kr 
yılanınızda kabotaj hakkının Türk 
baxrağına gesiminin onuncu yıldönü
mu bayramı münasebetiyle denizcile· 
rimizden aldıkları tebriklere karşt te· 
şekkürlerinin iletilmesini Anadolu A· 
jansına emfetmişlerdir. 

Antalya hattında\ 
ilk travers 

Af yon, 2 A.A. - Bugün Af
yon - Antalya hattında ilk tra
vers ve ray döşenmesine başlan· 
ması münasebetiyle bir tören 
Y a p ı 1 m ı ş t ı r • Törende Af
yon i 1 b a y ı , k o 1 o r d u ko
mutanı ve pek çok kimseler, bü
yük bir halk yığını hazır bulun
muştur. 

Törenden sonra yolu yapmak 
ta olan mühendisler tarafından 
200 kişilik bir şölen verilmiştir . 
Şölen çok iyi bir hava içinde 
,geçmiştir. 

Buğday ve un fiyatları dlıtı 
Borsada birdenbire düşmüştür. 
Bunun sebebi Anadoludan fazla 
mal gelmesidir. Evvelce 7 ku -
ruş 20 paradan muamele gören 
en iyi cins yumuşak buğdaylar 
dün, en fazla 6 kuruş 3 7 para -

[Arkası 9 uncuda] 
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YAKIN .• DA 
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Q~S~ND~K.Cf 
YENi CfGARA KunıLARI 

Yeni çıkan cıgara kutufan
nın çirkinliğiıni ~yordak. 
Bir arkadaş dedi ki: 

- Bu ktrttthırm resirİtleri iısin 
ilk önce bir müıaaDaa açıldı: 
İhap Hulusi, Berliade DiDda re
simleri yaparak tıayauru ıabat
ca kazanan Kenarı, YananistaD
da buradakinden fazla tanınan 
ve beğenilen Arif DLııo, Akade
miden Mitat, D grupundan Bed 
ri Rahmi yü.Wen fazla örnek ha
zırladılar. Fakat, jiıiri baalan 
begenıdi mi, beğemnedi mi? an
laşılmadı. Bazrlanna para da 
veriJ.mLJ, fakat eserleri piyasaya 
cıkanlmarmş. llıg"ün göniiğü -
nüz kutular, bir iki kişiye ücret
le yaptır.ıl.rmşt:rr ve mtisabaka -
ya giren eseri~ deiildir. 
Şunu da il~e edeyim. ki o kala
balık jüride ancak bir tek res -
sam vardı ve geri kalanlar tü -
tünrilede idarecilerdea ibaret
ti. 

Arkadaş bunları söylerken, 
ben, masanın üstünde duran ve 
kapağında yald.ızuı. kınnwnm. 
siyahın, beyazın birbirlerine da
rılava~ zevksiz yu1'arlaldar, 
m usta tiller, püskürme daireler 
halinde çiğ !iİğ smttıklan bir 
Yenice kutusuna balıny_ordmn ve 
düsündiim: tütünün cinai. kali
tesi, değeri hakkında raa•ıla
rın fikrini sormak ne kadar ma
nasızca bir resim ve estetik me
selesinde de tütüncüleri hakem 
yapmak o kadar abesti. 

Peyami SAFA 

Afyon inhisannda 
Yeni sabşlar 
Uyuşturucu maddeler inlüaan ida· 

Tcsi piyasadan u mikdarda afyon 
almaga devam etmektedir. Müıtahai· 
lin ve tüccarın inJıi&ar depolarma tes
ı:m etmekte bulunduğu mallarm be· 
d elleri ıonradan ödenecek •e fiyatlar 
E} lu1 .. şında ilan edilecek#r. Anado
lunun afyon eken mıntakalannda ye
ni afyon mahsulü idrak edilmit ve top 
!anmasına başlaomtştır. Uyu§turucu 
maddeler inhisan idaresi. son defa Al 
manyaya yeni bir &atıf yapmış, Ham
burga 250 sandık afyon gönderilmiş· 
t ir. Bunun haricınde bUr yeni ıipa
rişler daha beklenmektedir. 

Etibba odasında 
dUnkU toplanb 

Dün, etibba odası idare heyeti mu· 
tat toplantısını yapmış ve mesleld ba· 
z meseleler üzerinde göriifmilftür. 
Doktorların kazanç vergilerine esaı 
olacak maHi.matı isteyen ve odaca ha
zırlanıp doktorlara dağıtılan sirküler
lerin doldurma müddeti l O Temmuz· 
da bitecektir. 1(1 Temmuzdan ıonra 
Etibba odası idare heyeti, ıirlriilerle
r i tasnif ederek doktorları sınıflara 
ayırmaya batlayacaktır. 

Vedat Nedim Tör 
Matbuat Genel Direktörü Vedad 

Nedim Tör, dün Ankaradan tehrimi
ze gelmiştir. Bugün tetkikat için Av
rupaya gidecektir. Dün akıam genel 
direktbriln şerefine, Iatanbul Matbu· 
at mümeaaili Neıet Halil tarafından 
Park Otelinde bir ziyafet verilmittir. 
Ziyafette yerli ve yabancı gazeteciler 
ha.zır bulunmuşlardır. 

No. 72 

Erik Çiçekle~i 
Mahmud YESARl 

Onlar, erkek yanında konu
şuyorlar. Ve bir erkeğin karşı
sında, biribirlerinin üstünlüğü
nü gösterecekler. 

Ben, alık ve sersem, onlara 
bakıyorum. Niçin bakıyorum t 

Onlar, benim aleyhimde de 
bulunsalar, ihtiyarlığunı, çirkin
ligimi yüzüme vursalar, gene 
gocunmıyacağım. Çünkü ben, 
onlanrt için için kivramşlarma, 
iizülüşlecine bakıyorum. Ve 
üzülmiyorum, h°'uma gidiyor. 

Yatnı:ı ·bu mu? iki dolgun ve 
olgun ruhlu, olgun ve dolgun 
güzel kadmm biribirlerine so
kularak fısıldaşışlan seyre değ· 
mez mi? 

Onlar, fısıldaşa fısıldaşa ko
nuşurlarken, göz ucuyla da be
ni süzüyorlar. Ve ikisi de, bende 
daha fazla tesir yaptıiını anla
mak istiyorlar. Kadriye de, 
?,4eyıneDAtin aDGeıiGdaı daha 

BUDA 
BENDEN 

. j HAYAT UCUZLUYORMU? 

- Sormak, anlamak, ve öğren-
'\ ., · mek istemek herkesin hakkıdır. 

Bazı kimseler, bu haklarını kul
lanmazlar. Bazı kimseler bu 
haklarını kullanmaktan korkar
lar. Bazı kimseler de bu hakla· 
rmı kullanmasını bilmezler. 

Onların ne o korkularını ge
çirmek, ne de o hakkı kullan -
masmı öğretmek mümkün de • 
ğild ir. 

Hem sormak hakkını becere
miyenler her şeyin içyüzünü an• 
lamaktan korkanlar ve sorması- · 
nı bilmiyenler bize pek zararı 
dokunmıyan zavalWardır. 

Şehrin iki pahala, bir ucuz nesneal : Lfmon bef kuruta çıktı, sayfiye hayatı başf8Jlnca ,ezrongrar ucuzladı, 
turfanda karpuzlar doksan kuruftan kırk bet kuruta kadar eatıhyor 

· Fakat benim asıl sinirime 
dokunan bu işin ters tarafıdır" 
Çünkü bazı kimselerde, bu za
rarsız zavalhlann tamamile ter-

Tramvay şirketine 
Yaptrnlacak yollar 

Bundan bir müddet evvel belediye 
Fatih. Topbpı ve Samatya yollannın 
'Jiramvay !irketi tarafından yapılma
dığını görerek sosyete heaabma bu 
yellan yapmap başlUUf. fakat bir
~ gün sonra prketin yolları yapa· 
cağını vaadetmeai üzeri.ııe yapıyı &OS· 

~tere ba'Umıftl. Belediyenin bu yol• 
lara yaptıfı sarfiyat .SOO lira olarak 
hesap edilmiş ve bu para dün aoaye
tedea iatenmiftir. Bundan ı.,a ,.. 
pılan tetkikat IOllunda Tranrn1 .,.. 
yeteainin Saraçhane batındaki JOhm 
bir krsmmı yaptıiı. buna mukabil Top 
kapı •e Samatya taraflarmda hiç bir 
hareket chtennediği tesbit ecblmiıftir. 
Bu yollardan Jl'loryaya gidiJdlli için 
yapnun yu içinde ve çabukça bitiril
mcaini isteyen belediye bu ite &aem 
vermiş n bunun berine yollan 908· 
yete hesabma kendi yapmaja karar 
•enniftir. Belediye derhal İfe blflı -
yarak yolları yapacak n parunu IOS 
yeteden alacaktır. Diier taraftan 'ri
liyetimiz dahilindeki yollar. kayma -
kamlarca tetkik edilecektir. Bu tetki 
ke ıebcp, Tramny sosyeteshUn bazı 
yollara on bq santim yCTine bet ft 
daha az kum koymuı olmamdır. Bu 
gibi yollarda kaymakamlıklarca yapı· 
larak parası sosyeteden almataktrr. 

Floryanın bayındırbia 
F'loryanm Bayındırlık faaltyeti bit

mek üzeredir. Dün öğleden sonra be· 
tediyede Floryanm pıw «Seniıde-tet- · 
kikat yapılmıt ve şimdiye kadar yapı
lan intaat etrafında göriifmeler ol • 
muftur. Bu göriifmelerde bazı alika· 
dar kimselerle tarbay •ekili Hiıııit ve 
Perapalas Ahibi Miıbah da bulunmut 
tur. Floryada büyük •e aırt bir pzi· 
no yapılacaiı söylenmektedir. MiA -
bah'ın dünkü ziyaretinin bu itle ya -
kından alakadar olduğu da aynca siSy 
lenmektedir. Bugün de Floryaya gi
dilerek inıaat gözden g~irilecektir. 

Şeker, tuz, ve buzu pahah 
satanlar 

Şehrimizin birçok yerlerinde teker, 
tuz ve buzun pahalı, ekmeğin de pek 
bozuk satıldığı görülnrektedir. Yapı· 
lan tetkikat sonunda nbıtai belediye 
memurlarının vazifelerini liyiktyle 
yapmadıkları anlaplmıştır. BWlun Ü· 
zerine halk ta doğrudan dofruya be· 
tediyeye tikiyete başlamışlardır. Be • 
Jediye bu ~ikayetleri tetkik etmekte • 
dir. Şehirde mümkün oldutu kadar aı· 
kı bir kontrol yapılmaat için al&kadar
lara emir verilecek, vuifelerini ihmal 
eden memurlar §iddetle cezalandmla· 
caktır. 

fazla emniyetle bakıyordu. Mey 
menetin annesi de, Kadriyeden 
daha genç ve daha alnnlı oldu· 
ğuna o kadar kuvvetle iman et
mişti ki, Kadriyenin, tecrübele· 
re dayanan emniyetine bile 
omuz silkiyordu. 

Bu, adeta bir maçtı. 
Ne yazık, Meymenetin odaya 

girivermesi, bu maçı, yanda hı· 
raktı. 

Genç kadm, kahkaha sağana 
ğının yorgunluğile içeri girdiği 
zaman, harap, periıan değildi; 
pırıl pırıldı. 

O, bütün kuvvetini, gençlik -
ten alıyordu. Annesi ve Kadri
ye, onun gelişine, pek sevinme -
mitlerdi; ikisinin de yüzünü, bir 
hO§tlutsuzluk bulutu kararttı ve 
geçti. 

Meymenet, mat altın saçları
m avuçlarile bastırarak yorgun 
yorgun soluyordu: 

-Aman, ne fena gülüyorum, 
değil mi? Artık gülmiyeceğim ... 
Vallahi gülmiyeceğimf 

Annesi, kızını, gözlenle bir 
öpüş çemberi gibi sarmıştı: 

- Gülmekteıı §ikiY.et mi edi 

Yeniden ahnacak 
Ond6rt vapur 

Yeni yaptınlacak 14 vapur i
çin, Avrupada tetkikat yaparak 
dönen heyetin başkanı Denizyol 
ları idaresi direktörü Sadettin, 
şehriıniıde bulunan Ekonomi 
Bakanı Celil Bayarla görüt .. 
mil1. izahat vermiıtir. · 

Tetkikler etrafmda hazırla -
nan rapor, buaünlerde Bakanlı
ğa gönderilecektir. Verilen ma
lCimata göre, iıtenen pltiıtar, a
ğustosun 15 ine kadar gemi in
şaat tezgihlan tarafından gön
derilmiş bulunacaktır. Bu plan
lar tetkik edildikten ıonra için
den birisi seçilecek ve pazarlık 
görüpnelerine baflanacaktır. 

Londra - lstanbul yolu 
Londra • lltanbul otomobil yolunu 

tetkik için Londradan §ehrlrnize ıelen 
lngilfz paeteclleri ve arsıuluul oto
naobil kulübü üyeleri dün Suadiye pla 
jına ıiderek denize ginnitler ve o ci
Tar~:ı bir ıezinti yapmrJlardır: Heye
tin bir knmı bu akşam trenle, difer 
tasını da yarın sabah otomobille ıeh
riml-«en ~- • r. ff•7'•t ~' 
hakkmda eaiılc".'!i malUmatı yakında 

Peştecl .- toplanac:ık ars:uJusal otomo· 
bilciler konıreaine bildirecektir. · 

Efgan elçlal memleket:ne 
gidiyor 

Efganiıtanm Ankara elçlıi 4\hmet 
Han mezunen nıemleketine gitmek Ü· 

ıere dllnkü trenle Ankaradan §chri • 
mize gelmiftir. Ahmed Han 9ehrimiz· 
de bir müddet iltirahat ederek bura
dan Ef ganiıtana gidecek ve bir iki 
ay kaldıktan ıonra sonbahara doğru 
tekrar memleketimize eelecektir~ 

Bizans ••r•yının 
temeli aranıyor 

Evvelki gün rehrimize ıelen· Ingi • 
liz eski eserler (asan atika) müteha•· 
1111 Makster dün, Sultanahmet camii 
civannda yapacağı hafriyat için ha -
zırlıklannı tamamlnuştır. Hafriyata 
bugün saat ıekizde batlanacaktır. Bu 
huıuıta ilbaylıkça kendisine mezuni
yet ve itte yardım etmek için de kafi 
mikdarda memur verilmiştir. Makıter 
Bizanı aaraymın temelini arayacak • 
tır. 

yorıun? 

Bir şeye dikkat "ettim; annesi, 
kızma: 

- Kızım! Çocuğum! 
Diyecek olursa, gülünç oluver 

mekten korkuyordu belki! 
Meymenet, gözlerini kırpıştı

rıyordu : 
- Utanıyorum artık ••• Tanı

yanlar, ne ise .•• Fakat uruma -
yanlar, kimbilir, ne derler? 

Kadriye, gözlerini kısarak 
baktı: 

- Herkesin telakkisi, etra • 
fm dedikodusu için hayatını ze
hir mi edeceksin, yavrum? 

Kadriye, sözile ve bakışile, 
bütün kuvvetini göstermişti. O, 
hayata hakimdi. Hayamı, kü -
çüklüklerini değil, en büyük zel
zelelerini bile, yumruğilc durdu 
rabiliyordu. 

Ona, nasıl bakmışım ki, dai -
ma uyanık, daima tetikte duran 
duygulan, hemen harekete geli
vermişti. Belki daha söyliyecek
ti, bilmiyorum! Fakat birdenbi
re dönüp bana dönüşü ve güle
rek bakışı~ Meymenetle annesi
ni şaşırtnu§tı. Baa bakı§Ul ye gü 

[
------.. -· -·- '""'""""""""" .... __ sine, sormak hakkını çok yanlış, 

KOÇ O K HA BE R LE R çok kötü kullanırlar. Çizmeleri-
.... --·-·-- -· - .... _ _....,., __ , .. '""'"""'"""""'...,,,__ ..... __ nin dışındaki şeyleri anlamak i$ 
* Bulgaristandan gelen 7 nüfullu yeti dün toplandı. Mutat olan toplan- terler, kafalarının eremiyecegw i 

f>ir Türk aileıi O'e~en ıece, Kırklareli tıda bundan ı lı gü ı · 
• ::ı • • evve aa n en yapı- şeyleri öğrenmcgw e kalkışırlar, 

ı civarından hududu ~eçerken muhaf a- lan ıçtımalaruı badema çarıamba gün-
za memurları tarafından yaJralanmı§- Jeri yapılması brarlattırıldı. ve suallerin en biçimsizini, bozu-
lardır. Bu ailenin gördükleri tuyik "' Bulgariatandan hududumuza iki ğunu sormıya yeltenirler. 
netic:oainde topraklarımıza iltica ettik Bulgar askeri iltica etmi~tir. Bunlar Bütün bunları aklıma geti-
leri anla§ılmıştır. şehrimiı'e getirilmittir. ren bir _gazetecinin rastgeldiği. 

• Fransa ile yeni ticaret anlqmaaı "' Balkanlardan gelecek göçmen • ne sorduğu şu sual oldu: 
için müzakerelere ıirfteeek beyetimis ler için huırhklara batlanıniıtır. Yu- - Hayat ucuzluyor mu? 
dün akpm Pariıe hareket etmiıtir. goslavyadan 200 gijçmen gelmiıtir. Sorarım size. bu sualle: 
Ekonomi Bakanlıiı müatetan Faik • Sil Bakanlığı Baytarlık itleri H k ' h 
Kurdoflu He beraber TUrkofiı aıbat• batkanı General Saadettin Savgan, sü - er a Şam ava karan 
hıu --...-v..ı&.,. 'llu.ı....tla~tıı: el baytar okulu mezuniyet imtihanla- yor mu? Suali arasında arpa bo
maaaıı tefi Melih ve Hariciye memur r~ bulunmak üzere §ehrhaüze gel- yu olsun fark var mıdır? Hem 
larından Nuri de gitmi§lerdir. mıştır. hayatın ucuzladığını anlamak 

• Iatanbul cUmrilkJeri bat dittlc- • Aıkert müzenin bahçesinde uzun için, uzun boylu okur yazarlığa 
törü Seyfi bir ay izin almıt. kendiaine müddettenberi hanrlanmakta olan ~ da lüzum yok. 
vekalet edecek olan Galata rfunrüğü rihi çadırın nokaanlan bugün bitecek, B ı k 
direktörü dünden itibaren çalışmağa önümüzdeki hafta içerisinde gazete • ~ . . u ~es e daş kulağının deli• 
baılamı,tır. cilere ve halka açılacaktır gını bıraz daha uyamk bulun. 

• Tiirkolia, gelecek haftadan ıon- • Çocuk Eairgeme kurumunun dursa_y~ı. yirmi para için, kırk 
ra. Dördüncü Vakıf hanmm altındaki caddelere koyduğu tartı baıküllerinin para ıçın, yüz para icin hırsızlık 
yeni binaya taıınacaktır. bozulduğu ve bir tartı ücretile birkaç işlendiğini duyar ve -hayatın ne 

• Yat meyva ihracatçılan Tiirko - kitinin tartıldığı öğrenilmittir. Baskül kadar ucuzladığını başkalarına 
fiıin daveti u~erine dün bir toplantı Jerin çabuk bozulmamau için polis te, sormadan anlayabilirdi. 
yapmıılardır. Bu toplantıda, direktör bu muele ile alikadar olacaktır. B 
Mahmut Celaleddin ve yeni lskende- • Plljlar nizamnamesine göre, bu- ana öyle geliyor ki, o, dün• 
riye Ticaret mümessili Baha da bulun r~~~da bulundurulması lazımgelen yadan bu kadar habersiz kala
muşlardır. Baha, yaş meyn ihracatı- kuçuk aıhhat ·memurlannın seçimi cak derecede dalgın dolaşı.rsa, 
mızın arttırılması imlclnlarr etrafm • plaj sahipleri tarafından yapılmıştır. hayatın ne kadar ucuzladıgmr, 
da tacir ve ihracatçıların iıteklerini Srhhat memurJan, plijlardaki yeni va yakın bir günde bir otomobı"l t--
dinleınittir. Baha buırün, yeni vazife· 'f ı · ba 1 1 dı k .. -

• zı e erıne t amış ar r. Bu memur • erleğinin altında ögw renecektı"r. 
ıine &idccektir. lann ayhldan. pllj. aahipleri tarafın-

* K.utiU'ums:• ..ad Alamet CaWr dan v~~~ Orhan. SELiM 
HU A~l*Sa blı eeYafıate çtkmıf * Liıe ft Mit phJ talebeleri bu. 
:ve dün Jehrimize de ujramıştır. Emir gün karo,.t?A ç_ıkacaklardt(. Galatl)s;ı,r;:tv 
bil ilc~i trenle Londraya gidecek- ve Feyziye lıselerı gece.lt, dıgerlerı de 
tir. gündüzlü kamp yapacaklardır. Kamp 

"' Birkaç günden beri ıehrimizde ,15 gün devam edecektir. 
bulunan ltalyan Fütilriıt piri Mari· • Arkeoloji profesörü Boner ya • 
netti dün sabah uçakla memleketine kında Buna ve Izmite olmak üzere 
dönmüştür : Marinetti hareketinden bir tetkik seyahatine çıkacaktır. Bu 
tvvel ıonbaharda tekrar !Jehrimize ıezmeye talebeden birkaçı da i§tirak 
gelerek uzun müddet kalaca~mı ve bu d kti • e ece r. . 
ırııünasebetle çok a;örmek iatediği An- * Bir derece yükselmek isteyen me 
karaya da gideceğini söylemiştir. murlar üniversitede bir yabancı dil-

• Almanyanın lıtanbul konsolosu den imtihan edilecektir. Bunun için 
muavini Fon Saukeu diln aileaile bir- bir talimatname huırlanmaktadır. Bu 
likte mezunen memleketine gitmi§tir. imtihanlar yılda iki defa yapılacak 
~ Cenevttde Milletler Mecliıinin ve i§tirak edenlerden bir harç ücreti 

uyuşturucu ve zehirli maddeler ko - alınacaktır. 
misyonunun toplantısına murahhas 
olarak iştirak edecek olan Japonya Da 
biliye Neı:a~eti müatetan Rame Ya
mer dlin Pıreden §ehrimize gelerek 
Cenevreye hareket etmittir. 

• Artvin bymakar..~ğma atanan 
lıtanbul Enıniyt direktör muavini 
Hüınü. direktör muavinliği vuifeaini 
bırakml§ ve vuifHlnden aynlmıttır. 
Bir iki g~e kadar HüanU. yeni memu 
riyet yenne gidecektir. 

.Y. Dün Prenıea Marya vapurile Ro 
manyadan 14 Jdtilik bir ıöçmen kafi· 
lesi gelmittir. 

• Veremle aavaf kurumu idare he· 

lüşün minasmı ancak, Kadriye 
ile ben bile bilirdik. 

Y almz ben, bu bakıştan ve gü 
lüşten, otelde çekileceğim imti -
handan kurtulduğumu anladım. 

Beğenilmek, içten ve nUma -
yişsiz takdir edilmek ... 

Kadınlığın en zaif daman ••• 
Bu , gülünecek, alay edile -

c<.'..c, yahut ağlanacak bir ıey mi? 
Bu, onların, o kadar tabii hakla 
n ki, ne gülünür, ne alay edilir, 
ve ne de ağlanır! 

:Meymenet, ıuçlu suçlu ba -
kıyor: 

- Ah, sizden, ne utanıyorum, 
beyefendi, 

Kadriye, kahk&humı tuta -
madı: 

- Yanmda, en utantlmaya -
c:ak adam, bizim arkadaıtır, yav 
rum. . 

O, kahkahayı; o kadar sever 
ki, eğer sen, susacak ve somur -
tacak olsan, işkillenir. 

Meymenetin annesi, sorgu 
ile açılan gözlerine baktı, başını 
salladı: 

- Alıngandır. ~calia meciisi 
Slktun mı~ Yücudüm. burada 

Hayvan batına deGil, 
ton batına 

Liman a;cnel airektörlütu. celeple· 
rin yeni liman tarifesi etrafında öne 
sürdükleri tik&yc.tleri tetkik etmiş, 
bu iddiaların haklı olmadıgı neticesi
ne varmıttır. Çünkü, liman tahmil 
ve tahliye ücreti olarak alınan para 
gayet ehemmiyetsiz bir mikdardadır . 
Yalnız, bu ücretin bundan böyle hay
van bafill& değil, ton başına alınması 
icap ettiği anlatılmış ve bu nokta ali 
kadarlara bildirilmiştir. .. 

fazla mı? Ağırlık mı veriyorum? 
Diye alınır. 

Meymenet, bir iç acısı dur -
gunluğile gözlerini kapamıştı: 

- Vallahi hanımefendi, siz, 
bunu, bana iltifat için söylüyor 
sun uz. 

Kadriye, genç kadını yanına 
çekti ve kollarının arasına al -
dı: 

- Sana, bunu iltifat diye söy 
Iemeği, senin sevimliliğin, se
nin ciciliğin, ne söyliyeyim, ke-
Iime bulamıyorum, senin çiçek 
varlığın namına bir hakaret sa
yarmı. Bu, senin hakkın, çocu -
ğum. 

Ve yesarinin bir medrese çö
mezi gibi, sallana sallana duru -
şuna bakıyorsan, aldanıyorsun, 
yavrum. Senin neşen, onu aptal 
!aştırdı. 

Beni gücendirmiş olmaktan 
mı korktu; yoksa, asıl içimdeki 
duygulan kontrol etmek mi is
tedi; tuhaf tuhaf baktj: 

- Sen bu işlere ne dersin, ar 
kadaş! 

Ne diyebilirdim?. Ne demeie 
·dilim vanrdı. / 

r:;n--nLa"' l *-' 
lttHUkleri 

Ceviz kütüğU ihracatın.İn Bakanlar 
Heyeti kararile menedilmesi dolayıai-
le, yabancı piyaaalara gönderilmeli 

üzere limarumua getirilen 48 ton ka· 
dar ceviz kütüğilnjjn ıevkine milaaa• 
de edilmemitti. Bu kütüklerin, evvel• 
ce bazırk~ış olduğu anlaşıldığı için 
ihracına izin verilmiş ve dün alaka • 
darlara bildirilmiştir. 

"TUrk kuşu,, için Ruayeya 
gönderilecek talebe 

Hava Kurumu Genel merkezi ta 
rafından açılan "Türk kutu" okulun. 
da bu sene yapılan imtihanlarda ye• 
disi erkek ve birisi kız olmak üzere ae 
kız genç muvalfak olmuıtur. Nazari 
ve amell bilgi ve tecrübelerini arttır• 
mak ve her birini birer miltehauıs 
tayyareci yetiştirmek mabadile mu
vaffak olan bu 8 ıenci genel merkez 
Rusyaya göndermektedir. Gençler, g 
T emmuzda Iatanbula gelecekler ve 
10 Temmuzda Ruıyaya hareket ede· 
ceklerdir. Gençlerin tahsil masraftan 
genel merkez tarafından verilecektir. 

Meymenet, birdenbire elleri• 
ni saçlarına götürdü ve hatırla
yan insanların ani uyanıklığilo 
gözlerini kırptı: 

- Ah, affedersiniz, aff edersi 
niz, beyefendi. Geçen gün, Ada 
da ismi, sizin isminize benzeyen 
bir beyle tanıştım. 

Benim, zavallı ismim! Hikiye 
si uzun süren ismim! Evet, öy
le bir genç tanıyordum. 

- Evet, dedim. Vardır. 
Genç kadın, söyleyip söyle -

memeğe ter~ddüt ediyordu. Kad 
riye, onu, kolundan dürterek ce 
saretlendirdi: 

:- Söyle, çekinme, çocuğum! 
Meymenet. ondan aldığı kuv

vetle doğrulmuştu: 
- Size, o. benim tersimdir t 

Diyor. 
Ben, bu kadar yağız küheyta 

ıu, çocukluğundan bilirim. U • 
mumhanelerde reportaj yapar • 
ken, ismimin onun ismine ta • 
kıldığını görmüş ve ismimi de
ğiştirmek mecburiyetinde kal -
mıştım. Ve onun yaptığı bu 
nüktef.i,, ilk söyliyen bendim. 
/ !Arkası varl 
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AYDIN HATTININ BiZE GEÇiŞi 

Bayındırlık Bakanı TAN'a 
Beyanatta Bulundu 

[HUSUSl MUHABlRlMIZ BILDIRIYOR] 

Ankara, 2 
Bayındırlık Bakam Çetinkaya, Aydın hattı hakkında gazete· 

mize şu beyanatta bulunmuştur: 
"-Aydın demiryollannın devletçe satın alınması ulu~u!l1uz 

için mutlu bir hadisedir. Geçen yıl satın alınan ve ~ir yıl ıçır_ı~.e 
verdiği sonuçlar dolayısile satın almakta ne kadar ısabet et~ı~ı
mizi göstenniş olan Kasaba hattı ne ise, Aydın hattı da hızım 
için odur. ' . 

Bu iki hat, Ege bölgesi gibi yurdun en verimli tecım~l v~ ~~o
nomik gelişime en elverişli bir kısmını, Menderes va~ılcn ~çın
den uzanarak,Akdenizde en önemli limanımız olan _l~mıre. hagl~r: 

Yalnız şu jeografik durumun kısaca gözden geçırılmesı, hu ıkı 
hattın değeri hakkında bir fikir venneğe yeter. Aydın. ~attım 
satın almamız, ekonomik erkinliğimizi tamamladıgı gıbı, onun 
daha çok gelişip ilerlemesi için bir araç olaca~tır: ~u ~olun ~!
yon - Antalya hattile birleşmesinden sonra degerının hır kat -
ha yükseleceği şüphesizdir. . .. ·· ek 

Devlet demiryolları direktörlüğü, bu yem: hattın da butun -
. . d ··t kı devlet hatları dere-sikliklerını tamamlayarak az zaman a o e 

cesine çıkaracak ve tarifelerinde ekonomik kuramonıza uyacak 

surette değişiklikler yapa~aktır. . H'nterlandına kutlu 
Hattın devlete geçmesı ulusa, Izmır ve 1 

olsun!.,. 

itiraz Komisyonu Kararlaru 
Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz bil~~riyor) - l~~raz .k°.~.is: 

yonlannca ittihaz olunan kar~rlarm .ı;ıuk~ll~f~ .tc~lıg edıl~ı~ın~ 
gösteren ve mükellefin imzasıl_e teblıg tarıhını ıhtıva ede~ ~kıncı 
ihbarname dip koçanının t~myız evrakı arasına k~n~ası, _ıtıra~m 
temyiz müddeti içinde vakı olup olmadığının tayınındekı muş
külatı ortadan kaldıracağı için bu yolda hareket edilmesini Fi
nans Bakanlığı Defterdarlıklara bildirmiştir. 

Suçlu Memurların itirazları 
Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Başbak~nl~k 

Bakanlıklara ve bütün resmi dairelere bir tamim göndennıştır. 
Başbakanlık bu tamiminde, muhakeme kanununa göre, takibata 
tabi tutulan suçlu memurların, 11aklarmda verilecek lüzumu 
muhakeme kararlarına ve varsa müşteki veya müddei şahısların 
da men'Lm~nk.cme k~r.-rll'lr.ına v~n:ıC'..2kl.:ır.J itir.:17br!n le:;) .............. 
--., ••• ..... u~ı . ~un rnu~~~t ıçınde yapılıp yapılmadıgımn ve ka-
rar~arın k~.?~!lerıı:ı:e ~eblıgı tarihine itiraz arzuhallerinin verildiği 
yerın en ~uyu_k ~ulkıye memurluğunca kabul ve kayıt olunduğu
n~n. tesb.ıt e~ılebı.leceği mümkün iken, bu arzuhallerin kabule
d~~~ı~lerı tarıhl~nn ~österilmediğini ve De~let şurasına sevkedil
dıgını anlamak ım~c:nsız olduğundan, buna mahal kalmamak ü
zere bundan sonra ıtıraz _arzuhallerine kabul ve kayıt tarihlerinin 
aç~k ya~ı~asrnr ve ka~dıye pullarının harç pulu olmasına dikkat 
c?ılmesını ve bunun suel eratlardan aranmamasını bildirmektedır. 

ava Kurumuna 10 Bin Ura 
k Ankara, 

2 Ab.~'"'- Izmir pamuk mensucat şirketi Türk Hava 
urumuna on ın llhr.1.rj( d d b ı ' 

v f d y~r ım a u unmuş ve kurum başkan-1rgı tara ın an sosyeteye "b. tes,ekkür mektubu gönderilmiştir. 

Orman müteahhitlerinin 
bir müracaatı 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Kereste pi -
Yasasının düzgün bulunmaması 
ve iktisadi buhranın kereste fi
y~~larr ve satrşı üzerinde tesiri
m ıcra etmesi orman müteahhit
~e~ini ?rmanlarnnızı işletmekten 
acız hır vaziyete getirmiştir. 

Orman müteahhitleri Ziraat 
Bakanlığına müracaat ederek 
vaziyetlerine bir çare bulunma
tiı talebinde bulUnmuşlardır. 
Veraset vergileri tarhiyah 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri
Jniz bildiriy~r) - Vilayetlerde 
Yapılan teftışler neticesinde ve
raset v~ in.~ikaı. vergisi tarhiya
tının duzgun gıtmediği anlaşıl
mıştır. 

. Finans Bakanlığı bu hususta 
defterdarlıklara bir tamim gön
dererek, şimdiye _kadar yapıl -
mamış olan tarhıyat işlerinin 
süratle yapılmasını ve bundan 
sonra da aylık ölüm vukuatının 
muntazaman takip edilerek mu
amelelerin günü gününe gördü
rülmesini bildirmiştir. 

Muhacir enııfikinin 
Tapu senetleri 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri
ll'liz bildiriyor) - Muhacirlere 
verilen arazi ve emlakin tapu e 
netlerinin tayyare resmine tabi 
o}madığıru Finans Bakanlıgı a
lakadarlara bildinniştir. 

' 

Yeni vasatı 
Fiyatlar bildirildi 

[HUSUS! MUHABIRIMtZ 
BlLDlRIYOR] 

Ankara, 2 
Damga resmine tabi evrak ve sene

datta z i k r o 1 u n a n ecnebi mes
kılkatın l Temmuzdan itibaren 6 ay 
müddet muteber olmak üzere tesbit 
edilen 'Vasati fiyatları Finanı Bakan
lığı tarafından alakadarlara tebliğ 
edilmi§tir. Yeni vasati fiyatlar şun
lardır: 

Kuruş Para 

Fransız frangı 
Dolar 
Lire* 
Belga 
Drahmi 
Iaviçre frangı 
Leva 
Florin 
Kuron 
Şiling 
Pezeta 
Mark 
Ley 
Dina1 
Yen 

8 
J16 

10 
25 

1 
40 

1 
85 
s 

23 
17 
50 

Ingiliz tirau 
Mısır lirası 
Çer NorveÇ ·-----------

1 
2 

35 
611 
638 

1091 

Ekonomi Bakanhljı 
mUşavirli!)i 

ıo 

00 
20 
ıs 
10 
30 
20 
05 
ıo 
20 
10 
20 
10 
35 
35 
ıs 
15 
00 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) -1ş bankası ge
nel muf ettişı Sami, Ekonomi Ba 
kani gı muşavirlıgine tayin e
dılmiştir. ~ 

İngiliz. Rus Rekabeti 
Başvekil muavini iken, _Alman u -

l iliz hududunun Ren nehrı olduğ -
ng ö 1 n ''Baldvin" Başvekalete 

nu s Y eye 1 ile deniz an
gelir gelmez. Alman a~düd etmedi. 
• \smasıru yapmakta ter 

:ı:Buna hiç te şaşma~a!ıdır.kabetinin 
Bu gene Rus • In~ıhz re 

devam ettiğini gösterıyor. H' dis _ 
lngiliılerin can y .. taklan ın 

A da durum· tandır. Rusları.? ~~t~ .. sya bu atağa 
~ lan ise Rus sungusunun yl ·1· 

. 'ğ' d n ngı ız dayandığını ıfade ettı ın. e . d kika 

bu devletlerin yeni baştan kurulup 
istiklallerini elde etmelerine fazla e -
hemmiyet vermediler. 

dimağını kurcalamakta hıç bır a 
1 geri kalmamaktadır. b hal 

Son büyük savaştan evvel ~ et 

Fakat bir müddet sonra Rusya ye
niden o e!;ki kudret ve zorunu ele al· 
mağa başlıyor. Yeni kurulmuş olan 
idare, Asya hududu içinde~i eski mem 
Jeketleri yeniden toplamaga, merkeze 
bağlamağa ve ayni zamanda da aske· 
ri kuvvetlerine de yeni bir düzen ver
meğe muvaffak oluyor! lngiltere i~i~ 
evvelki tehfü!.eler yeniden kendını 
göstermeğe başlıyor. Bilhassa ki ~u 
kere, Ruslar zorbalık götürmek içın 
değil, Şark uluslarına kurtuluş beş:'-· 
retleri vermek için çalışacaklarını bıl· 
diriyorlar. Bolşevikler her tarafta mil
letleri istiklale, ecnebi boyunduruğun· 
dan kurtulmağa çağınyorlar. Bunlar 
§arkın her tarafına sokul!1yorlar ve 

Tzmlrde kuru üzüm ve incir 
işçileri 

Standardize 
•• 

Kuru Uzüm 
[HUSUSI MUHABlR!MIZ 

BILDIRIYOR] 

Ankara, 2 
Kuru üzüm alış verişine sekte 

getirmemesi için, bulun~uğu .. 
muz sene içinde standardızas -
yonun ;htivari olaraR crhal tat 
bikatına başlanması ve gelecek 
sene mecburi şekle sokulması 
Ekonomi Bakanlığınca karar al
tına alınmıştır. Bu maksatla Ba 
kanlık, kuru üzüm için men'i 
tağşiş kanunu çevresine uygun 
bir nizamname projesi hazırla -
maktadır. 

Ağustos sonunda İzmirde Ü
züm müstahsillerinden ve ihra
cat tacirlerinden müteşekkil bir 
kongre akdedilecek, bu kongre
de Bakanlığın salahiyetli dele
geleri de bulunacaktır. 

Standardizasyonun tatbik şe
killerile nizamnameye verilecek 
son şekil, bu kongrede tesbit e
dilecektir. 

Devlet matbaası tahsisatl 

Ankara, 2 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Devlet mat
baası tahsisatının mütedavil ser 
maye halinde kullanılması hak
kındaki kanunun tatbik suretine 
ait talimatnamenin 8 ve 9 uncu 
maddeleri Bakanlar heyetince 
değiştirilmiştir. Yeni maddel~
re göre, umumi bütçeden tahsı
sa tı verilen kadro dışında olarak 
matbaanın ticaret ve sevk işle
rinde kullamlacaklarm aylık ve 
ücretleri, Kültür Bakanlığının 
teklif ettiği miktar üzerinden ve 
mütedavil sennayeden verilebi
lecektir. 

Umumi levazım, makine, alat 
ve edevat tamiri ile binanın ta
miri masrafları da sennaY.eden 
verilebilecektir. Matbaa idare 
komisyonu, matbaa direktörü 
başkanlığında fen memuru, na
kit işleri ve ayniyat muhasiple
rinden ibaret olacaktır. 

TUrkiye • Finlandiya 
tecim anlaşması 

Ankara, 2 A.A. Bakanlar ku
rulu, 6 haziran 935 tarihinde 
Ankarada imzalanan Türkiye -
J1"inlandiya tecim anlaşmasını 
onaylamıştır. 

9nlaşma l temmuz 935 tari
hinden başlamak üzere yürütül
miye baslanmıştır .. 

tngiliz dış siyasasınm . ~zuı: 01:.~:ün 
mihveri olmuştu. lngılız~enn u 
düşünceleri, Hindistana gıden yolları 
Ruslara karşı kapatmaktı. .. 

Bu yol üc;tü: Pami! da~~a~, Suvey! 
kanalı, Basra körfezı. B~tun on .~0 
kuzuncu yüzyılın müddetınce ~~gıl.ız
ler bu yolları tutmak ve yolun u~e.rı.n
deki ulusları, ve devletleri kendıs~ ıle 
beraber yürütmek için ga~ret ettıler. 

Bu müddet esnasında bıze, Irana 
ve Efganistana kar ı aldıkları durum, 
Mı ır hakkında tuttukları yol, hep bu 
endişeden doğuyordu. . 

y ollann hemen hepsini elde ettıte: • 
Süveyşte, Adende yer!eştil.er, Pam~~ 
dağlarında Tibet hükumetı Dalagl 
may elde etti ve Pamir yollarını ve 
bilhassa Hayber geçidini kuş uçurt -
mıyacak kadar tahkim ettiler. 

Gene bu düşünce idi ki on dokuzun 
cu asnn sonlarına doğru Fransa - Rus 
ya arasında kurulmuş olan birlik and· 
taşmasına karşı İngilizlerin der~al Ja 
ponya ile yaptıkları andlaşma ile ce
vap verdiler. 

Rus • Japon aavaşn~ıa ~onucu, tı:
gilizlere rahat etmek ımka_~ verdı. 
Hiç olmazsa bir müddet . ıç_ın. olsun, 
Rus tehlikesi bertaraf edilmışti: lşte. 
bunun içindir ki 1907 se~~~indey Rus
lar ile anlaşarak lranı böluşmege ra
zı oldular. 

Fakat son büyük savaş geldi. Ma -
liımdur ki İngiltere, bu savaşın başlan 
gıcına akdar - iki taraf ar~sında salla: 
nan bir durum aldı. Sebebı de Alman 
yanın Belçikaya karşı alacağı tavrı 
anlamaktı. lngiltere Anverse ye:l~ş
miş olan ~lmanra>:, .~hora hakı~ 
Ruslar gibı tehlıkelı goruyor?u. Al 
manlar uzun çaptaki toplan ıle An: 
versten Londrayı bombardıman edebı· 
lirlerdi. Sonra Alman donanması, ~~r 
kunç bir teşebbüste bulunmak~a ıdı. 
Buna rağmen Almanlar Belçıkanın 
bitaraflığma yanaşmış ol~lardı tn
gilizlerin sonuna kadar bıtaraf kala-
cakları kuşkusuzdur .. Rus~rı? Al -
manlar tarafından ezılmelennı . can .• 
dan isterlerdi. Fakat Almanı~~ ıste?ı: 
len güveni vermediler ve lngılızler. ı~ı 
tehlikeden en bilyüğıünü ve en yakını
ni nazara alarak Almanlara kar~r Ruro 
lar ile birlikte savaşa giriştiler. 

Malumdur ki bu savaştan Rustar 
da yenilmiş ve perişan. bir ha~.de çık· 
tılar. Ayni zamanda hır hercu merc 
Rusyanın içini de altüst etti. Rus teh 
likesi bu suretle Ingilizler için kalk· 
mış gibi sanılabilirdi, Artık Asyada 
onları hesaba katmamak imkanı gel -
mişti. 

lştc bunun içindir ki Ingilizler a_r· 
tık İran, ve Efgan gibi devletlerın 
mukadderatına kayıtsız kalıyorlar ve 

Hazineye ait arsalar 
safllacak 

Milli Emlak direktörlüğü etinde 
bulunan dosyaların düzeltilmesini bi· 
tirntek üzeredir. Bu yıl çok mikdardn 
hazineye ait olan arsa ve emlak satı
lığa çıkarılacaktır. 

Heybeliada tur yo'u bitti 

lieybeliada Büyük Tur yolu
nun yapılması bittiğinden rıh -
tım boyu alanında betondan 
yapılmasına dünden itibaren 
başlanmıştır. Heybeliler rıhtım 
boyuna bu alanı aydınlatacak 
derecede elektrik lambalarının 
konulmasını istemektedirler. 
Hey.belinin en işlek gezinti yo
lunun bu suretle yapılması, ay
dınlatılması ve rrhtnn boyuna 
sıralar konularak güzelleştiril -
ınesi, Adaların güzelleştirilme
si Yolunda, yerinde ve gerekli 
bir iş olacaktır. 

"stevlilere karşı hararetlı propagan 
~a~ar yapıyortaı::. Şark bundan mütee~ 
. lmuyor degıl: Her tarafta yem 

sır o ·d' l f·1· h 
d lar akınlar gı ış er ve ı ı a-a anıs • • . H' d' 

reketİer, başlıyor, bılhassa ın ıstan-

daU!uslar derneğine hakim o_ıa_n ln
gilizler, bütün dünya milletlennı ken
di etrafında toplamr ve Rushyada kbl!· 

· · ma asım ır rulmuş olan yem nıza . . 
d d .. du' kre bu yenı tehhkeye urum a gor :ı; • • d' 
karşı kolay koyabileccklerını zanı:e ı· 

rtikre hır ta yorlardı. Fakat zaman g~:ı: :. • or 
raftan Rusyanın iç halı .~uz:tıy · 
askeri kuvvetleri artıyor. otekı ya~
dan da arsıulusal durumları da dog
rulmağa başlıyor. Nihayet Uluslar der 
neğine bile giriyorlar. Başta F~.ansa 
gibi kudretli bir devlet olmak uz~re 
birçok diğer devletler ile anlaşmaga, 
ve birlik yapmağa muvaffak oluyor • 
lar. 

İngiltere artık bu duruma k~y.ıts~z 
kalamazdı. Eski an'ane kuvvetını b_ır 
kere daha gösterdi. lngilizlerin kesın 
durum almaktan çekindiklerinden ve 
buna mukabil Almanların her gün 
büyüyen bir cesaretle ileriye atılma 
ıarından korkan Fransa, nihayet Rus
ya ile yeni bir ?i.rl_ik kurmağa ~~rar 
veriyor ve kendısı ıle beraber mutte· 
fiklerini de o yola sürüklüyor 1 

Almanya ile anlaşmak için, Ingilte
reyc bu kadarı kifayet ederdi. Artrk 
ne dağların, ne Hayber ge5itlerinin 
kıymeti kaldı. Bilhassa ~~va k.u~et· 
terine zor veren Ruslar ıçın Hındıs • 
tanı tehdit etmek pek kolaylaştı. Bu 
vaziyet karşısında lngiltere ~usyanın 
can düşmanr olan Almanya ıle anlaş· 
makta tereddüd etmedi. Hakikat bu 
anlaşma filen Almanlann da öteden 
beri gökte arayıp bulamadıklan Ver
say sulhnamesinin hiçe indirilmesin
den başka birşcy değildir. 

Bize öyle geliyor ki bundan sonra 
Uluslar derneğinin de kıymeti kalmı· 
yor. Devletler eskisi gibi iki büyük 
grup arasmda böliişecekler. Ve bunun 
sonu da ya durmaksızın silahlanma 
yarışına girişilecek ve her. gün ~ğır
laşan yükü çekemiyen mılletlerın ~ 
hammülsüzlükleri karşısında ya yem 
umumi bir savaşa tutuşacaklar veya
hut Fransa ve müttefikleri de Versay 
andlaşmasından vazgeçerek yeni ve 
kamusal bir nizamın kurulmasına ka
rar vermek mecburiyetinde kalacak -
}ardır. Fakat bu ikinci ihtimal pek az
dır gibi geliyor. 

Ahmet A<lAOtlLU 

YUrllk Ali plajı için 
kazanan pUinlar 

Yürük Ali plajı için açılan mü
sabakaya beş kişi iştirak etmiş 
ve projeler hazırlanarak beledi
yeye verilmişti. Bu projeler hu-
susi bir komisyon tarafından tet 
kik edilmiş ve birinciliği ''spor", 
ikinciliği de ''cennet" rumuzlu 
projeler kazanmıştır. Bu proje
ler tasdik edildikten sonra işe 
başlanacaktır. 

KUltUr inz.bat meclisi 

Esnaf Bankasr genel hissedarlar 
heyeti bugün fevkalade olarak topla
nacaktır. Bu toplantıda, bankanın son 
durumu gözden geçirilecek ve bazı 
kararlar alınacaktır. 

Kültür İnzibat meclisi dün 
kültür direktörlüğünde toplan -
mıştrr. Bu toplantıda, üç yıllık 
çahşına esnasında muvaffakiyet 
gösteremiyen muallimlerin tas
fiyesi etrafında görüşülmüş ve 
on beş ilk okul hocasının tasfi
yeye tabi tutulması kararlaş -
tırılınıştır. Bu muallimler icin, 
Kültür Bakanlığına gönderil -
mek üzere bir cetvel hazırlan -

Esnaf bankası umumT heyeti mıştır. 

TUrkofis lstanbul şubesi 
direktörlOOU 

'I'ürkofis lstanbul şubesi direktör 
muavinliğine, bakanlığın limanlar su
besi direktörü Ihsan Faik atanmıştır. 
lstanbul şubesi eski direktör vekili 
Hayreddin Şükrü de ofis merkezi da
nışmanlığına getirilmiştir. Hayreddin 
Şükrü, bazı tetkiklerde bulunmak üze 
re §ehrimize gelmiştir• 

Ada seferleri değişti 

Bugünden itibaren Adalar ve 
Anadolu sahilinde yaz tarifesi -
nin tatbikine başlanacaktır. Ye
ni tarife seferleri çoklaştınlmış
tır. Adi günlerde Büyükadadan 
İstanbula son vapur 21 ,05 de ve 
cumartesi günleri 21,55 te, pa
zar günleri 22,35 tedir. İstan -
buldan adi günlerde son vapur 
21,15 tç., P.azar günleri 22.35 te
dir. 

ÇIKAR iNMEZ ... 
Bir hasta, hekime git"'!iş: . 
- Doktor 1 demiş ..• (Mıdesıf.' 

aö-zını göstererek) Burada bu 
ş~y var .•. İnip çıkıyor .•. Çok ra· 
hatsızım... . . . 

Doktor bir şakacı herıf ınıış: 
- Hic İngiliz lirası yuttunuz 

~ (0 man mu?. diye sormuş... za 
İngiliz her gün iner çıkardı.) . 

Şimdi bizde ~km~k bu İn~ı
liz lirasının aksınedır. Çıkar ın
mez ..• İner ama güç iner .. z~
ten bizim çarşıda fiyatlar fızık 
kanunlarınıg. taban tabana ter
sinedir. Her şey yukardan a~a
ğı düşer ..• Bizde fiyatlar aşagı
dan yukarı fırlar .. : N~d~~ fır .. 
lar? Bunun size hın turl~. seb~
bini anlatırlar.Fakat bu sozlenn 
hepsi bir incir çekirdeği doldur-
maz. . . 

Ekmek te bunlardan bin ... Bır 
adam günde bir okka yese bir 
kuruş fazla vennekle fukara ı:ı_ıı 
olur? diyenler vardır. Bu s_oz 
doğru gibi görünür. Hele benıın 
ve sizin gibi günde yüz dirhem 
ekmek ancak yiyenler için ise 
on paranın lafı bile olmaz ..• 
Ama, kalabalık ve fakir aileler 
bundan hırpalanabilirler. Kaldı 
ki: bu farkı çiftçinin değil, mad 
rabazlann aldığını herkes söy -
lüyor. Anladık:ıborsası olan mal 
da ihtikar olmazmış. Bu sözü 
de her zaman söylememeliyiz. 
Çünkü ihtikarın (,ha ne oldu
ğunu tarif edemedik ki; Nerede 
var, nerede yok, kestirebilelim. 
Yalmz görülen bir şey var: buğ
dayın kilosu bir kuruştan fazla 
düştüğü halde ekmek olduğu 
yerde tutunuyor. 

Bunu bir kaç kişiye sordum: 
- Hesabı vardır. Formülleri 

vardır. Öyle kolay kolay düş -
mez. Dediler. 

Ne garip iklimimiz vardır? 
Mektep çocuklarının beş daki
kada yapacağı hesaplar bizde 
dehsetli bir muadele halini alı
yor ..• 

Bekliyelim. Bakalım muadele 
ne zaman çözülecek?!. 

B. FELEK 

Almanyadan getirtilen 
vagonlar ~ 

Devlet demiryollarımn Al - ' 
manyadan sipariş ettiği 8 va -
gon ve 1 furgondan ikisi de dün 
sabah Avrupadan gelen konvan 
siyone1in önünde getirilmiş ve 
Devlet Demiryolları işletme er
kanı tarafından tesellüm mua -
melesi yapılmıştır. 

Almanyadan dört vagon daha 
gelecektir. ----sut damlasındaki 

muayeneler 
Çocuk Esirgeme kurumu süt 

damlasının çocuk tartı ve mua
yene günü bugündür. Süt dam
lasında bugün küçük çocuklar 
tartılacak, annelere çocuk bakı
mı ve gıdaları hakkmda konf e· 
rans verilecektir. 

Süt damlasında yeni haf ta ta 
tili münasebetile çocuk muaye
ne günleri de değiştirilmiştir. 

Bundan sonra bu muayenele
lere cuma, pazartesi ve çarşam
ba günleri saat 10 da başlana -
caktrr. 

Eczacılar için tatil 
Pratik eczacılar, pazar tatille 

rinden istifade etmek üzere, ec
zacılar cemiyeti merkezine baş 
vurmuşlar ve pazar tatillerin -
den kendilerinin de istifadelen
dirilmesini dilemişlerdi. Bu di
leği, eczacılar cemiyeti bir kaç 
gün evvel eczahane sahiplerine 
bildirmiş ve gelen bir kısım ce· 
vaplan tetkik etmiştir. 

Henüz gelmekte olan bu kar
şılıklara g"Öre 16 - 18 saat ca
lışan pratik eczacıların müna -
vebe ile pazar tatillerinden isti
fade etmelerini makul görmek
tedirler. 

Ortamektep muallimliği için 
Ortamektep muallimliği icin 

Üniversitede biı imtihan yapıl -
mrştı. Bu imtihana girenlerin 
evrakı dün tetkik edilmi tir. Ka 
zananlar bugün resmen bildiri
lecek ve yarın da bu imtihanın 
sözlü kısmı yapılacaktır. 

s 
laıı 

• 
ok 
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KENDi KEND~iz_e: _ç_!tı~vo~~~ 
Eczahane- ' TRAMVAYLARIMIZ, ÇOCUKLARIMIZ 

lerimiz 
No. 70 ~ziz Hüdayi AKDEMIR 

İngilizler hesabına casusluk yapan 
birisini öldürmek bahanesile bir poli

Evde bir hastam var. Elim
deki reçeteleri bir eczahaneye 
götürdüm, evirip çevirdiler: 

195 kuruş! dediler. 
Burası tanıdık bir eczahane 

olduğu i~in, bana gelişigüzel 
küçük iskontolar yapar. Bu re
çeteler üzerinde de iskonto ya
parak (195) kuruşu (165) ku -
ruşa indirdiler. simizi hemen öldürmüşlerdi ! 

Sevindim: Ne de olsa; bu bir 
"ikram,, sayılırdı. Eczacı kalfa
sına bol keseden bir teşekkür 
sa vurarak çıktım. 

4 - Kısıklıda oturan rüsu -
mat muayene müfettişlerinden 
Refik Beyin evini bastırmış, sak 
lı olan yüzden fazla mavzer tü
feğini aldırmıştır. 

5 - Üsküdarda Nuh kuyusu 
civarında harmanlık mektebin -
de bulunan tabur sübayları tara 
f 11ıdan Anadolu ya kaçırılmak 
üzere nefer kıyafefi ile ve bir o
dun arabasile Alem daaına gön 
derilen Namık ve arkadaslarını 
yakalat~ırmıştır. ~ 

6 - Anadoluya geçirilmek ü
zere sandıklanan bir çok tüf enk 
çi alat ve edevatile fişek tez -
gahlarım rıhtnnda tut~urmus -
tur. 

7 Tıbbiye talebesinden bazı • 
larınrn Anadolu savaşçılarile 
mektuplaşmakta olduklarım ve 
İstanbulda bir kargaşa hazırla
dıklarım bir raporla ( Korn 
Vold) a bildirmiş, bir kısım ta
lebeyi yakalatmış ve uzun müd
det hapis kalmalarına sebep ol
muştur. 

8 - Anadolunun lstanbulda
ki gizli anadolu kurumlarile han 
gi yol ve telden telgraflaştıkla
rım merak ve inatla arayan İn
gilizlere bir rapor vererek gizli 
telin Usküd:ır - Şile arasında ol
duğunu, muhaberenin Üsküdar 
jandarma kumandanlığmın te
lefon memurları tarafından te
min edildiğini bildirmiş; yanı -
na aldığı bir İngiliz telgraf on
ba~ısı ve (Antranik) adında bir 
elektrikçi ile bir haf tadan fazla 
o alanlarda dolaşmış, Dudullu 
ile Alem dağı arasındaki telleri 
birer birer muayene ettirmiş, ha 
zı yerlerde kilometrelerce telle 
ri kestirmiştir. 

9 -· Üsküdar (cihet kuman -
<lAanı) nın bir çete kurduğu, si -
lahlandırdığı, Anadolu hesabı -
na işe başlanacağı hakkında ver 
diği rapor üzerine harbe kimle
rin girdiği sorulmuş ve o da bir 
takrm sucu ve işçi gibi bir şey -
den haberi olmayan zavallıları 
göstererek tutturmuştur. 

1 O - Selimiye kışlasına yer
] estirilmiş olan hristiyan sığm -
gan~ann, birer ikişer, öldürülüp 
denıze atıldıgı hakkında bir ra
por uydurmuş ve bir yüzbaşımı
zı tutturarak hapiste işkence -
ler altına aldırmıştır. 

11 - Çift ve çiftçiliğe ait alet
ler manifostosu altında, İstan • 
buldan Anadoluya, sandıklarla 
top mermisi kaçırıldığım haber 
vermiş, bunları götüren (millet) 
vapurunu bastırtarak henüz va
pura ya,1a§mış olan mavnadaki 
top mermilerini yakalatmıştır. 

12 - Deniz anbarlarında bu
lunan 15 lik top mermilerinin 
mavna ve kayıklarla Karamür • 
sele kaçırıldığını yazmış, yanma 
aldığı Çerkes Ragıp ile araştır
mağa çıkarak Ahırkapı civarın
da bir mavna dolusu mermiyi 
ele geçirmiştir. 

Gerçekleşen bu raporlar ve va 
kalar üzerine İngilizler aııbarlar 

Doktor, eve gelince sordu: 
- Reçetelere kaç kuruş ver-

diniz? . 
- ı 65 kuruş verdim!. 
Başını salladı: 

- Fazla almışlar sizden ... Bu 
ilaçların seımaye fiyatı 45 ku
ruşla 50 kuruş arasıdır!. 

Ve bu işe, parmağını koya -
rak: 

\ 

'\ 
' • 

FAZLA SÖZE NE HACET ? ... 

lngiUz casusunun cenazesinde Entellicens servis hesabına çalı· 
~anların bir çoğu toplanmıştı. 

- Bir de başka eczahaneye 
götürseniz ... dedi. 

Başka eczahanede, recetele -
rin ( 11 O) kuruşa yapılabilece -
ğini söylemesinler mi? 

. ................ ___.. .. ...._._ ........ ........-. ......_ 
Ne Dersiniz? 

!ngiliı: casusunun "ölüsü hainle· 
ıin Kadıköy sokaklarında büyük 
bir tezahürüne meydan vernıİ§tİ 

da bulunan tüf ek ve top mermi 
!erini rıhtımın taş döten dubala
rına yükleterek Marmara açık -
larmda denize dökmeğe başla .. 
mışlardır. 

13 - Bu hizmetlerinden ötü
rü, Anadolu adamlarından Üs -
küdarda dutlu kahve civarında 
oturan balıkçı Mehmet reisin 
kendisini öldürmek üzere tcrti -
bat aldığını bildirmiş ve Meh -
met reisi yakalatarak uzun ve 
acı işkencelere atmıştır. 

14 - Bir bildirime göre terzi 
Mehmet büyük harbin sonlarm
da H erekc fabrikasında çuha -
dardı. Ordumuza ait ve düşman 
larnnızm ilgili olduğu her türlü 
duyum ve bilgileri toplar, ra -

for haline kor ve gece çrkarak 
ngiliz denizaltı gemilerine bil -

dirir veya verirdi. 
İngilizlerin, Osküdar, Kadı

köy ve Anadolu cephesine kadar 
olan kısma ait İngiliz istihbara 
tını kuran ve idare eden bu, ter
zi Mehmetti. 

Bu hainin daha yüzlerce ma -
rifetlerini saymak mümkündür. 
Fakat bu kadarı da bize bir fikir 
vermeğe ve kanındaki mikrop -
ları tanıtmağa kafidir. 

Terzi Mehmet bahsini bitir -
mezden evvel tarihi olduğu ka -
dar acı olan bir hadiseyi de ha -
tırlatalnn: Vaka Kadıköyünde 
olduğu için terzi Mehmedin eli 

ve izi bulunduğu şüphesizdir. 
Hatınmda kaldığına göre: 

İşgalin ilk yılı sonlarında idi, 
~adıköyündcki polislerimizden 
birile bir sivil arasında bir hadi 
se çıkıyor. Polis, sivili tutmak 
istiyor, adam silah cekiyor, po -
lis daha evvel davrcl"narak heri -
fi vuruyor. Meğer bu adam En
tellicens Servisin casuslarından 
imiş. Derhal İngiliz polisleri, 
casusun arkadaşları oraya ko
şuyor ve başka hiç bir muamele 
ye lüzum görmeden polisimizi 
öldürüyorlar. Polisin cesedi ne 
oluyor? Bilmem .. Buraya koydu 
ğumuz üç fotoğraftan biri ölen 
casusun tabuta konduğunu~ öte 
ki, tabutun çiçeklerle donatıl -
:lığını ve üçüncüsü de cenaze -
nin göti;rüldüğünti göstermek -
tedir. Bu resimler ölen herifin 
metresi taraf mdan verilmiştir. 

Cenazede görülen kalabahğm 
çoğu Entellicens Servis hizmeti 
ne girmiş casuslardır ki, bir yer 
de toplanmak ve resimlerini al
dırmak gafletini göstermişler -
diı 

[Arkası var l 

VEnüs RUJU : 
Gayet cazip renklerile kullananlan 

hayretlere düşürür ve 24 saat dudak· 
tarda sabit kalır. 

venas KREMi 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri

nin içinde en §ayanı emniyet ve iti -
mat olanıdır. 

VErlÜS PUDRASI 
Şık ve kibar familyaların rağbetini 

kazanan, narin ve nazik çiltlileri t~
hir eden yüksek CVHfta eşsiz pudra
dır. 

Deposu: 

EVLIY A ZADE NUREDDiN 
~REN Eczayi kimyeviye, alat ve 

ıtrıyat deposu. lstanbul - Bahçekapı. 

~UK ILArtLAR 1 

3 LiRA-Tuvaiete ve ıtriyata ait her 
ne yapmak isterseniz berkesin yapa. 
bileceği şekilde formülünü yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
liboratuvan. Kadıköy nbtım 76. 

4930 

SATILIK HANE, KIRALIK 
DUKKAN - Şehıadebaşında Leta -
fet ıpartımanı yanında 15 numarada 
ıekiz oda, iki ıofa, bir mutbak, bir 
kuyu, elektrik ve Terkos tesisatını 
havi bahçeli ahşap hane acele satılık
tır. l5indekilere müracaat. 

Dogrusu, ayaıtıannı suya er

di. Demek, "bir başka,, eczaha
ncye daha götürecek olsam, o
rada belki "70 kuruşa!,, yaptı -
rabilecektim ve eczahanelerin 
semtleri değiştikçe, reçetelerin 
parası ine ine doktorun kes
tirdiği fiyata kadar düsecekti. 

Geçen akşam ecza d~poları
nm kapah bulunduğu bir saatte 
lazım oldu: bir kutu Taksol al -
ınak için, eczahaneye gittim. De 
polardan (120) kuruşa aldığım 
Taksol burada {145) kuruştu. 

- Pahalı değil mi? dedim • 
- Biz böyle satarız, cevabım 

verdiler. 
Depo fiyatı ile eczahane fiya

tı arasındaki fark, gözlerimi 
fal a ı gibi açµ. 

Şimdi kendi kendime soru -
yorum: 

- Bir takım eczahanelerin re 
çetelerden ve hazır ilaçlardan 
bu kadar geniş mikyasta ''şere
fiye,, vergisi almağa hakları var 
mıdır? Salihattin GONGöR 

Taksimden Cjıkarı· 
lan garsonların 
Şikiyeti 

Dün matbaamıza işlerinden 
haksız yere cıkarılan Taksim 
Belediye bahç.esi bar kısmı gar
sonıaı:~dan bır kacı geldi. Mai· 
şetlerını senelerdenberi garson-

YAZLIKLAR ... 
Istanbulun zenginliği iklim ve tabi

atindcdir. Boğaz, Florya, Adalar, 
Çamlıcalar, Marmaranı.n Anadolu ya
lısı birer incidir. Yazın halk buralara 
d?külür. Lakin şehırde kalıp yazlığa 
gıdemiyen asıl büyük kütlenin bura -
lardan istifade edebilmesi hala gUc 
ve pahalu.· r. Iki 5ocuklu bir aileniii 
böyle yerlere gidebilmesi ancak ayda, 
o d~ ma~:afsız, bir ayda bir kere ya
pabıkccgı fedaldirJık sayılabilir. Bu
nu da göze aldıracaklar, azdır. Çünkü 
nakliye ücretlerinden tutun dl\ kahve
de oturma, hatta bir bardak su içme
ye kadar herşey pahalıdır. Hele bu 
kahve pahalılığının kötü bir sebebi 
vardır. Çalgı. Böyle yerlere ba
§ı_nı dinlendirmeye gidenler bir hırpa
nı cazbandın gürtiltüsünden sanki hoı 

lanıyorlarmıJ gibi çalgıyı bahane edip 
be! kuruıluk kahveye yirmi beş, on 
kuruşluk dondurmaya kırk, elli kurus 
alan gazinolar vardır. Ve zaten gez: 
ıne yerlerinde yegane oturulabilecek 
gibi yerler de bu gazinolardır. Gönül 
istiyor ki: bu gazinolarda sağlık, iyi 
hava, iyi au ve güneş gibi tabiatın gü
zelliklerini aramaya gidenler, bu gazi· 
nolarm ölçüsüz tarifeleri ve taıpma 
vasıtalannın ağır licretleri altında e
zilmesinler de sık sık gitmeye, Istan
bulun zenginliklerinden, çoluk çoC'uk• 
larının kolayca faydalanmalarına im· 
kan bulsunlar. Bu kaygı bizden evvel 
b7,lediyede olmalıydı. Biz böyle dlişil· 
nuyoruz. 

Siz ne dersiniz? 
1 
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uklo teıııiu ... Jçu tıu .,,ı.,aı.t.d 14' 

bir sözle işlerinden uzaklaştırıl
malarına müteessir olarak dedi
ler ki: 
"- Biz Taksim Belediye bah 

çesinin bar kısmında çalışıyor -
duk. Bahçenin hem bar ve hem 
de restoran kısımlarının tanzim 
ve tezyini için üç aydanberi be
dava çalıştık. Bunun için yemek 
içmek masraf:t dahi almadık. 

30 haziran akşamı işimizle, 
gücümüzle meşgulken restoran 
kısmında yemek yiyen 36 artis
te günde dört defa parasız ser
vis yapmamız emri verildi. Bu 
teklif ve emir karşısında şaşır -
dık. Bu vazifenin restoran gar-

~ı.auarma aıt oıaugunu aıucıı.wa~. 

istedik. Bu haklı cevabımıza 
hiddetlenen müstecir hemen o 
akşam hesaplarımızı tesviye et
ti, servis fişlerimizi teslim aldı 
ve bize yol verdi. 

Biz bu müessesede seneler • 
denberi çall§tık. Aldığımız yüz
de 10 dur. Bunun da 3 kuruşunu 
keserler. Sonra yemek icmek 
masrafı da bize aittir. Şimdiye 
kadar bütün haksızlıklara g~ 
ğüs gererek çalıştığımız mües -
seseye karşı ağzımızı bile açma
dık, kanaat ettik, sustuk. 

İşlerimize tekrar alınmamızı 
dilersek unu eınektatr oluşu -
muza bağışlamazlar mı?,, 

• . . ~ASTALAR • f.!1 ~~!!!!!ii~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!i!!~!!!!!!!t!i!i!!!!!!!!!!i!!!!!~!!!!!!!!!!!!i!~• 
Derdınııtn devalarını ötrenmek H a y a t K a z a ve o t o m o b i l 
ve şifa bulmak iıteraeni:ı Dr. 
Muıtafa Hakkının (KAPLICALAR 
HAKKINDA GENEL BİLGİLER) 
isiminde yeni çıkan kitabını 

okuyunuz Fiatı 10 kurut- I 
Tevıi yeri V AKIT matbaası , 
~ kitabçılarda'da bulunur. ~ 

NASIRLAR 

Ayağınıza kundura giymek imkinı
nı selbederler. Yürüyil§ünüz size 
azap verir. İtte, nurrlan kökünden 
sökecek pek kolay ve az masraflı 
bir tedbir : Akşamlan derunüne ka
fi miktarda RADIO SALTS ilave e
deceğiniz suda ayak banyosunu yapı
nız bir kaç gün zarfında bu azap ve
ren nasırları kolayca çıkarabileceksi
niz. 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
UNYON SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapurmayıruz. 
Telefon : 4.4888. 4922 

lstanbul sıhhi müesseseler arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için (60,000)" 

metre yerli Amerikan bezi olbaptaki nümune ve şartna· 
mesi veçhile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş
dur. 

1 - Eksiltme işi : Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü 
binasındaki komisyonda yapılacakdır. 
2- Eksiltme günü: 24 Temmuz 935 çarşarnba günü 

saat 14,30 dır. 
3 - Tahmini fiatı : Beher metresi 32 kunışdur. 
4 - Muvakkat garanti : 1440 liradır. 
5 - Şartnamesi bedelsiz olarak hastaneden alınabilir., 

Nümune görülebilir. 

1 Oldürülen casus mezarına götürülayot. 

Mahmutpa§anın üst başında ke -
mcr yanında 2 numarada, her işe el
verişli dükkan ehven icarla kiralıktır. 
Talibi yukarıdaki haneye müracaat 

• edebilir. 

Hemen bu akşam eczanenizden bir 
kutu RADİO SALTS isteyiniz. 

Her eczanede satılır. 

6 ·-İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesika
sile bu işe yeter muvakkat garanti makbuz vc;ya banka 
n1ektublarile belli saatten önce komisyona müracaatları. 

.(3612). 
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italyada 500 Bin Asker 
Manevra Yapacak 

w Roma, 2 A.A. - 'Bolzano ve Udine bölgelerinde temmuz ve 
agustos aylan içinde 500 binden çok askerin katnnıyla sücl ma
nevralar Yapılması hakkında hükumetin aldı~ tedbirleri bütün 
ltaly~n kamoyu can.dan karşılamıştır. 

0 

T~b~ne ~azete~ bundan bahsederek diyor ki: 
.. HukUınetın bu karan da gösteriyor ki, sömürgelerde yapılan 

s~cl hazırlık~ar ana.vatandaki orduyu zayıflatmamıştır. ltalyanm 
sıtah kuvveti Avmpadaki ödevleri için olduğu gibi durmaktadır. 

Sovyel Hükumeti Japon
yayı Protesto Etti 

Mosk~va, ~ A.A. - Japonyadaki Sovyet büyük elçisi,. d?n, Ja
pon dış ışle13 !bakanı Hirotaya bir protesto notası vemuştır. 
.. B.~ notada, iki Mançu gambotunun, 27 ?aziran~~' Poyrakovo 

koyu yaktnnıda Amur nehrinin içerisine gırerek, boylece Sovyet 
Kara sulaı:ına tecavüz ettikleri yazılıdır. 

Nota, lo:ndilerine tekrar tekrar yapılan ihtarlara kulak asmı
yarak, gaınbotlann yollarına devam ettiklerini ve gemi subayla
rının oralarda bir takım resimler çektiklerini ulamaktadır. 

Bu türlü tecavüzler yenilendiği takdirde Japon ve Mançu orun
ları (makamları), bundan doğabilecek sonuçlardan soravlı (me
sul) ttttulacaklardrr. 

6 hazirandanberi srrurda on kadar hadise otınuş ve bu hadise-
lerde. Rus askerleri ölmüştür. 

iki Uçman 27 Gün e ütün 
Rekorları Kırdılar 

Meridian, 2 A.A. (Amerikada) - Uçman keys kardeşler, ni
hayet dün akşam saat 20,05 te yere inmişlerdir. 

Keys kardeşler, hiç ara vermeden, 27 gün 5 saat ve 33 dakika 
havada tutunarak, bütün zaman rekorlarını kırmışlardır. 

35 Bin Tonluk Vedi Harp 
Kruvazörü Yaptırılacak 

Ncvyork, 2 A.A. - Nevyork 
Tribune gazetesine göre, Va
şington andlaşması ile deniz ya 
nılanna.-llerill',n_ara.,l,Ten~ an
~v-.. u uc -ııWtıınıazsa,er1 _ 

k~n harp denizciliği 193 7 ikinci 
k~nund~n başlayarak ve her yıi 
bır gcmı Y~pılmak üzere 35.000 
tonluk yedı harp kruvazörü ya
pacaktır. Bu kruvazörler yirmi 
yılı. doldurmuş olan gemilerin 
yerme geçecektir. 

Ame;ikan harp denizciliği ge 
lecek f ın.ansal yıl için 35,000 
tonluk hır harp kruvazörü 12 
des~r~yer ve altı denizaltı; ge -

ı. •. ~stemektedir. 
Bıhn • w • • • • "° ıbı, yem onaylanan 

deniz bütçesi, Amerikan deniz
ciliğini öteki büyük ülkelerin de 
nizciliği derecesine vardırmak 
ltin. eskLham g~miler.ifıin :veri
n~ ~eçecek-yinnı dört yeni ge-
mının yapılmasını tasarlamakta 
dır. 1935 yılı ilk kanununda baş 
layacak olan ilk yapı kısmında 
şu gemiler vardır: bir hafif kru
vazör, 15.000 tonluk bir uçak 
gemisi. 1850 tonu aşmıyan beş 
d_estroyer ve üç denizaltı gemi
sı. 

İkinci kısımda bir hafif kru
vazör, 1500 tonluk yedi destro
yer ve üç denizaltı gemisinin 
yapılması tasarlanmaktadır. 

Üç Şarımızda Atatürk Günü 
Bolu, 2 A.A. - 17 temmuz Bolunun vo. Geredenin 18 t n:ıuz _DUzcenin Atatürk günüdür. O gün yapılacak şe:l~kler f7~ 

şımdıden hazırlıklar yaprlmıya başlanmıştır. Şarbaylı~a B ç 
~ak6an, Kamutay b.aşkanı, bakanlar ile saylavlar o güne çağrıl~~ 
ar ır. Halk, Atatürk gününü heyecanla beklemektedir. 

Lehistan Dış Bakam Bugün 
Berline Gidiyor 

Varşova, 2 AA R • w 

1 k b' . . • - esmıg 
? ar~ ıldırildiğine göre Dışarı 
ışle~ı ~aka~ı Bcck, Alman hüku
metının çagnsı üzerine 3 tem
~~ız~~ Berline gidecek ve orada 
ıki gun kalacaktır. 

Varşova, 2 A.A. - Havas 
ajansı aytarı bildiriyor: 

Beck. yarın Bcrline hareket 
~d.~ce.~t!.r. ~areşal Pilsudskinin 
olumu uzerıne Polonyanrn tut· 
tufy Y~.s _dolayısile geciken br 
gezı, Gorıng ve Göbelsin Polon 
yaya yaptıkları görete bir kar
şılıktır. 

~a~o~ada ~Öylendiğine göre, 
gezının ozel sıyasaJ bir anlam' 
olm:ız:na~la b~raber Beck, iki ül
keyı ılgılendıren meseleleri Al
man hükUınet adamlan ile etraf 
l~ca konuşınak fırsatını verecek
tir. 

Varşova, 2 A.A. - Kurıer 
Poranı1i gazetesi, Berlinden al 
dı~ı bir telgrafta Alman çeven 
lerınin Bcck'in gcircti h berım 

BECK 

biiyük hır sevinçle karşıladıkla
rrnı ve Beckin henüz tanımadığı 
Hıtler ıle ahsıg değetiındeki 
onem ydctmekte olduklarım 
Y-azıyor. 

........ __. ............. .-.-
BALKAN LAROA HU

SUSİ ISTIHBARATIMIZ 

Yunan saylavları 
Cumhuriyete and 
i~timer 

Atina, 2 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Dün kamu -
tayda saylavların yemin edece· 
ği zaman Metaksas söz alarak 
~unları söylemiştir: 

"Şimdi saylavlarm içecekleri 
and bir parti işi olmıyarak he
pimizin vicdanına taalluk eden 
bir meseledir. Yapılacak yemi
nin şekli 1927 senesi kanunusa
nisinin 3 ünde tcsbit edilmiştir. 
Bunu tesbit edenler de cumuri
y.eti? m.üessisleri idi. Hi~ şüphe 
sızdır kı bunlar bugünkü duru -
munu düşünememişlerdi. Bu
gün toplanan meclisin secimin -
den evvel rejim meselesi~ mev
zuu bahsoldu. Ahali bu mesele
ye karışmak istemiş ve hükU -
met saylavları da bundan istifa
de etmişlerdir. Çaldarisin söy -
!evleri halk tarafından cumuri
yet aleyhinde sözler ile kesil -
miştir. O vakit Caldaris te kati 
cevap vermeden .. kral lehtarlığt
nı kabul etmiştir. 

Metaksasa cevap veren Çal
daris kendisinin ahaliye vakti 
gelince rejim meselesi etraf mda 
halk ile konuşacağını söylediği 
cevabını verdikten sonra: "Aha
li partisi seçimde ne kralı geti
receğini, ne de cumuriyeti mu
hafaza edeceğini söylememiştir. 
Y aln:~ rejim meselesi hakkında 
reyiama müracaat etmeği taah
hüt etmiştir ve bunu da yap -
maktadır.,, demiştir. 

İçilecek anda gelince mem -
leketin şimdiki rejimi cumuri -
yet oldukça bunun şeklinin de
ğiştirilmesi mümkün olamtya -
cağım söylemiş bunun üzerine 
bütün saylavlar cumuriyt re)imi 
ne olan andı içmişlerdir. 

Hanedana tabiiyet hc:ıkkı 
verilecek 

Atina, 2 (Hususi) Atina vila
yeti saylavlarından Yorgi Bal -
les sakıt kral ve hanedanının 
yeniden Yunan tabiiyetini ikti
sap etmeleri için meclise bir tak 
rir vermiştir. 

Vonizeloo ne diyor? 
Atina, 2 (Hususi) - Bura 

gazeteleri V enizelosun yeni bir 
mülakatını neşrediyorlar . Bu 
mülakatta Venizelos sabık kra
lın Yunanistanda r.ejim değişti
rilmesinin zaruri olup olmadığı 
hakkında serbestçe seçilmiş mil 
li bir temsil heyetinin kararını 
kabul etme~e mecbur olduğunu 
söylemektedir. 

Reyilm meselesi 
Atina, 2 (Hususi muhabiri -

miz bildiriyor) - !c Bakanı P. 
Rallis cumartesiye kadar reyi -
am yapılması kararlaştırılacağı
m ve ahali partisinin rejim me
selesinde liderlerine itaat ede· 
ceğini gazetecilere söylemiştir. 

Yunan borçları 
Atina, 2 (Hususi muhabiri.

miz bildiriyor) - Burada İngı
liz ve Fransız elçileri Baş~a.ka!1 
''e dışişleri bakanı Çaldansı zı
yaret ederek Yunan borçları fa
izlerinin arttırılması için müt
tehit bir teşebbüste bulunmuş
lardır. 

Caldaris Yunanistanm İngi -
liz ~ve Fransızlara yüzde 35 ~en 
fazla faiz vermiyeceğini bildır -
miştir. 

Elçilerin faiz miktarının art -
tınlmasında ısrar edecekleri an
laşılmaktadır. 

Atina şarbayma suikast 
Atina, 2 (Hususi muhabiri • 

mh: bildiriyor) - Atina beledi
ye reisi Koçyasm evinin dı~ ka
pısı önüne meçhul kimseler ta
rafından konulan bomba patla -
mış ve karının etraf mı harap et 
miştir. 

Polis hadise hakkında izahat 
venniyerck yalnız yapanların i
zi üzerinde olduğunu söylemek
tedir. 

Pilotsuz 
Tayyare-: 
Tayyare motöraüz ~ ;mı .der~cn. 

İngilizler pilotsuz u~1l .tayyar~ ıcat 
ettiler. Pilotsuz tayyarenın tecıiibele
ri muvaffakıyetle yapı~dıt"ıJnr tel~f 
haberleri bildirdiği vak"t, ortada bır 
yanlışlık var zannetmiştik. Diiıı gelen 
~azcteler, bu tecrübeler raklanda et
ıaflı malumat veriyor. _ .. 

Gazetelerin yazdıklarına gore • .ıkı 
yıllık çalışmadan sonra ;fngiliz ~keri 
hava idaresi telsizle kon~Tol ve ıdare 
edilen bir tayyare icat tttneğe mu -
vaffak olmuştur. Queel? :Bee adı ve
rilen bu tayyarenin geçen carşamba 
günü, tecrübesi yapılmış. Bu teCT'ilbc
lerde tayyare kendiliğinden kalkarak 
on bin ayak yükseğe çıkmış, on mil 
mesafe içinde sağa, sola, yukarı, aşa
ğı doğru manevralar yaptıktan sonra 
yere inmiş. Tecrübe esnasmda saatte 
yüz mil sürate kadar çıkılmıştır. Çı
kış, iniş ve manevralar, telsiz istasyo· 
nu içinde oturan bir zabit tarafından 
idare edilmiştir. 

Pilotsuz tayyarenin icadı gözleri -
mizin önüne yeni bir harp ve yeni bir 
siyaset ufku açıyor. Yeni icat ancak 
tayyareye karşı kullanılacak toplara 
hedef olmak üzere icat edilmiş olmak
la beraber, bugün tayyare topu için 
hedef olan pilotsuz tayyarenin. yarın 
bomba atan bir tayyare olacağına şüp· 
he yoktur. 

Makinenin kadındanberi, harp
lerde insanın rolü gittikce azalmakta
dır. Pilotsuz tayyarenin icadile in • 
san büsbütün ortadan kalkıyor. Bun· 
dan sonra ku sürüleri gibi pilotsuz 
tayyareler, pilotsuz tayyare sürülerile 
havalarda çarpı acak demektir. Gerçi 
bu süriileri idare etmolc lazımdır. Bu 
günkü icada göre de ancak on mil 
uzağa kadar idare edilebilir. Fakat 
bugün on mil uzağa kadar idare edi
len tayyarenin yarın yüz, be yüz ve 
bin mil mesafe içinde idare edilemiye· 
ceği ne malüm? Hatta bugün de pi -
lotsuz tayyare sürülerinin arkasın • 
dan gidecek birkaç pilotlu tayyare 
bunlan pekfila idare edebilir. 

Pilotsuz tayyare, müthiş bir harp 
silahıdır. Makineleşen harp içinde en 
zayıf elem<!n insan idi. lnsanın sinir· 
leri var. Acır, korkar. Harp planının 
çizildiği gibi tatbikına engel olur. Pi
lotsuz tayyarenin sinirleri yoktur. Ka 
zaen yere düşse de içindeki bombalar 
patlayacağından, parçalanırken bile 
vazi[esini yapmış olur demektir. Bü
yük harpten sonra bir Ceneral demiJ· 
ti ki: 

- Harbi ancak elektriğin tayyare
ciliğe tatbikı ortadan kaldırabilir. 
Çünkü o zaman harp o kadar müthiş 
bir felaket olacaktır ki hiç bir millet 
harbe başlamaya cesaret edemiyecek
tir. 

Pilotsuz tayyare tam bu iki kuvve· 
tin bir araya gelmesidir. Harp silah· 
larının en müthişi icat edildiği bir 
günde Ceneralin yukanki sözünü ha
tırlayıp müteselli olmaktan başka ya-
pacak birşey kalmıyor.-*** 

Berlindo bir hangarda 
bulunan silahlar 

Berlin, 2 A.A. - Eski Radi
kal sosyalist "W orwaerts,. ga -
zetesinin hangarı temizlenirken 
mitralyözler, tüfekler, otomatik 
tabancalar ve on bin fişek bu -
lunmuştur. 

Bu hfıdiseyi inceleyen "Vol
kişer Beobahter,, gazetesi. nas
Yonal - sosyalistliğin son daki -
kada erkeye (iktidar mevkiine) 
gelmesi ile bir ihtilalin önüne 
geçilmiş olduğunu yazmaktadır. 

Şako barıf konferansı acıldı 
Buenos - Ayrcs. 2 A.A. - Şa

ko barış konferansı dün, Cumur 
Başkam Justo hazır bulunduğu 
halde büyük törenle açılmıştır. 

Sofyanopulos'un 
muhakemesi 

Atina, 2 (Hususi muhabiri -
ttıiz bildiriyor) - Pariste bulu
nan çiftçi partisi lideri Sofya
nopulosun isyanda alakası görü· 
lerek Selanik divanı harbinde 
ttıuhakemesi başlamıştı. Sofya -
nopulos Paristen Yunanistana 
gelmediğinden muhakemesi bu
gün gıyabi olar ak görülecektir. 
Müddei umumilik 1933 tenberi 
Sof yanopulos taraf mdan yazıl -
mış bazı mektupları ele geçir -
miştir. Bu mektuplar isyan ha· 
reketindeki ilgisini ortaya çıkar 
maktadır. 

Cumhuriyete sadık kalanlar 

İfşa ve neşredilen mektup Yunanistanda aleyht~ 
evlehte bir heyecan uyandırdı, Politis izahat verdı 

Atina. 28 (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Bundan iki gün e\·vel 
göndermiş oldutum bir telgrafta, Yu· 
nanistarun Parıs elçi i Politisin 
geçen yılın birincikanununda yazıp 
Venizelosa göndermiş olduğu bir 
mektubunun Atinada Nea gaze -
tesinde çıktığını, Yunanistanın dış sı-
yasası He Avrupanın arsıulusal sıya
sasından ve Balkan, Türk - Yunan 
antla malarından bahseden bu mek
tubun hükumeti memnun etmediğini, 
Bay Politisten izahat istenilaiğini 
bildirmi tim. 

Çok uzun olan mektubunda 
Politis Yunanistanın Avrupa sıyasa
sında aldığı vaziyetten enc;Iije ve ~i -
kiyet ediyordu. Polıtıse gore 
Balkan ve Türk - Yuna~ antlaşm!l

lannda Yunanistan ötekı devletlerın 
sıyasalannı körü körüne takibe me
mur ikinci planda bırakılmı§, bu a~t
la ·malarda başkaları hesabına ~ı~
mete mecbur, karşılık olarak ke~dısı
nc hiçbir fayda . ?'ermez .v~zıyette 
kalmıştı. Bunun ıçın kcn~ısı Y~na· 
nistanın istikbalinden endışe edıyor, 
dış sıyasasının düzeltilmesini istiyor
du. 

Politisin mektubunu da ;;ön • 
deriyorum. (*) Yalnız. onu verme. -
den evvel, Politisin bükumetın 
izahat talebine verdiği cevapla, 
mektubun burada uyandırdığı akis· 
leri de bildiriyorum. 

Politiı hükumetin telgrafla iza· 
hat talebine şu cevabı vermiştir: 

"Oldukça nazik ulusal meselelerle 
uğraşmak hasebiyle hareketlerinin 
memleketin yüksek menfaatlerini 
tehlikeye koyabileceğini müdrik kim· 
sclere gönderilen ve metni tamamen 
gizli, şahsi ve hususi mektupların 
neşriyat sahasına konulduğunu gö
rünce duyulan his çok derin bir in
kisardır. Bu çeşit mektupların her· 
hangi bir şekilde kullanılması, mede· 
ni memleketlerde, şahsi haysiyete 
uygun olarak görülmediği maliım· 
dur. Binaenaleyh, mevzuubahs mek· 
tupta da bildirdiğim gibi tamamen 
ve yalnız milli vazifelerin emrettiği 
telakkilerle yazdığım bu mektubun 
neşrinin bende uyandırdığı çok de
rin acıyı saklıya.marn. Milli vazifem, 
bilhassa çok nazik zamanlarda vata. 
nın menfaati için sıyasa aleminin an· 
laıması lüzumunda ısrar etmemi em· 
rediyordu. 

Istırabım şu cihetten daha artıyor 
ki, bu mektupta, hadiseleri takip et
memiş olanlar tarafından kolayca 
yanlış tefs~r edilebilecek ve ayrı.~a 
izahat verılmeden anlaşılması guç 
cümleler vardı. Bereket versin ki, 
mektupta bildirdiğim vaziyet, birin
cikanun, şubat sonu ve mart Balkan 
konseylerinde Maksimos sayesin -
de tamamen düzeltilmiş ve aydınlatıl
mış olmakta ve Balkan antantının 
vahdetinin sarsılmaz olduğu ispat 
edilmiş bulunmaktadır.,. 

Politisin olduk~a edebi ceva -
bı işte budur. Bununla beraber 
Politis cevabının ilk kısmında mek
tubu göndermiş olduğu Venize -
losa ağır sözler de söylemektedir. 
Yalnız bunda ne dereceye kadar hak· 
lr olduğu belli değildir, c;ünkü mek
tubu ne reden A tinaika Nea gazete· 
si, bu mektubu kendilerine Ve -
nizelosun vermediğini bildirmekte
dir. Hoş, bu cihet o kadar da ehem· 
miyetli değil. A lolan mektubun ya
zılmıJ. ve neşredilmiş olmuıdır. 
Politis'in cevabının oldukça edebi ol
du~~n~ söyledim. Bundan maksadım, 
Polıtıs ın bir müddet evvel yaz. 
mı olduğu bir başka mektuba temas 
etmektedir. Bu mektubunda Poli -
tis, Yunanistanın akıbetini ve geçir
me~te olduğu hadiseleri düşünürken, 
eskı Yunanlılan gözönüne getirdiği· 
ni söylüyor, o zamanki Yunanlılarla 
bugünkü Yunanlıları ayıran iç kav
~al~nn ayni olduklannı gördüğünü 
bıldıriyordu. Politiııin belki bun· 
da hakkı var, eski Yunanlılarla 
b.ugünküler belki biribirlerinin ayni
dırler, yalnız şurası var ki, eski Yu
nanistanın etrafındaki fi.lem, bugünkü 
-V:unanistanın etrafındaki alem değil· 
dır. Realiteleri bir sıyasa adamının 
edebi cepheden görüşü ve ölçmeğe 
kalkması, Politise o mektubun • 
da u sözleri söyletiyor: 

"Jandarma rolilnü Balkanlarda 
başkanlarına bırakalım, biz, Bakan -
lann düşünen kafası olalım. Tarihi 
rolümüz de bize bu vaziyeti ancak 
layık görebilir ... 

Politls'in "jandarma" lığı bat· 
kalanna bırakmak ;,.t,.mesi bugün 
için yanlıı ve bilhıı'3 j.·•ndi iddia· 
rına uygun değildir. Bugün aranılan 
meziyet "kafalı bir jandarma,, olmak 
değil midir? ..... • 

• 

likler sayesinde Yunanistan ço~ t.ch
likeli vaziyetlerden kurtulmuş ımış. 

Hemen her ortaya çıkan meselede 
"'ben vaktiyle öyle yapmı tım,, diye 
kendisine bir arslan iftıhar payı ayı· 
ran .Metaksasa, hükumet taraf
tan Katimerini gazetesi cevap vere· 
rek, Balkan paktının metninde her· 
hangi pakta giren ve girmesi muht~
mel olan devlete karsı uzatılmış bır 
tuzak olmadığını söyi üyor ve dıyor 
ki: 

"Balkan antantı konseylerinin 
muhtelif toplanışlarında paktı imza
lamış olanların paktın Üzerlerine 
yüklettiği mecburiyetleri kabul et
tiklerine ve idame ettirmek için yap
tıklan beyanatlar · 9 eylfıl 1934 ese
rinin hiçbir zaman sarsılmadığını ve 
birçok muhaliflerin mücadelelerine 
rağmen gittikçe kuvvetlendiğini is -
pat etmiştir. Bu eserin Yunanistan 
için nekadar mühim ve faydalı oldu· 
ğu bilinmek istenirse, son mart gün
lerinin acı hatıraları en şüphelileri 
bile inandırmağa kafi gelir., , 

Makalenin biraz daha aşağısında 
Avrupanın genel aıyasasına karşı 
Balkan devletlerinin vaziyetleri hak· 
kında gazeteler öyle diyor: 

"Bu me&elelcr şüphesiz: Balkan 
paktı kadrosundan dışarı çıkmakta· 
dır ve her devlet onları kendi bakı
mından görmekte ı>erbesttir. Ve 
Mctaksasça malum olan sebeplerden 
dolayı, Balkan haricinde taahhütlere 
karışmamağa herkesten fazla mecbur 
olan Yunanistanın, hadiselri keı ili 
menfaatlerine daha uygun şekilde 
görmesi ve ayni zamanda bu vaziye
tini Türk - Yunan paktının mecburi· 
yetlerine uydurmağa çalı ması tabii 
idi. Dört devletin görüşlerinde -
Bereket versin ki pek kısa bir zaman 
için - böyle bir fark oluşu, Balkan 
bağının kuvvetini ve kıymetini hiçbir 
ekilde azaltmaz, nerede kaldı ki, 

ı 934 birinci kanunundan beri arsıu
lusal meselelerin vaziyeti ekseriya 
değişmiştir ve nihayet Balkan dev • 
}etlerinin en genel ve en özel direk· 
tiflerinin tam bir ahenge bağlanma· 
sını kabil kılmı tır. Bu ahengin na· 
sıl ortaya geldiği, §Üphesiz gazete sü· 

· tunlarında anlatılamaz. Fakat kısır 
bir muhalefet yapacağına milsmir bir 
muhalefet yapmış olsaydı, Me -
taksası bu cihet alakalandırmahydı 
ve bunu kolayca öğrenebilirdi.,, 

• Kondilisin Roma &eyahati mü· 
nuebetilc yazdığı bir makalede 
Proia gazetesi Yunanistanın arsıulu• 
sal sıyasasına dokunarak diyor ki: 

Esasen muayyen bir hükUmetin sı• 
yasası olmıyan memleketin dış sıya
sası tamamen sarih bir şekilde çizil
miş ve ayni zamanda içinden çıkamı
yacağı makul hudutlarla tahdit edil· 
miştir. 

Bu sıyasa memleketin çifte coğra
fi vaziyetinden doğmuştur. Yunanis· 
tan ark Akdenizine uzanmış bir 
Balkan parçasıdır. Ayni zamanda 
hem bir Balkan hem de bir Akdeniz 
devletidir. Özel, kuvvetli ve devamlı 
menfaatler çok feyizli Türk - Yunan 
te riki mesaisini yaratmı tır ve iki 
memleketin Balkan paktına girişleri 
bir bakıma göre bu te "jki mesainin 
genişlemesi ve uzanması olmus
tur. Ayni derecede devamlı ve 
kuvvetli menfaatler de Yunanistanı. 
Akdeniz devleti olarak Uç büyük Ak· 
deniz devleti olan İngiltere, Fransa 
ve 1talyaya bağlamaktadırlar. Bu 
bakımdan Fransa ile İtalya yakl§msr, 
İtalya ile Yugoslavya münasebetleri
nin düzelmesi kadar bizi sevindir
miştir. 

Politisi bundan altı ay evvel 
bir mektup yazmağa mecbur etmiş 
olan artık kendisini de endişelendir
mediğini bizzat söylediği - fakat 
inanıyor mu, orası meçhul? - vazi
yet işte bu akisleri uyandırdı. Hükfı· 
met, şimdilik, Politisin cevabım 
kafi görmüştür ve henUz leh veya 
aleyhte bir karar almış değildir. 

Fikret ADIL 

Bükreş Elçimiz 
Krahn sofrasında 

Bükre§, 2 (A.A.) - Türkiye elçisi 
.Hamdullah Suphi Tanrıöver ve baya
nı ıle Sovyetler sefiri bugün, Kral 
tarafından öğle yemeğine çağırılmış • 
tır. 

ltalyada sıcak dalgası 
Roma, 2 A.A. - ltalyada sr-· 

cak dalgası olanca §iddeti ile 
devam etmektedir. Güneş çarp
masından yirmi kişi ölmüştür. 

Sovyet Rusyada idam kararı 

Atina, 2 (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Yeni Yuna -
nistanm ahali partisi saylavlan 
kendilerine iltihak eden bazı es
ki Yunanistan saylavlarile bir • 
likte cumuriyet rejiminin muha
fazası için aralarında bir proto
k.ol imza ettiklerini teyit etmiş
tır. Bu harekete en ziyade öna
yak olanlar Konclilis partisi say 
lavlarıdırlar- • 

Eleftroronon partisi lideri Me
taksas, Politisin mektubunu ve
sile ederek Yunaniııtanın Q.ugünkü 
dı sıyasasına hücum ediyor, Balkan 
paktı yapılırken, başlangı~ta nasıl 
muhalefet ettiğini ve bu muhalefet 
yüzünden paktta ne gibi değişiklik
ler yaptığını anlatıyor,. Bu değişik· 

Moskova, 2 A.A. - Devlet 
mallarım çalmış olan bir takım 
kimseler ve bu arada, üç yıl içe
risinde 60.000 ruble aşırmış o
lan Leningrat demiryolu kasa • 
darı hakkında ölüm eczası veril. 
miştir, 



Çorumda Veni Mahsul 
Her Yıldan Daha Fazla 
Çorum, (H usust muhabirimiz bildiriyor) - Çorumda, yeni yıl 

ürünü hasat edilmeğc başlandL Şimdi, Çorum ovası, yer yer biçi
len ekinlerin yığınları ile dolmaktadır. 

Çorum ve bölgesinde, yeni ürün, çolt bereketlidir. Buğday ve 
arpa tanelerinin hastalıksız ve dolgun olduktan büyük bir se
vinçle görülmüştür. Çorıun çevresine bol bol yağmur düşmemi~ 
tir. Bununla beraber bir aydır devam eden lodos rüzgarı ürünleri 
kuraklıktan kurtarmıştır. 

Bundan ötürü, yapılan ihtikar da çok sürmemiş ve un, arpa, 
buğday fiatlan eski nonnal değerine inmiştir. 

Başkatibe Rüşvet Verecekmiş 
Çanakkale, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Mahkemede 

bir işi için adliye baş sekreterine para ile rüşvet teklif eden pala
mut tecimeni Salamya Rusonun oğlu tevkif edilmiştir. Hastalığı
nı iddia ederek tahliye talebinde bulunan mevkufun isteği red
dedilmiştir. 

Sivas Ceza Evi Tamir Edildi 
Sivas, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Sivas ecza evi, ihti

yacı karşılayacak şekilde genişletilmiş ve bazı yeni ilaveler ya -
pılmıştır. Cezalıların gezmesine müsait bulunmıyan dar bahçe 
büyütülmüstür. · 

Koğuşla;, dıvarlar ve yıkık taraflar tamamen tami~ edilmiştir. 
:Adliye Bakanlığından bu ihtiyaçlara karşılık olınak üzere gelen 
tahsisat yerlerine sarfedilmiştir. Bütün hapishane dahilinde elek 
trik tesisatı da tamamlanmıştır. ' 

_Bugün Sivas ceza evinde okuyup yazma bilmiyen bir tek mah
kum kalmamıştır. 

Buğday 210 dan 120 ye indi 
Kırşehir, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yağmurların fa

stlalr yağması halkı telaşa düşürmüş, buğdayın kilesi 210 kuruşa 
f rrl~mıştı. Dün ve e~velki gün pazara gelen buğdayların · kilesi 
yenıden 120 kuruşa ınmiştir. Köylü ve halkda üç yılı idare ede
cek buğday bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Karacasu dokuma
cıları sıkıntı 
Cie~i riyorlar 
Aydın, (Hususi muhabirimiz bil -

diriyor) - Karacasu dokumacdan 
aralarında yeni bir birlik kurmuşlar
dır. Birlik, tezgahtan çrkan dokuma
ları muayene ederek örneğe uygun 
gördüğünü damgalamaktadır. Bu va
ziyet, Karacasu dokumalarına Ay
dın, İzmir hatta İstanbul piyasala
rında iyi bir mevki kazandırmakta
dır. 

Fakat iplik fiatlarının yükselmesi 
ve buna karşı dokuma fiatlarırun 
düşmesi Karacasu dokuma endüstri
sini bu yıl durgunluğa uğratmıştır. 
Geçen yıl çalışan 900 tezgah yerine 
bu sene 600 tezgah işlemektedir. 

Karacasu, Boldan. Kadıköy, hatta 
Burdur dokumacıları iplik işi ve fiat
Jarr üzerinde ehemmiyetle durulması 
i.steğinde bulunuyorlar. 

Çanakkalede bayındırlık 
eserleri 

Çanakkale, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - 20 yıl önce bir ateşse· 
li ile yanan Çanakkale, yaralarını, ya
nıklarını onarmağa başlamıştır. Üç 
dört yıl içinde şarda 400 e yakm ev 
yapılmış, yeni şar klübü, ziraat ban· 
kası, sa}Jil sıhhiye ve meml·.I et has
tanesi binaları görümü bir kat daha 
güzelleştirmiştir. Günden güne şirin
leşcn Çanakkale, ayni zamanda mü -
him bir göçmen alam durumuna gir
mektedir. 

Şarkışla at 
Yarışlarının sonu 

Sıvas, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Şarkı§lada tertip edilen at 
yarışlarının neticesini bildiriyorum: 

Üç yaşında ve hiç koşu kazanma
mı" yerli yarımkan ve ha1iskan arap 
erkek ve disi taylara mahsus olan bu 
yarışa on iki at katılmıştır • 

Deli İlyas nahiyesinden Gümüş 
Düğünlü Mehmedin atı birinciliği, 
Şarkışla tapu memuru HaHlin Şahini 
ikinciliği, Kangallı Alinin Yılmazı 
üçüncülüğü kazanmışlardır. 

İkinci koşuya dört ve daha yuka· 
rı yaşta ve hiç koşu kazanmamış, 
yerli yarrmkan at ve kısraklar gir
miştir. Birinciliği Deli İlyastan Ali -
nin Yıldızı, ikinciliği Şarkı~ladan 
Mevliıdun Yıldmmr, üçüncülüğü Pı
narbaşılı Hüseyinin Seyha!lı kazan -
mışlardır. Üçüncü koşuya kısraklar 
girmiş, Gümüş I>üğünlü Abdullahın a 
tı birinci, Yıldızelinden Hasanın atı 
ikinci, Alinin Melahati üçüncü ol -
muslardır. 

Akşeh:rde hava tehlike· 
sine karşı 

Akşehir, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - İlçebay Talat Yüzoğlu
nun başkanlığında parti konağında 
yapılan hava kurumu komiteii top
lantısında önemli sözler söylenmiş, 
birçok ~mur ve -tecimenler ilk ola
rak üyeliğe yazılmışlardır. 

Tecimenlerimizden Mustafa oğlu 
Haydar 500, Battal oğlu Haşim 100, 
Battal oglu Kamil 100, Gürüncü 
Mehmed 100, fabrikatör Yunus 100 
lira taahhüt etmişlerdir. 

Afyonda istanbul Caddesi 
Afyon, (~ususi muhabirimiz bildiriyor) - .Afyol:). Karahisa -

rrn Istanbul ı~t~syoı_ıu cadde~i !eni imar edilmeğe başlayan ana 
cadde1erd<:n .bı.n halı~e ge.lmıştır. Bu cadde üstünde yeni yapıl 
n:ıış olan bır. ıkı otel, lıse bınasr, ilk mektep, evkaf, iş bankası, ad 
lıye. halkevı ve kolordu binaları ile askeri mahfe! vardır. 

.ı:. 

Finike ~ Gençli
ğinin ~linden 
Tutalım! 

Finike, Akdenizin incisi clenme
ğe değer güael Antalyanın aelıia lıa 
~da.n biridir. Tabiaten nngin 
olan Finike, maalesel, henüz esadı 
bir gençlik te§t:kkülüne sahip bu -
lunmuyor. Bizim anladcğımıza gö
re, yılın her mev.iminde ihracatı 
yüzünden binlerce lira giren bu ka-
3;Qda, birçok bayındırlık ihmalleri 
araaında, bir de bu meseleyi almıf• 
tır. Sırl balıınuu:lık dolayısile lakir 
ve iptidai görünen Finilıede, son :a 
manlarda gön batacak kadar ha
rekete geçtiği sezilen gençliği bir 
an eııvel teıkilô.tlandırmak aıra.tı 
gelmiıtir. Elimi:ze geçen bir mektup 
ta, bu hıuusta geç bile kalındığın
dan acı an. ıikayet edilme.i, derhal 
harekete geçmenin ne kadar lü:zımı 
lu olduğunu, teyit etmiftir. Bu konu 
üzerinde önemle durulmcuı icap et• 
tiğine iıaret ederken, biraz tefvik 
bekley<~ Finike gençlerini de bu 
ieteklerinde haklı buluyoruz. 

Denizlide ilk okul 
imtihanları 

Denizli, (Tan) - İlk okulların im
tihan lan bitmiştir. Mcrke:ı:de 114 ta
lebe imtihanlarda kazanmış. ilk oku
lu bitirme şehadetnamesini almışlar -
dır. Yukarıki resim Denizli Gazi oku
Jası mezunlarını öğretmenleriyle bir 
arada gösteriyor. 

Çanakkalede ihtik8rla 
• mücadele 

Çanakkale, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Bu hafta içinde ilbay
lığm her bucağında ya!an yağmur· 
lar yazlık ekimlere çok fayda ver -
mi~tir. Kışlık mahsuller, geçen yılla
ra nazaran bir misli fazladır. Yurdun 
bazı yerlerinde havaların yağmursuz 
gidişi yüzünden yükselen buğday pi
yasası Çanakkalede de ekmeğe tesir 
etmiştir .Şarbaylık fırıncıların ihti
karlarma meydan vermemeğe çalış· 
maktadır. 

Sökenin su ihf yacı 
Söke, (Hususi muhabirimiz bildi

riyor) - Su ihtiyacını karşılamak 
için şarbayhk harekete geçmiştir. 
Lazım olan tesisat malzemesi açık 
eksiltmeye ko.nmuş, suya ait proje -
lerin tanzimine başlanmıştır. 

Merzifonda çocuk bahçesi 
Merzifon, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Spor alı unın çocuk 
bahçesi haline sokulması kararlaşmış, 
hazırlıklara başlan.ıınştır. Burası ya. 
kında çocuklar için modern bir eğlen· 
ce yeri vaziyetine getirilecektir. 
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HABERLERi . " ~,............ " 
" Sıvas, (Tan) - Tayyare piyan

kosunun son keşidesinde 30 bin lira
lık büyük ikramiyeyi burada Hüse
yin Avunduk mağazasında çalışan 
Ibrahim kazanmıştır. 

tr Srvas, (Tan) - İlk okullann 
hazırladıkları el işi sergileri Ziyagö
kalp okulunda açılmıştır. Sergi on 
gün sürecektir . 

* Balıkesir, (Tan) - Kırkyalan 
köprüsü çökmüştür. Köprüden o sı
rada geçen bir otobüs ön tekerlekle
ri havada kalacak şekilde devrilmiş, 
fakat bir kazanm önü alınmıştır. 

* Çanakkale, (Tan) - Romanya 
ve Bulgaristandan gelen yeni göç· 
menlerimiz hemen yerleştirilmekte· 
dir. 

* Tirebolu, (Tan) - İlçemiz 
cumuriyet alanına giden yolu parke 
döşenmektedir. Bu yol bittikten son
Ja Şarbay caddesinin de parke dö
şe~mesi muhtemeldir. 

* Kırşehir, (Tan) - Yeni nüfus 
direktör~ Halit Ziya Samsundan ge
lerek ödev1:ıe başlamıştır. 

:;: Balıkesir, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - General Ali Hikmet 
Bandrrma ekspresiyle şamruza ~el -
mittir, 

POLiS 

Takma Sakallı iki Adam 
Tevkif Edildi 

Polis, evvelki gün vaziyetleri garip 
ve şüpheli iki adam yakalamıştır. Va
ka şöyle olmuştur: Evvelki akşam, 
Beyoğlunda Dore gazinosuna iki a -
dam girmiş, bir masaya oturarak birer 
çay ısmarlamışlardır. Yavaş yava' 
konuşan adamlar, getirilen çayı iç -
mişler ve sohbetlerine devam etmit • 
terdir. Çayları getiren ve boş bardak
ları götüren garsonlar bu sırada, ma
sa başında oturanlann takma bıyık ve 
sakal taktıklarını anlayınca şaşırmış
lar, merakla gazino sahibine haber 
vermişlerdir. Gazino sahibi de bir ara 
lık vaziyeti incelemiş, ve hakikaten 
bu iki müşterinin sakal ve bıyıkları
nın takma olduğuna inanmıştır. Ga
yet ustalıkla ve hissettirmeden yapı
lan bu gözetlemeden sonra gazinocu 
Galatasaray polis merkezine baş vur
muş ve vaziyeti anlatmıştır. Biraz 
sonra merkezden iki sivil memur gön 
derilmiş ve bu memurlar da bu iki 
meçhul adamr yanlarındaki bir masa· 
dan tetkike koyulmuşlardır. Bu iki 
arkadaşın sakal ve bıyıklarının takma 
olduğunu ve hareketlerinin şüpheli 
bulunduğunu anlamışlar, hemen yan· 
larına giderek bu iki kafadara kendi
lerile beraber merkeze gelmelerini söy 
}emişlerdir. Bu ilci meçhul adam mer· 
kezde sakal ve bıyıklarını çıkarını§ -
lar, fakat bunlan hangi lüzum ve za
ruret üzerine taktıklan sorulunca 
inandırıcı cevap verememişlerdir. Ya 
pdan tetkikat ve tahkikat sonunda 
bu adamlann Şişlide oturdukları ve 
lsak ile Kirkor isimlerinde bir Muse
vi ve bir Ermeni oldukları anlaşılmış
hr Tahki.1-.~a .......... .n1unmaktadır. 

* Lalelide Cümuriyet caddesinde 
dün beş kuruı yüzünden garip bir 
kavga olmuştur. Kalaycı çırağı Dur
sun ile hallaç Murat evvelden beri ara 
larında mevcut bir para meselesini 
bir türlü ha11edemezler ve mütemadi
yen her tesadüfte kavga ederlermiş. 
Nihayet dün, kalaycı c:ırağmı yolda 
çeviren hallaç Murat= 

••- Beş kuruşu vereceksen ·ver; 
yoksa canını yakarım. demiştir. Bu 
palavraya kalaycı çırağının kulak as
madığını gören hallaç, yakaladığı 
hallaç tokmagıru kalaycı çırağının ko
luna vurunca feryat başlamrs. yetişen 
polisler Muradı yakalamışlardır. 

* Son Posta gazetesinde makinist 
Yakup dün Eminönünden tramvaya 
biruni!j ve yer olmadığı için ayakta 

HAK YERLERi 

Erkel< kızın 
Davası 
Nişanlanmaları hadisesi, ga -

zetelerde dedikodu· uyandıran i
ki genç kızdan Kenan adını ta
kınan Melekzadın Remziye a -
leyhine açtığı davaya, dün de 
ücüncü cezada gizli olarak ba
ktldı ve duruşma 27 eylüle bıra
kıldı. 

Öğrendiğimize göre, Melek
zat tarafından Remziye aleyhi
ne de bir söğme davası açdm11, 
fakat Melekzat son dakilfada bu 
davadan vazgeçmiştir. 

İki eski arkadaşm, yeniden 
barısmaları ihtimali olduğu söy 
!eniyor. · 

* Unkapanr köprüsünde yat?-
kesicilik suretile bir yokı~nun 
para cüzdanını çalmaktan suçlu 
Şerefin ikinci sulh cezada mev
kuf olarak duruşması yapıldL 
Şeref, cüzdanı kendisinin çal -
madığını, hırsızın arkasından 
koşarak yakalamak istediğini, 
bu aralık yere düşen cüzdanı a
lırken polislerin hırsız yerine 
kendisini yakaladıklarını· söyle
di. 

Sudunun sabıkasının sorulma 
sı içi~ duruşma başka güne kal
dı. 

:;: Mari ismindeki lfomşusunu 
tırnaklamaktan ve döğmektcn 
suçlu Gül kızın duruşması ikin
ci sulh cezada yapıldı. Dinlenen 
şahitler~ Gül kızın M~riyi tır -
nakladıgmı söylediler. Duruş -
ma, öteki şahitlerin çağrılması
na kaldı. 

* Eminönü ile Bahçekapı a ~ 
rasında, Esat isminde birinin 
cebinden, içinde 70 lira bulunan 
cüzdanını çalan Agop z(il.bıtaca 
yakalanarak müddei umumiliğe 
teslim edilmiştir. . 

* Sigara kağıdı kaçakçılığın
dan suçlu kolsuz Bekir ve Hü -
seyinin duruşmaları dün 9 uncu 
ihtisas mahkemesinde bitiril -
mişÜr. 62720 yaprak cıgara ka
ğıdı ile yakalanan suçluların 6 
şar ay hapislerine ve para ceza
sı ödemelerine karar verilmiş -
tir. 

kalmıştır. Tramvay Karaköye yakla
şırken Yakubun yanına bir kadın so
kulmuş ve cebinde bulunan 650 kuruş 
kıymetindeki drahmiyi aşırmıştır. Ka
dının garip vaziyetlerinden şüphele -
nen Yakup, hemen ceplerini araştır -
mış, drahmiyi bulamayınca polise ha 
ber vermiştir. Yankesici kadının Ge
dikpaşada oturan Neriman olduğu an 
laşılnuş ve hemen yakalanmıtşır. 

* Usküdarda, Bağlarbaşmda otu -
ran Hilmi, Kadıköyünde mektep ar
kadaşlarile beraber evvelki gün deni
ze girmiş, bir müddet banyo aldıktan 
sonra civarda bulunan kayalar üze -
rinde dolaşmaya başlamışlardır. Bir 
aralık ayağı kayan Hilmi, kayanın 
üzerinden yuvarlanmış ve ayağından 
yaralanmıştır. 

• Dün Kasımpaşalı üç arkadaş, 
Ali Osman, Hasan ve Ali hem deniz 
bayramına katılmak, hem de biraz eğ 
lenmek için Kasrmpaşada izzetin san 
dalını tutmuşlar ve boğaza doğru açıl 
mışlardır. nolmabahçe önlerinde göz 
leri daima sağa sola bakmaktan yoru 
lan üç kafadar, karşıdan liman şirke
tinin 16 nur::aralı romörkörünün gel· 
diğini görememişlerdir. Romörkörü 
idare eden adamın dikkatsizliği ve san 
dalcının da dalgınlığı yüzünden ro -
mörkör kayığa çarparak parçalanmı~
tır. Denize düşen üç arkadaş, hemen 
romö.rkörde bulunanlar tarafından 
kurtanlmışlardır. 

* Kumkapıda Osman oğlu Ali ile 
Sefer oğlu Ali ötedenberi geçineme -
mekte ve daima biribirile kavga et -
mektedirler. Osman oğlu Ali, dün de 
~{f!t' o~lu Aliyi yolda yakalamış, iki 
geçimsiz araııında kavga başlamıştır. 
Çok asabileşen Osman oğlu Ali, o sı
rada hiddetini yenememiş, eline ge -
çirdiği bir sopa ile Sefer oğlu Aliyi 
başından yaralamıştır. Yaralı hastaha 
neye kaldırılmış, kaçmak isteyen suç
lu da vaka yerine yetişen polisler ta
rafından yakalanmıştır • . 

* Beyoğlunda Çukur sokakta otu
ran Binnaz, dün Beyoğlunda Yıldız 
barı altındaki lokantada yemek ye -
miş ve evine gelmiştir. Evde şiddetli 
ağnlar içinde kıvranan Binnaza dok
tor getirilmiş, yapılan muayenede ye 
diği yemeklerin tesirile zehirlendiği 
anlaşılmıştır. Binnaz hastahaneye gön 
derilmiş, bu zehirlenmeye sebep olan 
aşçı yakalanmıştır. 

Hava Tehlike
ine Karşı 
Vatandaşların büyük 
yardımf an sürüyor 

Kuruma 1000 lira veren Hasan 
Kozluca 

Hava kurumunda dün de ''ha 
va tehlikesini bilen üye,, yazımı 
devam etmiştir. 

Esnaf bürosundan ayrılan üç 
koldan ııakliye kolu senede as -
gari 22 bin lira temin edebilece
ğini bildirecektir. 

Tanınmış tütün tüccarları -
mızdan Hasan Kozluca kendisi 
için bin, eşi Fatma namına iki 
yüz lira teberru etmiştir. Ayn
ca kendisi, eşi Fatma ve çocuk
ları Sevket Kozluca, Saffet Koz 
luca ·için de yirmişer lira olmak 
üzere senevi 80 lira taahhüt ey
lemiştir. 

Türk Limitet sigorta şirketi 
100 lira teberru, kuyumcu An -
tranik 30, kuyumcu Ohannes, 
kuyumcu Leon, kuyumcu Mı
ğırdıç, kuyumcu Y ervant, ku -
yumcu Artin 20 şer lira taahhüt 
etmek suretile üye yazılmışlar-
dı.r. . 

· ıs Bankası Üsküdar şubesi a
jan memuru Abut Amir 31,20, 
muhasebeci Arif İsa 24, vezne
dar Şakir Abdussamet 28 lira 
:vermek suretile üyeliğe kaydo-
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SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Et yemeklerinin 
iyi/i,'cleri· 

Geçen güıı de söylemiştim, et ye• 
mekleri herk\'!s için fena değildir, 
onlardan fayda bulacak kimseler de 
vardır. Et yemeklerinin fena hassa • 
lan gibi, iyi ha.ssalan da beş tanedir. 

1 - Hazım yollarının, en ziyade 
midenin, ifrazla.uru tenbih ederek 
arttırırlar. Bundaın dolayı, her ne se
bepten olursa olsun, midenin ifrazı 
azalmış olursa et .yemekleri yemek 
iyi olur. Hele nöra·steniden, uzun ve 
ateşli bir hastalıktan yorulmuş mide
ler etten çok faycfGl bulurlar. 

Et suyu en iyi iş.talı ilacıdır. Ye
meklerden yirmi dakika, yarım saat 
önce et suyu içildiğt vakit, ispirtolu 
aperetif içkilerden d&'la iyi iştah ve· 
rir. 

2 - Et yemeklerindt.• albümin baş .. 
ka yemeklerin hepsina1en fazla bu
lunur. Onun için, çok beslenmeğe 
muhtaç olanlar, zayıf kirı1seler, uzun 
bir hastalıktan yeni kalk.anlar. ve • 
remliler mutlaka et yeme\,idir. 

3 - Et yemekleri damnrlan teh· 
yiç ederler, onların içinde.ki kanm 
tansiyonunu arttırırlar. Ouun için 
kansız kimselerin, veremlile.rin, has
talıktan yeni kalkanların der.mansız
lıklarına karşı iyi gelirler. 

4 - Et yemeklerinde şekcz basıl 
edecek hiçbir madde yoktur. Bundan 
dolayı şeker hastalığına tutulmuş 
olanların başlıca yemekleri ettir. 
Yağsız olduğu vakit şişmanlan za• 
yıflatmak için de çok işe yarar. 

5 - Çiğ et pişmiş etten daha ko
lay hazmedilir, bedeni daha iyi bes
ler. Onun için veremli hastalar çiğ 
eti iğrenmeden yiyebildikleri vakit 
ondan çok fayda bulurlar. Zaten has
talara çiğ eti yedirebilmek için ko· 
laylxklar da vardır. 

Sözün kısası, herhangi bir sebeple 
zayıf düşmüş olanlar için et yemek· 
leri en iyi gıdadır. 

İnsan, hasta olmadan, sağlık halin
de et yemeli midir? 

Avrupalıların başlıca grdalarr et, 
sebzeler ise onun yanmda adeta bir 
süs olduğu için bu sual onlar için va
rit olabilir. 

Halbuki bizde et yemekleri, orta 
halli evlerde bile, lüks eşya gibidir. 
Çok evlerde et ancak kıyma şeklin
de yenilir. İstanbul mezbahasının 
arada sırada çıkardığı istatistikler 
burada nekadar az et yenildiğini gös
terirler. 

Onun id" hi:r.ıie. saiHıt. h::ılinde et 
yemen mı, oıye au~unme'lt 'l\l.G uu .......... . 
fazla bir düşünce olur. 

Lokman Hekim 

I __ .. Dr. IHSAN SAMI <4 _ _ 

'

. Bakteriyoloji L~~oratua~ı 
Umumi kan tahlilatı, frengı 

noktai nazanndan (Wasserman 
1 ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, bal-

ı 
t gam, cerahat, kazurat ve su tah

lilatr, Ültra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzarı. Kanda üre, şeker, 
Klorür, Kollesterin miktarlarının 

tayini, Divanyolu No. 189. •-==- _ .. Tel. 20901. :f?~ • 

Gündel: ;;::-=) 
T EL EO N {Yazı işleri: 24319. 

1 

1 
İdare işleri : 24310. 

TELGRAF: "TAN ,,lıtanbul 

Bir aylık 
3 .. 
6 .. 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiyeiçin Drşan için 

Lira K. Lira K. 
1 so 
4-
7 so 

14 -

iLAN 

8-
14 -
28 -

İlanlar için İlancılık Şirketlerine mü
racaat edilmelidir. 

Küçük ilaruar doğrudan do&'ruya 
idaremizce alınabilir. 

Küçük ilanların S satırhğı bir defalık 
30 kuruştur. S satırdan fazlası için sa• 
trr başına S kuruş alınır. Bir defadan 
fazla için yekundan %10 kuruş indirilir. 1 

\... ·--- ..J 
lunmuşlardır. 
Yardımcı üyeliğe yazılanlar 

şunlardır: 
Kuyumcu Bedros 15, antika

cı Halit 10, kuyumcu Zare, ku
yumcu Mesrop 10, antikacı Dik 
ran 10, kuyumcu İbrahim Tor
kume, Tatyos, Artin, Haçik 10 
ar lira, Hizar ve Keresteciler li
mi tet şirketi muhasibi Sadi 12, 
veznedar Nureddin 16,80, şoför 
Mustafa 16,80, ambar memuru 
Ali 14,40, doktor Fahfri Can 
12, amele başı Mustafa çavuş 
8,40, İş Bankası Üsküdar ajanı 
muamelat memuru Saffet 14,40 
gece bekçisi Haşim 12, odacı; 

İbrahim 9,60 lira vermişlerdir. ' 
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o 
Deniz 
Bayramı 
Kabotaj hakkmın Türk deniz 

cilerine geçişinin yıldönümüıı -
de. bütün Türk ulusu, deniz bay 
r~mı yaptr; deniz egemenliği
nı kutluladı: Türk limanlarında 
ve iç denizlerinde ancak Türk 
ba)~ra'ğ.ı dal~alana bilir. Türk bay 
ragı kı, tarıhtc, dünya denizleri 
nin eı:g.inlerinde gezmiştir, Ka
radenızın, Akdenizin, Hind ve 
Kızıl denizin zengin kıyılarına 
soysalhk ve bayındırlık getirmiş 
tir. Denizleri: haydutlardan,kor 
s~:ıtardan kurtararak, düzen ve 
g~ve~. kurmu~t':lr·J?üşünmeliyiz 
kı, Turk gemıcılerı, bir aralık 
Avrupanın şimal kıyılarına git~ 
rnişler, lsla.nda adasına çıkmış
lar, ve belkı kutba doğru yollan 
mışlardır ! ... 

Deniz, deniz!.. Karadeniz, 
Marmara, Eğe ve Akdeniz ile sa 
rı_Iı ~lkemizin can damarı: de -
nızdir. Yurdumuzun korunma -
s~. .. ekonomimizin gelişmesi, 
hutun acun ile ilgilerimiz (mü
n~sebct).' sözün kısası her şeyi -
mız denızlcrimize bağlıdır. 
, Denizcilik, en eski devirler -
denberi, Türklerin öz işidir. 
Türk tarihi baştan başa denize 
kavuşmak hareketile kısalanabi 
lir (hülasa edilebilir). 

İlk çağda (M. E. ikinci yüz 
Yil) Hiyungnu Türklerinin, Çin 
le yaptıkları bütün savaşların 
başlıca sebebi büyük Qkana (Ok 
yanus) çıkmak ve Türk soysallı 
ğını, Türk kültürünü bütün do
guya yayarak deniz güzeyinde 
,(sayesinde) gelişmek, deniz ve 
acun hegemenliğini ele gc~ir • 
mek idi. 

Asya ve A vrupada ulu bir im 
paratorluk kuran Türk bağatu
ru (bahadır) Atilla (M. S. dör
düncü asır) nın da amacı: Hep 
doğuya doğru giderek Bizanslı 
ları ve Romalıları ezmek ve böy 
lece bir ya11dan Akdenize öbür 
yandan Manş denizine ve Atlas 
P~aılsaseferi ve Salon al~~ 
vaş~ (me~dan muharebesi) hep 
denızlere ınmek için yapılan atı: 
lımla.r (hamleler) idi. 
. Tukyu ve Eftali t Türkleri 
<le batıya doğru giderken ayni 
vargı (maksat) ile hareket etti 
ler. Hindistana inen Türk kolu 
da Hint hazinelerile beraber de 
nizin bitmez tükenmez varlığına 
erişmek içindi. 

Jıaogollar, biribirini kovala -
yan ~uz dalgalar gibi ilerli _ 
yereR ACirıye..tik denizine kadar 
\'armamışlar ml)r.:1..~ 

.. Selçu~ . ve sonra Qsmanh 
Turklerının amacı da hep-UcniE, 
lerin egemenliği değil miydi? 
Türk Osmanlı tarihi, denizcili -
ğ_in en ünlü, en yüce menkibele 
rıle doludur. Türklerin bir ara -
lık hemen bütün dünyaya ege
n:en oldukları tarihte, Akdeniz 
b1~ Türk gölü haline gelmemiş 
mıydi? Denizcilik tarihimizin 

No.45 

YOSMA! 
1 Etem lzzet BENICE 

~01_1UŞmbalan, karşılıklı cekiş
me en on ~ş dakika sürdU. En 
sonunda Saım: 

.. - Bu beş Yüzlük bana. iki 
Yuz de arkad?ş için verirsin. 
Oda kapısını listüne kilitler ar
kadaşı: "bu~lar sabaha k~dar 
kalaca~lar,goz altındadırlar. Sa 
b~hleyın kara~ola götüreceğiz,, 
dıye k~p~~ 0 nüne bırakırım. 
Od dd~ hır ikı saat sonra gider .• 

e ı. 

Suat bunu istemedi. Korku
yordu. 

-: Şimdi hep beraber karako
la gıdıyonnuşuz .. gibi çıkarız. 
Sokakta ayrılırız.. Hem otelci 
de şüphelenmez, size de söz gel 
mez!. 
/ Diyordu. Selma: 

- Ben gece Yarısı nereye "I-
karım?. 3 

Dedi. Suat: 
- Sen Y.alnIZ lial. Ben ~ıka • 

z i L 
Uçak Hangarları 

Uçakçılık ilerledikçe, uçakla
rm sayısı çoğaldıkça, yeni yeni 
ihtiyaçlar baş gösteriyor ..• U -
çak yapmak kolay olmadığı ~~
bi, onu korumak da kolay degıl 
dir. Sayısı çoğaldıkça, uçakların 
korunması .zorlaşır. Bunun için 
de büyük, çok büyük hangarlar 
yapmak gerektir. Bu hangarla -
rın yapılışı, f cnni~ bir çok mese 
lelere dayanır. Bu çeşit hangar
lar, önce çok büyük ve geniş ol
malıdır ve dayanıklılık mesele
lerini gözönünden uzak tutma -
malıdır. Çünkü hangar'ın üst ta 
rafındaki bazı kısrmlarda ''kal -
dırma,, makineleri ve gezici köp 
rüler mevcuttur. Bunların her 
ikisi de, bakılacak veya tamir e
dilece'k ocakların yerini değiş -
tinnek için gerektir. 

Bu hangarlar betonam1eden 
yapılır. üç bölükten katınçtır. 

ünlü günlerinden sonra becerik 
siz padişahların beyinsiz vezir 
leriıı yok ettirdikleri donanma 
t..~naıa .... ~ı-- -.ıa diiiQl.riln....h:.---.d • ...,. 
cede kalmıştık!. Osmanlı padi
şahları batı tekniğini almakta 
geçiktiler. Kos koca Türk do -
nanma~ı acı felaketlere uğradı, 
ı:ıeşrutıyete kadar hem savaş 
fılomuz, hem de tecim filomuz 
g~lünç denecek bir halde idi. 
Lımanlarırnrzda her türlü ya _ 
hancı gemiler işlerdi. Türk va
pur~~luğu hunlarla yarışamazdı. 
lngılız, Fransrz, Alman, İta! -
yan, hatta Yunan vapurları bi
ze. kendi limanlarımızda y~lcu 
lu~ ettirirlerdi. Hele Abdülha -
mıt zamanında Sel~nik limanın 
da demirli yatan "Necmi Şev _ 
ket., zırhlısmr (!) yürek aczsile 
fhttırlarım Savaş .. ·· d k • gucun en Y.? sun <mahrum) bir kaç mil 
sura~e bu za'\i'allr gemi ile, ara 
sıra lımana gelen İngiliz donan 
masmm kocaman gemilerini ve 
başka hükumetlerin savaş gemi 
lerini karşılaştırdıkça, o zaman 
ki gençlerin, yesimizde11, utancı 

rım .• 
Cevabını verdi. Saim bir baş

ka önerr..t yaptı: 
- İkinizin de crlcinasına lü

zum yok. İsterse~iz ayrı ayn 
odalarda yatarsınız. 

Selma: 
- Bu iyi.. 
Dedi. 
Suat Saim'in gözü icine bakı-

yordu. Saim yine: .. 
- En iyisi böyle 
D 

. .. 
eyınce Suat: 

- Pek güzel ama kardeşim. 
Artık ben otelde rahat edemem. 

Dedi, ilave etti: 
- Selma kalsın .. ben gideyim. 

Bir motör bulursam doğru ls
tanbul'a giderim. Bulamazsam 
nasıl olsa çamlarda sabahı ede
rim .. 

Saiın: 
- Nasıl isterseniz öyle ya • 

pm .• 
Dedi, '--1lar da: 
- Güle güle. Yine görüşürüz. 

Artık dostuz. 
Dediler, ayrıldılar. Saim dı

şarı cıktığı vakit, arkadasma: 
- Hüvixet vesikalan v·arı Biz 

(Mürekkep) Bölükler yangın 
dıvarlarilc biribirinden ayrıl
mışlardır. 

Yeni yapılan bu hangarlar -
dan biri Fransanın Berre deniz 
üstündedir. Bunun önü 210 met
re uzunluğundadır. Ortadaki bö 
lük van bölüklerden biraz daha 
geniştir. Orta bölük 70 metre 
40 dır. Yandakiler 67 metredir. 
Derinlikleri 67 metredir. Han -
g·arın ölçümü 1700 murabba met 
redir. Kapılar, bizim bildiğimiz 
kapılar değildir. Bunlar, büyük 
demir levhalardan ibarettir ki, 
açılınca iki yandan dıvann içine 
girer .• Öteki kapılar gibi yol üs 
tünde yer tutmaz. 

Mekanik manevralar elektrik 
ile yapılır. Kapılar, bir elektrik 
düğmeye basarak açılır.' Her 
hangi bir kapı iki· dakika beş sa 
niyede açılır. 

nnzdan ağladığımızı hiç unut -
marn. . 

Meşrutiyette tekrar can1anan 
Ti;..ı, aen.i:ıeiliği genel savaş so 
nunda bir daha durakladı. An
cak: 

Lozan muahedesiledir ki, de 
nizlerimize kavuştuk. Tam er
kinliğimize kavuştuk. Şimdi de 
onun kutlu bayramını yapıyo • 
ruz. 

Bu ünlü, bu yüce varlrğı, genç 
!erimizin hakkile anlamaları ge 
rektir. Yirmi beş yıl öncecki acı 
nacak, bayağı (zelil), yürek sız 
latan durum ile bugünkü yük -
sek, sevindirici, ünlü hali karşı
laştırabile:nler, şimdiki ınuvaff~ 
kiyet ve mazhariyetin derecesı 
ni anlarlar. 

Deniz bayramı, Türkleriı1 en 
büyük bayramı olmalıdır; çil?
kü bu, ayni zamanda, tam erkın 
lik, özgürlük bayramıdır. Bizi, 
kendimize kavuşturari, alınlan
~rz! ~avaya kaldırtan, göğüsle
rınıızı sevinçle, kıvançla kabar
tan ulusal bir bayramdır. 

Yusuf Osman BüKULMEZ 

onları uyandırdık rahatsız et· 
tik, onlar da biznn'le alay ettiler, 
oyaladılar. · 

Dedi. Metrdotele de : 
- Çorbacrya esen. 1 şleri dü;:

gün tutuyor. Müşteriler iyi, gu~ 
.zel, temiz ama daha çok özenlı 
olun ha!. 

Divereli arkadasile sokağa 
cıktıİar. ~ 
~ Sokakta Saim arkadaşının. ko

lundan tuttu, kendine sıkı sıkıya 
çekti: 

- Azizim yiiz elli yukardan, 
100 beş numaradan, 25 doktor: 
dan, 30 üç numaradan, 10 yedı 
numaradan, 700 de fabrikatör. 
den. Voli buna derler. Ben hesa
bı şaşırdım. Sen say. 

Arkadaşı: 
- Ooh, ben sen söylerken ne 

olduğunu saydnn. Bin on beş 
lira. Beş yüz yedişer buçuk d?· 
şüyor. Yürü.. Simdi tüymenın 
çaresi. -

- Fakat, insanın gerçekten 
"zabıtai ahlakiye başmemttnı" 
olacağı geliyor. Amma para çr
kryor yaıhu .• 
~ :::: ."Zabıtai ahlakize baime • 

~H;'ğiln5 Söz un 

KIRK AL TiNCi LiSTE 

ı - Muvakkat - Süresiz, geçe 
g~n 
örnekler: ı - Kubada sık 
sık süresiz hükfunetler ku
rulur. 
2 -Bunlar geçeğen şeyler-
dir. 

z - Ratıp- Vaşak 
Rutubet - Yaşaklık 
Örnekler: 1 - Y aşak yer -
lerde oturamam 
Bahçede yaşaklık gittikçe 
artıyor. 

3 - Rütbe - Erece 
Örnek: Dostum yarbaylık 

erecesindedir. 
4 - Paye - Aşama 

Örnek: İnsan geçegen aşa
malarla değil, fikir düzeyi
nin yüksekliği ile öğünme
lidir. 

S - Saye - Güzey 
Örnek: Ancak sizin güze -
yinizde bu aşamaya erdim. 

Kurum lstanbuta goldi 
İstanbul, 2 A.A .- Türk Di

li Araştırma Kurumu Genel 
Sekreterliğinden: 

Türk Dili Araştınna Kunı M 

mu Genel Sekreterliği Bürosu 
ile Kılavuz Komişı_onu ve Ge • 
nel Merkez Kurulunun büyük 
kısmı İstanbula tasınınış v~ U
luğ Önderimizin yÜksek kayra
lariyle Dolmabahçe sarayında 
yerleşerek çalışmalarına başla
mıştır. 

Terim bölüklerine gönderilen 
karşılık listeleri ile derleme ve 
sentaks anketi fişleri eskisi gibi 
Ankara merkezine gönderilecek 
tir. Bunlar dışındaki yazıların 
Dolınabahçe sarayında Türk 
Dili Araştırma Kurumu Genel 
Sekreterliğine gönderilmesini 
dileriz. 

Bulmacalanmız öz türkçedir. Şek
limizin boş gözlerine ~ılıklarını yer 
le§tiriniz. Yedi gün arka .. kaya bu\· 
macamızı d<'fru çözillmü§ olarak gön
derenler araaıuda kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmaca.lan
mızı istediğiniz; gün çözmeğe başlaya
biJirainiz elverir ki yedi gün arka ar
kaya çözülmüş olsun. Karşıhklan "ls
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol· 
layınız. 

r 2' 3 4 s G ( s tJ ıu ı ı 
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SOLDAN SACA : 
l - Tevekkuf mahalli (9)ı 

2 - Bir meyva (4). 
3 - Musavvir, nakka§ (6). 
4-Yakmaktan emir (3). 
5-Mihrace (4). Tekdir (4)'. 

muru metelik almaz. Senin gi
bi kaşarlanmış dolandırıcı ol -
malt ki, böyle sew:lalıları soy
sun soğana çevirsin. 

- Ada otelleri de amma ka· 
lantorlarla doluymuş be ? .••• 

- Tabii oğ"lum. İstanbul un 
Parasr yaz geldi mi Adalar'da 
YCniyor .• 

- :Fakat bizdeki ne cesaret!. 
- Niye?. 
- Ya bir belalrsma çatsak. 
- Kim. Hangisi, bu budala.-

tarın karakola gitıneyi göze alır. 
Herif bir düşünüyor, dünyayı 
şaşırıyor. Ucunda kepazeHğb 
kepazeliği var. Arkasındaki ce
keti verir de yine karakola git
mez. 

- Fakat, günün birind~ bir 
de sahici polise çatarlar da pa
ra vermeğe kalkarlarsa 'lay baş
lanna gelene! .. 

- Aldırma .• 
- Şiındi ne yapacağız?. 
- Hemen tüymenin çaresi .. 
- Motör var mı acaba?. 
- Kayıkla bile olsa karşıya 

geçelim. • 
-- - Bı.u-adaki lfomiser a~ıkgöz-

Doğduğu 

Küçük Belma yavaşça ya
ı::ağ;ndan kalktı. yandaki kar -
yolada baba annesi uyuyordu. 
Onu uyandırmad~n oda~an çık
tı. Gecenin geç bır saatı.. .H~r 
yan uykuda .. Büyük bir sessızlık 
ortalığı kaplamış .. 

Küçük, çıplak ayakları ~ı.tm
şak halılarda ses vermıyor

du. Caddeye bakan odalardan 
birine girdi. Pencerenin önün -
deki koltuğun kenarına oturdu. 
Dzşarlara bakmaya başladı. Tek 
tek yanan sokak lambaları, bü -
yük çmarlarm yaprak gölgeleri 
ni yerlere sermiş.. Bu gölgeler 
~üçücük esinlerle titreşiyorlar:· 
Kaldırımlara yaprak gölgelerı
nin oynadığı bir oyun.. Belma, 
bu gece uyuyamamıştı.. Baba 
annesi durmadan büyük soluk -
lar alıyor, odanın içinde küçük 
bir çocuğu ürkütecek bir ses do
la§ıyordu .. Karanlıkta sesler bü 
yür, kulaklara korkunç olarak 
dolar .. Belmacık korkmuştu. 

Yaşlı baba annenin kabarıp 
inen göğüs ve solukları ona ür
permeler vermiş, odadan yavaş 
ça kaçmıştı .. Boş sokakların yal 
mzlığı bile ona sevimli geldi ... 
Bir elini çenesine dayamış tit-
reyen gölgelere bakıyor ve düşü 
nüyordu .• Babası sonra da an -
nesi gözlerine geldi .. İçinde a
teş bir sızı gezindi Belmacığm .• 
Nerdelerdi acaba? .. Babası evin 
de, annesi de evinde olacak her 
halde .. Fakat niçin baba, anne, 
evlat, ayrı evlerin, ayn odalarr
ıun, ayn yataklarında yatıyor -
lar •. Küçük kızın başında, bu çö 
zülmez düğümün karışrk ilmik
leri, kara bir kuvvet yığını gibi 
biribirlne karıştı.. Hayalinde 
(türkçedir) baba annesinin yeri
ne annesi, onun karyolası ya -
nmdakine de babasım yatırdı. 
Yüzleri gülerek uyuyorlar gö -
ründü gözlerine .. Belma kendi 

6- Hedef (4). Nota (2). 
7- Nota (2). Bıçak kılıfı (3). 
8- Nota (2). Seyrek değil (3). 

Nota (2). 
9-Vekil (5). Çalgılı lokanta (3). 
ıo- Pislik (3). icar (4). 

11 - Zevce (4). Kafanın önil (4). 
YUKARDAN AŞAGI : 

1-Yakında sergisi açılacak bir re
sim teşekkülü (6). Nota (2). 

2 - Nota (2). Bir hece' (2). 

dür. Sabahleyin enseler bizi, 
burada ne arıyorsunuz .. diye ... 

- Sabıka mı arıyorsun bizde? 
- Neyse sen şimdi onları bir 

tarafa bırak ta ,hem savuşalım, 
hem de şu paraları bölüşelim. 

- Ulan ne oldun, yangmdan 
mal mı kaçırıyorsun? ... 

- Yavrum sen gözden sür
meyi cekersin. Herifleri dolan -
dırdığın gibi benim beş yüz pa
peli de kıvırır gidersin. 

- Öyle ş . ~ olur mu he hiç? ... 
- E dünya bu. Her şey olur! 
- Kah .. kah .. kah!. 
- Yamansm be Cingöz!. 
- Ne sandın ya Marmara?. 
- r.:ıka .. , bu \ "i her vakit 

çrkmaz. Kırk yılda bir. 
- Beş on gün bize yeter .. 
Bunlar konuşa konuşa asfalt· 

tan karanlık sokaklara sapar -
ken Suat'le Selma da otel oda 
sında iki yüz voltluk bir elektrik 
çarpmasuıdan kurtulmuşlar gibi 
geniş soluk!ar : 'ıyor; 

- Amma büyük bela s~vaş • 
turduk. 

- Sabah olur olmaz ilk :va
P.Urla gidellıu, 

(TANI IN ÖYKÜSÜ 

Gün ••• 

kurduğu hayalle gülümsiyordu. 
Birden düşündü, yarın doğduğu 
gün .. 

Belki annesi o yabancı erke · 
ği bırakır, onlara tekrar gelir •• 
Bütünlük olmasa bile. her halde 
onu görmeğe biraz olsw1 gelir .• 
Annağanlar getirirdi.. Küçük 
Belma bunları düşünürken, uy~ 
kunun elleri yavaş yavaş gele -
rek gözlerini örttü. Başını kol -
tuğun yum şak kenarına ( türlf 
çedir) dayadL Uyudu .. 

•.. Sabah onu orada bulunca 
şaşırdılar. Soranlara: 

- Hic uykwn kaçtr. Geldim 
sokaklara baktım.. 

Gülüyordu. Çünkü babası gel 
miş, onu apartmanına götüre • 
cekti. Beraberce çıktılar. Kapı
nın önünde duran küçük gök 
boyalı otomobile atladılar .• Kı
sa. bir zaman sonra apartmana 
ulaştılar, süslü bir masa kurul
muş, pastalar, şekerler, biskü -
viler tabaklarla sıralanmıştı •• 
Belmanm yüreğinde bir vuruş 
annesini bekliyordu.. Saatler 
geçti.. O gelmedi.. Bir aralık 
babasına baktı: 

- Telefon edeyim mi anne. 
mc? •. 

- Sen 'bilirsin yavrum. 
Telefonun üstündeki sayıla • 

rı çevirirken soluğu duracak gi 
bi oluyordu. Annesinin sesi ku 
lağma doldu. 

- Ne istiyorsun kızım? 
Diyordu kadın .• Belma bir • 

denbire büyük bir yorgunluk 
duydu yüreğ·inde.. Demek ki, 
annesi onu doğurduğu günü bile 
unutmuştu .. Telefonu birdenbi
re kapadı. Koşarak babasmm 
göğsüne kapandı. Ağlıyordu: 

- Babacığım annem kızım 
da unutmuş .• 

Diyordu. Cahit UÇUK 

3- Meşher (5). Bir adet (3). 
4-Bir renk (4). 
5 - Bir orkestra (3). 
6-İnsan yiyen (6). Bir ku~ isml 

(4). 
7-Hücum (4). 
8- Nota (2).Deli (5).Bir be(e (2). 
9 - Büyük (3).Büyük bir adet (3.) 

10 - Bir meyva (3). Geni~ değil (3). 
11 - Bir rakam (3). Nota (2) Ekin 

biçmeg.! mahsus alet (4). 

- Ömrümde böyle şey başı· 
ma gelmedi! 

- Ya karakola düşseydik ne 
olacaktık? 

- Yedi yüz değil, bin yedi 
yüz de verirdim .. 

- Neyse ikimize de ge~miş 
olsun .• 

Diye karşılıklı dert yanıyor. 
biribirlerine söz veriyor, and içi
yorlardı: 

- Bir daha mı.. Allah gös· 
tenmesin. 

Hele Suat: 
- Vay canına. Evim, barkım 

ünüm, her şeyim 11fır olacaktı. 
Bir daha tövbe... Karımın dizi
nin dibinden ayrılmam .. 

Diyordu. Selma: 
- Sen öyle. Fakat, ya ben ne 

yapayım? Bu yüzden geçiniyo
rum. Etiıni sata sata kazanıyo· 
• tm. Mecburu .. 

Diyor, gözlerinden birer dam
!& yaş yanaklarına iniyor ve ir 
li içli mırrldaıuyordu: 

- Hiçbir gün istiyerek bir eı 
keğin koynun..ı. girmedim. Hcı 
\..Akit bir ödev 7apar gibi, hrı 

- .(Arkası var j 

/' 
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izmirde .. Uzüm Ve Buğday 
Fiyatlarının Son Durumu 
Şimdilik Gönle Ferah Ve.re-

cek Gibi Değildir 
[İZMİR HUSUS! MUHA BİRİMİZ BİLDİRİYOR] 

lki haEta evvel üzüm piyasasında mecburiyeti ortada mevcutken otu· 
görülen faaliyet geçen hafta kısmen za yakın ticarethanenin bir piyasa 
zail olmuş ve son hafta isinde ise iş- üzerinde ayni fiatla satış yapmak 
ler esaslı bir durgunluk ~östermiştir. istemeleri ve yapmaları imkansızlığı 
Durgunlukla beraber üzüm fiatların- da mevcut bulunmaktadır. 
da görülen düşkünlük de yeni malı- Bundan başka resmi ve umumi 
6ulün idrak zamanına a.z bir müddet istandardizasyonu yapılmamış bir 
kalmış olan }U sıralarda ehenınriy~tle maddenin mahalli ve keyfi tazyiklerı 
na.zan dikkate alrnmağa değer bir va- göze alınarak fiatlarrnın tayin edil-
ziytt arzetmektedir. mesi de hayli ga,rip bir meseledir. 

934 senesinde istihsal olunduğu İhracat evlerinden birinin mümes-
lıesap!anan 400 bin çuvala yakın çe- sili ile yaptığım bir mülakat netice· 
kirdeksiz üzüm mahsulünden henüz sinde anjadığıma göre kuru meyve 
~tok olarak elde bulunan miktarı ihracatçıları birliğinin tesbit eylediği 
10 • 15 bin çuval kadar cüz'i bir ye· fiatların yüksekliği dolayısiyle bun
kiin olarak hesaplanıyorsa da bu se- dan bir iki hafta evvel inkisaf eder 
ne rekoltesinin yüksekliği nanrı dik- gibi bir vaziyet göstermiş ol~n müs· 
kate alrndığı takdirde asgari 10 bin tehlik piyasalar bugün için tamamiy
çuval malın yeni rekolteye devri i§i· le duraklamıştir. 
tıin piyasa üzerinde icra eyliyeceği İzmir piyasasında görülen dur
tesirden şüphe etmemek imkansız - gunluk da mevsim sonu münasebeti
dır. le Avrupa ahcılarmm yeni mahsule 

Bu senenin yüksek tahmin edilen intizaren piyasalarmx fazla yükselt
rekoltcsine rağmen alivre satışJarın, mek istemelerinden ileri geldiği an
geçen seneki yekuna ulaşmış olnta - laşılmaktadır. 
ması da ayrıca nazarı di}\kate alınma- Bazı ihracatçıların birlik tarafıtJ.-
ğa değer bir keyfiyettir. dan tesbit edilmiş olan fiatlardan 

934 senesi çekirdtıksiz üzüm mah- aşağıya mal satmakta oldukları piya
•ufünün idrakinden evvel muhtelif samızda şayi olmuş ve bu haber di
piyasalara alivre suretiyle sattlmrş ğer ihracatçılar üzerinde mühim te
olan miktar asgari 80.000 çuval talı- sirler icra etmiştir. Bu haberin ta -
min edildiği halde bu sene rekolte- hakkuku halinde diğer tüccarın da 
şinden bu suretle satış yekünu bu ta- ucuza mal satanları takip edecekleri 
rihe kadar altmış bin çuvalı geçme- tabiidir. 
di~i kuvvetle tahmin edildiğine göre Bu takdirde de işin ergeç rekabet 
iki rekolte arasındaki büyük farka sahasına düşeceği tabii bulunduğun· 
ragmen bu sene alivrderinin azlığı dan bunun piyasamız üzerinde men
müstahsil ve tüccarı düşündürmeğe fi ve müstahsil aleyhine tesirler icra 
saik bir hal olarak kabul ediliyor. edeceği şüphesizdir. Bunun için ih -

Ge~en sene ı~mir ihracatçrları ta· racatçılar birliğinin tesbit eylemekte 
rafından (Kuru meyve ihracatçilar olduğu fiatların zemin ve zaman ile 
birliği) namiyle tesis edilmiş oian rakip memleket fiatlarma ne derece
birliğin bu sene mesaisine germi ve- ye kadar uygun olduğu cihetinin ala
rerek srk sık içtimalar yaptığr ve bu kadarlarca yakından takip edilmesi 
içtimalarda Avrupaya teklif edilecek muvafıktır. 
üzüm fiatıarını tesbit eylediği ve bu Buğday işlerine gelince 
birliğe dahil bulunan ihracatçıların 
müstehlik piyasalarda ayni fiat üze
rinden satış yaptıkları ve bu teşeb
büste de muvaffak olmakta bulun
dukları anlaşrlmakla beraber üzüm 
piyasasmın bugünkü vaziyeti bu bir
lik kararlannm ve birlikce tayin e -
dilmis ve edilmekte bulnumus olan 
fiatlann da netice itibariyle m~leket 
menafiine elzem olan neticeyi tevlit 
etmiyeceği anlaşılmaktadır. 

Müstehlik piyasalarda muhtelif 
memleket mahsullerinin müteaddit 
noktalardan ve müteaddit suretlerle 
rekabete maruz olan üzümlerimizin 
bir tek fiat üzerinden satılması imka
nı var mıdır? İşte evvelemirde teşri
hi icap eden nokta budur. 

Eski ve tanınmış büyük ticaretha
neler için tek fiatla satış keyfiyetin
de ameli bir favda ve maddi bir ka
zanç ümidi m~vcut ve muhakkak 
ise de orta halli ve küçük ticaretha
neler için iş bunun aksinedir. Çünkü 
nakdi ve itibari müstehlik piyasalar
da acenteleri, satış şubeleri olan 
\'e sistematik bir usul üzerinde 
yürüyen kuvvetli eski bir ticaretha
nenin ora piyasasına telkin eylemiş 
olduğu emniyet ve hüsnü teveccü
he müsteniden malına yirmi para. bir 
kuruş fazlasiyle talip bulduğu halde 
çok ve kuvvetli sermaye ile de olsa 
ise yeni başlamı~ olması hasebiyle 
firma ve markası henüz tanmmamıs 
bir ticaret evi için mesele böyle de: 
ğildir. Kaldı ki dahili rekabetten ma
ada harict rekabetlerle kar~tlaşmak 

No: 70 

Haziranın 11 nci gününe kadar 
normal bir şekilde bulunan buğday 
piyasasr bu tarihten itibaren yüksel
meğe ve piyasada mal bulunmamağa 
başlamıştır. 

Haziran 935 ayının birinci hafta-
sı içinde 3,80 - 4,30 kuruş arasında 
satışa arzedilen ·Uşak malları hazira
nın ikinci haftası nihayetlerinde S -
6,25 ve keza 4,35 - 4,40 kuru~ ara -
sın da satxlan yerli mallar da 5 - 5, 7 5 
kuruşa fırlamış ve Hatların yükseli
şine rağmen piyasada işler günden 
güne azalmıştır. 

İzmir borsasında haftalık satış ye
kunlan vasati hesapla 8 - 10 bin çu
val arasmda iken son iki hafta sa
tışları yekt1n itibariyle beş bin çuva
la baliğ olamamıştır. Şehrin ekmek 
ihtiyacı için vilayet ve belediye tara· 
fından tedbirler almmış olmakla be
raber ekmek fiatları günden güne 
yükselmektedir. 

A. Abidin Oktay 

Paris borsası 

Paris, 2 A.A. - 1 temmuz 
tarihli borsa durumu: 

Değerler borsası hala bekle
me devrindedir. Çok seyrek alış 
verisler arasında Fransız ulusal 
değerlerinin oldukça gerilemesi 
Fransız fondolarınm ve bu ara
da elektrik ve kömür değerleri
nin satışa çıkarılmasına sebep 

._I _K_I R ____ M_l_Z _I V_~_T ~_!_r ~-A H_L ] 

bir acı ile gördü, anladı ki Ju
lien'den, hiç olmazsa bir vakit 
ıiçin ayrılması, muhakkak lazım
dı. "Benden uzaklaşınca Julien 
yine o büyüklük tasarlarma, 
parası olmıyanlarm kurması 
pek tabiiğ olan o tasarlara yi-

ne düşecek. 
T a n r ı m ! b e n i s e z e n-

ginim t bahtiyarlığım için hiç 
bir faydası olmıyan bir zengin
lik! Beni unutacak. O güzel, se
vimli, sever de, sevilir de. Ah! 

yete ne hakknn var? Tanrı hak
yete na hakkını var? Tanrı hak
lı, ben günah yolundan dönmek 
meziyetini gösteremedim, o da 
benim aklımı elimden alıyor. 
Bol para ile Elisa'yı elde etmek 
elimde idi, bu çok kolay olur
du. Bir an olsun düşünmek zah
metine katlanmadım, bütün 
vaktimi aşkın uyand1rd1ğı cıl
gınca hulyalara sarfettim. İşte 

şimdi mahvoluyorum., , 
Julien blr şeye çok şaştr: Ma

dame de Renal onun gideceğini 
öğrenince hiçbir egoist itiraza 
kalkışmamıştı. Hiç şüphesiz 
ağlamamak için kendini zor tu
tuyordu. 

- Metin olmalıyız, dostum, 
dedi. 

Saçından bir tutam kesti. 
- Ben ne yapacağım, bilmi

yorum, dedi; ama bana söz ver, 
ben ölürsem çocuklarımı unut
mazsın, değil mi? Onların ya
nında da olsan, ontar<lan uzak
ta da olsan, namuslu, bilgili 
birer adam olmalarına calcs. 
Yeni bir devrim olursa biitü~ 
asilzadeler kılıçtan geçirilir; 
babalan, dam üzerinde ölciüri!
len o köylü iş; yüziinden, belki 
memleketten kalkar gider. ~en 
çocuklara göz kulak ol... \"er 
elini. Elveda, dostum! Artık bu 

BORSA 

2 Temmuz SALI 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 

"' .., -

20 Fransrz frangı 
20 Liret 
20 Belçika Frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 

20 Çek Kron 
Avusturya şilin 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
20 Ley 

20 Dinar 
Yen 
İsveç Kurol\ 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

Alrt 

615.-
123,-
166,-
202.-
81,-
23.-

813,-
81,-
98.-
21,50 
40,-
23,-
23.-
14.-
53,-
31,-
31,-

940.-
58,-

227,-

SatJt 

620,-
125,-
169,-
204,-
82,-
24.-

818,-
83,-

100.-
23,50 
42,-
24,50 
25,-
16,..-
55,-
33,-
32,-

941,-
59,-

229,-

ÇEKLER 

Paris üzerint 
tngiliz iraslı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çek~lovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İsveç kuronu 

EShAM 

Iı Bankası Mü. 
" ,, N. 
" " H. 

Anadolu 3 60 
Anadolu % 100 
Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - NektM 
Terkos 
Reji 
Aslan çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat değirmencilik T.A.Ş. 
Sark Değirmenleri 
Şark merkez: eczanesl 

Kapaı:tıf 

12,03 
619,75 

•,79,87.75 
9.62,45 
472,-

83.71,50 
2,43,28 

63,77,50 
1,16,93 

19,01,92 
4,22,69 
5,81.43 
l,97,40 
4,21.-
4 . .::ıt,40 

63,77,55 
34,96,33 

2.78,30 
10,98 

~,13,57 

90.-
9,50 
9,70 

25,80 
42,50 
16.-
28.25 
s.ı5 

16,-
2,60 

10,05 
58,-
14,
lı,-

8,50 
0,80 
4.60 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu 1 Kupon Kesik 

" lI " .. 
,, III ,. ,. 

Ergani 
fstikrazi dahili 

TAHViLAT 

28.10 
26,10 
26,70 
95.-
94,-

Rıhtun Kupon Kesik 10,25 
Anadolu I ve II 44,40 

II Kupon Kesik 45.-
Anadolu mümessil Kupon Kesik 45.10 

olmustur. 
ÖbÜr gruplar daha tutgun -

dur ve önemli ayrımlar göster -
miyorlar. 

Arsıulusal değerler Rio'nun 
ve Mining'in hafifçe tutulmala
rı üzerine daha iyi bir durum 
göstermektedirler. 

Pazara çıkarılan UrUnler 
Erzincan, 2 A.A. - Bugün 

yeni ürün pa,zara getirilmiş ve 
satılmıştır. Kuraklık ekinleri o 
kadar zararlandırmamıştır. 

saatler, bizim son saatlerimiz. 
Bu fedakarlıktan sonra umarım 
ki halk içinde de adımın temize 
çıkmasına çalışırım. 

J ulien, madame de Renal'in 
son derece yeise kapılacağını 
sanıyordu. Bu veda sözlerindeki 
sadelik icine dokundu. 

- Hayır. sizin bana böyle ve
da etmenize razı değilim. Gide
ceğim; benim gitmemi istiyor -
lar, siz de istiyorsunuz. Fakat 
üç gün geçmez, ben gece gelip 
sizi görürüm. 

Madame de Renal'in yaşama
sı değişti. Madem ki Julien gö
rüşmek çaresini kendiliğinden 
bulmuştu, demek ki onu gerçek
ten seviyordu: Deminki o daya
nılmaz elem, birdenbire ömrün
de duyduğu en büyük sevine 
hissine değişiverdi. Art1k gö
zünde her şey kolaylaştı. Dos
tunu tekrar göreceğinden emin 
olmak. bu son anların yürek 
parcalayıcıhğım gideriyordu. O 
dakikadan sonra madame de 
Renal'in çehresi gibi haline de 
bir as'illik. metinlik geldi; artık 
yakışık almaz hiçbir hareketi 

ASKERLiK YAZAN 
M. ŞEVKi 1 
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Yeni Tanklar Karada, Suda istikbal için 
Korkunç Vasıtalar Hükmüne G'iriyor 

Çabuk atesli ve modern tekniğe 
uygun silahların meydana getıraı.1tıc:~ 
ri kuvvetli müdafaa imkanları büyük 
harpte tankları meydana getirmiş, 
mevzilerde donup katılaşan ordulara. 
hareket imkanı vermişti. Harpten 
sonra bu alandaki ilerleyiş de asla 
durmuş değildir. Bir taraftan boyu
na ilerleme yapılırken öte yandan 
da tangm ve tank defi silfilıının kud
retleri, hangisinin alt olabileceği hak
kındaki imkanlar aramp durmakta
dır. Çünkü bugünkü tankla büyük 
harbin sonundaki tank arasında bir 
münasebet olmadığı gibi dünkü v~ 
bugünkü defi silahları arasında da 
farklar çok büyüktür. Bu münakaşa
lara rağmen aşağı yukarı şurası ta
ayyün etmiş gibidir ki; tayyareden 
sonn kara ordularında en mühim 
silah olarak meydana çıkan ve piya
denin taarruz kudretini mümkün ola
bit;cek derecede yükseltecek olan 
ycg:\ne sil!h tanktır. Mülitelif ordu
lardaki ıncvcutl.rrına göre· 1..tnfarı 
ba~lıca şu smiflara ayırmak · müm
kündür. 

1 - Çok hafif tanklar: (Keşif 
maksadiyle) 3 - S ton ağırlığındadır. 
2 - İnsan tarafından idare edilir. 
Hassas noktalardaki zırh kalınlığı 
6 • 10 milimetre .. En fazla sürati 30-
50 kilometre .. Üzerinde bir makineli 
tüfeği vardır. 

2 - Hafif tanklar: Piyade refa
kat tankı olarak inkişaf etmektedir. 
Ağırlığı 6 - 9 ton, 2 insan tarafından 
idare edilir, hassas noktalardaki zırh 
kalınlığı ıs - 20 milimetre, saatteki 
sürati 10 - 40 kilometre, silahı 1 ma
kinelitüfek veya top. 

3 - Orta tanklar: :Ağırlıkları 1 O -
25 ton, en az 3 insan tarafından kul· 
lanılır, hass"as yerlerindeki zırh ka
lınlığı 20 - 25 milimetre, silah en az 
bir makinelitüfek ı top. 

4 - Ağır tanklar: Ağırlıkları 30 • 
45 ton, 10 insan tarafından idare 
olunur, hassas noktalarındaki zırh 
kalınlığı 25 - 30 milimetre süratleri 
saatte 10 • 20 kilometre, silah en az 
bir top ve müteaddit makinelitüfek. 

5 - Çok süratli tanklar: Bunlar 
hazan tekerlek ve hazan tırtıl üze
rinde yürüyerek ve her şeyden fazla 
sürate ehemiyet vererek yapılmışlar-

olmadı. 
Arası çok geçmedi, M. de Re

nal eve döndü; son derece si
nirli i:di. İki ay önce aldığı im
zasız mektubdan da nihayet ka
rısına bahsetti. 

- Ben bunu gazinoya götü
rüp o V alenod alcağının yazıs1 
olduğunu herkese~ göstereceğim 
ben onu bir hiçten Verrieres'in 
en zengin adamlarından biri et
tim. Herkesin içinde bu alçaklı
ğını yüzüne vuracağım, sonra 
da onunla düello edeceğim. Ar
tık bu kadarı da çok oldu. 

Madaıne de Renal içinden: 
"Düello mu? Kocamın ölüp dul 
kalmam da kabil!,, dedi; fakat 
hemen: "Hayır, olmaz, diye 
düşündü, bu düellonun önüne 
geçmezsem, elimde olduğunu 
pek iyi bildiğim halde önüne 
geçmezsem, kocamı ben öldür
müş olurum.,, 

Madame de Renal hiçbir za
man kocasının boş gururunu ko
rumak için bu kadar dil dökme
mişti. Daha iki saat geçmeden 
onu, M. Valenod'ya her vakit
kinden daha çok dostluk göster· 

Kara, denizde yeni İcat tanklar 

dır ki başlıcası Amerikalıların (kris
t1) tipidir. Bunun sürati saatte 60 -
100 arasında tahmin olunmaktadır. 

Bunlardan başka bir de hem kara
da ve hem de nehirleri geçmek kabi
liyetinde olan anfibi tanklar varôır 
ki diğerlerinden b<:,şlıca farkları çok 
iyi kapan111ış ve arkalarında bir per
vaneyi haiz olmalarından ibarettir. 

Yeni tanklarda sürate fazla ehem
miyet verilmekle beraber zırh kahn
lxğı da arttırılmaktadır. Son zaman

larda yapılmış tanklarda yukardaki ka 
te~orilere göre zım kalınlığı en az 
20, 25. 30, 35 milimetre olarak sıra· 
]anmaktadır. Çok süratli tanklar he
men yalnız Amerikaya inhisar et-

mektedir. · 
Yeni tanklarda satıhlarm mümkün 

olduğu kadar iğriliğine fazla ehem• 
miyet verilmektedir. Bu suretle sek· 
me meselesi .. ehemmiyet kazanmak
tadrr. Maamafih · bu terakkiler ve ye
nilikler henüz nihayete ermediği 
için vasi mikyasta tank imalatı gö· 
riilmemektedir.. Daha ziyade tecrü· 
beye yarıyan muayyen miktardaki 
tiplerle ordular teslih edilmektedir, 
Bunlar varılabilecek azami hadlere 
çıktıktan ve bilhassa ~ rp tehlikesi 
fa.zlala§tıktan sonra büyük mikyasta 
imalat yapılacak v~ gelecek harpler· 
de mutlaka büyük mikyasta tank 
muharebelerine şahit olacağız. 

Kir~llk Büyük bina aranıyor 
Jstanbul Leyli· Trp talebe yurdu Müdürlüğünden: 
~· Ç1,;;iu.t;-ı~._.,..; D•.,,--~·~ ~ - 9-1---a ... ua.~.ı ... ı . ....... u..a- ... • 

(7 5) karyola konabilecek; bir kaç büyük salonu bulu
nan büyük bir konak Leyli Tıp Talebe Yurdu için kira-
lanacakdır. Bu şeraiti haiz konak sahihlerinin Çemberli
taş civarında Fuadpaşa türbesi karşısında Leyli Tıp Ta
lebe Yurdu Müdürlüğüne müracaat etmeleri. r(3644) 

4961 

Denizl i Vilayeti Daimi Encüme· 
ni·nden 

Denizli Memleket hastanesi Rontgen şubesi için ko· 
dak safeti markalı muhtelif eb'adda ( 130) düzüne fi. 
limle yine aynı markad~n yirmisi birinci, yirmisi de ikin 
c~ olmak üzere 40 kutu banyo satın aln:ımak · için mu
hammen bedeli olan 1056 lira üzerindert 10-7-935 çar
şamba gününe kadar açık eksiltmeye · konulmuşdur. 

Şartnamesi İstanbul ve İzmir ve Denizli Sıhhat Mü 
düriyetlerine gönderilmişdir. İstekli olanların teklifle· 
rini ihale gününden evvel DeP;zli Valiliğine gönderme· 
leri bildirilir. ( 3 640) 4960 

mesi, hatta Elisa'nın yeniden e
ve alınması lüzumuna kandırdı. 
Gerçi madame "de Renal'in, bü
tün bu felaketine sebeb olan o 
kızla tekrar karşılaşmağı göze 
alması, bir hayli cesaret işi idi. 
Fakat bu fikri Juilen öne sür
müştü. 

Nihayet M. de Renal kendisi 
icin en tatsız şey Julien'in, bü
tün Verrieres'in dedikoduları 
arasında kalkıp da M. Valenod
nun çocuklarına mürebbiliğe 
gitmesi olacağım düşündü; bu
nu kendisi bulmuştu ama doğ
rusu karısı da onu o yola götür
meğe uğraştı. Fakat bu M. de 
Renal'in kesesine çok dokunan 
bir işti; ki dilenciler paknnevi 
müdürünün teklifini kabul et
mek elbette ki Julien'in menfa
atine daha uygnndu. Halbuki M. 
de Renarin ünü, şerefi için la
zım olan da onun Besançon ve
ya Dijon'a gidip medreseye gir
mesi idi. Fakat Julien'i buna 
nasıl razı edebilirdi? Hem Juti
en razı olunca da oralarda nasıl 
geçinebilirdi? . 

Paraca fedakarlığa katla~a 

lüzumunun pek yakın olduğunu 
gören ·M. de Renal, karısından 
da daha kederli idi. Madame de 
Renal bu konusmadan sonra, 
hayattan bıkıp cİa bir mikdar 
stramoôium içivermiş bir gönlü 
büyük adamın durumunda idi; 
öyle bir adam adeta sadece zen
berek tamamile·boşanmamış ol
duğu için yaşar ve hayata hiç
bir ilişiklik göstermez. xıv ün
cü Louis ölürken: Benim kral
lığım zamanında... deyivermiş. 
İnsanı hayran eden bir söz. 

Ertesi sabah erkenden M. de 
Renal'e imzasız bir mektub gel
di. Bu iyice hakaret edici bir dil
le yazılmıştı. Onun halindeki 
bir adama uyabilecek en kaba 
sözler kullanılmıştı. Bunu şüp
hesiz ki M. de Renal'in emri 
altında bulunup da onu kıska· 
nan bir adam yazmıştı. Mektu .. 
bu okuyunca M. Valenod ile 
düello fikri M. de Renal'in yine 
aklına geldi. Az sonra düşündU
ğünü hemen icraya kalkınağı 

. . N.ATAÇ 
[Arkası var J 



3

•

7

•

935 ~~~~~~~~~~~T ~ ~=km=e~~=A~r~tı~~~, -~.R .. _~~~~~~~--.~~~.~~:.~:i~~.-~~~~~~ J 
Ucuzlamalı -

TÜRK FUTBOLÜNÜN HARiÇTE BÜYÜK ZAFERi 1 

Fener - Güneş oyuncuları Ro
manyanın en kuvvetli takıı:nını 
kendi topraklarında yendiler 1 
ve iki takım şu şekilde karşI 
karşıya yer aldı. 

Bizim taknn: 
Bedii 

Faruk Fazı) 
r Reşat Esat M. Reşat 
Fikret, Bambino, Rasih, Naci, 

Niyazi 
Bizim taknnm karşısmda yer 

alan. Ro1!1c~ taknnı ş_u şekilde 
teşkıl edılmışti: 

Kretiano 
Niyasko Dragomiresko 

Brandebura, Bravn, Petresku 
Mayor, Vaida, Koroni, Talurer, 

Krıstcsku 

Kadrosunu yazdığım 
b u R o m e n t a k ı m ı Ro
monyanın bu sene ikincisi o· 
lan C. A. O. takımını daha ge
çen hafta ı . O yenmişti. 

Bu suretle taknnm kredisi 
halk nazarında çok yükselmiş 
bulunuyordu. Kalecileri daha 
dün Sofyadan gelen ~~m~~
yanm milli taknn k~l~cısı .~dı. 
Bu vaziyette bir ekıpın Turk 
takımını yeneceği kati bir tah· 
min halinde ileri sürülüyordu. 
Hatta bu sabahki Romen ga
zeteleri taknnlannın galibi
yetine o kadar güven besliyor
lardı ki, onun Türk takımı ile 
yapacğı maçı, atraksiyon, ek.
zibisyon gibi kelimelerle vodvil 
ilan eder gibi halka bildiriyor • 
lardı. Bu neşriyat, Türk takımı
nın, Türk futbolünün ne olduğu 
nu bilmediğini g;lsteren bir mu
hite karsı oyuncularımıza agır 
vazife terettüp ettiğini bize da
ha iyi hissettirdi. Fazla olarak 
Romen taknnı C. A. O. yu yen
diği kadroya üç Macar oyuncu. 
su ilave etmek suretile bize kar
şı takviye edilmiş bir çerçev-e ile 
de çıkıyorlardı. Bu üç Macar li
sans dolayısilc lik maçlarında 
oynatamadıkları şu oyuncular -
dr: 

Yaida - Koroni - Petresku 

• 
Taknnlar sa.harım ortasına 

geldikten sonra, para atıldı, pa
rayı kazandık ve onları, güneş 
altına aldık. 

Hakemin düdüğü çaldı ve 
günlerdenberi o kadar heyecan
la beklediğimiz maç nihayet 
başladı. 

İlk hücumu Romenler yaptı
lar. Esat kalemize doğru akan 
Romen muhacimlerinin ayağın
dan topu kaptı ve uzun bir pas
la s~ğ açığnnıza yolladı. 

Boyl;ce başlayan maçın ilk 
o!?' dakıka zarfındaki seyrini gö 
runce, futbolcularınuzm isteni
len . o~unu çrkaramadıklan far
kedı~dı. ~ahaya, ahaliye ve yük
lendıklen ınesuliyete biraz ya
dırgam?.'? ~~rünen oyuncular, a
ralarında ıyı anıaşamamağa baş 
ladtlar. İstediğimiz ve oynama
ğı ümit ettiğimiz muhtemel o -
yunun Y~rısını. çıkaramıyorduk. 
Buna ragmen, ıki takımın umu
mi vaziyeti ölçüldüğü vakit, ha
kim olduğumuzu farketmemek 
kabil de~ildi. Oyun yirmi beşin
ci dakikaya kadar bu suretle 
devam etti ve Yirmi beşinci da
kikada Romanyalılara kor -
nerden bir gol kazandırdı. 

Denilebilir ki, taknnımız bu 
golden sonra daha ziyade açıldı 
ve manevi kudrette Ustün gel • 
nıeğe başlayarak hatlar ahengi
ni buldu_. ~an~manmı venneğe 
ve kendını g?stenneğe başladı. 

Artık, ferdı top sürüşlerinde 
"e kısa paslaşmalarda, Türk o
Yllnculan faikiyeti alarak oyna
mağa başlamışlardı. 

. Romanyalılar, Romanyalr se
rırcilcrle dolan tn"bünler, artik -

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

Futbolcularımızın dün büyü~ muvallaliıyet kazanaıkla11 
. Bükreşten bır manzara 

denebilirdi ki, yalmz bizim hü- golü topu havalandırmak yü -
cumlamnızı alkışeyorlardL zünden kaÇırdL Bu gol olsaydı, 

Birinci devre bu suretle O - 1 Romanya takıminm vaziyeti İs
bitti. Mağlup olarak sahadan tanbulda yendiğimiz. son ~kım· 

ktık. larm vaziyeti olacak, yanı ~a-çı 'k' • d men taknnı büyük gol farkıle 
1 ıncı evre paniğe uğ-rayacaktı. Çü~kü o fır 

İkinci haftayında küçük bir f sat kaçtıktan sonra dahı, on da
değişiklik oldu. Nacinin yerine kika kadar Romany~lılann aya
Şaban geçti. ğına hiç top vermedık ve pek 

k b. h .. _ güzel oynamağa başladık •. 
Bu devreye çok sı r. ır u İkinci haftaymm yirmincı da-

cuml~ başlay~ muhacım hattı- kikasma kadar, bu hakim oyu
mız, ılerlem~g~ başla~ı. 

1 
numuzun bütün şekillerinde Ro 

Daha beşıncı d!1kıkad~ 5~. • manyalı seyirciler tarafından şid 
a~ık Fikret, fevkalade hır su- detle alkışlanıyorduk.Etrafınıız
ruşle haf hattını ve bek hatt~n! da. "Türkler fevkalade iyi top 
atlattıktan sonra Romen Mıllı .. · .. lar harikulade şüt çe~ 

k k 1 . . karşrsmda suruyor ' 
ta rmın~ a _ecısı .. kiyorlar!,, sözleri işitiliyordu. 
kapah hır zavıyede yana duş • y· · ·k· · dakikada Rasihe

1 .. B'· l b' . tt l ap- ırmı ı ıncı 
tti. oy e ~- vazıye e go_ y Şabandan gelen bir. tOP-U kesme-
~ak, yapabılmek muhal hır Ş~Y: -e çıkan üç Romen müdafii kar 
dı. Fazla o1arak Romen Mıllı g d R ·h çok ustalıklı bir 
takımı kalecisi Türk takımının şı~m ~ ası· yeti biraz serbest -
en seyyal oyuncusu ile karşı kar ~t a~ış a _vazımuvaffak oldu ve 

1 şıya kalmış olduğunu görünce, e~ltlı,;mekgme kalecisinin üst dire-1.. · b'l - . . . b mı ı ta ı go un gıre ı ccegı zavıyeyı u -· . 
1 

n top ikinci defa 
sefer büsbütün ve adamakılb ~ı:m~~ ra~esine g'irdi. 
kapadı. Bu galibiyet vaziyetinden son 

Fakat kimsenin beklemediği a bütün oyuncularımız en gü-
ve _ümit e°?ediği bu. .vaziyete ~el oyunlarını oynamağa başla
ra~me~~ Fı1?'et kalecı~ın .?ulun- dılar ve mütemadiyen alkışlan-
d~gu ko~enın tam. aksı ~oşe.~en ddar. . . .., .. 
gobek hızasında gıden hır şutlc Nihayet hakem düdugu çaldı 
f~vkalade bir gol yaptı. On se- ve Romen topraklarında yapt~ı 
kız metreden Romen ka- mız ilk maç 2 _ ı Fener- Ou
lesin~ atrlan ~u. g?l, ~almz ~?'" neş muhtelitinin galebesile ve 
pa ~ksek .ha~ımı~etın degıl, oyun üstünlüğü ile bitti. 
zekanın da ınkar edilmez bir te- • 
zahürü idi. O kadar ki, Romen-

1 
mediği 

ler bu T ürk golünü fevkalade al Romen taknnı beke .. 'd' 
kışladılar ve oyuncularımız Fik- bu neticeden şaşırmış gıbı 1 1• 

rctin boynuna sarılarak arka- Oyuncularımız sahadan çrknta
daşlarım kucaklamaktan kendi- dan, kendilerini bir çok alkışla
lerini alamadılar. mış olan ve bu suretle Romen· 

Bu golden sonra takım iyiden lerin spor kadri ~ilir ?,ir ulus ?~i 
iyiye şahlandı ve muhacimler duklarnun e.? guzel"ornekler~ 1,, İstanbulda ara sıra çrkardıklan v~ren halkı uç defa şa, şa, ~cu 
en güzel oyunların safhalarını dıye alkışladılar ve halk oyu 

1 "Y T" k takı -Romen sahasında Romen seyir- arnnıza: aşasm ur . 
' ·k b 1 ·ı verdı cilere tattırmağa başlayarak, mı,, mu a e esı e cevap ilk 

Romen kalesini abluka ettiler Taknn memul oyununu 
Bu golden bir dakika sonra ·i- haftaymda oynct.?1amakl~ ~ra: 

d' R · · ~ . her, maçın heyetı umumıyesın. ı. asıhı~ ayagma eşsız, de Türk futbolünün ferdi faikı-
'hul~az hır fxrsat geçti .. Etra- yetini isbat etmiş oldu ve R.o
fı, onu açık, demarke vazıyette, manyalrlara çok zevkli, teknık 
kaleve altı metre mesafede topu bir oyun seyrettirdi. J 
yakalayan Rasih, muhakkak bir Eşref ŞEF K 

Yusuf Ziyanrn Gazetemize söyledikleri 

Dünkü Türk- Romen Maçı
m n Futbolden Anlayan Bir 

Gözle Tahlili 
[Fener - Güneş m~hteliti ile 1 - "Maçı O.N.E.F. sahas~?d~ 

beraber Bükreşe gitmış olan ve oynadık. Venüsün nizamsız olçu 
her futbolcünün futbol işlerin- lü, dar sahasında oynamayı ka
deki büyük ihtisas-ru ve bilhas- bul etmedik. O.N.E.F.'in sahası 
sa görüş kuvvetini pek iyi bildi- çimen olduğu halde, nizami oldu 
ği eski futbol federasyonu reisi ğu için kabul ettik ve çimeııde 
Yusuf Ziya, dün Biikreş saha - yadırgadık. Bıma rağmen diye
smda seyrettiği bu maçtan son- bilirim ki, Romenlere bir ibret 
ra, t elefonla ricamız üzerine, dersi verdik. Çünkü onlar bu • 
çok şayanı dikkat olan intibala- günkü gazetelerinde bizim takı
rnu: bize §öyle anlattı :] ınımızla yapacakları maçı at· 

. [Baş tarafı ı incideJ Fransa da Serseri Çocukları 
~:ı~a~!~2~:~·. ~~:ak~~C:bit Nasıl yola Getiriyorlar? 
evvelki gün 770 kunıştan satr-
lan ekstra ekstra unların çuvalı -·· 1 
630 kuttışa inmiş, 725 ten sal -
tılan birinci unlar ise en .. fa~ a 
700 kuruştan muamele gonn §· 

tür. · 
Bu ani sukut satışlara tesır 

etmekte gecikmemiştir. Dün A: 
nadoludan ve limanlardan şehn 
mize, 507 ton buğday, 26 ton un 
gelmiştir. Piyasa~m t~amen 
normal duruma gınnesı dolayı
sile, Ziraat Bankası s_at~şlara 
girmeğe lüzum g~rmeınıştır. .. 
Buğday ve un fıyatlarında go 

rülen son düşüşlerden s~nra, ek j 
mek narhmm indirilmesı .art~k 
kati bir zaruret haline gırmış 

bulunmaktadır. Çünkü bekle~ -
nen tenezzül buğdayda oldug? 
kadar un fiyatlarında da k.endı
ni göstermiş bir ~aç gün içinde 
bir liraya yakın hır suku~ kay -
dedilmiştir. Nark komısyon~, 
buğday fiyatlarının una tesır 
etmesini beklediği için son top
lantısında ekmek fiyatlarını de 
ğiştinnemişti. Dünkü durum ~u 
intizar devresini de beklemege 
lüzum bırakmıyacak kadar de -
ğişmiştir. 

Belediyenin, yarından itiba -
ren tatbik edilmek üzere, narhı 
bugün değiştirmesi muhtemel -
dir. 

Kanada'da bir çarpışma 
Regina, 2 A.A. - Polis ile 

3000 grevci arasındaki_ ç.arpış -
matla yaralananlar ellıyı bul -
maktadır. Bir ölü vardır. Grev
ciler İngiliz Kolombi_Y~s~.dan 
gelmekte ve istediklerını hukU
mete bildirmek için Ottawaya 
gitmekte idiler. 

Hükilmet grevcilerin delege
lerini kabul etmiş ve bunların 
yol paralarını vermi~tir. Ancak 
grevcilerin çoğu Regınada alıko 
nulmuştur. 

raksiyon, ekzibisyon, divert~s
man gibi sıkı ~ir ~aç:n ve bıl
hassa sporun cıddıyetıne uymı
yan hafif tabirlerle karşıladılar. 

Bizim takım İstanbulda son 
zamanlarda gördüğümüz iyi o
yunlarının yüzde ellisini göster
memekle beraber, ikinci haf
taymda klas futbolü oynadrğmı 
gösterdi. Fazla dribling yaptık
ları için yorulacaklarmdan kor
kuyord~m. Halbuki yorulmadı
lal'. Maçın sonuna kadar, hatta 
açılarak oynadılar. Bu, ikinci 
maç için bana timi t veriyo~. ~u
na rağmen ikinci maçta drıblıng 
yaptırtmıyacağnn. 

Romanyanın, daha geçen pa
zar günü ikincisini yenerek, kre 
disi yükselmiş bir taknnım 3 Ma 
carla takviye edildiği .halde ye!1 
me.miz çok iyi oldu. Bılhas~a ~ı
rinci devreyi O - 1 aleyhımıze 
bitirip te, ikinci devrede topaı: • 
lanınamız takımımızın manevı
Yatı baknnmdan çok ümit veri
cidir. Ecnebi toprakta bu topar
lanma mühimdir. 

lialkm cok centilmen davran 
dığrnı sevinçle kaydetm:I!fi1:1. 
Roınen seyirciler gösterdıgımız 
futboldan memnuniyetlerini de
vamlı; alkışlarile izhar ettiler. 

Bir an oldu ki, sahaya tama
men hakimdik. Eö-er bu maç İs
tanbulda yapılsaybdr, diyebilirim 
ki Romenleri kuvvetli olmaları
na rağmen 6 - O kaza?abili_rdik. 

RomenJer Macar sıstemı oy
nuyorlar. Yani efficace, müessir 
olaınıyorlar. 

yaptıkları golde kalecimizin 
büyük hatası vardır. Topu tuta
bilirdi. 

En iyi oynayan oyuncu olarak 
Fikreti gösterebilirim. Fikret 
ve Faruk fevkalade oynadılar. 
Esat iyi oynadı, yalmz çok 
dribling yaptı. Yan haf bekler
den memnunum. Fazılın bir iki 
hatası bize pahalıya mal olabi
lirdi. 

İkinci maçı yine O.N.E.F. sta 
dında oynayacağız. Romenler 
bizi gayri nizami Venüs saha-
sında oynatmak istiyorlar. 
Eğer arsıulusal federasyon ta
limatnamesi şartlarına uymıyan 
bu sahada oyna tınak istemekte 
ısrar ederlerse, ikinci maçı yap
tınnıY.acağun.,, , 

p; 

ı _ Parisin dış bulvarlarından birinde uyuya kalmrş bir serseri 
ocuk polis tarafından tevkif ediliyor. .. ,.. . . il 

'= 2 _ Adliye sarayında küçük •-tıkwnet otorıtesı e 
ilk teması: isticvap. 

huzurunda: Solda -:- Küçük serseri jan.~a.~~-
3 - Ma~keme d Onde _ Genç hır kadın avukat kuçugun 

~dncfzaretı altın ~· Sağda _ Küçüklere muavenet için hayır 
mu .a aası~ı yapar en. safahatını: dinliyorlar. 
ce~ıyetlerı ~zası mahkb~mke .. ük' zındandaki höcresinde ha~, ·-ıda 4 - Tevkif olunan ır uç 
.,.erilecek kararı beklerken. 

1 

S - P'resnes hapishanesine tıkıldığı g~l? _küçük serseri doktor 
tarafından ince bir sıhhi muayeneden geçırılıyor. 

'Almanyada askere alman a.ceml ne/erlerin srhhi 
muayneleri yapılırken 

Avrupa Sulhu Tehlikede 
[Baş tarafı 1 incide] 

ğildir. Bu yeni metod üç devletin, e
şit şartlarla ve başka hükU?l.etlerle 
özgür olarak görü§mek yetgı~ıy~~~b~ 
meselelerin kotarılmasına el bırligı ~
le çalışmalarım mümkün kılacak bır 
metod olacaktır. 

ltaıya • Habeş ihtillfı 
İtalya • Habe§ anlaşmazlığına ge

lince, Eden, İngiliz metoı;Uarıı:up be~
cil olmadığı gibi, İngilterenın Afrı
kadaki ısığlariyle de ilgili bulu~~adı7 
ğınr ve fakat uluslar sosyetesı uyesı 
srfatı ile bu metotlan kullanmakta ol. 
duğunu Muıssoliniye anlatmıştır. 

İngiltere hükumeti Cenevre kur~
munun geleceğini geni§ ölçü de ~ehh
keye düşilr~bilecek olan hadiseler 
karşısında ilgisiz bir durum takma· 
maz. 

Onun içindir ki. İtalya-Habeş a.n· 
laşmazhğım büsbütün ıs~nuna e~dır
mek amaciyle, Eden, İngı~!er.~ hU~u· 
metinin, kendi Somali somurgesın-
den Habeşistan'a, denize doğru yol 
verecek bir toprak §eri.dini bağışla
mağa hazır bulunduğu Muesoliniye 
bildirm;;tir. 

Bu önergenin amacı, Habeşistan'rn 
İtalyaya bir takım ekonomik ve top
rak imtiyazları vermesini kolaylat
makdr. 

İngiliz hük(ımeti bu uzlaşı;na yolu
na karşılık hiç bir gey istemıyor, an
cak İtalyayı bu suretle ge~ecek. t~~
raklar üzerinden kendi kabılelen ıçın 
geçid hakkı dileyordu. 

Mussolini bu önergeye. her neden
se, yanaşmak istememiştir. 

Gazetelerin müdafaası 
Londra, 2 A.A. - Bu sabahki Ingi 

liz gazeteleri, Edenin sayla~Jar kuru
lundaki diyevini ıtzun uzun ıncelcmek 
tedirler. 

Manchester Guardian diyor ki: 
Edenin önergesinin M ussolini tara

fından rddcdildiği §u mada Ita.lyan 

sefine diyebiliriz ki: 
• Büyük devletler, Habeiistana karşr 
~iddet gösterilmesl.ııi onamaktan baş • 
ka bunıı yapmakta cJ;erinden gelıne.3 
Ç~kü böyle bfr hareket, Cenevr_e p~k 
tının ve genel güvenlik prensıbının 
açıkça ayaklar altına alınması demek 
olacaktır. 

Times, Italyan siyasasının, bir ta • 
raftan Habeşistan, diğer ta~aftan 
Fransa ve Ingiltere ile imza ettiği ay• 
n andlaşmalar uygun olmadığını yaz• 
maktadzr. 

"Deyli Telgraf" gazetesi, Ingiltere• 
nin, Uluslar sosyetesinin ge!ecek ?u• 
rumu üzerinde derin bir etkı • tesır • 
yapabilecek hadiseler karşısında se • 
yirci kalmıyacağını >:'azmaktadır. 

İngiltere hiikumetı 1923 rılınd_a Ha 
beşistamn Uluslar sosyetesıne. gırm~
mesine çalışmıştı. Fakat o vakıt bu ut 
kenin, kabulünü ön~rgeleyen Fransa· 
ya, ltalya hükumetı de arka olmU§• 

tu. bük' ~ • H b . t Şimdi Italya umeti, a eşıs a• 
nın Ulu~lar sosyetesine üye olacak ka 
dar soysal bulunmadığını ileri sür ... 
mekte ve Habe§ hükumetine, Uluslar 
sosyetesi üyelerinden biri sıfatiyle mu 
amele yapılmakta devam edildiği ta~· 
dirde, kendisinin bu kurumdan çekı· 
Jeceğini bildirmektedir. Mesele gayet 
fena bir çıkmaza girmiştir. Bugün i • 
çin en önemli şey, Fransanrn bu İ§tC
ki durumunu öğrenmektir. 

Fransa hükümeti, son zamanlarda, 
Dış işleri siyasasının Uluslar sosyete• 
sine dayandığını ve selametin ancak 
Cenevrede olduğunu yiiz kere tekrar 
etmiştir. 

Barışçıl bir kotarma yolu elde et• 
mek için tek umud iki _büy~ik bat~ d_e_~ 
Jeti arasında kuvvetlı bır el bırlıgı 
yapmaktır. Bir harp, Uluslar sosyete• 
sini temellerine kadar sarsacak ve biı• 
yük devletler arasındaki birge yöne. 
yi .(mü§terek ceP,hc) yıkmı~ olacaktır• 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
ITAL YA • HABEŞ IHTILAFI 

Mesele Çıkmaza Girdi 

Habeş imparatoru 
'.Amerikan Hearst gazetelerinden: 
Mussolini, Eden'e .ıtalyanm Habe· 

§iıtanda takip ettiği ıiyaaeti gu ıuret· 
le izah etmiştir: 

1 - İtalya Hab~2istanda Franu • 
nm Faata ve lngiltcrenin Mıaırda el· 
de ettiği himayeye muadil bir himaye 
elde etmek istiyor. Bu himaye Habc· 
§İıtanm iç hakimiyetine asla halel ver 
miyeccktir. 

2 - ltalyan muhacirleri memleke· 
tin ıeliımetine lgtirak etmek için Ha· 
bepıtana kabul edilmelidir. 

3 - Habefistan Italyaya ban m&• 
denler ve bilhassa ltalyanın çok müh 
taç olduğu kereate temin etmelidir. 

4 - ltalyanın Masua ve Mogacliaki 
biribirine bağlayan bir demiryolu yap 
masına mUaaade edilmelidir. 

S - ltalyan Eritre ve Somali mila· 
temlekeıi öyle bir tekilde genifletile
cektir ki Habe§iatanda bundan tama· 
men istifade edecektir. 

Musaolini, Edene Uluslar kurumun 
dan bahuderken Uluslar kurumunun 
ltalya için Habcşistana bir mikdar 
muhacir göndermek hakkını tanıdığı· 
nı aöyliyerek demiıtir ki: 

- Ben bu tekilde uluılar kurumi
le birlikte çalışmağa hazırm. Hatta 
Uluslar kurumu askerinin, ltalyan as• 
kerile beraber Habeıistanda beraber 
çalıtmalarını da kabul ederim. Fakat 
ecnebi diplomatların ltalyanlara tel • 
kmatta bulunmalarını aıla ve hiç bir 
zman kabul etmiyeceğim.,. 

Musaolini bun<. 1 ba;ka ltalyanm 
istekleri llarlfla e .. : edildiii takdirde 
menleyi Habe!İStan ve Uluslar kuru
mile mUAkereye giri~ebildiğini, aksi 
takdirde, ltalyan askerinin, Italyanm 
Uluslar kurumundan çekilmesini mü· 
teakıp harekete hazır olduğunu söy· 
lemiıtir. 

Daily Telegra.ph'dan: 
Eden'in Roma aeyahati çok aarih o

lan iki tesir husule getirmi§tir: Bun· 
lardan birincisi M ussolini şimdilik an 
cak askeri bir zaferle elde edilecek 
bir ıureti tesviye karfı&ttda bulun • 
mak istememesini, digeri de Mı.aaoll
ninin pyet Uh1~1ar kurumu maksadı· 
na karşı geldiii takdirde ltalyayı u. 
luılar kurumundan çekmek kararını 
vermiı olmasıdır. lngiltere Mussolini
ye Habe§istandaki emellerini tatmin 
için Ogaden taraflarında müstemle • 
kelerini ıenifletmeği ve Habetiatarun 
§imalinde bir hudud tashihi yapmajı 
teklif etmiıtir. 
Amerikarım prkındaki ilk milıtem 

lekeyi bir!~ttlnnek hususunda Muı • 
aolininin bcalediği ar.ıuyu yerine ce
tirmek için Habet imperatonı. İtalya• 
ıım emellerini terviç için, ltaıya. Fran 
aa ve lngiltereden mürekkep bir kon
feransa ittirak etmeği kabul etmiıti. 
Fakat imaprator , .:.!ruz bir noktada 

No. 72 

Bürha.n CAHIT 
aile gibi yaşıyan insanlar ara· 
smda bugüne kadar yüz kızartı .. 
cı bir hi.dise g~memiştif. Fa
ıc.t kann buraya geldikten son
ra bu bakir topraklar bile arka
daş kanı ile kızarmıştır. 

Muhtar Arif sapsan olmuş
tu. 

Turgudun madeni sesi onun 
başına erimiş bir bronz aprhfı 
ile dökülüyordu. 

Nefesi kesiliyordu. 
Patron devam etti: 
- Bazı kadınlar erkeklerin 

bayati üzerinde, mesleki üzerin
de yıkıcı tesirler yaparlar. is
tanbulda ihsas ettiğim fikri bu· 
rada artık açıkça söylemek li
zundır. Senin bütün mesleğini, 
şerefini ve hayatını altüst eden, 
lekeliyen karındır. 

Muhtar Arifin gözleri şim
'ekleniyordu. 

tstanbulda olduğu gibi Nad· 

anlapmamazlrk eseri gösterdi: Habc
şistanm siya::ıl istiklalinden vuge$· 
meıine asla razı olmuyordu. 

lngiltere, ltalyaya karıı bu mühim 
fedakarlığı temin edebilmek için So
malinin bir kısmını denize dofru uza 
nan bir Habeş koridoru teklinde ve 
taviz makamında Habe1istana verme 
ğe mütemayil idi. Fakat bu teklitter, 
M uıaolini tarafından müzakereye e • 
aaı olacak bir mahiyette telakki edil· 
mcmittir. Binaenaleyh mesele tam bir 
çılcmau ginnİt demektir. Ve Avru
pada yaptılı tesir ati için pek az ümit 
vericidir. 

Daily Herald'dan: 
Bu gailenin bertaraf edilmeaine ar

tık imkan kalmamı9tır. Ya Mu110Jini· 
yi Habetistanda istediğini yapmakta 
ıerbest bırakmalı veyahud eğer ltal • 
ya aavap müracaat ettiği takdirde 
Uluslar kurumu paktında mevcut mil 
eyyedelerin tatbik edileceğine dair te 
minat verilmelidir. ltalyayı serbest 
bırakmak siyasasının kabulü Uluılar 
kurumu paktının temelini tqkil eden 
taahhütlerinden vazgeçmek demek 
olacaktır ki bu da milfterek emniyet 

MUSSOL!Nl 
için bir ilet tellkld edilen Ulualar 
kurumunun sonu olacaktır. 

News Chronicle'den: 
Habet imparatoru şu beyanatta bu 

lunmuştur: 

- Harbin önüne geçmek için bil· 
:yilk devletlere ve Uluslar kurumuna 
daima itimadım •ardır. ltalya 'biç bir 
~ ekonomik .eya toprak terki 
hususunda Habeşistandan bir imtiyaz 
istememiştir. Habeşistan hususi efha· 
aa veya 101yetelere ekonomik imtiyu 
1ar verebWr. Fakat bunlan hiç bir •a· 
man hUkQmetlere veremez. 

ltalyanlar, Habqiatanda fimdiye 
kadar oldufu cibl, bundan aonra da 
diğ:r ecnebilerin ıördükleri muame • 
lenin aynini göreceklerdir . ., 

Eğer h~-r- ı. "lana iı ·'arator aske
rinin bapnda bulunacalctır. Yanında 

Habetiıtan ba1pap:ı.3. ıı taııdığı ve 
Musevilerin evamiri aıereyi sakladıiz 
sandık bulunacaktır. 

Daily Eıcpress'den: 
Bazı gazetelerin verdikleri haber· 

lere göre lngiltere hükUınetinin oto
riteıile hareket eden Eden Habqiata• 
nın ltalya aleyhine yapaeatı fedakir· 
lıklara mukabil. Habefittana lngillz 
ıomaliainin bir parçaamı venııeği tek· 
lif etmittir. Fakat bunun neticeli ne 
olacaktır?. Bu teklif, aerbeıt lngiliı 
tebaa1mm, eaaretin mevcut olduiu 
bir memlekete bırakı1maaı demektir. 
Bu, nefret uyandıran bir tekliftir; ln 
gill.ı tebaasını fikirlerini almadan Ha· 
bet toprağından bırakmak, korkunç 
bir ticaret itidir. 

yayı müdafaa etmek için hazır
lamnak istediği belliydi. 

Turgut ona bu fırsatı vermek 
için suıtu. istiyordu ki o söyle
sin ve kendisi onun kanaatlerini 
çürütecek teY.leri anlatmak mev 
kiine gelsin. 

Muhrta Arif o kadar sersem
lemişti ki, dudakları oynadığı 
halde ağzından sesi çıkmadı. 

Gene Turgut devam etti: 
- Eski bir arkada,, meslek

daş gibi sana ellini uzattığım 
zaman dilimin döndüğü kadar 
bu tehlikeyi anlatma~a çalış· 
tıın. Olamadı. Bugün artık her 
feyi söylemek mecburiyetinde 
kaldnn. Bu kadmla hayatını 
ayırmadıkça senin için kurtuluş 
yoktur. 
Eğer dünyanın en gülünç bir 

erkeği olarak yaşamak istemi
yorsan ıu anda onun yanma 
dönmemek kararını verırsın. 
Çünkü N ad ya, seni bu hale ge
tirdiği gibi kalpleriyle oynadığı 
birtakım insanları da biribirleri
ne düşürınüş, kan döktürmüş, 
katil yaptı~ş tehlikeli bir mah 
l\iktur. 

Ve Godin Nasıl Chiappe 
Duello 

DENiZ SILAHLARININ AZALTILMASI 

Genel Bir Anlaşma Olmahl Ettiler? 

CHIAPPE 

Paris - Soir' dan 
f aris şar kurultayı başkanı 

Jean Chiapae sabık şar kurulta
yı üyelerinden Pierre Godin ile 
rüvelverle döğüşmüştür. 

25 admı mesafede dört kur -
şun taati edilmiş ve Pierre Go
din sağ kalçasından hafif suret
te yaralanmıştır. 

Bundan on gün evvel Godin, 
Chiappe'a hitaben açık bir mek-
tup neıretmiş Chiappe bunu ha
karet imiz addetmiştir. 

Chiappe, dostları Annand 
Massard ve miralay İsnards' tar 
ziye istemeğe memur etmiştir. 
Diğer taraftan Godin de kendi 
adina general Brussaud - Des
maillet ve saylav Fioriyi tayin 
etmiştir. 

İki taraf Bayan Cetnareanu' -
nun apartmanının bahçesinde 
birleşmişlerdir. İki taraf karşı -
laşmazdan bir az evvel Chiappe 
şahitlerile damadı saylav Hira
ce Carbuccia'nm evinde görüş -
mü' ve oradan Bayan Cotnare
anu'nun evine gitmişlerdir. Pi-
erre Godin ve şahitleri kendisini 
orada beklemekte idi. 
Aynı zamanda her iki taraf i

çin de birer doktor buır bulu
nuyordu. 

Döğüşmeyi Armand Massard 

GODIN 

idare etmiştir. Usulden olan ba
zı merasim yapıldıktan sonra 
ilk kurşun sesi bahçenin sükil • 
netini bozmuştur. Birinci defa
sında iki rakip aynı anda ateş 
etmişlerdi. Bu defa Godin ku • 
manda verilir verilmez Chiappe 
de bir kaç saniye sonra ateş et
mişlerdir. Kurşun Godin' e isa
bet etmiş ve oyluk kemiğinin 
üstünü hafifçe yaralamıştır. 

Hemen doktorlar yetişerek 
lizun gelen müdavatı yapmı,lar 
sa da rakiJ]ler biıt>irile banşma
ğı reddetmişlerdir. 

Yaralı Godin, yarasının ehem 
miyetsiz olduğunu söylemiş ve 
bunu isba~ için de kursunu ya -
rasmdan kendi elile çıkarmıştir. 
Bundan sonra bir zabıt varakası 
yapılarak doktorlar ve şahitler 
tarafından imza edilmiştir. 

Bir Çin ihtiUUcisi 
idama mahkOm oldu 

Pekin, 2 A.A.- Harp divanı, 
ihtililci şefi Tuan - Şun - Şihi 
ölüme mahkum etmiştir. 

Geçen cuma cünkii ihtililden 
90Dal l09 kif! yakalanml§tır. 
Bunlar harp divanı tarafından 
muhakeme edileceklerdir. 

Le Temps'dan: 
Laval.'in Hariciye Bakanlığında 

Eden ile vaki olan mülakatından son· 
ra ve Eden Londra yolunu tutmadan 
evvel verdiği diycv Fransız • İngiliz 
görüşmelerinin mahiyetini tamamen 
tayin etmektedir. Bu mülakattan an· 
latılıyor ki iki hükumet adamı 3 Şu· 
bat beyannamesinde gözönünde tutu· 
lan meselelerin hallini çabukla1tır • 
mak için tutulacak en iyi usulleri ta· 
yin etmekle meıgul olmutlardır ve 
henüz araıtırılması bitmemit olan bu 
meseleler hakkındaki araştırmalara 
diplomasi yolile devam edilecektir. 
Ayni zamanda bu diyevde, 3 Şubat 
programını gerçeklettinnek ve iki 
hiikftmetçe tutulan metodları telif et· 
mek için müşterek bir kayguda ve ay· 
ni arzuda bulunduklarına da işaret 

edilmittir. Bu bal gençleştirilmit ve 
yeniden kuvvet bulmuş bir Fransız • 
lngiliz çahfma birliği i~in iyi bir bat-
langıçtır. Fakat bu meselenin diplo
masi yolile arqtınlmasınm tesri edil
mesi için metod hakkında yapılacak 
anlatmanın. son defa lngilteı-e ile Al· 
manya arasmda yapılmq olan deniz 
anlqmaımda olduğu ıibi ıUrprizlere 
meydan vermiyecek bir 1ekilde ve hiç 
bir iltibaaa mahal bırakmayan bir 
tarzda yapılmıt olmau limndır. 

Eden, Laval ile geçen hafta vlki o
lan görütmeıinden sonra Londraya 
mufassal bir telgraf çekerek bazı sor
gular aormuştu. Eden'in düne kadar 
hUkUınetinin bu sorgulara dair olan 
cevabını vermemesi pek tabil idi. Çün 
kil İngiliz kabinesi azalannın, son 
kararını vermeden evvel Eden'in Pa· 
ris ve Roma hakkında vereceği izaha
tı dinlemek istemişlerdir. 3 Şubat be· 
yannamesinde tayin ve Stresada teyit 
edilmit olan v-.ziyeit elin muhafaza 
etmekte olan Fransa, çok önemli olan 
bir meselede basit bir teminatla ve 
gösterilecek hüsnü niyetle iktifa ede
mez. Almanyanın Verıay muahedesi· 
nin askeri, deniz ve hava kayıtlarını 
tecavüz etmek suretilc silihlanmaaı· 
nın lnıiltere tarafından mahk!im edil 
ıııeeinden üç ay sonra. lııgiltere ile 
Almanya araaında yapılan deniz an• 
laşmasrndan aldığımız tecrübe, yal
nız hüsnü niyet teminatının çalıflll& 
birliği ıiyaaasmdan beklenen faydayı 
temin etmeğe k!fi olmadılmt, ve an· 
cak kat'I taahhütlerin ona amelt bir 
kıymet verebileceğini göstermiftir. 
Eden ile Laval arasında vaki olan gö· 
rüımelerd~, iki taraf .rô:.lmda mıvcut 
aamimiyet dolayısile bu mesele açıkça 
mevzuu bahsedilmiştir. Metod mese· 
lesine bizce bu derece ehemmiyet ve
rilmesinin sebebi, lngilteredc zanne· 
dildiği gibi, mutaassıp bir akiydeci • 
tikten ileri gelmiş değildir. Bilikiı 3 
Şubat programının gerçekletmesi için 
bunun fevkalade mühim bir nokta ol· 
duguna samimi kanaatimiz olduğun • 
danda. Filhakika 3 Şubat programı 
silahların azalmasını Lokarnoyu ve 
Tuna paktını ve nihayet Avrupanın 
prkındaki vaziyetin iatikrarmı temin 
edecek olan paktı tamamlayan bir ha 
va mukıt.velesinin yapılmasını istihdaf 
etmektedir. 3 Şubat ptam, bir kül teı· 
kil etmekte ve tamamen gerçetdqme-

önünde tutulan esere zarar verme • 
den fedakarlık etmek kabil değildir. 
lngiliz • Alman deniz an~ş.maaı bu 
prensibe çok zararlar vermı§ıtr. Fa • 
kat ne de olsa bu ~ ~\aşma bir taraf· 
lıdır. Bunu yapmıı olanlar, nihayet 
umumi bir anlqma olduğu zaman, o
nu bu umumi anlqma ile telif etmeğe 
mecbur olacaklanl.r. Fr;__ısa ve ala • 
kadar diğer devletler Almanyanm de• 
nizde silahlanamsını umuınt bir anla§ 
ma haricinde biç bir zaman kabul et• 
miyeceklerdir. 

3 Şubat tarihli FranBIZ • Ingiliz be 
yannametıinde mevzuu bahıcdil~~ ~e
seleler etrafında münakaşaya gınşıle• 
bilir. Fakat bu meseleler biribirine 
bağlı oldur .mdan ancak umumi bir su 
reti tesviy~ ile kat't ıurette halledile• 
bilir. Bunlan biribirinden ayrı ıuret• 
te tetkik etmeğe teşebbüs etmekle. 
A vrupanın emniyetini temin edecek. o 
lan umumi bir anleımaya aed çekıl· 
mi§, ayn, kısmi anlaşmalar karşısında 
kalınmış olur. 

TitUlesko lnglllz Bakan· 
larına ne dedi ? 

Londra, 2 A.A. - Romanya 
dıfarı işleri bakanı Titüleako İn 
giliz - Alman anlaşmaamm mer 
kez ve doğu Avrupası devletle
rinin durumuyla olan ilgisi ü
zerine İngiliz bakanlarnun dik
katini çekmiş, anlaşmanın bu 
bölgedeki sonuçlarım anlatmı' 
ve Almanyanm diplomatik du • 
rumunu kuvvetlendirmiş oldu • 
ğunu söylemiştir. 

İngiliz nazırları Titüleskonun 
izahlarını kaydetmekle yetsin -
mişlerdir. .... ..,...........~ 
Sovyet-Japon 
Münasebetleri 

Sooyet Raqanın To/qo ••liri 
Dlf itler Balcanı Hirota'ya miircııca• 
at ederek Manfarİ laududu üzerin• 
de Kanda gölü yalcininde 6P. Ra 
aakerinin öldüriilmai ii.Hrine Sou• 
yet Ruayamn yaptlfı protato etra• 
lutAla •öriifmiiftiD'. Hirot.a oerdiii 
cc~a Soo79t ••••inin llwıtSıai 
topraklarına girmiı oldaklannı ve 
ba hôdiHnin uUıı buldufömı ai7-
lemİ.ftİJ'. 

Hirota bundan aonra Sooyet •eli• 
rine lıabinede bu maelenin halli 
için cereyan etmelıte olan miisalıe
renin neticeaini hltlemaini 6iJdirw 
miftir. R.,.•o AJ,,,..,,..,. oerdiii laa
bere 6Ö,.. Hirota bP. Raa ·Japon• 
Mançuri h~dat lıomiayonu teılıili lii 
.zamana dair Sovyet aefirinin ncaa-
n clileleatini celbetmiff P.. Sovyet hü· 
kameti bô)'le bP. lıomiayon teılıilini 
ucu itibarile lcabul •tmifti. 

Bu miilôlıat eancuında Sou)'Cl• 
Mançuri hudaclunda ailôlwRtıradı • 
rıl'"lf bir mıntaJıa tqltili etralmdtı 

- Bu o'tomobili bu adam mı idare ediyordu? 
dikçe hakiki bir Avrupa cephesi tetki 
lini temin edememektedir. Bu mese • 

göriifiilmüffiir. Ve bu münaa6etle 
Japon Olf İfler Baltanı Souyet •Iİ• 
ı • ıe RldJ1G111n Manpıri hudaıl.ıawltı 
200 6iJtden lalıı •k•r baltııulurdıı 
;una luıtırlatmq ve Japonya ife 
Rlla7G oe M""flll'İ ile Japon-ya ara• 
aındalti miinae6atcn normal bil' ,.. 
kil almaau lcolaylaftırrnalc için, 
Sooyet hiiWmetinin bunu i~t• bire 
veya yonya mciirmaini ıöylemiftir. 

-Ne diyorsunuz! .. Ben idare ediyordum. Kocam otomobll kul 
]anmasını bilmez ki ... 

Muhtar Arifm her tarafı tit
ruştular? 

Belirsiz, cansız bir ses işitil
di: 

- Bugün Nadya için mi vu
ruştular. 

- Evet. 
Muhtar Arifin başı önüne 

diişmüştü. 
Turgut ilave etti : 
- Ve bir ay önce Atik kızı

nın kurşunları ile cezasını bu -
lan haydut da (Nadya) nm kur
banıdır. 

Muhtar Arif irkildi. Başını 
kaldırdL Patronun tonu hiç de
ğişmiyen madeni sesi devam et
ti: 

- Evet. Hasso, daha önce 
Nadyanm yüzüne inen kırbacın 
intikamını almak için Atik kızı
nm karfılllla Amerikalının eli 
ve N ad yanın teşviki ile çıkanl
mıftı. Dün boğazlaşan meslek
daşlar da N adyanm aşk.mı pay
laşaınıyan iki felaket kurbanı
dırlar. 

Muhtar Arif tepesinde bom
ba gibi patlıyan bu haberlerin 
altında ezilmiş gibiydi. 

Turgudun söyledikleri nasıl 
asdıız olabilirdi ki hepsi taze 
taze vak'alardı. 

O bugüne kadar kansının et· 
rafında ona alakadar görünen 
insanlann bağlılıklarnu Nadya
nın burada eşsiz bir yüksek ve 
güzel kadın oluşuna veriyordu. 
Pirovani'nin evini, eşyasını ve
rişini, Moreno'nun otomobilini 
onun emrine bırakışını ve bir
cok vesilelerle ona hediyeler 
yağdmnalannı bu Avrupalda • 
nn ayni medeniyetin içinde ye
tişen Nadyaya karşı bir cemile
leri sanıyordu. 

Demek ki Nadya, o zeki, gü
zel Nadya onu aldatmıştı. · 

Muhtar Arif terliyen boynu· 
nu, alnım silerken Turgut elini 
omuzuna koydu. 

- Dostum. dedi. Sana dos
tum diye bilmek cesaretini bana 
ver. Şarklı bir insan gibi elini sı 
kabilmek için kendini bu gülünç 
mevkiden kurtar. 

Patronun kelimeleri bomba gi 
bi beyninde patlayan Muhtar 
Arif bütün mukavemetini kaY. • 

lenin takalm kabul etmemeai öyle 
bir nlabettir ki bunun üzerinde göz· 

betmiş ti. 
Bu dakikaya kadar kansını 

bir melaike gibi görüyor, onun 
neşesini şuhluk, hafiflik gibi gö 
renlcre karşı bütün sevgisi ile 
müdafaa ediyordu. 

Onun kafasında mutlak ola
rak yerleşen fikir şu idi. 

N ad ya dünyanın belki en şen 
ve cazibeli kadını idi. Böyle az 
bulunur bir mahluku çekemi -
yen, yahut onun taşkın, hayat 
dolu neşesini hafiflik bilip istifa 
de etmek istedikleri halde bu e
mellerine kawşamıyan insanlar 
elbette ona karşı bir takım ileri 
geri rivayetler çıkaracaklardı. 

O bunların ne maksatla yara· 
tıldığuu bildiği için bütün bu ka 
baran dedikodulara kargı kulak 
lamu tıkamağa karar vermişti. 

Güzel, sevimli, cazibeli bir 
kadını çekemiyenler ve onu elde 
edemeyince iftira edenler her 
halde pek çok olacaktı. 

Muhtar Arifin kafasına yerle 
şen bu fikir bu dakikaya kadar 
yerlerinden çözülmemişti. 

Fakat Turgudun birbiri arka 
sına ortaya attığı hadiseler, va-

~~ 

kalar bu yerleşmiş eski fikirle • 
birer birer yerinden söktü, at 
Şimdi Nadyanm karanlık, kuş 
kulu dumanlı bütün hareketle · 
ni hifızasmda canlanmağa ha 
lamıştı. 

Akidelerin çözülüşü onlar 
karşı coşkun bir kin seli gibi in 
sanın bütün varlığından akar 
Ustilne titrenen o eski, kıyme 
seçilmez kanaatleri çürük v 
küflü çöp parçası gibi alır götü 
rür. 

Yeni iman eski akidenin gü 
lünç ve zavallı köşelerini ayd 
tattıkça insan ne biçare kıymet 
lere aplarup kaldığına şaşar 
utanır ve hırslanır. 

Muhtar Arif •imdi Nadya içi 
yılların kafaımda biriktirdi .. 
Adeta mukaddes kanaatlerin bö 
le çürük bir iplik gibi kopup k 
pup açılıverdiğini görüyordu. 

Dün, sevgi. heyecan ve r 
dolu dün, şimdi kapkaranlık · 
şüpheden ibaret oluvermişti. 

Ruhu, yıllarca ağdalı, lüıU 
cetli. iltihaplı bir aşk içinde 
ğulmuş ~biydi. 

(Arkası var) 
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Bir prense &şık olan püzel bir Ru 
artistinın çok hazi macerası 
nç Kız, Zabitin ilanı 

k Edeceğini Zanne
diyordu. Fakat Son 

ayd 
BUGUNK:J lu pili. 
PROGRAM • Yılıkı Kapk-....._. .... 

......... lar. 

( p 

Deleri Pq parası 
Lira K. Lira K. 

178 59 13 39 BeJoğlunda Kamerhatun mahal· 
lesinde Kalyoncu kolluiu büyük 
caddesile Balıkpazan caddesinin 
birleediti yerde ve ke51e bapndıf 
eski 29 yeni 3 7 sayılı plinoam 
30/840 payı. (89) 

Yubiıda yuıh payb pzinoya iıteldi çılanadıiuıdatt 
pagrhlda aatılacakdır. İsteklilerin yiisde yedi buçıak 
pq pua1arile 15·7-935 pazartesi günü saat ıs de~ 
1'111t kalemine plmeleri. ( 3 707) 

1 - Be,ollu Almalmıesçit Glivani S. 11 No. h otelht 
~hi•llL 

2 - F~ lPranm mezarblı 115 NÖ. b bir oda 
matbah. 

3 - Fatih BeJceiia TawkÇ\l S. 10 No. h ev. 
4 - Balat Tabtaralnare yeni S.&7 /103 No.lı kirgir ev. 
5 - A1tlmel'IMI' Kltip Mualahaddin Cami S._ 

No. lı ev. 
& - Galata l'ermtnecller 12&/32 No.lı düklrlo 

depo. 11 .. -ıda... T . 7-Topbpı ~-· ca ramvay C. 1/Z 
h dtlkkAn. 

ı - ']Jbpbpı Ba,aidaia Tramvay C. 3 
h dGkkAD· 

ı-. Toptapı Ba,aidaia Tramvay C. 
h dlkJdn. 

10 -Topbpt Jlansldaia Tramvq C. 
h dflkHn. 

11-~berlitq Vtslrban tlt katta &1 No. lı oda 

12 - AiaOllu S. &5 No. h dGkkliı. 
13 - Cali ıca..Jar Orta S. 29 No. h diikldn. 
14-~Ka..mrOrtaS. 52/54 No. lı didrlrAa.. 
15 - Çarp Ka•ıdar Orta & 69 No. il dUlrlrAL 
1& - Çarp Kazular S. 27 Na. h dfUrlrh. 
17 - Çarp Kolancdat 11 o. 1ı dtlkkln-
18 - Çarp KeııcU. il No. h diiWn. 
19 - Çarp Y cqancrlar 17 o. 1ı düklrln. 
20 - Çarp Gelincik 24 No. lı dUWn. 
21 - Kumkapı Mubilnebaıun lbrabimpap S. 30 No. 

dflkkln. 
az - K.uimpqa Guib•unoaea x.tabon 3/2 Ho. 

dUkktn. 
23- " " 

Mektep S. 17 
d\ikkln. 

2+ - Kuanpap Camfike\tir Tilrabibau 



t4 :::::::==============================================T X N========================================== 3 • 7 • 935 

• • • 

TARiHiN 
EN 

Büyük 
Aşkı 

• 
Kocası Ölen Kraliçe 
Matem Elbisesi içinde 
Davide Son Derece 
Genç, Güzel Göründü 

Ona Fransız
ca Şarkı Söy-
1 üyor Arasıra 
Flavta çalıyor 
David Kraliçe Mar 
riyi Taabbüd Eder 
cesine Sevmeae 

Başlamıştı. 

David Rizzio'nun bir ıstırap 
hikayesi olan hayatını sadece 
bir tarih merakı ile takip etmiş 
olanlar bile görmüşlerdir ki, 
Kraliçe Mary devrine ait olan 
bu şahsiyet; kadının kah şaşaa
lı kah fecaatte dolu sergüzeştle 
dolu hayatının gölgesi altında 
sığınmış, kalmış gibi müphem
dir. 

O zamanki tarih yazıcıları ve 
vakanüvisler David Rizzio gibi 
bir şahsiyeti maalesef ince bir 
tahlilden geçirmemişlerdir. Böy 
le bir insandan bahsederlerken 
kalemlerine anz olan bir y:or
gunluktan mı neden, bilmiyo
ruz; üsllıplannda bile bir so
ğukluk, durgunluk ve cansızlık 
hissi var. 

Rizzio'nun yaşadığı asırda, 
1talyada bir oğul muhakkak su
rette babasmuı mesleğine sil· 

Davtd Bizzis'n in ölUmü. Kraliçeye sıQınan bir biçare musi
ki9fnaaı, onu muhafaza etmek için uzanan ellerin bile ölü
mUne mani olamıyacaQını anlam19dı. Kadife mantosunu 

delerek yar1sına kadar kalıbıne 9aplanan hançerden fı9k1ran 
kanlarla sevdiQi ve hUrmet ettiAI kadının ayaklar1na 
yuvarlanm19b. 

liık eder; ve böylece yalmz ken- ı re, edebiyata ve musikiye son ı ni duyar gibi olurlardı. 
di ~esaileri neticesi ile de~il; derece inhimak gösteri.rordu. David, memleketi olan Pied
aynı zamanda babadan evlada Evet; elde mevcut mal1,llllatla mont'un Fransa ile mütemadi 
intikal eden tecrübe ve bilginin David'in dehakar bir istidada hali temasta bulunduğu bir za
yard~ı ile .?'uıikide, san'atta, malik olduğunu iddia etmek manda dünyaya gelmişti. Bu
edebıyatta un. alnmdı. mümkün değildir. Fakat şurası gün kullanılan Piemont İtalyan 

Davld kimdi? da muhakkak ki flavtayı büyük caamda bile, franmzcaya bir ya-
153~ yılında Turin'de doğ~ bir meharetle çalıyor ve yazdı- kmhk vardır. Bu itibarla David 

David babası tarafından aile ğı şiirler insanı bihuş edecek Rizzio gibi zeki bir ·çocuğun 
an'anesine hürmeten bir musi - kadar ince hisler terennüm edi- fransızca öğrenmemiş ohriasma 
kişinas olarak yetiştirilmişti. yordu. Sesi çok kuvvetli olma- imkan var mıdır? Daha henüz 
Doğuşta son derece hassas olan makla beraber; nağmelerinde yirmi yaşına gelmeden evvel 
çocuk, aldığı terbiyenin de in- içten gelen öyle bir ahenk vardı fransızca mükemmel ıurett& öğ
zmıamı ile güzel aan'atlara, şii- ki1 işitenlrr onun ruhunun sesi- renen David, Savoie dükasınm 

na.zan dikkatini celbetmişti. 
Nice'de bir şato sahibi olan dü-
kün hizmetine girerek kendisine 
allahm vergisi olan istidatlarını 
göstermek için bir fırsat bul
muştu. 

Bu devirlerde bütün gözler 
F.ransa ve :lncUtere tahtlarına 
çevrilmiş bulunuyordu. Mary 
Stuart Dauphin'in vefatı ile 
F~ kraliçesi olmak ihtimal· 
terini kaybetmif bulunuyordu. 
İngiltere ve iskoçya tahtına o
lan iddiası birçok dedikoduları 
muçip olan Elisabet'de henüz 
ne olacağı belli değil, ortada sal
lamyordu. 

Mary Fransadan ayrdır 
' Mary'nin Fransadan aynlışı 
çok hazin oldu. Ahlaksızlığı ile 
şöhret kazanmış olan Fransa 
sarayından eteğinde en ufak bir 
leke nişanesi bile bulunmıyan 
zavallı Mary ve onu sevenler 
hüngür hüngür ağlamıştL 

iskoçyaya geldiği zaman 
ağustostu. Kayaları bile kızdı -
ran, nehirlerin sulannı wtan, 
tarlalardaki mıaırlan çatlatan 
ağustos sıcağı t Böyle hassas 
bir ruha, böyle bir sıcak gUn mu
hakkak surette fena bir alamet
ti. Vaktinden evvel geldiği için 
araba ve atlan da hazır bulma
Y1'1 büsbütün canmı sıkmıştı. 
Maamafih yeni ülkesine ilk ayak 
b.astığı günün ~na geçmemesi 
için cebrj nefsederek gülüyor ve 
gaydalarla kendisine hoş geldin 
diyen iskoçlara mümkün oldu -
ğu !tadar şen bir çehre göster
meie uğraşıyordu. 

Birkac zaman sonra Savoie 
dükası iİkoçyaya sefir olarak 
Count de Jontea'yı yollamıştı. 
İŞte bu asil kont politika ve sair 
ulftmda hayli ilerlemiş olan Da
•d Rizzio ve kardeşi Giuseppe
yi beraberinde tskoçyaya götür
miiş bulunuyordu. 

ilk mUllkat 

söylüyor, arasıra flavta çalıyor
du. Çok geçmeden bu musiki 
alemleri daha sıklaşmıştı. Her 
ikisi de daha sıcak ve güneşli 
bir iklimden ilham alan kalple
rinde zevk ve neşe hatıraları 
canlandıran İtalyayı özlemeğe. 
bu güzel beldenin hasretini çek· 
meğe başladılar. 

David, kraliçe Mary'yi artık 
taabbüd edercesine seV)Değe 
başlamıştı. Onun en ufak bir 
alakası, David'e cana minnetti. 
Fakat bu sahada yalruz deiildi. 
Kraliçen~ maiyyetine memur: 
Bayard ve Brantome ailesi ah· 
fadmdan meşhur şair Chaste
lard'da kraliçeye aşık, onun ar
kasından bir an bile aynlamıya· 
cak kadar ona tutkundu. Yazdı
ğı şiirlerin birçoğunu ona ibda 
eder; durmadan, dinlenmeden 
yazar ve kraliçeyi kendine bağ
lamak için hiçbir fedakarlıktan 
geri durmazdı. Danslarda, ziya
{ etlerde kraliçeyi bir an bile yal
nız bırakmıyordu. 

Dans, musiki 
Maamafih Mary Stuart. Cha

selard, David Rizzio ve Mary 
Seton'dan ibaret dört kişi son 
derece gayri mütecanis bir 
grup teşkil etmişlerdi. Her türlil 
zevk ve eğlenceye bat vurulu
yor; sabahlara kadar musiki ve 
dans ilemlerinde yaşanıyor; 
seviliyor, kıskanılıyor ve içili • 
yordu. 

Zeki ve 'eytan David bu esiri 
alemin uzun süremiyeceğinden, 
sonunda bir facia ile neticelene
ceğinden korkuyordu. Esasen 
kraliçe de bu hususta bedbindi. 
Bunun için şimdiye kadar hiç 
kimseye açmadığı içini David'e 
söylemek, esrarıru onunla pay • 
taşmak niyetinde idi. işte böy • 
lece aralarında öyle derin ve 
sarsılmaz bir dostluk başgöster
mişti ki bu dostluğun bilihare 
zavallı David'in kalbine sapla -
nan hançerin akıttığı al kanlar-
la yıkandığını düşünmek bile 
tüyler ürperticidir. 

DlnT tezebzOp 

Cavid, Kraliçe Mary Stuart'in huzurunda daha sıcak, daha bayOın ve çllQın bir iklimden getir:l 
diQi ·-· -usikialn~ terennUm ediyor. 

Yüksek terbiye görmüş bir 
genç olmasına rağmen David il
körıce kraliçe Mary'nin huzuru
na çıktığı vakit son derece sı
kilin1' ve utanmıştı. Kraliçe 
David'e kocaımm öldüğüne aJi
met olan ıiyah matem elbisesi 
içinde son derece genç ve güzel 
gözüktü. Hele ona son derece 
nazikane iltifatlarda biılunması, 
hassas şair ve musikişinas üze
rinde öyle derin bir tesir bıraktı 

t ki kraliçe ile çok çabuk dost ol
-dular. Ona franıızca §U'kılar 

Kraliçe Mary iskoçyayı baş
tan aşağı siyasi ve dini bir te

zebzüb içinde bulmuştu. Herkes 
emeline nail olmak için irtikap 
etmedik cinayet bırakmıyordu. 
Protestanlar J ohn Knox'un ida
resinde katoliklere karşı her 
türlü mezalimdeu geri durmu· 
yorlardı. 

[Arkauvar] 
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• • Şehrin şebekesine bağlanan bütün elektrik motörleri~in fiy~tlarmı tenzil .. e~tiği~i muhterem müş-

SAT I E terilerine bildirir. Ayni zamanda kuvvei muharrike tesısatı fıyatları da muhım bır derecede ten-
zil edilmiştir. Bir motör satın almadan veya herhangi bir kuvvei ~.uh_arrike tesisatı yaptırmadan 
evvel her halde Sa~ie'den bir meccani proje istemeniz menfaatınız ıcabıdır. 4944 SATIE 

En beyaz dişler. 
Onun dişleridir, çünkü sabah akşam 

RADYOLiN kullanıyor 

R4DYOLiN 
"T•rlr" declifimiz kir tabakasım eriterek dişleri göz k~afbr~c~k kad~r 
temizler •e parlabr. Mikroplan aj'u yakmadan, dıt etlenm tahrıf 
etmeden aJdOrOr. Dit eti hutabklartna mani olur. 'Bütün hu meziyetlerden 
batka fukallde mOtek&aif oldutuadaa iktisadidir. Fırçanın üzerine ko
nacak ufacık bir J>•rça atı.ı n elitleri temizlemeye, aefeai tatlılaıtır-

mağa kafi gelir. 

--~-------------------------------------------

Satllık Fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından: 

lıtanbul Har.ci Aakeri 
Kıtaah ilinlan 

Beytüşebap garnizonu i
çin yüz yirmi beş bin kilo 
Un kapalı zarfla ahnacak
dır. Eksiltmesi 14 Temmuz 
935 perşembe günü saat 
1 O da yapılacakdır. Mu
hammen bedeli 22500 lira 
olub muvakkat teminatı 
1687 lira 75 kuruşdur. Ta
lihlerin teminatlarile birlik
de muayyen gün ve saatte 
fazla malumat almak için 
her gün Beytüşebaptaki ko
misvonumuza müracaatları 
(30) (3474) 4971 • • • 

'"TÜRKOFiSTEN: 
Türkofis kadrosuna 14 memur alınacakdır. Kendilerine 

120 ita 250 lira aylık ücre~ verilece~dir. Veri.~ece~ i~c.retin 
mikdarı imtihanda göstenlecc~ lıyakate gore ı!gılı. ko. 

mis onca dereceler üzerine tayın olunacakdır. İmtihan 
Te~muzun 15 inci günü öğleden sonra. saat 2 de. Ankara 
Türkofis merkezinde, İstanbul ve iz~ır Şub~lenn~e ay: 
nı zamanda yapılacakdır. im~ihana gıreceklerın aşagıdakı 
vasıfları haiz olmaları gerektır · 

ı - Türki e veyahud yabancı memleketlerde orta ve 
Y • · · b. · 'ş olmak yüksek ekonomi meslek tahsılını ıt~r?1! . . · 

2 - Bir veya bir kaç ecnebi di~ını ıyı bılmek. Yanlış-
sız terceme ve muhabereye muktedır olmak. . 

3 - Devlet Müesseselerinde veyahud tanınmış yerlı ve 
ecnebi iktisadi ve mali teşekküllerde çalışmış ve muvaffak 
olmuş bulunmak. . 

4 - Yaşı 45 den fazla' olmamak. w • • • 

5 - Talepname ve vesikalarının fotogr~!ıle ~ırlıkde 
Edremit garnizonu için imtih.an gününden üç gün evveline kadar T~rk?fıs mer-

100,000 kilo sığır eti kapalı kezine ve İstanbul ve İzmir Şubelerine venlmış olmak. 
zarf usulile satın alınacak- 6 _ İmtihan neticesinde kazanılacak numaralar ara-
dır. Birinci teminat bedelı sında alınacak ranseyyimanlar ayrıca göz önünde tutu-

"'ili 

1500 liradır.1-halesi 15 Tem ıaccicdır. (3704) 
muz 935 pazartesi günü .... __________________ ~~~~...,. 
saat 11 dedir. Eksiltmeye "111 

&eıecekıerin teklif mektub- r· s · Od d 
ıanıe birinci teminat bedeı- Bursa ıcaretve anayı asın an 
le!rini veya banka mektubla- Odarnızm 21513 sicil saynlle birinci $1nıfta kayıtlı iken hastahğmm 
rını veyahud 2490 sayılı artmaması için doktorlann tavsiyesile ticaretbancsile fabrikalarını Gaffar 

kanundaki teminata aid ve- oğlu Bay Mehmed'e devir ve icar etmek suretile terki ticaret eden Demir· 

sikaları 15 temmuz 935 kapu çar§ısında İpek ve mensucat fabrikatörü Bay Hacı Sabri Öz İpck'in 
pazartesi günü saat ona ka: 8_5_935 tarihli ve 1844175 sayılı Bursa İkinci Noterliğinin umumi veki· 

dar komisyona getirmelerı letnamesi üzerine Bursa'da Koza banıııdı Avukat Bay HaJil İbrahim'i 
evsaf ve şartlarını anlamak d ı ım ı kl 
isteyenler için komisyonun vekili umumi tayin eylediği vaki müracaatların an an aşı ış o ma a 

badema Bay Hacı Sabri öz İpek namına yapılacak tebligatın ve muha
her gün açık olduğu yalnız ı· beratın doğrudan doğruya vekili umumisi olan Bursa'da Koz~ hanında 
Ankara ve İstanbul Satına!- Avukat Bay Halil İbrahim namına yapılması alakdarların malumu olmak 
ma Komisyonlarına birer Uzre itan -0lunur. . 
evsaf ve şartname gönderil
diği. (36) (3532) 

14977 
1(: * * 

0rdu sıhhi ihtiyacı için 
7 5-80 santim eninae 8000 
'metre kadar sedyelik bez ile 

Satıllk Fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından: 

· Ad d y · · ... N rl · k"" de~ Akkö~üdeki umum sıhhiye a.na a enı 1stasyon cıvar.ında a ıca mev un · d ;.....ı ..... evcud .etü · 
1*l ' 51 K ~ t. • . ,, ...... . eposuo"'a -.u y_ 

Adanada eski İstasyon civarında Zincirli mevk1inde 
cem"an 45013, 3250 metro murabbaı arazi. üze~ind~ 
kain Belçika Fabrikası namile maruf : lV!-cikı.ne daırcsı:.,. 
mööetrit dairesi, ·kazan dairesi, ıskam daı~ı'. 'ırçır ve 
temizleme dairesi, şifleme dairesi, hatıaç daıresı, sula~a 
ve paçal .dairesi, çiğit anhan, koza mağazası, prese d~ı
resi, koza mağazası ma ... Izeme ~nbarı,_ petrol ve ~enz~~ 
mağazası, stelyeler, hela otomobıl gara.Jı ve atel~~s.ı! ?1u 
dtiriyet binası, misafirhane, u~taba.şı bınası, ~udurıyet 
ikam~t binası, baş muhasebecı bınasından. ~baret ve 
içinde bir aded 3 5 O beygir kuvveti~de bollıncık mar~a 
buhar makinesi ve iki aded kazanı, hır aded 285 beygır 
kuvvetinde Williams markalı buhar makinesi, bir aded 
5 O beygir kuvvetinde Willia?Is mark~lı buharlı kurtıp 
alektrojen ,bir aded 20 beygı~ kuvvetınde. kamyon m? 
törü ve 0 kudrette mütemadı cereyanlı dınamo, benzın 
cihazı rutubetlendirme tesisatı bilumum transmisyon. 
çırçır ~akineleri, şifleme makineleri ve elyafın tozlarım 
almak için makineler, vantilatörler, su çihazlan, yan 
gJn tesısatı, çenber kesme ve delme aletleri, tozl~n n~ 
kil vasıtalan bil'umum malzeme ve yedekler vesaır ala 
tı edevat bul~nan ve pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
Türk Anonim Sirkctinin malı olan : 

un~!l ve ce!11 a? ~ıs _metro ıtı~raooaı arazı uzenn- makinaları için mu geçmez 
den ka1n. ve Sınasıler fabrıkası namıle maruf : Koza an- bezden mamul ı oo aded ör-· 
b~rı, çevırme v~ bu~az: dairesi, ~azan dairesi, 3 numaralı tü satın almacakdır. Ver
D?zel motor .daıresı, şıfleme daıresi, çırçır dairesi, plat- meğe talih olanlar 15 gün 
f~rma. 1-2 .~ızel motorl~..1". dairesi, buhar kazanı dairesi, içinde birer metrelik nümu
bıderlık, çıgıt anhan, çıgıt anbarı, balya anbarr, temiz- nelik bez ile beraber teklif 
leme paçcl ve prese daireleri, malzeme anbarı, zibil an- mektublannı M. M. V. Sıh
b~:r, ot?mobil garajı, .kütlü anbarı, müberrit su deposu, hat İşleri Dairesi birinci Şu
muberrıt ~u~usu, tamırhaneler, çenber anhan, tahta ku- besine getirmeleri ilan olu
rl!tma daıresı, yazıhaneler, 1 No. 1ı pavyon" fen müdü- nur. ( 41) (3634) 
ı-u hanesi", 2 No. pavyon" sevk memuru hanesi", 3 No. 
pavy~n "tamirat amiri hanesi" 4 No. pavyon 11ustabaşı 
l"anesı, amele helası su motoru dairesi, su deposu bina
lanndan müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei 
muharrekesini teşkil eden ı - 2 - 3 numaralı Atlas mar
kalı beheri 150 beygirlik üç adcd Dizel motorü çırçır 
makineleri, şifleme makineleri, terntzleme v~ pre~ ma
k:neleri, vantilatörler, umumi transmisyon, kıncı maki
neler, pamuk presesi, nemleme aleti, kantar, kütlü kır
ması, su deposu, buhar kazanı, demirhane makineleri, 
lraarango:ı:hane makineleri, plat çırçırlan, plat çırçırları
nın kuvvei muharrekesi, lokomobil, roller gin atelyesi 
Yedek alat edevattan ibaret ve pamuk ve nebati yağlar 
sanayii Türk Anoniin Şirketinin : 

1 NUMARALI ÇlRCİR FABRİKASI 

4979 
• • • 

49225 lira karjılıjında 
kamyon karoseri kapalı 
zarfla yapchrılacakdır •. l~a 
lesi 20-7-935 cumartesı gu~ 
nü saat 11 dedir. Şartname
sini 2 4 7 kuruşa almak iste
yenler her gün Komisyona 
uğra)".abilirler. Eksiltmeye 
cirecekler 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü mdde· 
lerinde yazılı vesikalarla 
birlikde 3691 lira 88 kuruı
luk muvakkat teminat mak
buz veya mektublannı ha-
vi teklif mektublannı ihale 
saatinden bir saat evvel An
karada M. M. Vekaleti Sa
tmalma Komisyonuna ver-
meleri. ( 48) (3718) 

*** 
Vizenin 5800 kilo Gaz 

yağına, 2600 kilo kuru üzü
müne ihale eünü olan 27 
haziran 935 perşembe de 
verileh fiatlar yüksek görül
düıfündeıi eksiltmesi 1 O 
gün uzadıiarak ihalesi 9 
temmuz 935 salı saat 17 ye 
bırakılmışdır. İsteklilerin 
Vize Satınalma Komisyo
nuna &elmeleri. ( 4 9) 

. (3717) 
••• 

Vizenin 3,000 Pınarhi-

2 NUMARALI ÇIRÇIR FABRİKASI 
Bankamıza 31-7-931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 

senetle borçlu bulunan pamuk ~e nebati yağlar Sanayii 
Türk Anonim Şirlteine bu borcu ödemesi için yazılan ve 
gönderildiği kayden müsbet 10-4-935 tarihli ihbarname 
Üzerine de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun iha
le tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon. si
R'oı ta ücreti, muamele vergisi, avukat ücreti vesair bil'u
nıum masarifile birlikde tahsili için bu borç mukabilinde 
Bankamıza ipotekli oub yukarda hudud, cins vesair 
evsafı ve müştemilatı ve Adana Tapu Müdürlüğünün 
Nisan 930 tarih 137 numaralı tapu senedile Şirketin ta
sarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanun mu
cibince üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 107 ,500 
lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 1697 numa
ralı Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire
sinde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddet
le açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat akçesi 
YÜzde 7.,5 dir. 

Şartname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, 
Adana Ziraat Bankaları kapılarına asrlmışdır. (3697) 

1stanbul 6 ıncı noterliğince tasdik edilmiş 30-11-931 
tar~!ı ve 15142 numaralı mukavele ile pamuk ve neba~i 
y~glar Sanayii Türk Anonim Şirketinin Bankamıza olan 
JJ?~~darı malum borcunun 10-4-935 tarihinde gönderil
dı~ı kay~en ınüsbet ihbarname üzerine tesviye etme
n11s .oldug~ndan işbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 
9 faız ve ~UZde 3 komisyon, sigorta ücreti, hesap'mas
r~fı, naklı nu1'ut, muamele vergisi, avukat ücreti vcsair 
~il'unıum masrafla birlikde tahsili için bu borç mukabi
lınde Bankamıza ipotekli olub yukarda hudut, cins ve
sair evsafı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu müdürlü
ğünün 22-9-929 tarih 64 numaralı Tapu senedile Şir
ketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanu
na tevfikan üç Yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 
7 2.000 lira kIYmet takdir olunan mezkur fabrika 1697 
nu.'llaı alı Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire
sinde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd• 
detle acık a~rmaya çıkarılmışdır. Muvakkat ihalesi 
26-8-93 5 t.arıhıne müsadif Pazartesi giınü saat 2 de 
İstrtnbul Zıraat Bankasında yapılacakdır. Teminat ak
çesi yüzde 7,5 dır. Sartname Galata'da kain Bankamız 
'Adana, Mersin, Ankara Ziraat Bankaları kapılrına asıl~ 
lnl§çlır. (3696) 

sarın 2,000 AJpullunun ğundan ve pazarlıkla alı-
2500 kilo koyun etine istek· nanlar düşüldükden sonra 
li çıkmadıemdan ve Vize- geri kalan 5000 kilo nohu
nin makarnasile. nohuduna dun 2000 kilo makarnanın 
verilen fiatlar yüksek oldu- , eksiltmesi on gün uzadıla-

rak 6 Temmuz 93S cumar
tesi sabalu saat 1 1 e bıra
kılmışdır. İsteklilerin Vize
de Satınalma Komisyonuna 
e-elmeleri. ( 48) ,( 3 719) 

lstanbul Komutanhgı 
Sallnalma Komisyonu 

llAnlar1 

Komutanlığa bağlı kıt'~
?ar ihtiyacı için beher kilo-
sunun tahmin edilen bede1i 
(8) kuruş olan ( 10240) ki-
lo kuru soğan açık eksilt· 
rneve konulmuşdur. !haleı-li 
4 Temmuz 935 perşeml c 
günü saat 15 dedir. !steklı
lerin şartnamesini her gün 

1 öğleden evvel Fındıklıcla 
Se; tınalma Komisyonunda 
görebilirler. Eksiltmeye gi
receklerin ( 6 2 ) liralık i J k 
teminat makbuzlarile bir
likde vaktinden evvel ko
n; 1syondan hazır bulunm1-
lan. (3394) 4957 

Hadımköyündeki kıta i h
tiy acı için beher kilosuntın 
tahmin edilen bedeli ( o ) 
ktruş olan (7000) kilo hı
ru soğan açık eksiltme· •e 
konulmuşdur. İhalesi 4 
Temmuz 935 perşembe gü
nü saat 15.30 dadır. İstek
liler şartnamesini her gi1•1 
cğleden evvel Fındıkltc a 
Satmalma Komisyonunc11 

gerebilirler. Eksiltmeye ~ı
receklerin ( 4 8) liralık i 1 ! : 
teminat makbuzlarile bir
likde vaktinden evvel ko
misyonda hazır bulunma la
n. (3395) 49v8 

*. ıj: 
İstanbul Komutanlığı bir

likleri ihtiyacı için ( 41 ) b · n 
kilo yazlık patates 9 Teııı
muz 935 Salı günü saat 1 • 

de açık eksiltme ile alına
cakdır. Tahmin edilen be
deli 2870 liradır. Şartname
si her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. h
teklilerin vakti muayyenin
de 216 liradan ibaret ilk 
teminat mektub veya mak
buzlarile birlikde Fındık
lıda komutanlık satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 
(3490) 4973 

• * • 
Hadımköyündeki birlik· 

lerin ihtiyacı için 9,000 kilo 
yazlık patates 9 Temmuz 
935 Salı günü saat 15 de a
çık eksiltme ile alınacakdır. 
Tahmin bedeli 67 5 liradır. 
Şartnamesi her gün öğle
den evvel komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin vakti 
muayyeninde 5 1 liralık ilk 
teminat veya mektub mak
buzlarile birlikde Fındıklı
da satınalma komisyonun
da gelmeleri. ( 3491) 4974 

••• 
Çatalca ve civarındaki 

birliklerin ihtiyacı olan 132 
bin kilo sığır etine verilen 
fiat makamca pahalı görül
düğünden tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konuJ
muşdur. Beher kilosunurl 
tahmin edilen bedeli 2 9 ku
ruşdur. İhalesi 1 O Temmuz 
935 ça~ba günü saat 
15 dedir. Şartnamesi Fın
dıklıdaki satınaJma komis
yonunda 191 kuruş muka
bili alınabilir. Eksiltmeve 
gireceklerin 2871 liralık 
teminat mektubu veya mak 
buz ve 2490 sayılı ~anunun 
2. 3 cü maddelerindeki ve
sikalarla birlikde teklif mek 
tublannı ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar 
Fındıklıdaki komutanlık sa
tınalma komisyonuna ver
meleri. (3492).. 4975 
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TURAN 
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• 

1 . .,._ ~ 

TUVALET SABUNLARI 
"VERDA ,, Büyük Lüks 

" ROSEMARY ,, Kokusu ile Meşhur 
"TURAN BANYO SABUNLARI,, 

"TURAN FATMA,, 
HER YERDE SATILIR ·- --- - -

j M!!~~~i!ic~;i e~e~:!~ciya'nm 
Yeni harflerle: - Tenzilli bedeli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari malumat ve bankacılık 105 
İktisad ilmi 87,5 
İhtisas muhasebeleri 17 5 

, 1 TEMMUZDAN iTiBAREN: ' FLiT ô~';ö~ôRı 

• 

Hükumetin ve dört büyük milli bankanın 
1,000ıOOO lira ile sermayesine iştirak ettiği: 

HER 

ADAPAZARI 
TÜRK Ti CAR ET BANKASI 
Merkez ve bütün şubeleri yeni açtıkları 
" Faizleri aydan aya kuponla ödenen 

hesab,, için emrinize amadedir. 

••• 
AY BAŞINDr\ 

Vadeli mevduatınızın faizini munta
zaman almakla huzur ve rahat içinde 
yaşamak imkanını bulacaksınız. 

••• 
Artık elinizdeki para ile, ne neticesini 

Haşaratı ÖLDÜRÜNÜZ 
Niçin tesiri fOphell ( Hatarat öldDrUcU 
mayi) ler tecrübe etmeli ?. Bu kıymet
siz ve takllt maytıer ne ha.-ratı 6ldU· 
rUp sizi onları ız•acatından kurtarırlar. 
ne de tehıtkelertne kartı himaye eder· 
ıer. Bu tesı rl şUphelf mayıterl kullan-

. mak bayhude bir israftır. Huzur ve 
emniyetiniz için mUslrren f' L 1 T 
isteyiniz. F L 1 T. bUtOn ha,arah 
f\aklkateR •• ebediyen 61d0r0r. Leke 
~apmaz,Jaze ve lltff kokuludur. Siyah 
ku,akh ve asker resimli san tenek .. 
lere dikkat ediniz. Flatlv tenzl1'tlı;. 

u. .. ı Depen : 1. CIUPIM. lst. lalala. Y.,_. .._ 1 

(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesab 70 
Lugaritma cedvelleri (yeni 
rakamlarla) 56 
Baslıca satıs yeri : 
İKBAL KÜTÜPHANESİ 

İstanbul Kadastro mahkemesinden: 

fstanbulda Şehzadebaşında Fevzi

ye mahallesinde ve caddesinde eski 
1, 3, 5, 7 yeni 5 ita 9 numerolu gay• 

ri menkulden dolayi Ahmet Sadık ile 
mczktlr gayri menkul hissedarların

dan Hulki ve İsmet ve Nahide ve 

~ehmet Hadi ve Kaşife ve Hava 

aralannda tekevvün eden davaya ait 

istida ve dav.etiye milmaileyhimin I· 

kametgihlarr meçhul bulunmasına 

mebni tebliğ edilememi~ ve muhake· 

mc 10-7-935 tarihine müsadif çarşam· 

ha, gUnü vaşati saat 11 bırakılmış ol· 

duğundan gün ve saati mezkurda 
mumaileyhimin gelmeleri veya vekil 

göndermeleri lüzumu ilanen tebliğ 

olunur. (12808) 

İstanbul yedinci icra memurluğun· 
dan : İstanbulda Türkiye hanında 
müktin iken elyevm ikametgahı meç• 
lıul olan Şarl .Röne Gotyeye: 

bilmediğiniz bir ticaret işine girmenize, ı ~---B!!!!i!!!!!!!!!!! Onıu b•t•klr tı!!!!l!l!!!I----• 
ne de apartıman yaptırarak başınızı Sadeddin Kaynak Gecesr 

Birinci vakıf hanında (33) No. da 
Avukat Şckip Adutun İatanbulda 
TUrklye hanmda Şart Röne Gotye
~n :Asliye birinci hukuk mahkemesi· 
nin 935·1 J .No. lı..iliınile alacağı olan 
(150000) Fransız Franğtnın tutan 
olan ( 5000) Türk lirasının maamasa
rif ve faiz ve icra masarifi ve ücreti 
vekalet tahsili için borçluya gönderi• 
len ödeme emri üzerine borçlunun i
kametgahı mcshul olduğundan ilinen 
tebliğat icrasına karar verildiğinden 

işbu ilanın tarihi neşrinden itbiaren 
bir ay zarfında itirazınız olduğu tak
dirde istida veya şifahen icra dairesi• 
ne bildirilmesi ve bildirilmediği tak
dirde ve 74 üncü madde mucibince 
mal beyanında bulunması lazımdır. 

derde sokmanıza mahal kalmamıştır. au •"t•m Harbiyede 

Her ay 
gelire 

gibi 

muntazaman alacağınız 
mukabil paranız olduğu· 

yerinde duracaktır. 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No: Semti ve mahallesi Sokağ~ Emlak No: Cinai ve hissesi Hisseye göre 

muhammen K . 

3088 Beyoğlu Hüacyinağa 

3554 

3978 

4003 

4041 

4175 

4308 

61015 

6571 

6572 

6573 

6574 

Kumkapr Tava§İ . 

Betiktat Köyiçi =-

Kınahada 

Çengelk~ 

Galata Tomtom 

Tophane Ekmekctbafr 

Beyoğlu Feriköy 

Çengclköy, 

Çengelköy 

Çaylak ve 
Cam bu 

Suteraziıl 

" E. İmamzade 
ve İskordclya 
Y. Alaybeyi 
Muradiye 

Çengelköy cad. 

Bostan bap 

E. İkinci ve 
üçüncü set 
Y. Üçüncü set 
E!rcf efendi 

Çengelköy 
Cad. 

" " .. " 
,.. " 

E.14-16-18· 
20-37 

Y.20-22-24· 
26-51 

~. 16 
Y. 34 

E. 1-1 Mü. 
51ve51 Mü. 

T.33-35-37 /1 
ll 

E. 71 
Y. 52 

E.22-24-20 
Y.26-28-30 

E. 10-16 
Y.10 mahal-
len 8 

194 

E. 73 
Y. 50 

E. 75 
Y. 48 
E. 72-77 
Y. 46 
E. 79 
Y. 44 

102,50 metre ar- 140 Açık 
aanın 1/6 hissesi arttırma 

Kagir hane ve 1389 Kapalı 
bağçenin 1/2 zarf 
hissesi 
Altında dükkanları 1092 

·~ olan kagir hanenin 
1/ 10 hissesi 
Bağçeli kagir 1070 .. 
hanenin nısıf 
hissesi 
Beden divarlan 1034 " mevcut çatısız ma-
ğazanın 1/2 hissesi 

98 metre arsanın 2450 ... 
25/30 hissesi 
Kagir apartmanın 7600 " tamamı 

Kagir hanenin 2420 ,. 
tamamı 

Beden divarlan 944 Açık 
mevcut çatısız arttırma 

mağazarunın 1/2 
hissesi l.ı; 

• .. • .. 900 .. 
" .. " " 1070 Kapalı 

zarf .. ,, 
" " 230 Açık 

arttırma 

Yukarıda evsafı yanlı gayri menkuller on gün müddetle satı~a çıkarılmıştır. İhaleleri 12 • 7 .. 935 
tarihine tesadüf eden Cuma günü saat on dörttedir. Satıı münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

- --- - --- --- ------------------

BELVÜ BAHÇESiNDE 
l.tanbul'un tanınmıf musiluel simaları bu •e
ceyi kutlulayaeaklardır. Besteklnn yeni reper
tunn yGksek elemanlar tarafından takdim 
olunacaktır Be.tekir bu ree için taaarladıta 
Dumlu Pınar n Uçak eserlerini biuat takdim 
edecektir. Telefon: 49091 5014 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 375 - 425 tale
besi ile 100 - 120 müstahdemininin 12- 7 - 935 tarihin
den 31 mayıs 936 tarihine kadar sabah, öğle ve akşam 

BeyanCla bulunulmadığı takdirde 
hapialc tazyik olunacağı ve hakikata 

muhalif beyanda. bulunulduğu takdir· 
da hapisle ceı;alandırılacağı ödeme 

emri makaıiıına kalın olmak üzere teb 
liğ olunur. (12818) 

1 yemekleri pazarlıkla ihale olunacağından parasız şart- ~111111111111111111111111111111111111111~ 
namesini almak isteyenlerin Enstitü Muhasebesine ve ; Denı·z yolları i 

.. =_- ~ talih olanların 11-7-935 tarihine rastlayan perşembe 3 
giinü saat ıs de 5837 liralık muvakkat teminatlarile : 1 Ş LE TM ES 1 ! 
Enstitü İdare ve İhale Komisyonuna müracaatları. İ Acenteleri: Karaköy Köprttbaoı 1 

(3602) 4958 : Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar· = 
--------------------------&11111n~H~ T~ 2274~111111i 

Devlet Demiryollan ve Limanlan itletme 
Umum idaresi ili.nlan 

:Muhammen bedeli 35282 lira olan muhtelif eb'atta 
meŞe kereste 12 temmuz 1935 cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulile Ankara'da İdare binasında satın alı
nacakdır. Bu işe girmek isteyenlerin 2646, 1 S liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. ka
nunun 4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay
nı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler 175 kuruş mukabilinde Anka· 
ra, Eskişehir ve Haydatpaşa veznelerinde satılmakta
dır. (3556) 4954 

= -ı · lmroz yolu § 
İ KOCAELi vapuru 4 Temmuz İ 
: PERŞEMBE günü saat 16 da : 
i lmroza kadar. (3712) İ 
tılllllllllttıııııııııııııııııııııııııı11ır. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Hidrokarbonlar hakkında" ki ih· 

tira için istihsal edilmit olan 18 tem· 

muz 1925 tarih ve 322-328 numaralı 

ihtira beratmm ihtiva ettiği hukuk 

bu kere başkaama devir veyahut ica

ra verilmesi teklif edilmekte olduğun• 
dan bu hususta fazla malumat edin • 

mek isteyenlerin Galata'da Aslan ha

nında 5 nci kat 1-4 numaralarla 

mUrakkam idarehaneye müracaat ey• 
lemeleri ilın olunur. '-ınınuiyi Bir istenoğr~fiumın"' 

§ Bilen bir işyar aranmaktadır. § ______ 494
_
3 

:: istiyenler "TA n,, idare direktörlüğüne § 
' iilllllllllllllllllllllllllllllllll gelsinler. tlllllllllllllUHlllllllllri 

Umumi Neırlyat ve Yazı işleri Mü .. 
dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete
cilik ve Matbaacılık T . A. Şirketi. Is· 

tanbul. Ankara caddesi. 100. -
Basıldığı yer: TAN Matbaau • ~914 


