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Peyami Safa'nm •1şin doğ
rusu ", Orhan Sclim'in "Bu 
da Benden " fıkraları - Şe
hir habcrlı.-ri. 
Ankara tclgrafl:ın - A. 
Hamdı Başar'm "Bir verim 
d:ıvası" - Fclck'in "Güıcl
lık musabakası". 
Bııde casusluk - Kendi 
kcnfümııe çatıyoruz. 
Son haberler. 
M~cmlek.ette TAN _ Sağlık 
ogudlcrı. 
Özdil. 
Ekonomi. 
Spor. 
Sc!ir Marinetti ve ressam 
Edib. 
Radyo. 
Diınya hadiseleri karşısın
da gazeteler. 
Yarmm büyükleri - Duy
duklaranız, okuduklarımız. 
Tarihte buyuk a§klar. 

Ekonomi 
Alanında 
Gençliğe 
iş Yokmu? 

1Y1YET1ŞM1 Ş AY
D r N TURK GENÇ
L1G!N1, EKON0-
M1N1N HANG1 ŞU
B ELER 1 N D E G 0 R
M EK l S T l YOR UZ? 

-2-
Ekonomi hayatının herhangi şube

sinde olursa olsun, bir kurumu ilgi
lendıren teknigin yanı sıra bir de o 
i in F1NA.NSAL İDARESİ 
ve İ ç s e 1 o r g a n i z a s y o n u 
vardır. Her müessesenin teknik cep· 
hesi olduğu gibi, Ekonomik ve Tl!:-
ClMSEL cepheleri de vardır. Bura
latda gençlige büyük ödevler düşer. 
H r hangi bır işi rasyonel prensiple-
re d narıık yi.mitmek icin, her şey-
den cc; A ç ı k v e d u z e n l i bir 
ın uh a_a c b c y c lu um vardır. 

ne d R R , mcmleketımlJ:dt: ••Mu
hasebe,. terımı çok dar bir manada 
anlaşılmaktadır. ''Muhasebe" isleri 
gen~lcrc, entellcktücllere soğuk gelir. 
Bayağı, ugra ıimağa değmez bir ko
nu sanılır. Halbuki "FİNANSAL 
l_DARE.,. _ilminin en sağlam temelle
nnden. bm olan "Muhasebe" mesleği, 
tam bır ekonomik ilerleyiş halinde 
bulunan yurdumuzda, ne kadar istek
le k:ır ıla!lsa yine azdır. Muhasebe, 
tıathı, basıt telakkisile: Rakkamlan 
alt alta getirmek, yevmiye kayıtları-

vurutmck, kontrolu güden muva 
zene ell . • 
degildir. ~~en çıkarmaktan ibaret 

'k asebe, rakamlardan eko 
nomı mana ıı 1 müessesenin hakı onuç :ı;, . ç!karmak, 
iddiasında bulunan ~ ışını sezmek 
ı k . M h b 0 .. .... $ bir mes-c tır. u ase e: uvenıı ~ 

hakeme, takdir, temyiz vasıtasıdi'r.u
Mahiyeti ne kadar teknik veya ne 

kadar sade olursa olsun, hiçbir işin, 
hiçbir kurumun vazgeçemiyeceği za
ruri bir teşkilattır. Bunun içindir ki, 
Fkonomik alanda, hem kendileri, 
h~m de memleketleri için faydalı 
bır tarzda çalışmak, yaşamak isti· 
Yen gençler bu şubeye hevesle sarıl
~a!ıdırlnr. Finansal idare prensiple
~nı kavramış degerli muhasebecile-

drınh adedi de zannedildiginden çok 
a a azdır. 

1 
B a n k a 1 a r - K r e d i k u r u m· 

a r ı: Meml k . Ek . du t · 
1 

. e etın onomık, En-
rak ~c r genışlemesi ile muvazi ola-

k 
aa ıyetleri artacak olan kredi 

urumlarının d . 
ubelcrind 

1
Yur un her tar~f~ndakı 

f 
d 

1 
b' e ça ışmak gençler ıçın çok 

ay a ı ır staj olur. 

EkBank~; içinden bir memleketin 
onomı damarı . _. b' 

d B 
arının geçtıgı ır 

uzuv ur. u bakımd .... 
h k k 

. . an goruş ve mu-
a eme abıhyeti olanla . . b 

çok verimli bir r ıçın urası 
ıı.lı an cıddi ~ oku~dur;. Memlek~t~e 

ç ş g kredı muesseselerının 
her yıl kadrolarını d ğ 1• d 

1 1 ] c er ı, ay ın 
c eman ar a tazeliyecek k k 1 

k 
.. 

1 
on ur ar 

açma 1 ço oz cn~n bir dilekt" 
U 1 1 . ır. 

us~ §ırnendifercilik: 
Ulusal sımendıfercilik ge l'k . . •1 . • k b. , nç ı ıçın, 
;;nsı1 kaç~ . . ır çalışma alamdır. 

e!11 e -etı:nızı Ekonomik sahadaki 
derın uykusundan, gafletinden ilkön-
ce uyandıran ulusal şı· d.f . . men ı ercı-
lık olmuştur. Şim d 1 . • • 

"'F1NANSAL IDA..., en er erımızın 
• . . r;.ESI, lıyakat ve 
ıktıdarı yuk~ek, seçkin ns rlara ih
tıyaç gostcrır. 

"TARİFE İŞLER! hı' . h . . . .. d .. r genem 

t
.utun omr~dn.u oldurabilccek bir ih
ısas şubesı ır. 

Deniz Transpor i"l •. ne . . l y er ı. 
nız transpor ı eri in de FİNAN 

SAL İDARESİ, Ekonomık cc h 
Tarife kısmı biroçk aydın 1 k 
gençleri crgeç seferb r ed' c tı~ a 

[Arkaıu 3 fi c d 

Romenler Daha Büyük MağlGbiyete Uğramaktan Çekinmiş 
Olacaklar ki, ikinci Maçı Yapmaktan Vazgeçtiler 

Takımımız dönüyor. Tal si/at ve 
Romen gazetelerinin mütalea • 

/arı spor sayfamızda 

LEHiST AN - ALMANYA 

Leh bakanı Bek 
Hitlerle görüşecek 

Berlinde doğu andlaşması etrafında konuşu
lacak ve aradaki dontluk takviye edilecek 

Varşova, 3 A.A. - Dış işleri 
bakanı Bek, bugün saat 22 de 
beraberinde özel kalem direktö
rü olduğu halde Berline gitmiş
tir. Bu gezinin programı şudur: 

Çarşamba günü, Fon Neu
rath tarafından bir öğle şöleni 
verilecektir. Hitler tarafından 
bir akşam yemeği verilecek ve 
bu yemekten sonra bir kabul 
resmi yapılacaktır. Perşembe 
günü Bek, Lehistan hükumeti 
adına meçhul askerin mezarına 
bir çelenk koyacaktır. Bundan 
sonra Lehistan elciliğinde bir 
öğle yemeği yinecek ve bunda 
Hitler ile Bakanlardan Göring, 
Neurath, Göbels, general Blom
berg ve diğer şahsiyetler bulu
nacaktır. 

Öğ"leden sonra Bek, general 
Göringin köşkiine gidecek ve 
akşam üstü bayanı ile birlikte 
Varşovaya dönecektir. 

flok Berlinde 
Varşova, 3 A.A. - Lehistan 

dıs işleri bakam Bek bu sabah 
karısile birlikte saat 8 de Berli
ne varmıştır. Bek istasyonda 
Hitler adına yönetgeri Mays
mer d bakam Nöyrat, yönet
ger Ldelov, protokol direktörü 
kont Laseviç, Lehistan büyük 
elçisi Lipski, Almanyanın Var
şovadaki büyük elçisi Fon Malt 
ke, Leh kolonisi ve bir asker 
müfrezesi selam durmuştur. 

Bek yanındakilerle birlikte 
L~hi_stan büyük elçiliğine git
mıştır. Berlinde oturduğu süre
ce elçilikte kalacaktır. 

l:Jeck ve Hitler 
Doğu andlaşması 

V~rşova, 3 A.A. - Bek'in 1 Poranny, Polonya dış bakanının 
Berin~~ ~aptığı geziden bahse - Hitler ile Doğu anlaşması hak
den hukumet gazetesi Kurjer [Arkası 3 üncüde] 

GENE EKMEK 

Buğday düşilyor, fa
kat ekmek duruyor 

r!.~atl~r narh yükseldiği vakitten aşağıya 
duştLı. Ekmek 9 kuruşa düşebilir 

sıkı konnol yapıımasını autkadar. ~a 
emrettik. Diğer gıd~ maddelerı?ı!1 
kontrol edilmesini de belediye polısı
ne tekiden bildirdik. Tekrar edelim ki, 
bugünkü dü§üklük, ekmek fiyatlarını 
indirecek l:adar değildir. Düşüklük 

[Arkası 5 incide 1 

• •• •• 
ınon u 
Mardinde 

Mardin, 3 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Başbakan İ
nönü, beraberinde Dış bakan 
Rüştü Aras, Jandarma genel 
komutam Kazım, genel enspek
tör A. Özmen, Orgeneral Ali 
Sait, saylavlar ve ilbaylar oldu
ğu halde bugün saat 11 de Mar-
line geldi. 

Binlerce halk tarafından sev
gi ile karşılandı. Yarın petrol 
sahasına gidecektir. Mardin se -
vinç içindedir. 

Bu Yıl 60 Bin 
Muhacir 
Gelecek 

[HUSUSI MUHABlRlMlZ 
BlLD!RlYOR] 

Ankara, 3 

Bu sene memleketimize gele
cek 60,000 muhacirin 40,000 
den fazlası Romanya hükumeti 
ile yapılan anlaşma üzerine Ro
manyadan geleceklerdir. 

Muhacir aileleri beraber
lerinde beşer metre mikabı ke -
restelerini gümrüksüz getirebil

[Arkası 3 üncüde] 

SERViLER 
Duyuyoruz ki Bursada servileri 

kesmek istiyorlarmış. Y eşitliğin 
c:Üşmanı değil, dostu tanıdığımız 
Fazlıdan böyle bir tahaflığa izin 
l'ermesi umulmaz;. Umulmaz ama, 
Bursa Belediye muhitlerinde "aer· 
vileri keselim!" diye bir söz geç· 
miş olmasa, haber de buraya ulaş· 
maz. O halde, doğru ise, sayın ilba· 
Ya demek gerekir ki, herhangi ka· 
fada doğmu'1 olursa olsun, böyle bir 
fikrin gölgesi bile, bir seyyah ıehri 
haline konmak istenen güzel Bur• 
sanın beline baltayı vurup, onu he· 
le turizm bakımından, ancak öldür· 
mek istemekle U:ah olunabilir. Çün· 
kü, ôbideleri ve camil~rile övündü· 
ğümüz bu ;yurd parçasında, bütün 
o sanat eserlerini'n, çırçıplak değil, 
ancak etraflarını çeviren tabiat de· 
korları ile bir arada mcinalan var• 
dır. 

Sırası gelmişken ıöyliyelim ki 
ağaça düşmanız ama, serviye bil· 
hassa düşmanız. Bu düpnanlığın 
hele mezarlık ıervilerine dütmanlı· 
ğın ön salında, belediyelerimiz ve 
fehirlerimizi imar için çalı§an be· 
lediyecilcrimi.:z gelir. 

Birinci misal: Kartaldaki meıhur 
servilikten eser kalmamııtır! 

Niçin ? 
Gayet basit: Çünkü muarlığı sat 

mak istiyorlar; halbuki servili a!'aa: 
.vı kimse almaz. Netice: Servılerı 
kesiyorlar, arsayı satıyorlar! 

ikinci mısal: Ayaspa§adaki :ser• 
vilihtcn eser kalmamıştır 1 

Niçini 
Gayet basit: Çünkü mezarlığı 

satmak istiyorlar; halbuki servili 
arsa.vı kimse almaz. Netice: Servi
leri kesiyorlar, arsayı satıyorlar 1 
Kasımpafa servilerini de, gene 

arsa ve odun satmak için, geçen se· 
ne kestiler! 

Bir haber daha: Eyüpte aerviler 
gittikçe fenalaşıyor, Karacaahme
din furasında burasında çıplaklık • 
lar sırıtıyor 1 

Eyüplc Karacaahmedin ve servi· 
lik olan her yerimizin üzerlerint: 
titreyişimiz şundandır ki, oralarda 
her ağaca indirilen balta, manzara• 

Bugday ve un fiyatları düşnıcğe 
d~vam ettiği halde narh komisyonu 
dun de toplanmamrtşır. Ekmeklerin 
çok bozuk çıkmasının da hala önü alı
namamıştır. Bu yüzden her g\in bele
d~?'eye şikayetler yağmakta ve bugün 
ku ekmek çeşnisinin değiştirilmesi is
tenmektedir. 

Dün bu hususta belediyede salahi
~t~ar bir zatla görüştük. Bize dedi 

1111111 - - - ,Q, nın asil suratına atılmıf birer adi 
..a~~- = __........ st usturadan başka bir§ey değildir: 

YAKIN ? DA 
---~~~...___ 

1 
Yani servileri değil, servilerin 

§ekillerinde manzaralan kesiyoruz/ 
f Bu servi dütmanlığı niçin ? 

Y o k s a servileri de, cami, tür • 
be, mezarlık, tekke kenarlannda 
olduklaı-: icin "mıirteci ağaç" mı 
sanıyoruz? 

Ali Nı-ci KARACAN 

Bu önemli araştırmalar eski Bizans 
saraylarım meydana çıkarabilecek mi? 

lstanbuldald Bizans eserlerini ar<i.· 
mak icin müsaade alan Edimburg U
niversitesi tarih prof csörü Baxter üç 
asistanla birlikte dün hafriyata başla· 
mıştır. Baxter, eski Biazns sarayının 
mahallini ve meydanlığmı bulmak için 
dün sabahtan itibaren tetkikat yap -
maktadır. Bu tet,kikat, Kabasakalda 
Vilayet aygır deposunun civarcr.dC\ bu 
lunan Arasta sokağında icra edilmek· 
tedir. Bu sokakta evvelce yapılmış o
lan ve halen harap bir vaziyette bu· 
lunan dukkan biçiminde gözer var -
dır. Bu küçük dükkancıklann Sultan· 
ahmet camiinin yaptırıldığı tarihe rast 
layan 1610 senesinde inşa edildiği an 
laşılmaktadır. Bu sokakta dün yapılan 
araştırmalarôa eski. tarihi ve kıymet· 
li bir binanın temeli bulunmuş ve a
raştırmaya buradan başlanmıştır. Oğ
rendiğimize göre, Bizans zamanına 
ait bir kilisenin de bu civarda bulun
duğu tahmin edilmektedir. Bundan 
başka bu kiliseye ait olduğu umulan 
bir mahzende dün aygır deposu bah
çesinde, eski baytar mektebinin arka· 
sında bulunmuştur. Bugün bu mah • 
zen üzerinde inceleme yapılacaktır. 
Dün bir muharririmiz Prof. Baxter • 
le görüşmütşür. MUtehassıs profesör 
demiştir ki: 

••- Büyük Ayasofya ile küçük Aya 

:Saltanahmette başlanan halri • 
yat ve profesör Baxter 

sofya arasındaki sabada büyük kadim 
Bizans sarayı ile meydanlığını ortaya 
çıkarmak istiyorum. Tctkikatımm biı
tün esası, budur. Araştırmalarımı üç 
kısma ayırdım. Birinci kısım mesaime 
Arasta sokağında başladım. Bu rafri· 
yat üç ay devam edecektir.,, 

Hafriyat işlerine profesörle beraber 
müzeler idaresinden gönderilen Nec· 
det Kumbaracılar nezaret etmektedir. 

HABE:Ş iŞi VE INGiL TERE 

Habeşistana Verile
cek bir ingiliz limanı 

lngilizler 
hem de 

hem İtalya ile anlaşamadılar, 

Fransızları ivice çıücendirdiler 
Londra, 3 A.A. - Gazeteler, 

bugünkü kabine toplantısının ö
neminden bahsetmektedirler. 
Bu toplantıda İngiliz bakanları 
1 tal yan - Habeş anlaşmazlığı 
hakkında kesin kararlar vere
ceklerdir. 

Daily Mail diyor ki: 
"Yetkili çevrenlerin dün söy 

Iediklerine göre kabinenin bazı 
üyeleri, uzlaşma için yapılan 
hareketler başarılı sonuçlar ver
mediği takdirde, İngilterenin u
luslar sosyetesi vasıtasile İtal -
yaya karşı her hangi bir ekono
mik hareket yapılmak üzere ö
nergede bulunması fikrini ileri 
sürmektedirler. 

Bununla beraber kabinedeki 
bütün üyelerin bu önergeye ya
naşmaları muhtemel değildir.,, 

Fransızların dUşUncesi 
Paris, 3 A.A. - Diplomatik 

çewenler Edenin, İngilterenin 
Romaya yaptığı teklif hakkın -
da Avam kamarasına verdiği i
zahları hayret ile karşılamakta
dır. 

_ l"cklife göre İngiltere .. İngiliz 

f ngiliz 1Jaş'hakam 13alclvin 

Somalisinde denize kadar uza .. 
nan bir toprak şeridini Habesis· 
tana vermeği tasarlamaktadır. 

Diplomatik çevrenler Edenin 

!Arkası 9 uncuda} 
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BiR DEVRiM DAVAS! 

Yurdun Elektrikleşmesi: 
E. i. E. GÜZELLiK MUSABAKASI 

kullanılan makinelerin planlaş • Yavaş yavaş onun da şavkı 
masını temin etmek; söndü. Eski parlaklığı kalmadL 

oRTA ANAooLuoA KURAKLıK ibrahim Tali 
Başbakan Konyahlara Dert iyileşti 

Ne elektriğin faydasından, !1e 
de elektrikleşmenin devlet ~lıle 
olması gerekliğinden bahseae -
ceğım değilim. ~ 

Elektrikleşme, daha dog.:u 1:.a 
birile elektrifikasyon, endustrı
yel bir devrimi yalnız tamam~a
yan değil, ayni zamanda s~g. -
lamlaştıran ve kökleştiren bır ış 

D - Elektirk bilgisinin ço - Yedi ülkenin yetmiş şarında~ 
ğalmasma, bilgiç teksiyenlerin seçilen dilberler görd~ler kı; 
yetişmesine çalısmak. çok güzellik te başa bela~_ır. 0-

Ekonomi Bakanmuı, muvaf - nun için genç kızlar bu musa~a
fakiyet sırrını, her şeyden evvel kaya girmiye eskisi kadar rag • 
yapacağı işlerdeki tam zamanı- bet etmiyorlar. 

Bırakmıyacağını Söyledi Ankara, 3 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Trakya genel 
müfettişi İbrahim Tali iyileş -
miştir. Yarın hastahaneden cı • 
kacak ve iki aylık mezuniyetini 
geçirmek üzere yarın akşam İs
tanbula hareket edecek ve İs -
tanbuldan Çeşmeye gidecektir. 

nı seçmekte ve bu en pratik ve Ben olsam, başka bir müsaba 
muvaffakiyetli usulü tatbik etli ka tertip ederim: 

[HUSUS\ MUHABlRlMlZ BlLDlRlYOR] 
Ankara, 3 

tir. 
Elektrifikasyonsuz ne endiis- şinde aramak lazımdır. Elektri- Huy güzelliği müsabakası ..• 

fikasyon, bundan iki yıl önce Diyeceksiniz ki: 
Başbakan lnönü, Urfa saylavı Fuat Kökbudakla kuraklık 

etrafıhda konuştukları sırada, Konyanın derdini mutlaka halle
decegini söylemiştir. Fuat Kökbudak Başbakanın bu sözünü Kon 
yalılara bildirmiştir. 

Bu müjdeden çok sevinen Konyalılar sonsuz hürmetler ve de
rin bağlılıklarını bir kere daha Ismet lnönüne bildirdiler. Kon
ya gazeteleri Başbakanın bu sözünden alkı§larla bahsediyorlar. 

Ziraat Müsteşarı Eskişehirde 
Ankara, 3 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ziraat Bakan

lığı miısteşan Atıf beraberinde Ziraat genel direktörü Abidin 
oldugu halde bu sabah otomobille Eskişehire gitmiştir. Atıf Es
kişehir bölgesindeki kuraklık sahasını, Çifteler çiftliği, Sakarya 
pamuk sahasını gözden geçirecek ve cumartesiye şehrimize dön
müş bulunacaktır. 

Yeni Müddei Umumimiz 
'.Ankara, 3 (Hususi muhabirimiz bil~~ri~?r) - ~ç~k ~lan l~

tanbul müddei umumiliğine lstanbul üçuncu ceza reısı Hıkmetın 
tayini tasdik edilmiştir. ------
Nüfus Sayımı Hazırlıkları 
~nkara, 3. A. A. - Aldığımız bilgeye göre O'enel nüfus sa-

• ' b 
yımı hazırlıkları ilerlemektedır. 

Hazırlıkları kontrol edilen vilayetler 20 yi bulmuştur. Saynn 
hazırlıklarında hizmetleri görülen Kastamonu ilbflYI Fazıl, 
Kurşunlu Kammun bayı Fevzi ve Gebze ilçebayı Osman Nuri, 
Başvekil İsmet İnönü tarafından birer be<Yenme bitiği (takdir
name) ile kayranmışlardır. (taltif edilmişl;r). 

Romanya ile Ticaretimiz 
Ankara, 3 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Romanya ile 

tecim anlaşmasına varmak için Romen elçisi ile Ankarada yapıl
makta olan görüşmeler, müsait safhaya girmiştir. Romanya hü
kumet_i namı~a g~~şmeleri idare eden zat bir kaç gün için Bük
reşe gıdccektır. Goruşmelere yakında bir son vcrileceO-i umul -
maı<taaır. o 

Tacirlerimizin Roman d k" hl k . .. . bir form .. l d h'l' ya. a ı o e paraları meselesı de musaıt 
u a ı ınde halledılmek üzere bulunmaktadır. 

izmirde Deniz Bayramı 
~r-r---....----~----~~~- l 

İbrahim Taliin iki aylık me -
zuniyeti zamanında Trakya ge
nel müfettişliğini vekaleten ida
re edecek olan İç Bakanlık müs
te~arı Remzi bir haftaya kadar 
Trakyaya hareket edecektir • 

Dış bakan ık genel 
sekreteri geliyor 

Ankara, 3 (Husus\ muhabiri
miz bildiriyor) - Dış Bakanlık 
genel sekreteri Numan Rifat bir 
kac gün kalmak üzere 1stanbula 
hareket etti. 

Ati na ataşe kommersiyali 
Ankara, 3 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Atina ve Pire 
ataşa kommersiyalimiz iktisat 
doktoru Naci yeni memuriyeti 
başına gitmek üzere bu aksam 
lstanbula hareket etmiştir ... 

Mardin sıhhat mUdUrU 
Ankara, 3 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Mardin sıh -
hat müdürü doktor Halil görü
len lüzum üzerine vekalet emri
ne alınmıştır. 

Liman ve Rıhtım idaresi 
genel direktörlUğll 

Ankara, 3 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - İstanbul li
man ve rıhtım idaresi genel di
rektörlü2:üne, emlak ve eytam 
bankası idare meclisi üyesi Raif 
tayin edilmiştir. 

Ekonomik 
Alanında 
Gençliğe 
iş Yok mu? 

[Baş tarafı 1 incide) 
Maden İsletmeleri: Ma· 

denlerimizin pla~lı bir tarzda işlc.!il· 
mcsine karar verilmiş olması Turk 
gençliğine önemli bir faaliyet sahası 
daha açacaktır. 

Sigorta c l ık: Sigortacılık ba7-
ka memleketlerde çok yayılm~~·. hır 
meslektir. Bizde ise Türk gençlıgı ta· 
rafından henüz layık olduğu dere-

tri olabilir, ne de teknik temele 
dayanan modern ulus kalkınma 
sı .. Bu dava inkılabın öz işidir. 
hatta bir anlama göre inkılabı.1 
bizzat kendisidir. 
Ba~ka bir yerde ve başka bir 

yazımda söylediklerimi yine tek 
rarlayayım: 

Sosyal ve ekonomik devrimli, 
yalnız madde yeniliği ve madde 
değişikliği değildir; ayni zaman 
da ve belki bunlardan daha ön· 
ce o maddeye el atrş metodu -
nun yeniliği ve değişikliğidir. 
İnkılaptan evvel de şimendifer 
vardı; fabrika vardı; hatta elek 
trik vardı. Türk inkılabının yap 
tığı şey sade bunları çoğaltmak, 
kuvvetlendirmek olmamıştır; 
Ayni zamanda bunlara cemiye -
tin en atış ve tıakim oluş met;o
dunu değiştirmiştir. Şimendi
fer, ecnebi kapitali ve ecnebi fert 
işletmesi mahsuliydi; bunu cu • 
muriyet Türk kapitali ve dev • 
let işletmeôi metoduna bağladı. 
Fabrika için yaptığına gelince, 
büyük endüstriyi devlet elinde 
ve bir toplu plan altında birleş
tirmek cumuriyetin eseri oldu. 
Şimdi elektrik işine el atmış olu 
yoruz. Ecnebi kapitali ve ferdi 
işleune usulile yurda giren elek
trik, büyükçe şehirlerimizden 
nahiye merkezlerine ve hatta 
köylere kadar mahalli işletme -
ler şeklinde yapıldı. Yurdun he 
men her köşesinde bir dizel mo 
tör veya küçük bir türbinin işle
diğini, elektrik ışığının artık her 
yere girdiğini görüyoruz. 

Elektrikleşmenin evrim yoli -
le en normal genişleyişi bundan 
başka türlü olamazdı; ama bu 
kendiliğinden olmakta Herliyen 
evrimin, bir devrim hareketi ka
lıbına girmesi için inkılap meto 
dunun kullanılması gerekleşti: 
Bütün l#;r yurd icin toplu bir e
lektirifikasyon planı ve bunun 
devlet elile ve en yüksek tekni
ğe dayanarak tatbiki! .. İşte kı
saca adına E. 1. E denen elek -
trik işleri etüt idaresi,, nin ku -
rulması bu amaca doğrudur. 

E. 1. E. nedir? 

cede ragbet görmemi tir. . 
K o o p e r a t i f 1 c r: Partı pro~

ramının büyük bir ilgiyle işaret ettı
ği "Geniş kooperatif hareketi,, hı~~ı 
alabilmek, muvaffakıyeti elde ede. 1 

• 

mek için birçok gençlerin hizme~~c 
ihtiyaç gösterecektir. Bu b~yü~.;l: 
ı-,,.ı:ılması yalnız başına hır A 
NU N lVl.r;o~ ESİ , bir "SERM -
YE MESELESİ,.. olmakla 'kalmaz, 
bu her şeyden önce dcgerli eleınan-
1 r bulmak meselesidir. 

i' mir (Hu u • h b" • • bild' rıyor) ..:._ ı . mu a ırımız ı-
mıl rın Kabo~J hakkının Türk ge-

e vcrıldigı gunün onuncu yıl 

l
donumtu cmsalsız tezahüratla kutlu -
anını ır. 

Bu munasebetle r d ki b'"t"" apurlar, ro .. ıman a u un 
1 

morkor ve kayıklar bay-
raklara suslenmişti B"" .. k 1 d nanma b . uyıu vapur ar 0 ayraldarmı çekmişlerdir. 
Saat 9,30 da Atatu~rku·· h k 1 ..... n ey e ı onun-

de .süet mızıkanın çaldığı Istikıal Mar
şı ıle törene başlandı. Denizcilik Ku
lübü idare heyeti üyesinden Sü
leymanın öylevinden sonra Atatürk 
hey~~line müteaddit çelenkler kondu 
ve torcne son verildi. Gece denizde 
-.apu~ gezintileri ve fener alayı tertip 
edıldı. 1:.alk gece yarısından sonraya 
k~d~r korfcz vapurlarilc parasız ge
zıntılcr yaptı. 

U l u s a 1 E n d ü s t r i ş u b c 1 e
ri : Geniş ulusal endüstı;,i progr~m~
mız gençlige, ilk bakımda zanncdıldı· 
ginden çok daha genış çalışma saha
ları hazırlamaktadır. Enc)üstriyc her 
yerde, her zaman şu üç unsur ege· 
men kalmıştır: . 

belki bugünkü kadar çekici ve _ Sarrnısak bile gelin olmuş 
müsbet kararlar alınmaya isti - ta kırk gün kokusunu belli e~ -
datlı bir mevzu olamazdı. memiş ... Kırk bir gün bekl.~~ 

Cünkü o zaman, henüz endüs efendim. İster istemez gunun 
tri -planımızın birinci kısmı bile birinde kokusunu dışarıya vu -
yapılmamış ve tamamlanman;_ış rur. 
tr Elektrifikasyon yurdun plan Böylece dünyanın en güzel 
h 

0

ve santrallara bağlı bi:. elek - huylu adamı meydana çıkar.· 
trikleşme işi o41uğuna go;e, sa- Lakin söz aramızda şüphesiz 
nayi ilerleyişine uF.ası lazım - bu adam temiz yürekli ve saf bi
dır. Devleti elektirıfıkasyon mev risi olacaktır. Böylesine de halk 
zuuna, yalnızca sehir ve kasaba- dilinde "bön,, derler. 
lardaki sokak ve meydan~arm Bu müsabaka, kazanan için 
aydınlarunası amacı sürüklıYC: • kar yerine zarar verir. Her şey
mez. Aydınlık işi, ferdi ve nı - den evvel - eğer genç yaşta ise· 
hayet lokal bir mevzu olmaktan kadınlar hemen kendisinden 
ileri gidemez; fakat işin içine_l~a yüz çevirirler. Müsabakadan 
reket karısınca, yani endüstn ıs evvel gülümsemelerini toplaya
tekleri devletin karşısına çıkın - bildiği kadınlar bile böyle hım· 
ca elektrifikasyon da ferdi ve lo bıllıgı dünyaca tanınmış bir a
kal dava olmaktan cıkarak, ge - dama bakmaz olurlar. 
nel bir devlet işi olur. Bu bakım Çünkü; neden biliruncz. Ka
dan elektrifikasyon mevzuuna dm kısmı, hoyrat, sert ve acar 
şansı çok fazla olan müsait bir adamlara düşkündür ... Ameri
zamanda el atılmıştır. kadaki haydutların binlerce tut-

E. 1. E. nin hele su enerjisine kunu vardır. Lakin tarihte bir 
"'ıüyük ve çok önemli bir yer ve· ermiş adama aşık olunduğu işi
receğ'i anlaşılıyor. Su enerjisi, tilmiş değildir. İş hayatında bu 
yüksek yaylaları olan bir mem - kadar saf bir adamın bugünkü 
leketin başlıca servetidir. Biz şartlara uygun olmadığı düsünü 
bu hususta elimizde bulunan im !erek kendisine - hatta vezne
kanları simdiye kadar ancak dal darlık bile - verilmez. Belki kalp 
galı şekilde hissetmekte idik. bir para yuttururlar korkusile. 
Bir iki büyük santral kunnak Böylelikle dünyanın en güzel 
üzerinde simdiden hazırlanma· huylu adamı meydana çıkınca, 
ya başla~ış projeler <?lduğu~u aşkta ve işte kaybetmiye başlar. 
gözönüne alırsak, E. 1. E. nın Eğer istidadı varsa hemen zayıf 
su enerjisinden derhal istifade tarafını anlayarak bu ünvanı u
edeceğini sevincle söyliyebili - nutturmak icin evini, sanını hat
riz. Bu, endüstri hesaplarımız - ta memleketini de değiştirir. İs
da maliyet fiatlannı indiren, ve tidadı yoksa bu güzel huyile 
sanayiin genişlemesine imkan haşır neşir olur. Can sıkıntısı ve 
veren, ayni zamanda şehir ve yaşama sıkıntısı içinde söner 
kasabalarda hayatpahalılığını gider. Böyle bir müsabaka olsa 
azaltan mesut bir hadise olacak kazara kazanırım diye ben kati
tır. Kurulacak bir iki büyük san yen girmem... Siz de sakının 
tral, yurdu hareket bakımından ha! 
toplu merkezlere bağlayacak, 
ve yalnız yalçın vadiler oyarak 
geçtiği yerleri tahrip eden su 
kuvvetlerini inkılap, kendi emri 
ne alacaktır. Tabiat kuvvetine 
cemiyetin bu el atışını, ve bu 
kuvvetlerin altına alısı yurdun 

B. FELEK 

her taraf mda sonsuz bir sevinç 
ve hissedilir bir refah doğuracak 
ur. 

Lehistan 
Almanya 

[Baş 1 afı 1 incide] 
kında görüşeceğini yazmakta 
dır. 

Bu gazete, iki hükumet ada• 
mının, Dançiğ - Polonya anlaş
mazlığım inceleyeceklerine ih -
ti mal vermektedir. Cünkü, Po
lon yanın tezine göre Almanya, 
Dançiğ ile Polonya arasındaki 
meselelerle ilgili değildir. 

Ziyaretın manası 
Bu görette heyecan verici un

surlar aramamalıdır, bu göret 
sade Alman - Leh komşuluk 
münasebatmda elde edilen yak
laşmanın sonucudur. 

• 
==~~================== 

Bu Yıl 60 Bin Muhacir 

a) İstihsal metodlannın teknık ~
yesinde durm~tian rasyonelleşınesı, 

b) "İlk maddelerin,. satınalJnışın· 
da rol oymyan Ekonomik şartlar. .. 

c) Çıkarılacak eşyanın satış ve su
rümünde rol oynayan ekonomik şart
lar. 

G .. ··ı·· k' E d""strı" d~·amızın 

Bu yalnızca elektirifikasyon 
davasının doğurduğu yeni bir 
kurum değildir; E. 1. E. devlet 
elile yapılan işlerde hem proğ -
ram ve etüt yapan, hem tatbik 
eden karışık idari makanizma 
Yerine yepyeni bir makine ko
mak kararının ilk tipi ve nümu • 
nesidir. E t ü t v e p 1 a n işini, 
sadece idari hükumetçilik maki
nesinden ayırmak yetişmez; onu 
başlıbaşına \ e teknik bir idealiz 
nıe bağlayarak yürütmek icap 
ederdi. İşte elektirifikasyonda 
E. 1. E. idaresini kurmakla bu 
Yapılmıştır. Elektirifikasyonda 
atılan bu ileri adımdan sonra en
~üstri, şimendifer, liman, nafıa 
ışleri ve hülasa bütün teknik ve 
kültürel ilerleyişe ait çalışma ve 
girişmelerin etüt dairelerini tat 
bik ile uğraşan kurumlardan a
Yınnak, ve bütün etüt daireleri
ni de bir yerde ve bir başta top
lamak yolu açılmış demektir. İş 
te bu yolda ilk adım elektrikles 
mek davasile beraber atılmış -
tır; ve bu adımın böyle genel ve 
sevinçli sonlara erişecegine de 
şüphe etmiyoruz. 

Su enerjisi dışında kömür ve 
diğer enerji kaynaklarmdan da 
istifade etmek, ve bu kaynaklar 
da santrallar kurmak E. 1. E. 
nin uğraşacağı önemli işlerin 
başındadır. Zonguldak kömür 
ocakları orta Anadoluya ve An
karaya kadar elektrik enerjisini 
yollayabilir; yurdun diğer taraf 
larında bulunan linyit ocakları
mızdan da elektrifikasyon nokta 
smdan çok istifadeler temin edi 
lebilir. Bu imkanların etüt edil
mesi işinde de E. 1. E. nin büs -
bütün hazırlıksız olmadığı, şim
diden hesapları yapılmaya başla 
~ış projeler olduğu da düşünü
lurse, yakın bir ünde yurdun e
le~trifikasyonu davasının bitiril 
l1_11Ş olacağına inanmak gerek -
tır. Bu suretle endüstri inkılabı 
mızdan sonra, madenlerimizin 
isletilmesi mevzuuna da kolay
lıkla geçilmiş olacaktır. 

ş·ekle gelince, göret, Hitlerin 
güvenini kazanmış Alman ba
kanlarının Varşovaya yaptıkla
rı görete cevaptır. Göretin ta -
mamen nezaket göreti olduğunu 
söylemek muhakkak ki mübala
galı bir sey olur. Fakat yeni si
yasal belgeler bagıtlanması da 
gözönüne alınmış değildir. Leh 
bakanı, Hitler ve Ll{i memleket 
komşuluk münasebatına ve 
iki devle,.ti ilgileyen ge
nel meselelere dokunan haber 
alma suretinde görüşmeler ya -
pacak ve Lchistanın, büyük 
mareşalmın siyasasına devam e
dccegi hakkında Bitlere inanca 
verecektir. Lehistan karnoyu 
hiikumetin, mukabele ve ayn el
yem devresine son vermek için 
olan bütün uğraslanm arkalaya 
caktır. 

Gelecek 
(Baş tarafı 1 İncide] 

~elerı iç~ Bakanlar heyetinden 1 dilmiştir. 
uç aylık bır karar alınmıştır. j y Uksek 

Kamutay, toplantılarına baş-
iskan komisyonu 
toplanıyor ladıktan sonra bu me e hak _ 

kında Kamutaya bir kanun tek
lif edilecektir. 

İç Bakanlık Romanyadan ge
lecek muhacirlerin yerleştiril _ 
ıne i için ıaznn gelen tedbirleri 
almaktadır. Yapılan te ebbu ne 
ticesindc Bulgaristandan ele 
cek muhacirlerin beraberi 
de hayvalarını d etinn 1 
Bulgar hükfunetınce m ........ a.uc 

Ankara, 3 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Yüksek iskan 
komisyonu memleketimize gele 
cek ve Trakyada iskan edilecek 
olan muhacir işlerini tetkik et -
mek iız re cuma günü toplana -
c kt Ko 'syo da bulunmak 

e B l · i Hamdullah 
genel müf et -
av ri HulUsi 

oru uyor ı • n u "'-: . 
teknik cephesi kadar önemlı bır de 
Ekonomik cephesi vardır. Bu ,ephe
nin en can alacak noktasr da: Yur
dun Ekonomik, Sosyal zorag}arına 
uygun bir yoldan satış işlerinın or
ganize edilmesidir. 

1 tihlak yapan halk yığınları~la_ da: 
imi temasta bulunarak: hakikı ıhtı· 
yacı, i tihlfık gücünü doğru ölcebi
lecck elemanlara ihtiyaç vardır. Eko· 
nomik ile Teknik arasındaki sıkı 
baglar buradan geçer. 

Bundan başka, Devlet fabrikal~r~
mn çıkaracakları malların satışı ışı
nin bir iki firma elinde fi i 1 i b i r 
m o n o p o 1 şeklinde k a 1 a c a ğ ı n ı 
hiç sanmıyoruz. Fabrikalarımızın 
m Harını satmak, sürmekde ne ka
dar çok yurddaş çalışırsa o kadar 
hayırlı olur. 

SAMI 

Not: Yarın çıkacak üçüncü yazı: 
4',DıJ Tecim Alanında Satıcılıks" 

E. 1. E. hükmi şahsiyeti haiz, 
klasik devlet bu Rokras siste -
minden uzak bir idaredir. Ken -
di kanununda göreceği işleri gös 
teren ikinci maddeye göre E. İ. 
E. nin çalışma sahasını şöyle kı 
saltabiliriz: 

A - Enerji kaynaklarını (su, 
kömür, vesaire) etüt etmek; 

B - Elektrik işlerinin santral 
laşmasr planlarını hazırlamak· 

C - Elektrik ve bu işlerde 
(1) Birinci yazı 26 Haziran tarihli 

sayımız dadır. 

E. 1. E. ekonomik ve sosyal 
devıa(m yapımızın sembolüdür. 
Bu büyük hava yurdun can da
marlarını kuvvetlendiren dev -. ' 
~ım işimizi ebedileştiren büyük 
ışlerden biridir. 

A. Hamdı BAŞAR 

Balkan birliği da.mT 
meclisi .şleri 

Ankara, 3 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Bükreş elçili
ği ikinci katipliğinde bulunan 
Bülent UşşaklıgilLondra büyük 
elçiliği katipliğine ve Lonfüa el
çiliği ba~ katibi Faik Balkan bir 
liği daimi meclisi işlerini gör -
mek üzere Bükreş elçiliği baş 
katipliğine naklcdilmi§lerdir. _ 

Ekonomi Bakanı 
teşekkUr ediyor 

Ankara, 3 A.A. - Ekonomi 
Bakanı Celal Bayar kabotaj bay 
rammm onuncu yıldönümünden 
ötürü kendisine gönderilen teb
rik tel yazılarına karşı teşek .. 
kürlerinin bildirilmesini Anado
lu ajansından dilemiştir. 
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KENDi 

Denizden 
Uzaklaşı· 

KENDiMiZE ÇAllYORU~j 
PARKLARIMIZ, BElEDIYEMIZ 

No. 71 Aziz Hüdayi AKDEMiR y Q r UZ ! 
İngilizlere casusluk eden h·ainlerden en 

azılı birisi daha : Çerkec; Ragıp! 
.Entellicens servisin en azılı 

ajanlarından biri de bu idi. İri 
boyu, korkun~ bakışı, dev gibi 
yürüşü ile, bir şey yapmasa da
hi, bakanlara bir korku verirdi. 
Son zamanlarda İngiliz ünifor· 
masile, daha önce de sivil gezer
di. 

Arkadaşı Değirmen dereli 
Kazım, guya müslüman olmuş 
Fevzi Robenson, merkez memu
ru Mazlum, Suriyeli bir Ermeni 
ve daha bir kaç işdaşları Bil • 
yükderede oturur. hem liva is
tihbara tına, hem de servisin bü
yük merkezine bağlı bulunurlar· 
dı. 

O zamanlar akşam vapurile 
Büyükdere iskelısine çıkanlar 
iki sıra dizilmiş sekiz, on kişinin 
arasından ve mızrak gibi bakan 
gözlerinin altından geçerlerdi 
ki bunlar işte, artık herkesin ta
nıdığı, bu zorba ajanlardı. Ra • 
gıp hakkında yazılmış bir mek
tupta deniyor ki: 

"Çerkes Ragıp İngilizlerce o 
kadar gözde ve o kadar sorgu
suz bir salfıhiyettedir ki ne der
se yapılır, ne yaparsa yanına 
kalır. Onun en yakın şefi ve o
muzdaşı yüzbaşı (Benet) ve 
teğmen (Bland)dır. Ragıbm ma 
iyetinde kendi seçmesi ve ken
disi gibi on silahlı vardır. Bütün 
işleri, kabahatli, kabahatsiz, ö
tekini berikini haber vermek, 
dövmek ve öldürtmekten ibaret
tir. Ragıbın adamları (Bazna -
val) denilen İngiliz deniz daire
sinde oturmakta ve beslenmek
tedir. 

Bunlar Karadeniz ve kıyıla· 
rmda, bazan Marmara ve 1zmit 
körfezi taraflarında motor!a do
laşır, Anadoluya kaçırılan si -
lah, cephane ve eşyayı ararlar. 
Emirlerine verilmiş bir kamyon 
la Alemdağı, Ka,Y.ışdağı, Şile, 

1"ürk milletine ve Tül'k davasına 
hiyanet eden yÜzelliliklerden Meh
met Ali, Kiru Hamdi, Hoca Sabri 
ve Şehzade Nizameddin'in Köatc•ı· 

cede grup halinde çıkardıktan 
bir reaim 

Sarıyer, Rumeli kavağı, Kilyos 
alanlarında gezer, guya Anado
lu çetelerini ararlar. Fakat işgal 
devresi bitinceye kadar çete na
mına hiç bir şey bulup getirme
mişler; yalnız, iş görmüş olmak 
için, bir kaç suçsuz ve kendi ha
linde Türk köylüsünü getirerek 
Anadolu casus veya kaçakçısı 
diye tuttunnuı, iş anlaşılıncaya 
kadar, hapiste yatırmışlardır. 

Ragıbın bu işleri kendisine 
çok para getiriyor: hem İngiliz
lerden alıyor, hem de gezdiği 

köyleri haraca keserek binlerce 
lira topluyor. 

"Şehir dahilinde silah, Anado 

Iu adamı veya suikastçi diye 
gösterilenlerin evleri basıldığı 
zaman Çerkes Ragıp ve arkadaş 
ları muhafız gibi bulunurdu. Bu 
hal bunları o kadar şımartmıştı 
ki hazan İngilizleri bile dinle
mez kendi dilediğini yapardı.,, 

Belgede bir de şöyle bir vaka 
anlatılıyor: 

"Çerkes Ragıp bir gün adam· 
larile Alemdağı civarında dola
şırken silahlı bir köy korucusu 
ile iki arkadaşına rastgelmiş. A
nadolu çetesi diye bunları öldürt 
müs ve başlarım (Sultan çiftli
ği) köyünde kahveye asarak teş 
bir etmistir.,, 

Bu acıklı manzara İngilizleri 
müteessir etmiş ve Ragıbın bu
na benzer hareketleri de esasen 
onları bıktırmış olduğundan ya 
nındaki adamlar dağıtılmış, Ra
gıp ta Galatada Istavropulos 
hanında bulunan (Deniz gizli 
polisi) şefi (Gordon) un emrine 
verilmiştir. 

Ragıp artık kendi başına ha
reket edemiyor, yalnız hain ve 
casus rolü oynuyordu. Bu isler
den olarak kaymakam Eyüp 
Bey (şimdi süel fabrikalar genel 
direktörü general Eyüp) ile ko
misyoncu Himmet oğlu Hüsnü
nün Anadoluya silah ve cephane 
kaçırdıklarını ve İngiliz (Deniz 
gizli polisi) şeflerinden (Pan -
tikyan) ın bunlara yardım etti
ğini raporla binbaşı Hey'e bil
dirmiştir. Fakat, yine İngilizler 
hesabına ~alışan ve bir taraf tan 
Bay Pantikyarun iyi arkadatı o
lan ve Türklüğe de hizmeti do-
kunan Bay Dikran bu meseleyi 
anlatmış, alman tedbirler sonun 
da, iş do~ru çıkmamış olduğun
dan Ragıp daha çok gözden düş
müş, tekdir işitmiş, verdiği ha
berlere inanılmaz .olmuştu. 

(Arkası var) 
·~--------------~--------------------------------------------~ 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

lllnlar1 

Çerkesköyündeki kıtaa
tın ihtiyacı olan ( 72,000) 
kilo Ekmek'e verilen fiat ko 
misyonumuzca pahalı gö
rül düğünden tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muşdur. Ekmeğin beher ki
losuna tahmin edilen bedel 
on kuruşdur. İhalesi 15 
Temmuz 935 pazartesi gü
nü saat 15 dedir. Şartname
si her gün öğleden evvel 
Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma Komisyonunda gö
rülebilir. İsteklilerin 540 
liralık teminat mektubu ve
ya makbuzu ve 2490 sayılı 
kanunun 2,3 cü maddelerin
deki vesikalarla birlikde tek 
lif mektublannı belli günde 
ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Satmal
ma Komisyonuna vermele
ri. (3378) 

1 

4978 

Çatalcadaki kıtaat ihtiya
cı olan 22 ton koyun eti 
kapalı zarfla eksiltmeye kon 
muştur. Koyun etinin be
her kilosuna tahmin edilen 
bedel 38 kuruş olup ihalesi 
19 Temmuz 935 cuma gü
nü saat 15 dedir. 

Şartnamesi hergün öğle
den evvel Fındıklıda Satın 

alma komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek
lerin 627 liralık ilk teminat 

RONEO 
Muhterem müşterilerimize bu mek

tupla ihtar ederiz ki, ROMEO Sos· 
ycteai Türkiye Genel AccntaJığı bu, 
tarihden itibaren Galata'da Tünel ha
nı altında 1 numarada ROY AL YA
zı VE DALTON HESAP MAKİ· 
NALARIN ACENTASI HÜSREV 
KRUBALIKA TEVDl OLUNMUŞ
TUR. 

RONEO LlMlTED 
4941 

makbuzu veya mektubu ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerindeki vesika
larla birlikte teklif mektup
ları belli gün ve ihale saa
tından en az bir saat evveli
ne kadar komisyona ver· 
mel eri. ( 3 7 4 5 ) 

* ar ~ 

Çatalcadaki kıt'at ihtiya
cı olan (77000) kilo buğ
day unu kapalı zarfla eksilt 
miye konulmuştur. Unun 
beher kilosuna tahmin edi
len bedel 12 kuruş 5 O san
tim olup ihalesi 19 temmuz 
935 cuma günü saat 15~30 
dadır. Şartnamesini her gün 
öğleden evvel Fındıklıda sa
tın alma komisyonunda gö
rülebilir. Eksiltmiye gire
ceklerin 7 2 2 liralık ilk te
minat makbuz veya mektu
bu ve 2490 numaralı kanu
nun 2 - 3 ncü maddelerinde
ki vesikalarla birlikte teklif 
mektupları belli gün ve iha
le saatından en az bir saat 
evveline kadar komisyona 
vermeleri •. ( 3 7 46 )., 

, JANE PiERL Y 1 

CA~lno de PARIS'in 
1 

farkı cısı 

TAKSiM 
BAHÇESİNDE 
Her ak4am aaat 21,45 de büyük 

1 

iSPANO
PARiZiYEN 
REVÜSÜ 

Cumartesi - Pazar matine saat 
17 de yeni program 

Yerlerinizi evvelden tedarik edi
niz Telefon: 43703 

Ankara İkinci Sulh Hu
kuk Mahkemesinden : 

Maraşta eski Ziraat Bankası 
memurlarından ölü Sabit karısı 
Salihaya ve kızı Melahat: 

Ankarada Mukim Tayğar O
ğullan vekili Avukat Hüsnünün 
ikinci Sulh Hukuk Mahkeme-
sine ikame eylediği Ankarada 
At pazarından Çengel Ham den· 
mekle maruf Hanın ŞuyuwlU i
zalesine mütedair Davada : 
25-6-1935 tarihinde mahkemede 
bulunmanız için 26-5-935 tari
hinde Tan ve Ulus gazeteleri 
vasıtasile yapılan ilanla davet e
dildiğiniz halde gelmediğiniz 
veya bir vekil göndermemiş ol
duğunuzdan verilen gıyap ka
rarının yene ilanen icrasına ka· 
rar verilmiştir. Muhakeme 
19-7-935 saat 9,30 a bırakılmış
tır. Gelmeniz veya bir vekil gön
dermeniz aksi halde muhakeme· 
ye gıyabınızda devam olunacağı 
bildirilir. (3736) 

Tanıdıklarnndan birine : 
- Bu yaz bir yere gitıniyecek 

misin? diye sordum. İyi ki sor
muşum, bana güzel bir konu 
(mevzu) çıktı. 

Tanıdığım, içini çekerek söze 
şöyle başladı: 

- İyi bil ki, Kasımpaşa ve E
yüp te dahil olduğu halde, İs
tanbulun hemen her yeri, say
fiye olabilirdi. Bir sayfiyeden a
ranan bütün meziyetleri, dört 
çevresi denizle kuşatılan 1stan
bulun neresine gitseniz, bulabi
lirdiniz. Eğer İstanbul şehrinin 
mahalleleri, havadan, güneş· 
ten mahrum ise, bunun başlıca 
sebeplerini ötcdenberi şehir tan 
zimindeki görgüsü71il;;. ·:nı;; .., -
de, aramalıdır. Yoksa, ........ g
rusu, İstanbulun her köşesı, yaz 
kış "safayı hatırla,, oturulma
ğa elverişlidir. 

Şehrin Boğaza. ve Halice doğ 
nı uzamış olması, ~azın saf ve 
temiz hava bulmak ihtiyacın -
dan değil, denizle kucak kucağa 
yaşamak isteğinden doğmuştur. 

Bu yerlerin vaktile baymdır
laşmasınm sebebi de budur. Ge
rek Bizanslılar devrinde, gerek 
Osmanlılar çağında, zevk ehli
nin gözleri ve gönülleri Boğazi
çi ile Haliçte idi. 

Kadıköyle Adalar, nihayet 
birer manastır olmak mevkiin -
den ileri geçememiştiler. 

Çünkü. buraları, denizle ko
yun koyuna ve kucak kucağa ya 
şamak imkanını veren yerlerden 
değildi. Bilmem hatırlar mısın, 
eski taı:mlarda bir ''lehi derya,. 
kaydı vardı. Lebi derya, yani 
denizin dudağı!. Ne yazık ki de
nizin dudağı, yavaş yavaş biz
den uzaklaşıyor. Kıyı yolları ya 
pılmağa ba ladığı g ündenberi, 
Büyükdere, Sarıyer, T arabya, 
Emirgfın "lebi derya,, da birer 
köy olmaktan çıkarak şehirleş -
tiler. Halbuki Boğazm bütün 
zevki, lehi deryada oluşunda i -
di. İçinde oturanlara denizin bir 
kısmına, sahip olmak fırsatını 
veren yalılar; birer ikişer göçü
yorlar, bu gidişle bir gün. gelip 
yalmz dillerde adı kalacak. 

Diyeceğim şu ki, Haliç çok -
tan ölü ... Boğaz desen, o da van 
lış tedbirlere kurban olarak ·her 
gün gözlerimiz önünde biraz 
daha ölüyor. 

Çünkü yeniden yalı yaptır -
mak yasa~!: Eskilerin çoğu otu
rulacak gıbı değil. 

Sorarım sana: denizi bir te • 
pede~ seyretmek zevki için, söz 
gelisı Kabasakaldaki evini bıra
kıp J{anlıcaya kim gider? Yaz
lığa çıkmaktan maksat, denizi 
uzaktan R'Örınek değil, denize 
kavuşmak, denizle yanyana, du
dak dudaga yaşamaktır. 

Şeh.i.rlinin bu isteğini şehirci
lik ınutehassıslarından sözüne 
değer verilen bir zat ta haklı 
bularak Boğazın Anadolu yaka
sı kıy~ Yollarının geri cektiril -
mesinı tavsiye etmiş diye duy
dum. 

Her halde Boğaza sokulan bu 
levanten zevksizliğini kökün
den k~zımak lazım. Bunun için 
de ilk ış olarak belediye yapı ve 
yollar ka_nununu değiştirmeli! 
Yoksa, bır gün gelecek, İstanbul 

1 Ku}UK ILArtLAR l 
3 L.IRA-1'uvaletc ve ıtriyata ait bcr 
ne yapmak isterseniz herkesin yapa· 
bileceği . şekilde formlilUnD yazar 
gönderirım veya öğretirim. Sonfen 
laboratuvarı. Kadıköy nhtım 76. 

4930 

SATILIK HANE, KiRALIK 
DUKKAN - Şehzadebaşında Leta -
fet apartımanı yanında 15 numarada 
sekiz oda, iki sofa, bir mutbak, bir 
kuyu, elektrik ve Terkos tesisatını 
havi bah5eli ah§ap hane acele satılık
tır. İçindekilere müracaat. 
Mahmutpaşanın üst başında ke -

mer yanında 2 numarada, her işe el· 
verişli dükkan ehven icarla kiralıktır. 
Talibi yukarıdaki haneye müracaat 
edebilir. SOS4 

FAZLA SÖZE NE HACET ? .. : 

Ne D e r s ı n ı z ? 
BOŞUrtA 

Bir eski masal vardır. Ku~kulu 
adamları seki~tir.melc. ~n 11t1ıatfi du
rurlar: 

Bir adama ördek dedikleri zaman 
kızarmış. Bir gün on~n da bulunduğu 
bir yerde birisi göğe bakıp: 

- Hava bulutlandı ... 
Demiş ... Ordek lafına kızan adam 

da bu sözü söyleyene bir ıamar aş· 
ketmiş . ve izah ctmiı: 

- Buluttan yağmur yağar; yağ· 
murdan göl olur ; göle ördek iner ... 
Şu halde sen bana ördek dedin. 

Böyle değilse bile buna benzer 
kuşkulanrnalar, bizim idare adamları· 
mızın çoğunda vardır. 

Bir küçük şeyi kritik etmekle, onun 
~hsına hücum edildiği işkili doğar. 
Halbuki istenen şey, ili§ilen o nokta
nın düzelmesidir. Herkes bilir ki; bir 
gazeteci kritik ettiği işin başında du
ran adamın yerine geçemez. Onun çe
kilmesilc hiç bir ilişiği ve faydası yok· 

KUŞKUI 
tur. 

Mcaela. Şu ekmek meselesi... Her 
kes ekmeğin ucuzlamasını istiyor. 
Çünkü bugünkü fiyat hayli zamandır 
ekmeğin varamamıı olduğu bir yük
sekliktedir. 

- Neden inmiyor? diye de sorup 
duruyoruz ... 

Ola ki; bilmediğimiz ıebepler ek• 
meği yukarıda tutuyor. Ola ki; biz 
haklıyız, ekmek daha ucuza satılabi
lir. Bundan tutturup işi şu veya bu 
makam aleylıinc unmauuı yeri ,.. .. r .. ;, 
dası yoktur. Gerçi bütün bu yazılan' 
türlü türlü tefsirlere uğratarak ondan 
çıkamıyacak kadar aykırı manalar çı
karmaya çahıan huysuzlar vardır. 
Lakin bu huysuzların o densizlikleri
ne kulak asmamak her makam aahi· 
binin ilk i§i ve ba§ dinsliğinin birinci 
sigortasıdır. Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? --
halkı, "lebi derya,,yı ancak dür
biinle seyredebilecek. S. G. 

Emllk bankası 
Cevap veı:iyor 

Geçenlerde, bir emlak m~-z,;s~ ~o
layısile bir okuyucumvrull bıze bıldır
diği !İkiyetini ~u sütunlarda yazmı§· 
tık. Emlak ve Eytam Bankası Izmir 
şubesi, neıriyatımızla yakından ala
kadar olmuı ve tetkikat yaparak neti
ceyi bildirmi§tİr. Aldığımız mektup 
aynen şudur: 

" Sayın gazetenizin l 6·6~1935 ta
rihli nüshasının 4 üncü sahifesinde 
İzmir Emlak Bankası ba;lığı altında 
Bayan Sıdıka ve Meleğin İzmirde 
Bankamıza ipotekli evlerinin taksiti
ni ödemcgi biraz geciktirdiklcrinden 
kendilerine haber verilmeden mülkle· 
rinin satılığa çıkarılarak mağdur ~ 
dildikleri hakkında bir fıkra görül
müştür. 

Mesele Genel dircktörlükçe tet
kik edilerek hakikatin a§ağıdaki §e • 
kilde olduğu anlaşılmıştır: 

Bayan Sidıka ve Melek 14-5-1930 
tarihinde Bankamızdan be§ sene 
miiddetle aldıkları 2.000 liraya evle
rini ipotek etmişlerdir. 15·9-1933 ta-

rihinde durumları daralını§ ot-J ~ü: 
tün müşterilerimize YIJ.?'s..-ıgı gıbı 
bunlann da geri kalan t- çlar~ beş se
ne müddetle u;atr1-"§0 · Yemden ya· 
pdan taksitler9JI vadelerinde ödeme
diklerintf ... • kendilerine 28-4-934 ve 
1 t: .Mı34 tarihlerinde ihbarname gön· 
derildiği halde buna dJ cevap ver• 
meyince 8-8-934 tarihinde icra vaaı• 
tasile ihtarname göndermek mecbu· 
riyeti haaıl olmuıtu. Bunun üzerine 
borçlular 30-9-934 tarihinde bir mik· 
tar para ödemiıler ve aydan aya 30 
lira vermeği taahhüt etmiılerdir, 
Mayıs 1935 taahhütlerini yapmadık· 
}arından tekrar icraya baş vurulmuş· 
tur. Bunu üzerine 11-6·935 tarihinde 
taahhütlerini :yaptıklarından 13-6-935 
tarihinde de icra durdurulmuşdur. 

Yukarıdaki izahat göst~rir ki, 
herkes için olduğu gibi bu borçlllla
lann da borçlarını ödeyebilmelerine 
İzmir Şubemiz çok müsait davran· 
mış ve taahhütlerini yapmamalarına 
kar§ı uzun müddet harekete geçme• 
miştir. Darda bulunan ve doğru ha· 
reket eden borçlular hakkında ban· 
kanın merkez ve tubelerinde müm
kün olan bütün kolaylık!Ar fazlaaile 
yapılmaktadır. 

Bu izahatın sayın gazetenizin ilk 
çıkacak. nü&hasının ayni sütununa ge· 
çirilmesini aaygılanmızla dileriz.,, 

Gümrük muhafaza genel 
tanltğı lstanbul satınalma 
yonundan: 

komu
komis-

Gümrük Muhafaza Teşkilatı için 1200 çift siyah vida· 
la fotin kapalı zarfla 20-7-1935 cumartesi saat 11 de ek· 
siltmesi yapılacaktır. 

2 --Tasınlanan tutan 6120 liradıı·. 
3 -- Evsaf ve nümunesi Komisyonda görülebilir ve 

Parasız verilebilir. 

4 - İstekliler yüzde 7,5 tutağı olan 459 liralık vezne 
makbuzu veya Banka mektuplarını teklif mektuplarile 
birlikte saat 10 da Komisyona vermeleri. J3733) 
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Almanyadan Kayseriye 
Uçan Ve· Ölen Leylek 1 

Edirne - istanbul Yolu 
16 Ayda Bitir ilecek 

tar. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Deniz banyoları 

Kayseri, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kuşların ve di
ğer hayvanların tabii ömürlerini anlamak, onların nerelerde ya
şadıklarını ve nereleri dolaştıklarını tcsbit etmek için Almanya
da çalışan eski bir cemiyet vardır. Kayseride bir kaç gün evvel 
bir ölü leylek bulunmuş, ayağında, bu cemiyet tarafından takıl
dığı anlaşılan alüminyum bir halkaya rastlanmıştır. Almanyadan 
uçurulduğu anlaşılan leyleğin ayağında bir numara ve "derhal 
iade ediniz!,, ibaresi yazılıdır. 

Kontrolun 
ilk faydası 

Bir miiddet önce bu sütunlarda 
Aydın • Naz.illi otobüslerinden bah· 
$ederek, halkın em'1iyeti nokta.ın
dan faz.la yolcu almamalan lüz.u
muna iıaret etmiıtik. 

Memnuniyetle görüyoruz. ki, Ay· 
dın Şarbaylığı bu konu üurinde 
büyük bir alcika göstermiftir. Kon· 
trollar neticesinde neıriyatrm~n 
doğruluğu anlafılmıf ve çamurluk· 
larına vanncaya kadar yolcu al</ı 
bir otobüs folörü derhal cez.alandı
rılmı.ştır. Bu vaz.iyet bir daha gÖ.· 
teriyor ki, otobüslerin dıf yollarda 
kontrol edilmeleri çok lüzumlu ve 
Faydalıdır. Daha iki gün önce Ova 
kahvesi önünde 38 yolcu ile hende
ğe yuvarlanan otobüa, bunun en 
açık örneğidir. 

Londra - İstanbul otomobil 
yolunu araştırmak için otomo -

1 bille şehrimize gelmiş olan oto
, mobil motor fabrikası mümes -

silleri evvelki akşamki ekspres
le Londraya gitmişlerdir. He • 
yetle beraber gelmiş olan İngi
liz gazetecilerinden Daily Ex
press gazetesinden Harold 
Pempcrton, Daily Mail gazete
sinden Rogcr Fulles ve Daily 
Herald gazetesinden Thomas 
Wisalcm de dün otomobille ha
reket etmişlerdir. Gazeteciler ha 
rekctlcrindcn evvel Londra - İs
tanbul yolunu nasıl buldukla
rım şu suretle anlatmışlardır: 

Edirncdcn Silivriye kadar yol 
iptidai bir haldedir. Fakat Siliv
riden sonra yolda mühim inşaat 
vardır ve otomobille gelen sey -
yahlar başka yollardan geçmek 
mecburiyetindedirler. 

İşittiğimize göre Atatürkün 
emri üzerine Trakya yolu 16 ay
da ikmal edilecektir. Bu yol da 
Yeni Türkiycnin başardığı mü -
him bir eser olacak ve memlc -
ketler bundan istifade edecek -
tir. 

Karpuz kabuğunun denizde yüzdilo
ğünü henüz görmedimse de, karpu
zun kendisini manav dükkanında 
gördüm. Elbette biri deniz kenarın· 
da karpuz yemiş ve kabuğunu denize 
atmıştır. En ziyade ihtiyata riayet 
edenler için bile deniz banyosu mev· 
simi gelmiş sayılır. Şu halde deniz 
banyolarının faydalarını saymak za• 
manı da gelmiş demektir. 

ı - Deniz suyu insanın bedenin
den biraz daha soğuk olunca, kanı 
dışardan içeriye doğru iter. Denize 
girince titreme bundan ileri gelir, fa
kat ayni zamanda yüreğin kuvveti 
artar, bazı daha yavaş yani daha kuv· 
vetli olur. Kanın içindeki kırmızı kii· 
reciklerle onların kesafetleri,kınnızı
lık veren maddeleri, kanın yapışkan· 
lığı da hep artarlar. Bunların hepsi 
bedenin genel kuvvetinin artması de
mektir. ı 

Gedizde Yapılan Toplantı 
Gediz, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Hava kurumu için 

burada büyük bir toplantı daha yapılmıştır. Halk ve civar köyler
den gelen köylüler, seve seve 3800 lira vermeği taahhüt ederek 
ilgi ve heyecanlarını göstermişlerdir. 

Ilçemizin ufak bir kamosu olan çayhanede de bir toplantı ya
pılmış, vatandaşlar 600 lira vermeği taahhüt etmişlerdir. Ça
lışmalara devam olunuyor. 

Gene Bir Kamyon Kazası 
. ·~ydm, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bozdoğanla Na

.z~lli arasında işliyen bir kamyon, 38 yolcu ile Ova kahvesi önle
rınde hendeğe devrilmiştir. Şoför kendisini dışarıya atmağa mu
vaffak olmuş, yolculardan üçü yaralanmışlardır. 

Ekmek Fiyatı Düşürülüyor 
'Ay~ın. (H~~~si ~uhabirimiz bildiriyor) - Buğday piyasası

nın duzelmesı uzerınc ekmek narhı 1 O kuruşa indirilmiştir. Şar
baylık, narhın daha indirilmesi için, un piyasası Denizliden telle 
sorulmuştur. Yerli buğdayın kilesi 80, arpanın kilesi 35 kuruşa 
düşmüştür. Afyon tohumu 10, bakla 3 - 3,10 arasında satılmıştır. 

Edirneye Ve Trakyaya 
Gelen Veni Göçmenler 

'Edirneye son gelen göçmenler 

1';dime, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Göçmen akını günden güne 
artıyor. Romanyadan kollektif pasa
portlarla gelen soydaşlarımız, Trak -
yanın Tekirdağ mıntakasında iskan 
edilmektedirler. Bulgaristanda varla
rını yoklarını yüzüstü bırakan göç -
menler. sınır boylarında en ağır ha
karetlere maruz kalarak ve adamakıl
lı soyularak ana vatana gönderilmek
~dir. 

Göçmenler, önce Karaağaçtaki ko-

nuk evinde konuklanmakta, işleri bi
ter bitmez Trakyanın muhtelif yerle
rine ve daha ziyade Lüleburgaz ile 
Saray ve Vize kazalarına iskan edil
mektedirler. Son yirmi beş gün için
de Pilevne, Niğbolu, Razgrat. Yalı
pınar, Kemallar, ve Eskicuma kasaba 
ve köylerinden 1600 göçmen gelmiş
tir. Bu göçmenler de Bulgar memur
ları tarafından birçok haksızlıklara 
uğratılmışlar, paraları ellerinden alın
mıştır. 

Aydın Şarbayının gösterdiği ala
kaya teşekkür ederken, bu ifi uas· 
lr bir düzene koyacak tedbirlerin 
bir an evvel alınacağını umduğu
muzu da ilave ediyoruz. 

Pusuya düşürülen 
GöCjmenler 

Edirne, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Eskicumanın Selim köyün
den Hacı 1-1 üseyin isminde bir 11oyda
§ırnızla birlikte yola çıkan 28 göçmen 
gayri kanuni sebeplerden ötürü Sivi· 
lingrat kasabasında nezaret altına 
alınmıslardır. 

Hac; Hüseyin'in, sonradan iltihak 
etmek üzere geride kalan oğlu Ali, 
350 koyunile birlikte köyden ayrılır
ken Bulgarlar tarafından pusuya uğ
ratılarak öldürülmüştür. Ali'nin sürü
sü dağılmış, Sivilingrat'ta bekliyen 
babası oğlunun ölümünü henüz haber 
almamıştır. 

!KÜÇÜK TELGRAF( 
HABERLER~ 

• Aydın, (Tan) - Halkevinin ha
pishanede açtığı okuma yazma kursu 
bitirilmis, kursta ders görenlerin im
tihanları yapılarak 89 mahkuma bel
geleri dagıtılmıştır. 

* Tirebolu, (Tan) - Köylülerlini
zin tohum ve yiyecek almaları için 
Ekim Bankası, kooperatif ortaklarına 
ve kooperatifte olmıyanlara zincirle
me ile para vermektedir. Bu parala
rın tutarı 12 bin lirayı bulmuştur. 

• Akdağ, (Tan) - Hava kurumu 
için burada da sahşmalara başlanmış
tır. Hava tehlikesine karşı korunma· 
ğı öğreten bitekler halka dağıtılmıı
lır. Korunma ~areleri ve hava kuru
muna üye olmak için hükümet heki
mi özlü bir söylev vermiştir. Halk, 
hava kurumuna yardım için taahhüt
lere girmiştir. Memurlar maaşların
dan % 2 vermeği onaylamışlardır. 

* Aydın, (Tan) - Ilimizin 934 
finansal yılı verçi tahsilatı vasati ola

rak c ~ 7 6 nisbetındedir. Ve geçen yı
la nazaran % 8 fazladır. 

* Ayıntap, (Tan) - Burada ikisi 
sazlı olmak üzere beş yazlık bahçe 
açılmıştır. Bunlardan birisi fırka ve 
ev, ikincisi çocuk, iiçüncüsü de ordu 
ve Halkyurdu bahçeleridir. 

* Balıkesir. (Tan) - İzmir Hal
kevi musiki kolundan bir heyet bu-
r~ya iki konser vermek için gelmiş
tır. Bu heyeti çağıran ve misafir eden 
Balıkesir halkevi kendilerine büyük 
rnisafirpervcrlik göstermiştir. San 'at
karlar. iki konser verdikten sonra 
İzmire dönmüşlerdir. 

- Bu seyahat bize bütün Av
rupadan geçen bu uzun yolda 
şimdiye kadar neler yapıldığını 
ve bunu seyrüsefere açmak için 
daha neler yapılması lazım gel
diğini anlamak fırsatım verdi. 
Bu yolun bugünkü hali asla ümi 
di kesecek bir halde değildir. 

Londradan Avusturyada bulu 
nan Linz'e kadar yol,iyidir.Ara
da bazı bozuk kısımlar varsa da 
bunlar da tamir edilmektedir. 
Macaristanda Budapeşteden 70 
kilometre mesafesine kadar şo
seler yeniden ve iyi bir haldedir. 
Bu yolun Yugoslav hududuna 
kadar olan kısmı da yapılmak 
üzeredir. 

Yugoslavyadan yollar Bel -
grada fenadır. Belgrattan son
ra iyileşir. İşittiğimize göre ye
ni yollar inşası için bir kaç mil
yon dinarlık tahsisat verilmiş -
tir. Bulgaristanın da yolları çok 
fenadır. Bilhassa Dragomandan 
sonra şose Sof yaya kadar harap 
bir haldedir. Bundan sonra yol 
geçilemiyecek bir hale gelir ve 
otomobilciler bu yolda saatte 30 
40 kilometreden fazla yapamaz-

HAK YERLERi 

Aliyi Edirnekapı 
Dışına atanlar 

Erenköyünde oturan Ali is
minde birini, Fatihteki kızının 
evine giderken, taksi parası yü
zünden çıkan münakaşa üzerine 
sur haricinde bir yere götürerek 
159 lirasını çalmışlaraı. 

Müddei umumilik vaka tah -
kikatilc meşgul olmaktadır. 
Remzi isminde biri, sorguya çe
kilmek üzere sulh ceza mahke
mesine verilmiştir. 

* Eyüpte, karısı Dilberi öldü· 
ren Azizi_n_ ~uruşması, dün ağır 
cezada bıtırılmiştir. Suçu sabit 
görülen Aziz, 18 sene hapse 
mahkum olmuş, ancak karısının 
bazı hallerinde tahrik mahiyeti 
olduğundan cezası 9 seneye in
dirilmiştir. 

* Melahat adında bir kadın, 
dün polis refakatinde birinci 
sulh. ceza mahkemesine gctiril
miştır. Dört aydanberi aranmak 
ta olan Melahat, bir kaç arka -
daşilc birlik olarak dördüncü va 
kıf h.anı önünde Kadriye adın -
da bır kadını dövmekten suçlu
dur. 

Budapcştedc toplanacak olan 
turizm kongresine vereceğimiz 
ihtisaslarrmız bundan ibarettir. 
Bu konferansa İngiltere, Avus -
turya, Macaristan, Türkiye, Bel 
çika, Yugoslavya, Bulgaristan 
ve Almanya yani Brükselqe baş 
layan büyük arsıulusal yolun 
geçtiği memleketler iştirak c -
decektir. Uç sene evvel yaptığı
mız araştırma seyahatinden son 
ra bugüne kadar yapılmış olan 
şeyleri gözönünde tutarak yol 
inşaatının iki senede bitirilece -
ğini ve bu sayede Londra - İs
tanbul yolunu altı günde katet
mek kabil olacağını ümit ederiz. 

• Bundan sonra programın ikin 
ci kısmı ile meşgul olacağız. Bu 
da, yine arsıulusal iltisak nokta
sı İstanbul olmak üzere Suriye 
ve Kahireden geçecek olan Hin 
distan yolunun yapılmasıdır.,, 

Gazeteciler bundan sonra İs
tanbulun iklimi, güzelliği hase
bile seyyah celbetmemcsi kabil 
değildir. Fakat seyyahı yolcu -
luk zamanında olduğu gibi bu -
rada kalacajı ~ünl-0. kcmıısı
ne ~österifecek kolaylıklar ve 
konfor ile celbetmeğe çalışma -
hdır.,. 

POLiS 

Kadının 800 lirası 
n asll gitmiş? 
Beyoğlunda Yazıcı sokağın -

da 31 numaralı evde oturan Es
ter Araf ötedenberi çamaşırcı
lık yaparak biriktirdiği 800 lira
sını Osmanlı Bankasına yatır
mıştır. 

Beki Susi isminde aynı sokak
ta oturan diğer bir kadın da 
Esterin Osrrıanlı Bankasında 
800 lirası olduğunu duymuş ve 
Estere: 

- Param bankadan al, ne o
lur, ne olmaz, demiştir. 

Cahil ve hatta biraz akli mü
vazenesi bozuk olan Ester, buna 
inanmış, Beki ile nişanlısını şa
hit göstermek suretilc parayı 
bankadan mühürle çe~<-?or. 
Para bankadan alrıunca Beki 
Susi : 

- Sen bu paraları saklaya-
mazsın. Bana ver. Lazım olduk
ç a g e 1 i r a 1 ır s ı n demiş, 
ve kadının eline de ne oldu
ğu anlaşılamıyan bir pusula ver 
miştir. Puslada imza da yoktur. 

2 - İnsan denize girince nefes al· 
ması daha derinleşir. Nefes almanın 
sayısı azalır, fakat kuvveti çoğalır, 

3 - Deniz banyolarının tesiriyle 
ter azalır, idrar azalır. Yenilen ye• 
meklerden alınan gıdalar beöende 
daha iyi yerleşirler. Bundan dolayı 
insan deniz kenarında az yemek yese 
de daha iyi beslenir. 

4 - Denizde derinin işlemesi ar• 
tar. Bu da teneffüsün fazlalaşması, 
kanın daha iyi temizlenmesi demek
tir. Bilirsiniz ki, teneffüs işinde de
rinin pek büyük hizmeti vardır. 

5 - Deniz banyoları pek uzun 
sürmezler, mutedil olarak yapılırsa 
sinirleri de kuvvetlendirirler. Fakat 
biraz ifrata gidilince, baygınlık, ba1 
ağrısı, ağır uyku gelebilir. Pek si
nirli olanlarda ates bile artar. Onun 
için sinirli olanlara" deniz banyoların• 
da ihtiyatlı bulunmak gerektir. 

6 - Deniz banyoları iştahı arttı· 
nrlar. Bir taraftan da yenilen ye
meklerden daha ziyade istifade edi
lince, deniz banyoları iştahsız, zayıf 
kimseler için pek iyi bir ilaç olur. 

7 - Deniz banyoları bayanlara 
Jn:ıhsu:s taqii halleri kolaylaştırırlar. 
Sancılar gelmeden o tabii haller dil· 
zelirler. Çocukları olmıyan bayanlara 
deniz banyoları tavsiye edildiğini~ 
biroçklarmın bu tavsiyeden istifade 
ederek o kadar özledikleri anneliğe 
kavuştuklarını bilirsiniz. 

8 - Deniz banyoları çocukların 
büyümelerine, gelişmelerine çok yar
dım eder. Ancak, çocukları denize 
sokmak için hiç olmazsa iki ya§ına 
gelmiş olmalarını beklemek lazımdır. 

9 - Doyunlannda L-. .. 1 ... ..-;. Lt:., u
müş çocuklar, kemiklerinde ve oy• 
nak yerlerinde verem hastalığı bulu· 
nan çocuklar, kansız çocuklar, hele 
iştahsrz çocuklar deniz banyoların
dan çok fayda bulurlar. 

10 - Denizin soğuk suyuna gire• 
miyecek kadar zayıf olanlara da, de
niz suyu• ısıtılarak onunla bcr'i-ı ya• 
pılır. Bu suretle onlar da tuzlu ban· 
yolardan fayda bulurlar. 

Gazetede bu öğütlere verilen yer 
müsait olsaydı, deniz banyolarınr,r 
d:ha başka faydalan da sayıl;a~~ .. ?1

: 

Fakat deniz banyolarının j •11 erını 
tanıtmak için bu ka~ .... ı a yetme.z 
mi? 

Lokman Hekim 

• - T l F O B 1 L - - . 
Dr. lhıan Sami 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu· 
tulmamak için ağızdan alınan tifo 

1 baplarıdır. Hiç rahatsızlık ver· 
mez. Herkes ı..labilir. Kutusu 

~ -
---- • 55 kuru. 3379 

4230 

na anlatmış, etrafındakileri hay 
li güldürmüştür. 

• Balıkesir, (Tan) - Bu sene 
kampa girecek orta mektep ve liseli 
okullar 250 kadardır. Kamp Bandır
mada denize yakın bir yerde kurula
cak ve gençler oraya hususi bir tren
le gideceklerdir. 

Bakim, Mctahata, gelecek cel 
sede gelmediği takdirde kendi -
sini tevkif ettireceğini söylemiş 
tir. 

ı;c Koca Mustafa paşada otu
ran Ayşenin ansızın odasına gi
rerek elindeki yanar mangalı 
üstiine devirmek ve yere düşü -
rerek ayağının kırılmasına se
bep olmaktan suçlu camcı Ali • 
nin duruşmasına dün üçüncü ce
zada bakıldı. 

Bir kaç defa parasını istiycn 
Ester şimdi büsbütün sapıtmış 
ve adeta hakkını müdafaa ede
mez bir hale gelmiştir. 

Polis, tahkikata devam etmek 
tedir. 
Bir motör kazaya uOradı 

Evvelki gece 23 te Çankaya 
adlı küçük bir motor, Saraybur
nundan geçerken dalgaların tc
sirile orada bulunan bir şaman
dıraya çarpmış, baş tarafından 
zedelenmiştir. Çankayanın için
deki yolcular başka bir motorla 
karaya çıkarılmı;? ve sakat mo
tor da Sirkeci iskelesine çekil -
miştir. 

* Dün saat onda Çifte saray
lar caddesinde 21 numaralı Ser
kisin evinde bacanın kurumlan 
tutuşmuş ve hemen söndürül· 
müştür. 

* Dün Fatih cami avlusunda 
abdest alan Karagümrüklü Ha
lit cüzdanını çaldırmıştır. Halit, 
abdest almak üzere ceketini çı
karmış ve duvardaki çiviye as
mıştır. O sırada Fatihli balon
cu Remzi, asılı duran ceketin 
cebinden cüzdanı almış ve kaç· 
mıya başlamıştır. Vakayı gören 
ler Remziyi bırakmamı~lar ve 
gelen polislere teslim etmişler
dir. 

• Bir kaç şahit dinlendi. Du
ruşnı~ ?teki şahitlerin çağ'rrl -
ması ıçın başka güne bırakıldı. 

* 8 inci ihtisas mahkemesi 
müddei umumiliği, takas yol -
suzluğu evrakını tetkike başla -
mıştır. Evrak ve dosyalar, 37 ki
lo 600 gram ağırhğınadır. Bun
ların en kısa zamanda tetkikine 
çatısılmaktadır. 

Şapkayı kapan çaylak 
Verilen bir habere göre, bun

dan bir kaç gün evvel Kürkçü
başı camii müezzini Süleymanın 
başından garip bir vaka geçmiş
tir: 

Süleyman, bir öğle üzeri mi -
narcyc çıkmış, ezanını okumıya 
başlamıştır. Ezanın ortasında 

bir çaylak adamcağızın tepesine 

* Ortaköyde oturmakta olan 
Nezahat, dün Mahmutpaşada 
eldi ven alırken işportacı Mayta 
çantasını aşırmıştır. Nezahatin 
çantanın içinde 35 lira ile hususi 
bazı evrak olduğunu iddia etme· 
si üzerine Mayta yakalanmıştır. 

_Yozgattan [ HususT Muhabirimiz Bildiriyor] - Vil3zet köy öğretmenleri kend. 
lerme dUtan gare~li işi.eri görUtmak Uzara villyet merkezinde bir toplantı yap· 
!!'flardır. Yu,kırıkı nt•,ll!! bu ~P!l!!!JJı göıtıriyor • ..i -- - -

* Kumaş kaçakçılığından suç
lu Alis Bahar. Melhame ve }er
menin duruşmalarına dün 8 in
,.i ihtisas hakyerinde devam e
dildi. Duruşmada iki tercüman 

1 

vardı. Şahitler dinlenildi. Du
ruşma, tahkika~m genişletilme
si idn. has.b o:iine bırakıldr. ..... 

doğru inmiş ve şapkasını kap -
tıktan sonra havalanmıştır. 

Şaşkın şaşkın ezanını bitiren 
Süleyman, minareden inmiş ve 
başından geçenleri arkadaşları-

* Mahmutpaşada Yarnnhan
da 9 numaralı Fikretin yapısın
da çalışmakta olan amele Hara· 
lambo, dikkatsizlik yüzünden 
taraçadan düşmüş ve 
tedavi edilmek üzere Cerrahpa· 
~a hastahanesine 2'Öndcrilmsiti~ 
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EKONOMiK KRONlK 

Arsıulusal Ticaret Odasının 
8 inci Kongresi Toplandı 

Sp~nser der ki: Vücutta kan ne rol 
oynarsa, bir memleketin bünyesinde 
de ticaret ayni vazifeyi görür. Yani 
en Ucra köşelere varıncaya kadar o 
bünyenin ihtiyaçlarını temin eder, 
noksanlarını kapatır, onun yaşaması
na, derlenip toplanmasına, kuvvetlen
mesine hizmet eder. 

Ulusal bir hudud için doğru olan 
bu 5Öz, insanlığın hududu olan dünya 
ıçin de doğrudur. Bundan ötürüdür 
ki, arsıulusal ticaret, dünyaya hayat 
veren, onun değışik organlarındaki 
krizlerin önünü alan kandır ve nakil 
vaaıtalan, ise bu kanı sevkeden şir • 
yanlardır. Fakat maalesef arsıulusal 
ticaret. son birkaç sene içinde hare -
ketini, cevvalliğini kaybetmiş ve bir 
kısrm yerlerde tamamen değilse bile 
uyufllluştur. 

İşte Pariste toplanan arsıulusal Ti
caret odasının 8 inci kongresi, bu der
de. deva bulmak için çalışmaktadır. 

7 inci kongre bundan iki sene ev
vel Viyanada toplanmış · ve o zaman
ki vaziyetin vehameti ka~ısmda, ar
sıulusal ticaretin inkişafına bir çare 
bulmak için şu dilekleri kaleme almış
tı: 

1 - Paraların istikrarı .. 
2 - Hükumetler arası borçların 

tasfiyesi. 
3 - Bütçelerin denkleştirilmesi. 
4 - Alacağa mukabil, iş ve mal 

kabufü. 
5 - Ar .. ıulusal mübadelenin, ve 

sermaye hareketlerinin özgürce "ser
bestçe" yapılması. 

6 - Gümrük duvarlarınnı ve tica
rete zorluk veren, bir sürü engellerin 
ortadan kaldırılması. 

Bütün bu isteklere mukabil, ne el
de edildi? Hiç 1 lki senedir acunun 
ekonomik durumu düzeleceği yerde 
tam tersine döndü ve büsbütün zor
laştı. Çiınk:ü engeller azalacağı yerde 
sogaldı. 

1 - Paralar istikrarını kaybetti. 
Altın esasına bağlı olan birçok dev
letler. vaziyetlerini ıslah edebilmek 
emelile ''oynak paraya" döndüler. 
Paralannı kıymetten düşürdüler. 

Muhtelif memleketlerde altın kar • 
§ılığına nazaran bu düşüşün yüzde 
nisbeti şudur: 

Belçika 
İngiltere 
ispanya 
Çekoslovak 

1932 1933 1934 1935 

0.01 0,11 0.11 21 ,66 
28,19 31,90 38,23 40,64 
43,60 59,65 64,44 65,86 

0,04 0,40 0,23 0,53 

Diğer taraftan birçok devletler de, 
altın esasının istediği gibi harekete 
geçmesine karşı sıkı takyidat koydu
lar ve oynak paraya doğru harekete 
geçtiler. 

2 - Hükumetler arası, borçlann 
tasfiyesi, henüz başlamadı. "Sıkışık 
vaziyetlerin doğurduğu sebepler,. de
vam ettiğinden birçok devletl~r bor~
lannı kapatmak için bütçelcrınde hır 
fasıl ayırmadılar. 

3 - Buna rağmen bütçeler denk 
olsa gene neyse... Dah.a gecenlerde 
l•'ransız bütçesinde 4 mılyar açık ver· 
<liğini ve bu açığın muhtelif kabine 
buhranlarına yol açtığını görmedik 
mi? 

4 - Alacağına mukabil, iş ve mal 
kabulü, memleketlerin büyük bir has
saslıkla reddettikleri ve ulusal bir me
sele haline koydukları başanlmaz bir 
iş oldu. 

5 - Arsıulusal mübadele. ve ser
maye hareketleri daha zorlaştı. Arsı
ulusal ticaret hacmi, 1929 senesine 
nazaran 1933 de yüzde 74,9 a, 1934 
de 1üzde 76,8 e düştü. 

6 - Gümrük duvarları ve ticarete 
zoruk vueceklerin bir sürü engelleri 
ortadan kaldırılmak şöyle dursun büs 
bütün arttırıldı. 

Onun için 8 inci arsıulusal ticaret 
kongresinin teşebbüs ettiği iş çok çe
tin ve çok karışıktır. 

Fakat bütün bu ümit kırıcı hadise
lere rağmen tamamen bedbin olma
mak gerektir. Son zamanlarda muh
telif memleketlerden ''imaat" işareti 
verilmi ve herkes bu genel ke meke
şin önüne önüne geçmt:k icin bir ça
re aramaga başlamıştır. Vaşingtonda 
arsıulusal para istikrarı için bir okn
ferans toplanması düşüncesi, ve niha-
yet, her birisi politikadan uzak bulu
nan iş adamlarının arsıulusal ticaret 
odası halinde ve ltütün isteklerile bu 
hastalığa bir çare bulmak üzere uğ
raşmaları kıvançla karşılanacak birer 
hadisedir. 

Şurası muhakkaktır ki, arsıulusal ti 
caret. tehİikenin en yüksek zirvesine 
ulaşmıştır. Bu ulaşış ta bir kurtuluş 
emaresidir. Çünkü artık güçlük ve 
tehlike yolunda katedilecek mesafe 
yoktur. Olsa olsa geri dönülür. Yokuş 
sıkılmıştır. Şimdi ancak yokuşu ko
laylıkla inmek kalıyor. 

MUmtaz FAiK 

Kartalda da mezbaha 1 baha resmine göre, daha az ala-
yapıhyor cağı tahmin ed.iliyor. 

ı t b 1 k 1 K Yumurta ıhracatçıları s an u un omşusu o an ar 
tal belediyesi yeni asri bir mez
baha yaptınnağa karar vermiş
tir. Kartal belediyesi bu mezba
ha için 30 bin lira sarfedecektir. 

Yumurta ihraç nizamnamesi
nin değiştirilecek maddeleri tes
bit edilmiştir. Nizamnameye ko 
nacak yeni hükümler, yumurta 
ihracatı ile meşgul olacakların 
mutlaka yumurta taciri olarak 
kaydedilmiş bulunmalarını icap 
ettirecektir. 

BORSA 

3 Temmuz Çarşamba 

PARALAR 

Ahı 

Sterlin ~13,-
Dolar 123,50 

20 Fransız frangı 166,-
20 Liret 202.-
20 Belçika Frangı 81,-
20 Drahmi 22,50 
20 Isviçre fr • 814,-
Florin 81,-
20 Çek Kron 98,-
AvustQ"va ııılin 21,50 
Mark 40,-
Zolti 22,50 
Pengo 23.-
20 Ley 14,-
20 Dinar 52,-
Yen 31 ,-
İsveç Kurop 30,-
Altın 40,-
Mecidiye 58,-
Banknot 228,-

ÇEKLER 

Pari uzcrine 
İngiliz iraslı 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Drahmi 
İsvic;re Frangı 
Leva 
Florin 
Çe~oslovak kuronu 
Avustur~ 
Pcı:eta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dınar 
Yen 
Cernovetl 
İsveç kuronu 

ESHAM 

ıı Bankası Mü-
" " N. 
,, " H. 

Anadolu % 60 
Anadolu % 100 

Sirkctihayriye 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Tcrkos 
Reji 
Aslan çımento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası, 
Telefon 
İttihat deiirmcncilik T.A.S. 
Şark Deiırmenleri 
Sark ınerku ecaanaıl 

Sa ut 

618,-
125,50 
169,-
204,-
83,-
24,-

818,-
83,-
ıoo.-
23,50 
42,-
24,50 
24,50 
15,-
54,-
32,-
31,-

941,-
59,-

230,-

Kapanıı 

•12,03 
619,75 
0,79,80 
9,63,65 
472.68 

83.71.50 
2,43,62 

63,77.55 
1,17,07 

19,0~10 
4,22,70 
5.81.43 
1,97,65 
4.21.-
4.51.40 

63,77,55 
34,96,33 

2.78.30 
10.98 

3,13,96 

00.-
9,50 
9,70 

25,65 
42,50 
]6.-
28.25 

8.15 
16.-

2.60 
10,-
57,75 
24.-
11,25 
8,50 
o,ao 
4.60 

iSTiKRAZLAR 

Turk Borcu 1 Kupon Kesik 
.. .. 11 .. " 
.. " 111 " .. 

Ergani 
lstikrazi dahıli 

27,92,50 
25,90 
26,50 
95.25 
94,25 

TAHVlLAT 

Rıhtım Kupon Kesik 10,25 
Anadolu T ve lI 44.15 

JI Kupon Kesik 45.-
Anadolu mume sil Kupon Kesik ""-95 

Devredilecek ihtira beratı 
c Sür'atle müteharrik vesait nak

liyede, hususi ile tayyarelerde mes· 

net yerleri ve silahların inşası> hak
kındaki ihtira •için ahnmış olan I 9 

Şimdiye kadar ucuz et almak 
istiyen İstanbullular, bu ihti -
yaçlanm Kartal ve Pendikten 
tedarik ediyorlardı. Fakat Kar
tal belediyesinin asri bir mez -
baha yapmağa karar vermesi ü
zerine, Kartalda da etlerin bir 
miktar pahalılaşacağı endişesi 

Temmuz 1928 tarih ve 687 numaralı 
YENi NEŞRİYAT ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 

ni uyandırmıstır. 
Kartal belediyesi mezbaha i

çin epeyce para sarfedecek, mez 
haha resmi üzerinde bazı deği
siklikler yapacaktır. Fakat İs
tanbul belediyesinin aldığı mez-

No: 71 

Siy asal Bilgiler bu kere başkasına devir veyahud ica
ra verilmesi teklif edilmiş olnıakla 

bu hususta fazla malumat edinmek 
51 inci sayısı değerli yazılarla çıktı. 

Bu nüshada da sosyal, siyasal, ekono· 
mik mevzular üzerinde ciddi ve de • isteyenlerin Galatada Aslan han 5 ' 
ğerli yazılar bulunmakta, ayın siyasa- nci kat 1·4 numaralı idarehaneye 
sı ve kronolojisi, bibloğrafisi yapıl - müracaat eylemeleri ilan olunur. 
maktadır. 4945 

KIRMIZI VE SiYAH 
- Ama, diyordu, M. Vale

nod'nun önergesini kabul et
mek bir an bile aklımdan geç
medi ki! Siz beni hayatta zarif 
olmağa fazlasile alıştırdınız, o 
gibi adamların kabalığı beni öl
dürüverir: aklından geçirecek kadar da ce

saret gösterdi. Evden bir başı
na çıktı, bir silahcı dükkanma 
girdi, tabanca alıp doldurttu. 

İçinden: "İmperator Napoleo 
nun o sıkı idaresi geri gelse bi
le benim on para bile çaldığımı 
söyliyemezler. Olsa olsa göz 
yumdum; fakat göz yummaklı
ğnna izin veren mektublan da 
çıkarıp gösterebilirim ..• 

Kocasının bu içten kaynıyan 
öfkesini görünce madame de 
Renal korktu ; bu hal ona bir 
türlü aklından çıkarmadığı dul 
kalmak fikrini hatırlatıyordu. 
Kocası ile odaya kapandı. Saat
lerce dil döktü ise de para etme
di; bu yeni imzasız mektubdan 
sonra M. de Renal düelloyu 
aklına komuştu. Fakat nihayet 
madame de Renal istediğine er-
di ve kocasını, gidip M. Vale
aod'ya tokat atmaktansa Julie-

STENDHAL 

ne, medresede geçireceği bir yıl 
için altı yüz frank vermeğe razı 
etti. 

M. de Renal, çocuklarına bir 
mürebbi tutmak fikrine, o men
hus fikre kapıldığı güne yana 
yana lanet etmekten imzasız 
mektubu unuttu. Ama karısına 
sezdinnekten kaçındığı bir fikir 
onu biraz teselli ediyordu: biraz 
maharet gösterip delikanlının 
hulyasever hislerini okşayarak 
onu, daha az bir para ile de, M. 
Valenod'nun önergelerini redde 
kandıracağını umuyordu. 

Madame de Renal Julien'e 
para kabul ettirmek icin daha 
çok zahmet cekti ; mademki o, 
M. de Renafin işine öyle geli
yor diye yılda sekiz yüz frank
lık bir yeri feda ediyordu, bu 
zararına karşılık bir para al
masında utanılacak ne vardı? 
Julien : 

Sonunda aman bilmez zaru
retin demir pençesi Julien'i, 
boyun eğmeğe mecbur etti. Gu
ruru ona tatlı bir vehim de ya
rattı: Verrieres belediye reisin
den aldığı parayı kendisine borç 
verilmiş sayacak ve beş yıl son
ra faizi ile beraber ödemek ü
zere bir sened yapacaktı. 

Madame de Renal'in her va
kit,dağdaki mağarada gizli, bir 
kaç bin frangı bulunurdu. Bun
ları, hiddetle reddedileceğini 
pek iyi hissettiği halde. titriye 
titriye Juliene' vermek istedi. 
Jullen : 

- Siz aşkımızın hatırasını 
bana zehir mi edeceksiniz? de
di. 

Nihayet Julien Verrieres'den 
gitti. M. de Renal pek sevindi; 
onun elinden para almak saati 
gelince1 bu fedakarlık Julien'in 

İstanbul İkinci Ticaret Mahkeme· 

Tosya Be 1 e d iyesi n d en : •İ;~:~bulda Çiçek pazannda Fmd>k· 
hyan hanı altında 54 No: da fanila v(. 

1 - Tosya kasabasının tenviri için Nafıa Vekale- çorap ticaretile müşteğil Hüseyin 
tince tasdikli proje ve şartnameleri mucibince yapı!acak Fehminin ashabı matlubıyla akt ey· 
42926 lira keşifli elektrik tesisatı kapalı zarf usulıle ve lemiş olduğu konkordatonun tasdi· 

k 1 d kine 21-6-935 tarihinde karar veril· 
otuz gün müddetle eksiltmeye onu muş ur. miş olduğu ilan olunur. (12834) 

2 - Eksiltme müddeti 18 Haziran 9 3 5 tarihinden 
başlayarak ı 7 Temmuz 935 çarşamba gunu saat on 
altıva kadar sürecekdir. 
3--Zarflar o gün saat 15 şe kadar Tosya Belediye encü 

menine verilecek, ondan sonra kabul edilmiyecekdir. 
İhale Tosyada Belediye Dairesinde Encümen odasında 
yapılacakdır. 

4 - Talihler keşifnamenin yüzde yedi buçuğu nis
betinde teminat akçesini ya nakden, yahud hükumetçe 
tanınmış bankalardan birinin teminat mektubunu vere.: 
ceklerdir. 

İstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan : Önceleri Arnavutköyün· 

de Kuruçeşmede Kilise çılanazında 

2 No. da otururken şimdi bulunduğu 

yer belli olmıyan Kasım Abdulkani· 

ye. 

5 - Proje ve fenni şartname örneklerin İstanbulda 
Taksimde İstiklal apartımamnda mühendis Hasan Ha
let' den bedeli mukabilinde tedarik edilebileceği gibi An
kara Nafıa Bakanlığında ve Tosyada Belediye dairesin
de görülebilir .Eksiltme şartnameleri örneği bedelsiz 
olarak Belediyeden isteyenlere gönderilir. 

Mardinde Tecimen Musa Kalav o~ 
luna olan borcunuzdan dolayı daire
mizde paraya çevrilmekte bulunan 
Kuruçeşmede kilise çıkmazında 2 ve 
1/2 numaralı evlerinize ehli vukuf 

tarafından 4474 dört bin dört yüz 
yetmiş dört lira, Nuruosmaniyedeki 

6 -Teklifnamelere tasdikli ticaret odası sicil suretle
ri ile birlik de inşaatı deruhde edecek Nafıa Bakanlığın
ca ehliyeti musaddak mütehassıs ve mühendisin teah
h;;tnamesini, şirketler namına verilecek tekliflerde bun
dan başka şirket mümessillerinin selahiyetleri derecesi
r·.i gösterir resmi vekaletnamelerini ve 2490 numaralı 
kantında gösterilen diğer evrak ve vesikalan rapt etme

Şeref sokağındaki otelinize de. 6026 

altı bin yirmi altı lira kıymet tak

dir edilmiştir. Konulan bu kıymete 

bir diyeceğiniz varsa üç gün zarfın· 

da 103 cU madde mucibince müra
caatınız lüzumu tebliğ makamına 

kaim olmak üzre ilan olunur. 

leri lazımdır. 
Eksiltme ve ihale 2490 numaralı 

dairesinde yapılacakdır. ( 3 4 7 5) 
kanun hükümleri 

4953 

istanbul 4 üncii icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 

(12831) 

İstanbul asliye beşinci hukuk mah· 
kcmesinden : Bodosakinin Beyoğlun
da Harnmal başında Kilit Arslan so
kağında 19 No. lu evde oturan Alek
aandıros Sidiropolos aleyhine ikame 
eylediği alacak davasından dolayı ar• 
zuhal sureti mümaileyhanın gösteri• 
len adresine gönderilmiş ise de ken• 
disi oradan çıkıp mahalli ahara gitti• 
ği ve ikametgahının meçhul olduğu 
tebliğ ilmühaberi arkasına yazılan ya 
zıdan anlaşılmış ve bermucibi talep 

Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ilanen tebliğat icrasına karar veril· 

ehli vukuf tarafından tamamına 1901 lira kıymet tak- miş olduğundan bir ay zarfında ce· 

dir edilen Avratpazarında Kürkçübaşı mahallesinde vap vermek ve tebliğ makamına 
kaim olmak üzere arzuhal sureti 

Küçüklanga caddesinde eski 144, 14 6, 148 yeni 15 2' mahkeme divanhanesine asıldığı gi· 
152/1 No. lu maa dükkan bir evin tamamı açık ;u:ttır - 1""'bi gazeten. de ilan olunur. 

maya vazedilmiş olduğundan 5-8-=93S tarihine müsadif <12841
) 

pazartesi günü saat ı 4 ten 16 ya kadar dairede birinci 
artırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde 7 S ni bulduğu takdirde müşterisi 

üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 1 S gün müddetle 

Tapu ve Kadas
tro Umum Mü-
dürlüğünden: 

temdit edilerek 20-8-935 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 

ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 

2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. r 
Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin 
kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nispetinde pey ak

Beyoglu kazasının ka
dastosuna başlanılacağı ı
lan olunur. (3735) 

Gündelik Siyasi Gazete 

çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmalcı.rı l~zımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklarda diğer alakaqaranın ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarif e dair olan iddialarını evrakı müspiteleri ile 
birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 eiin zarfın-
da birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir-
de hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedeH 
nin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakjr.n vergi, 
tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye casumu ve 
Vakıf icaresi bedeli müzayededen teıızil olunur. Daha 
fazla nıalumat almak isteyenler 22-7-935 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulun
durulacak arttırma şartnamesi ile 934-3110 No. lu dos
yaya nıüracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki göre
bilecekleri ilan olunur. ( 3 7 48) 

pek ağırına gitti. Almam diye 
kesip attı. M. de Rcnal, gözleri 
sevincdcn yaşararak, onun boy
nuna atıldı. Julien hizmetinden 
memnun olunduğunu bildiren 
bir kağıd istedi; M. de Renal o 
kadar coşmustu ki delikanlının 
halini, çahşm~sım öğmek için 
en parlak kelimeleri bile az gö
rüyordu. Julien'in birikmiş beş 
altını vardı, bir o kadar da Fou· 
que'den istiyecekti. 

O da şon derece heyecan i
çinde idi. Ama kendisine o ka
dar sevgi, aşk beslenilen Ver
rieres'den daha bir fersah u
zaklaşır uzaklaşmaz Besançon 
gibi bir başşar, bir harb gör
mek bahtiyarlığından başka bir 
şey düşünmez oldu. 

Sevgilisini görmeden geçire
ceği bu üc günlük kısa zaman 
icinde Madame de Rcnal aşkın 
i~sanı en acı acı aldatan umud
larından biri ile avundu. Baht
sızlığın son derecesine varma
dan önce bir son defa olmak 
üzere J ulien ile konuşacaktL 
Saatleri, dakikaları sayıyordu. 
NihaY.et ü~üncü günün gecesi_. 

aralarında işaret olarak karar
laştırdıkları sesi duydu. Julien, 
bin bir tehlikeden atlayıp, o
nun karşısına çıktı. 

O andan itibaren Madame 
de Rcnal, bu görüşmenin son 
görüşme olduğundan başka bir 
şey düşünemez oldu. Dostunun 
ateşli hareketlerine mukabele 
etmek şöyle dursun, sanki bir 
damla canı kalmış bir ceseddi. 
Kendisini zorlayıp onu sevdiği
ni söylerken de bunu öyle ace
mice bir tavurla söylüyordu ki 
hemen hemen "sevmiyorum" 
diye anlamak kabildi. Artık bir 
daha buluşmamak üzere ayrıla
cakları fikri bir an olsun aklın
dan çıkmıyordu. Zaten alıngan 
olan Julien'in artık unutulduğu
nu sandığı anlar bile oldu. Bu
nun üzerine söylediği sitemli 
sözler sessiz sessiz akan göz
yaşları. hemen hemen ihtilaclı 
denebilecek el sıkmaları ile kar
şılandı. Julien sevgilisinin ateş
siz yeminlerine : 

- Sözlerinize nasıl inana
yım? diyordu; şimdi benim ye
rimde bir Madame Derville. 

TEL Eo N { Yazı i Ieri: 24319. 
İdare ışleri : 24310. 

TELGRAF: "TAN ,,İstanb•·' 

Hır aylık 
3 . .. 
1 yıllık 

ABONE 
"'iirkv.: ıı;in Dıııarı için 
~ ra K. Lira K. 

1 50 
4-
7 50 

14 -

iLAN 

s-
14-
28-

fltnlar için İlancılık Şirketlerine mü
racaat edilmelidir. 

Kuı;Uk ilanlar doğrudan doğruya 
idaremizce alınabilir. 

Küçiık ılanlarm 5 satırlıiı bir defalık 
30 kuruştur. S satırdan fazlası için sa
tır başına 5 kuru alınır. Bir defadan 

(azla için yekUndan % 10 kuruş indirilırJ 

hatta herhangi bir tanıdık olsa, 
siz bundan bir defa fazla sami
miğ muhabbet gösterirdiniz. 

Madame de Renal taş kesilmiş, 
söyliyecek söz bulamıyor, yal
nız: 

- Bahtsızlığın bundan bete
ri olmaz... İnşallah Allah canı
mı alır ..• Yüreğim buz kesili
yor ... diyip duruyordu. 

Julien'in aldığı en uzun ce
vablar işte bunlardı. 

Gün dogması yaklaşıp da 
Julien'in gitmesi saati gelince 
Madame de Renal'in gözyaşları 
büsbütün kesildi. Julien pence
reye bir ip takıp düğümledi; 
Madame de Renal hic bir şey 
söylemiyor, onun öpmelerine 
mukabele etmiyordu. Julien o· 
na: 

- İşte istedi ~ iniz oldu, de ·• 
Bundan sonra vicdanazabı ce -
mezsiniz. Çocuklarınız bir par~ 
çacık hast~ oldu mu, hemen ö
lüverecek sanmazsınız. 

Bu sitemler de kar etmedi; 
Madame sadece : 

N. ATAÇ 
(Arkası var) 
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: ViY ANA KONKURLARININ SON GÜNLERiNDE 

Türk süvarilerinin 
kazandıkları zafer 

FUTBOLCULARIMIZ PAZARA GELiYORLAR s . p ' tk s· . 1 Oldug.., u 
aım o a anın ırıncı 

Bükreşte ikinci Maç Vapılmayor Romen Yüksek Atlama Müsabakalarına 
Gazeteleri Oyunumuzu Çok Beğendiler Dünya Yüksek Atlama Rekoru-

[Hususı MUHABIRlMlZ ğillerdi. Bizimkiler gibi hiç ça- güzel bir sistemle oynuyorlardı. B z b•t d G • • t• 
BlLDlRlYOR] yıra alışmış olmıyıan mis~fir~.e- Misafirlerimiz idman hususun - n u Kıran i r a 1 e 1 rm iŞ 1 

Bükreş, 3 rimizin becerikli forvetlerı mu - da tam formlarında olduklarını 
Fener - Günes takımı ikinci sait vaziyetlerden çekti~~e~ şut: da isbat ettiler. 

maçını oynamıy~r. Sebebi: kon- larm bir çoğunu talısızlıklerı Baştan sona kadar, yani dok
trat imzalandığı ve arada sifahi yüzünden küçük farklarla ka - san dakika en tehlikeli zaman -
mutabakat bulunduğu ve ~aş- cırdılar. Bu suretle de beş m.u- larda bile azalmıyan bir canhlı:k 
maya göre ilk maçımızı O. N. hakkak golü kaybettiler. Netı - ve süratle oynadılar. 
E. F. sahasında oynadığımız cenin daha kuvvetle Türkler le- Türkler büyük beynelmilel 
halde, ikinci maçta karşılaşaca- hine olmasını bu talisizliklerile şöhretleri olmadığı halde, bi -
ğımız takımın nizami olan bu sa- de izah edebiliriz. 
hada oynamak istememesi yü - Bizim takım denildiği gibi fe- ze iyi çalışmış bir takım man -
zünden ikinci maçı yapmadan na da oynamadı. İmkanların zarasm~ göstermeğe de muvaf -
avdet ediyoruz. hepsini ortaya koyarak canla, fak oldular. Sevinmelerine de -

Onların ısrar ettikleri saha başla didişti. Fakat ~arş~ız~a- ğer. Dünkü gibi bir galibiyeti 
ne ölçüsü, ne de vaziyeti itibari- kiler bizden daha yuksek ıdıler de kazanmış oldular.,, 
le .?e~nel?1ilel bir maç yapmağa ve onun için yenildik.,, URENTUL 
musaıt bır saha değildir. Nete- UNİVERSUL 
kim bunu kendileri de kabul e
derek matbuata verdiğimiz müş 
terek komünikede ilk oynanan 
sahanın nizami olduğunu, diğe
t'inin ise nizama muvafık olma
dığını tasdik ettiler. 

Buna rağmen, nizami sahada 
oynamamak icin ileri sürdükleri 
yegane mazer~t, oynamak iste -
dikleri saha ile kendi kulüpleri 
ar.asında mevcut olan bir kon -
trattır. 

Bu kontratta ikinci maçı oy
naması iccıT) eden C. F. R. kulü-.. 
bü bir tazminat vermeğe mec -
bur imiş. Halbuki kontratların 
imzasında ve birinci maçın ya -
pılması sırasında böyle mesele
lerden bahsedilmiyerek vaziyeti 
olduğu gibi, tabii olarak görül
müştü. 

Birinci mac hakkında Romen 
matbuatının Türk futbolüne ait 
yazdığı yazıların bir krsmını a
şağıda hulasa ediyoruz: 

Okuyucular, takımı yendik -
ten sonra Romen spor mütehas
-mslarınm hakkrrnızda ne düşün
düklerini bu hülasadan anlamış 
olacaklardır. Bu suretle de iki 
defa çarpışması icap eden kulü
bün ~anasız ve mantığa uymr
~a~ b~; bahane ~le neden dolayı 
onumuzden çekılip gittiğini ve 
maçtan vazgeçtiğini öğrenmiş 
olacaklardır. 

B i z i .1:1. <:> y n a m a k i ç i n 
ı~r~r ettıgımız sıaharun nizami
lıg_ı hakkrnda hiç bir tereddüt 
caız degildir. Çünkü Romanya 
federasyonu kendi kupa macla _ 
rının nihai müsabakalarını ~yal
nız orada oynatmak üzere eınir 
vermiş bulunuyor. Bu da onla -
rın teşkilatının o sahadan gayri 
sahanın nizami olmadığını ka -
bul ettiklerini ifade eder. 

"Dün O. N. E. F. sahasında 
Romen takımına karşı oynayan 
Fener - Güneş takrmının ilk ma 
cı zaferle neticelendi. Fener -
Güneş takımı memleketlerinde 
haiz oldukları şöhreti teyit et -
tiler. Bize iyi bir oyun göstere
rek, halkın sempatisini kazan -
dılar. Tq.kımımıza karşt elde et
tikleri galibiyet, sıkı bir çalış -
ma ve iyi bir hazırlanmadan çı
kan neticedir. 

Türkler, güzel kombinezon -
lada açık bir oyun oynuyorlar. 
Fakat kaleye şut çekenlerin isa
betsizliği, bir çok fırsatları ka
cırmalarma sebep oluyor. Bu ka 
Çırışlardır ki, elde ettikleri gol
lerin adedini azıaltarak, Türkle
rin faikiyetini bütün kuvvetile 
gösteremedi.,, 

İMİRİAÇA 

"Dün O. N. E. F. sahasına 
gelip Türklerin kazandığı gali
biyeti gönniyenler bü~- bir 
fırsat kaçırdılar. Akıllı davra -
nıp ilk maçı göl"Illeğe gelenler 
ise ize güzel bir sürpriz hazır
layan Türklerin cazibeli ve ha
kiki bir ovununu helecanla takip 
ettiler. Filhakika Türkler çok 

'Fener - Güneş takımı zaferle 
başladı. Güzel bir oyun göstere
rek spor meraklısı seyircilerin 
takdirini kazandr. 

Türk oyuncularının · üç vasfı 
var: 

1 - Süratle oynamak, 2 -
Vücutça iyi şartları haiz bulun
mak, 3 - (Korekt) oyq.amak.,, 
Muhtelitimiz Pazara geliyor 

Bükreş, 3 (Hususi muhabiri
miz bildiri.yor) - Takımmıız 
cumartesi hareket ediyor. Pazar 
günü saat 2 veya 3 te İstanbul
da bulunacaktır. 

Ankara bisiklotçHeri 
Bursada kaz~ndılar 

Bursa, 3.A.A. - Büyük Tura 
çıkan Ankara bisikletcileri bu
gün saat 17 ,30 da çok kalabalık 
bir seyirci karşısında ve Fede
rasyon mümessili bakımında 

Ankara-Bursa yarışlarını Ata
türk stadında yaptılar. 

1 a::i 2 ci ve 3 cü .<:rA:nkaradan 
Orhan, Galib, Eyüb, dördüncü
lüğü de Bursadan Bekir aldı. 
Fethiye bisikletcilerinden üç 
genç de bugün Yalova üzerin
den Bursaya geldiler ve Parti 
kurağını ziyaret ettiler. 

Habeş Ve İngilizler 
[Baş tarafı 1 incide J 

Viyana, 2 (Hu~usi muhabiri
mizden) -Viyana konkurlann
da zabi derimizin aldıkları par
lak neticeleri günü gününe oku
yucularımıza bildirmiştik. Şim
di de son müsabakalar hakkında 
tafsilat verirken ayrıca Viyana 
gazetelerinin ekipimiz ha_kk.ında 
yazdrklarmı nakletmek ıstıyo -
ruz. 

İlk günkü Belvedere ~ü~~~
tmda Saim Polatkan 11 ıncıligı, 
yine aynı zabitimiz 6 sırık mü -
sabakasmda ikinciliği, çift hay
vanla atlayışta dördüncülüğü, 
Eyüp Öncü en güç müsabaka~ 
lardan biri olan Viyana şehn 
kupasında üçüncülüğü, Saim do 
kuzuncu ve on birinciliği kazan
dıktan sonra Viyana atçılık ale
minde Türkler birdenbire naza
rı dikkati celbettiler. Nis, Ahen, 
Peştedeki parlak muvaff akiyet
lerin! c::ymus olmasına rağmen 
daha ilk günde aldıkları bu mü· 
him dereceler Viyanalıları tes
hir etti. Netekim 1,40 ve 1,50 
yüksekliğinde 16 maniadan mü
rekkep Viyana şehri kupasın.d~ 
72 müsabık arasından ancak ıki 
İtalyan zabiti ile beraber Eyüp 
Önr-iiniin yani üc müsabıkın 
parkuru hatasız yci'pması büyü~ 
bir heyecanla alkışlaıunış, ertesı 
günü çıkan (Sport) gazetesinde 
şu satırlar görülmüştür: 

" ... Bu vesile ile Türklerin 
mühim ilerleyişleri ayrıca naza
rı dikkati celbetmektedir. Türk
ler uzun zamandanberi konkur-
a uğraşmış olan diğer milletle

re nazaran daha dün henüz pek 
müptedi vaziyette iken bugün 
çok ciddi bir rakip olarak telak
ki ediliyorlar. Türk zabitleri bü
yük bir seyyaliyetle biniyorlar 
ve ekserisi Fransız olan atları 
çok bilgili ve tecrübeli oldukla
rını göstermektedirler ••• ., 

Bitaraf ve salahiyet sahibi ka
lemlerden çıkan bu satırlar 
Fransa ve Almanyada kazanılan 
şef eli neticelere güzel bir zeyl 
teşkil etmekte, hepimizde haklı 
iftihar ve sevinç uyandırmak -
tadır. 

tikten ziyade yüksekliği daha i
yi atlamaktadır. Her arsıulusal 
ekiplerde ~öyle muhteli~ :nüsa -
bakalar içın ayrı kabılıyetler 
gösteren hayvanlar bulunur ve 
hepsi yerinde kullanılır. . . . 

Milletler kupasında ekıpı~.ız 
güzel bir binisten sonra dordun: 

.. ldular ve böylece bu senekı cu o . b. 1 . 
V . ana konkurlan ıle za ıt erı

ıy . 1 k 
miz Avrupa turnelerıne . par a 
bir surette nihayet vennış ~ldu
lar. Bundan sonra şüphesız en 
mühim arsrulusal müsabakalara 
ilk çağrılanlar arasında Türk e
kipi de ön safta bulunacaktı~. 
N etekim binicilerimizin Amerı
kadan bilç çağrıldıklarını sevinç 
le duyduk. . 

Kıymetli ekipimizin adedi 
pek az olan atlarının miktarını 
bu parlak muvaffakiyetlerden 
sonra Cumuriyet hükumetimi
zin hiç olmazsa 20 at daha ala
rak 30 a çıkaracağını emniyetle 
bekliyebiliriz. Bu meyanda bir 
dileğimizi ileri sürmek istiyo • 
ruz: Karacabey harası memle
ketimizin en büyük at yetiştir
me yeridir ve müstakil bir büt
çe ile idare olunmaktadır. Ora
da yetişen atların satışı haraya 
bir irat vesilesidir. Şu halde e -

Romen gazeteleri 
rte diyor? 

ADVERUL 

son göretinde Lavale bu öner- 3 - İngilterenin, Habeşista
eden bahsetmemiş olduğunu na vermek istediği Zeila ~ah. -
söylemektedirler. Bu çevrenler, reci İngiltere için ekonomık hır 
İnilterenin Habeşistana venne- fayda olacak, fakat buna kar~ı
ği düşündüğü Zeila limanının, hk İtalyaya zarar verecektır. 
bir Fransrz limanı olan Cibuti- Cünkü Habeşistana giden eşya
y~ Y~kın. olduğunu ve bu proje- ~ın geçmesi için 1928 H.ab_7s.: 
nın sımdı Habeş tecimine mah- İtalyan anlaşmasında ilerı surul 
reç olan bu limanı tehlikeye dü- müs olan Assal yolunun artık 
şürdüğünü hatrrlatmaktadırlar. değeri kalmıyacaktır. 
Bundan başka 1906 Fransız - 4 - 1talyaya teklif edilen 0-
İniliz - İtalyan andlaşmasımn gadan toprakları değersızdir. İ-
9 uncu maddesi hatırlatılmak - talya şimdi bile tarıma (ziraate) 
tadır. Bu maddeye göre andlaş- yaramıyan bir çok toprağa sa -

''E 1A mayı imza eden üç hükumet, a- hiptir. 

29 haziran cumartesi yapılan 
müsabakalardan (Arkadaşlık 
mükafatı) ismile bu sene Viya
nada ilk defa yapılan bir parkur 
tertip edilmişti. 1,50 irtifada 
mühim manialardan mürekkep 
ve pek güç olan bu müsab~kad.a 
her binici başka millete aıt bır 
atla istirak edecekti. Yabancı 
bir atia, yabancı bir sahada mü
sabakaya girmenin n~ . ~adar 
nıüskül olduğunu her bınıcı pek 
ala 'takdir eder. vve a pek büyük ehemmi - ı d d H b 

Yet . ra arın a uyuşma an a eş top Bundan dolayı bı"r çok kilo -. vennıyerek sehriınize misa- kl · k H b d · -
fır ett' . . ~ ra arına gırece , a eş emır- metre murabbalık ı"se yaramaz ıgımız Türk futbalcuları 

k .. yolları ile birleşecek veya üç hü- topraklar deaı·ı, ı"şle.necek alan -ço guzel bir başlanUTrla ilk o - kA b. · · 1 d ı-.. 
1 :::. ·~ umetten ırının malı o an e - lar aramaktadır. yun annı yaptılar. Bes senedir m· 11 ·1 k b d k h. k 
. T" kl ~ , ıryo an ere a ete ece ıç Fransa ı·ıe de görUşüfece yanı ur erin Balkan kupasın- bir demiryolu yapmıyacaklardrr h ·· 

dan çekildı'kl · .. d b · A Londra, 3 A.A. - İngiliz u-.. erı gun en erı ndlaşmanın, gözönünde tut-
Turk futbolunun son dereceleri ~ d kumetei yalnız 3 subat kararna-

İste böyle güç şartlar içinde 
Yapılan müsabakada yüzbaşı 
Cevat Kula dördüncülüğü almı
Ya muvaffak olarak pek çok al-

Viyanada 2 metre atlayarak bİ· 
rinci gelen Teğmen Saim Polat
kan cilt hayvanla atlayışta Ka .. 
raca bey yetiştirmesi ( ~ısmet). 

ile sırrklı duvarı geçıyor 

kip zabitlerimizin Karacabey ~t 
larile kazanacakları muvaffakı
yetler hara ve me?11eketimiz at
ları için parlak hır propaganda 
ve seref temin c<lecekt r ı te -
kim bir (Kısmet) Karacabey; 
harasını bütün dünyaya yaymış, 
tanıtmıştır. İste şimdi biz böyle 
(Kısmet) ayarında konkurlara 
elverişli Karacabey taylarından 
ekip zabitlerimizin her birine 
birer tane hara ve hükfunet ta
rafından armağan edilmesini 
teklif ediyoruz. Böylece hem e
kipimizin at adedi artar, hem de 
memleh~t atçılığı için propagan 
da vesilesi temin. edilmiş olur. 

Süvari lerim iz 
Geliyor 

AKINCI 

İstanbul, 3 A.A. - Avrupa
da arsıulusal atlı müsabakalara 
girerek başarıkh sonuçlar alan 
Türk süvari ekipi subayları 7 
temmuz 935 pazar günü saat 
10,20 de konvansiyonel treni i· 
le anayurda döneceklerdir. 

Binicilerimiz parlak bir tö
renle karşılanacaktır. 

tugu emiryolu, Cibuti - Adis kk d de hakkında ~ir fikrimiz yoktu. mesi hükümleri ha ın a -
Halbuk Abeba demiryoludur. gw ı·ı, fakat aynı zamanda flabeş ı o müddet zarfında 

h~~ici ~.en:assızhğa rağmen: J?iplo.ı:natik. çevrenler İngilte- meselesi bakımından da Fran-
T rk kulup d renın, bo. yle hır teklif yapmadan 1 .. ru" u 1 arecilerinin kendi F 1 d sız hükumetei ile devam ı go § 

kıslandı. Böyle tanımadığı atla 
bir parkur yapabilmek ancak 
Yüksek ve klas binicilerine na -
sip olacak bir kabiliyettir. . 

Son günü yapılan beynelm!_lel 
yüksek atlama müsabakası Turk 
ekipi için tam bir zafer teşk!l 

Zabitlerimizin Avrupa müsabakalarında muvallakıyetle atladık· 
!arı boylarından aşkın duvar manialardan biri ... Duvarın üstün
de pardesülü yüzbaşı CevatKula , pelerinli Teğmen Eyüp Oncü, 

futbolleri.n. i iirnit edilmiyecek ransa ı e anr.şması lazım gel-
k diği fikrindedirler. mede bulunmaktadır. 

kadar yu seltmis olduklarını 1 1 ·ı· hu·· 
d · d talya neden reddettı' ? Sanıldıgw ına göre ngı ıı -ünkiı oyun a anladık. 

. Mübalağasız. söyliyebiliriz ki, Roma, 3 A.A. - Edenin A- kfımeti hic bir önergede ~ulun
bır senede~berı Bükreşte oyna- vam kamarasındaki diyevinden mıyacak ;e yalnız bir fikır da
nan futbo.lun. en güzeline şahit bahseden Giornale d'İtalya ga- mşıklığınt yeter bulacaktır. 
olduk. Mısafırlerimizin süratle- zetesi İtalyanın Habeş meselesi 
ri ve memleketimizde hic gör - hakkındaki İngiliz tekliflerini 
rnediğimiz şekilde harikuiade neden reddettiğinin sebeplerini 
bir maharetle tatbi ettikleri saymaktadır: 
driblingleri en müşkulpesent 1 - İtalya başka ülkelerin, 
futbol meraklılarını bile hayran bilhassa İngilterenin siyasal ve 
bırakmıştır. ekonomik gelişimleri için, sö-

İoabmda ~ildafaaya da yar - mürgelerini genişletmek husu
dnn icin yem gelen Türk mu - sundaki haklarını, kendisi için 
hacimleri birdenbıre mukabil hu de istemektedir. 
cuma geçtikleri vakit, ka ırga 2 - Habesistan, İtalyanın, 
gibi çayırı yalıyorlardı. o iırgelennı tehdit etmekte -

Türkler bütün bu faikı etle dir . lbukı bunları müdafaa et 
ıine ragmen, dün pek an lı - me İt ly n ödevidir. 

Musiki sevenle'" ce.,,iyeti 
Konservatuvar muallimlerin

den Cemal Reşit ve arkadaşları 
tarafından bir musiki sevenler 
cemiyeti kurulmaktadır. Bu ce
miyet, halk arasında musiki sev 
gisini arttıracak ve konserler 
verilecek. bedava dersler tertip 
edilecektir. Cemiyetin nizamna
mesi yapılırken, bir örnek nizam 
name Viyadan getirtilmiş
tir. Yakında çalışmalara başla
nacaktır. 

etti: Saim Polatkan (Yalçın) ı-
le 2 metreyi hatasız atlayarak 
uluslar arası biıinci sınıf müsa-
bıklar önünde birınciliği almıya 
muvaffak oldu ve konkur sahası 
sürekli bir alkış tufanı kapladL 
Hele bu müsabıklar arasında üç 
sene e"vel Pariste dünya yük -
sek a tlam~ rekorunu tesis etmiş 
olan Fransız mülazımı (de Cas
tries )nin bulunması muzafferi -
yetin ehemmiyetini bir kat daha 
arttırmakta idi. Bu müsabakayı 
kazanan (Yalçın) bir Fransrz 
yarını kanıdır ve bu hayvan faz
la manialı parkurlardan ziyade 
adedi az ve fakat yüksekliği faz 
la kudret müsabakalarında kabi 
liyet göstermektedir ve geniş -

aşağıda Teğmen Cevat Gorkan .•• 

Tıp talebe yurduna 
yeni bina 

Sağ·lık Bakanlrğı, şimdi dağı
nık bir halde bulunan leyli tıp 
talebe yurtlarım bir bina içinde 
toplamak kararındadır. Tıp ta
lebe yurdu gittikçe rağbet bul
maktadır. Bu yıl yurda müsaba
ka ile daha fazla talebe alma
caktrr. Geçen yıl yüz talebe alın 
mıştı. Bu sene de eylülde bir 
müsabaka imtihanı açılac.ak, da
ha fazla talebe alınacaktır. 

Yeni bir bina da tutulacaktır. 
Bu binanın Tıp fakültesine ya
kın olması için çalışılmaktadır. 

1 

OskUdar tramvayları için 
yeni on araba 

Bir müddet evvel tetkikat yap 
mak üzere Viyanaya giden Üs
küdar tramvay şirketei direktö
rü Necmettin Sahir tetkikatını 
bitirmiş ve şehrimize dönmüş -
tür. Üsküdar tramvay şirketi i
çin lazım olan yeni bazı malze
me ısmarlanmıştır. Yeniden ıs
marlanan on araba da gelmek 
üzeredir. 

Hukuk Fakültes imtihanları 
Hukuk fakiiltesinde imtihanlar ya

rın bitmiş olacaktır. İmtihan neticesi, 
birinci sınıfın 6, ikinci sınıfın 8 ve ii
çüncü sınıfın da 13 Temmuzda anla
§ılacaktırıı 

y 
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RADYO 
Muvakkaten Radyo Dinle

miyenler Ne Yapmalı? 
Bir okuyucumuz yazdığı bir 1 

mektupta bir müddet için radyo 
dinlemiyecek olursa ne yapma -
sı gerek olduğunu bizden sor -
maktadır. 

ran herkes bir tek gün bile rad
yo dinlemiş olsa bir senelik rad
yo abone ücreti vermek mecbu
riyetindedir. Aksine gidenler ta
limatnamenin maddei mahsusu
na göre cezalandırılırlar. Bunun 
için yaz icin baş~ bir yere göç 
edenler ~adyo dinlemedikleri 
aylar için abone parası verm~
mezlik edemezler. Hatta talı.
matnamede başka bir nokta var
dır ki buna imkan olmadığım 
iyice gösterir. Bir s~ne _radyo 
dinleyip ikinci yıl dınlemıyerek 
makinesini elden çıkartacak 
olursa radyo şrketini abone kay
dolduğu günlemeçten tam bir 
ay önce işten haberdar etmesi 
gerektir. Yoksa gelen yılın abo· 
ne parasıw vermesi lazımgelir. 

Birçok kimseler için faydası 
dokunacak bir sorguya cevabı
mızı bu yere yazıyoruz 

Radyo şirketine abone olan 
her radyo sahibi posta ve tel
graf b.akanlığmın gösterdiği yol 
lara nayet etmek ve bunun için 
neşredilen tali~atnameye göre 
hareket etmelerı gerektir. Bu 
talimatnamede kısa bir zaman 
için radyo dinlemiyenler için ne 
yapmaları gerek olduğu da bil
dirilmektedir. Talimatname sa
rihtir. Şöyle ki, bir radyo maki
nesi satınalarak bir anten ku-

8 
Turgut BLEDA 

HER HAFTA BiR ÖGÜT 

• Radyoda Uğultular 

Bazr radyo makinelerinde bir 
uğultu peyda olur. Bu uğultu -
nun neden ileri geldiğini ilkinde 
bir teknisyen de anlayamaz ve 
aramağa başlar .Eğer bu uğultu 
her istasyon çalındığında sü
rekli olarak işidilirse anlaşılır 
ki gürültü makinenin içersinde 
olan bir bozukluktandır. Bunun 
için makinenin neresinden gel
digini ortaya koymak için ma
kine muayene ettirilmezden ön
ce kolay yollarla ve makinenin 
~zulacak bir tarafına el sürme-

den araştırmak gerektir. İlkön
ce anten ve toprak yerinden kal
dırılarak ayar düğmesinin her 
biri sağa sola çevrilmelidir. U
ğultu kesilirse bozukluk dışar -
dan ihtizaz suretile anten veya 
toprağa çarpan bazı iz'acattan 
gelmekte olduğuna kuvvetle ih
timal verilebilir. Uğutlu devam 
edecek olursa makine veya ho
parlörün bozukluğundandır ki o 
vakit makineyi alındığı yere gö
türerek kontrol ettirmek gerek
tir. 

KÜÇÜK DALGALAR 
• . Yazı : 7 / 
1\vustralyada 20 kilovat an

ten ener.ijlik 31, 32 metre dalga 
uzunluğunda bir kısa dalga pos
tası çalışıyor ise de biz burayı 
dinliyemedik. Çünkü ayni dal _ 
gada her gün çalışan GSC işa
retli 20 kilovatlık Londra kısa 
dalgası yaynn yapar. Avustur • 
yanın Lindhurst şehrinde bulu _ 
nan VK3LR işaretini taşıyan 
bu postası pazardan başka her 
gün sabahları 10.15 ile 13.30 
arasında işler. Bu istasyona a
lınmaya elverişli, iyi havalarda 
Springfield (Amerikan) istas -
yonunu alabiliriz.S11ringfield W 
lXAZ işaretini taşır ve her ak
şam geceyansı saat 2 ile sabah 
dört arasında yayım yapar. Ba
zı akşamlar saat 23 ten itibaren 

de yayımlara başlandığı olur. 
Bu postayı dinlemcğe çalışı

nız. Dalgası 31, 35 metre uzun
luğ<ındadır. 

Springfield'e tam komşu olan 
Bomba~· istasyonu gayet hoşa 
gider. Bu istasyonun garib 
Hind müziği bütün A vrupadaki 
kısa dalga meraklıları tarafın
dan da dinlenmektedir. 

Orijinal bir şark müziğini 
dinlemek istiyenlcr 35, 36 met
redeki 4, 5 kilovatlık bu postayı 
kolaylıkla bulabilirler. 

İşareti VUB olan Bombay 
perşembe, cuınartcsi ve pazar
tesi günleri ve arasrra, haftanın 
diğer günlerinde de akşam 
Üzerleri saat 18 ile 19.30 arasm
da yayımlarda bulunur. 

Görülmeğe Değer 
Yerlerden Röle!er 

Radyo insana kendini görme
diği \7e sesini işitmediği şeyleri 
gözönüne getirir gibi sesini işit
tiriyor. Son zamanlarda da Av
rupa radyoları hayvanat bahçe
lerinden reportajlar yapılarak o
rada yaşryan dünyanın bin çeşit 
hayvanlarının yaşayışları anla
tılarak ve sesleri işittirilerek 
herkese bilmedikleri veya mek _ 
tepte bir zaman öğrenip adları
nı bile iyi hatırlryamadıkları bu 
hayvanların bütün karakterleri 
bildirili yor. 

Yalnız bunlara her vakit ta
mamiyle muvaffak olunamıyor. 
Bir spikerin söylediklerine bakı
lırsa hayvanat baçelerinden ya
pılan reportajlan idare eden bir 
spiıkerin yanında hayvanlara mu 
amele bilen ve bunları icabında 
bağırtan ve öttüren birisi olma-
ı erekıni . Böyle reportajları 

y panl dan ve dünyanın her ta 
raf md en büyük avlara girmiş 
von Ludvı Zukovsky 9 Eylfil 
sah akşamı Hamburg radY.o-

Haftanın ·Programı 
...., ................. ..__.......~.-....ıı~~ ...... 

7 Temmuz Pazar nin "TOSCA,. operası. 22.20: Duyumlar. 12 Temmuz Cuma 
23.10: Çingene mtiziği, 1.05: Duyumlar. 

rstanbul radyosunda tango ha
valarını söyliyen Bayan Beybi 

Sesle aşk 
insana sesinden aşık olunur 

mu? Bu sualin cevabını Fransa
nm meşhur Toulouse radyosu 
spikeri şöyle veriyor: 

- Evet inanmazsanız gelin 
de bana her gün mektup getiren 
müvezzie sorun! 

Filhakika bütün dünyadaki 
spikerler arasında tatlı konuşu
şu ve güzel sesile şöhret bulan 
Toulouse spikeri her gün Avru
panm muhtelif yerlerinden yüz
lerce mektup almakta, fakat 
kadınların bu mektuplarım oku
yacak vakit bile bulamamakta -
dır. 

sunda av maceralarından bahse
decektir. Bundan birkaç gün 
önce bu adam bir reportör ile 
Hamburg hayvanat bahçe -
sinden de bir reportaj yaparak 
birçok tanıdığı mahluklarm hu
susiyetlerinden bahsetmiştir. 

İki hafta önce kısa dalgalı 
Londra radyosu da mikrofonu
nu Londra hayvanat bahçesin -
de gezdirerek birçok hayvan 
sesleri işittirm;ş "e bu hayvan
ları tanıtmıştır. 

Bazı defalar bu gibi reportaj
ların başarılamadığı da vardır. 
Mesela bir gün Viyana radyosu 
böyle bir reportaj yapmak iste -
miş, fakat o gün hiçbir hayvan 
ses çıkarmadığından enteresan 
olmamıştır. Biraz sonra prog
ram değişmiş ve bu yayını bitin
ce sıra hayvanat bahçesinden 
dönen spikere gelmiştir. Konser 

için sp~kerliık eden bu zat biraz 
önceki hayvanat bahçesi repor
tajının muvaffakıyetsizliğirıden 
söz açmış ve tam reportaj bitin
ce hayvanlar aşka gelerek ba· 
ğırdığını anlamıştır. Fakat ar • 
tık ikinci bir yayıma başlandı • 
ğından dinleyicilerir1 bu sesleri 
işidemediklerine teessüf etmiş -
tir. Bu gibi reportajların daha 
enteresanlan ve hoşa gidenleri 
de vardır ki müsait mevsimde 
memleketimizde de y.apıJmasr 

lSTANBUL 

12.30: Plak neşriyatL 18.30: Dans mu
sikisi plak. 19.30: Çocuk saati. Hikayeler. 
Mesut Cemil. 20: Konfrans. 20.30: Radyo 
caz ve tango orkestralarL Bayan Birsen. 
Türkçe sözlü eserler. 

21.30: Son haberler. 21.40: Bayan Stor
za. Piyano solo. 22: Gavin kardeşler. Po
pof orkestrası. 

BUKREŞ 

12: Koro konseri. 12.30: Radyo orkes
trası. 13.30: Sözler. 13.40: Plak. 14.15: 
Duyumlar. 14.35: Plak. 17: Köylü prog
ramı. 18: Motzoi orkestrası. 19: Duyum
lar. 19.15: Konserin süreği. 20: Sözler. 
20.20: Halk müziği plakları. 20.50: Sözler. 
21.15: "Samson et DaJila., operasının 2 n
ci perdesi. 22: Spor duyumları. 22 10: 
Radyo orkestrasL 22.45: Duyumlar. 23: 
Konserin süreği. 

VAR ŞOVA 

20.25: Hafif müzik, 20.50: Sözler. 21: 
'Konferans. 21.10: Keman konseri. 21.45: 
"<onferans. 21.50: Duvumlar. 22: Trio sar
'cılı konser. 22.30: Şen yayım. 23: Du
'tımlar. 23.15: Spor. 23.20: Süel konser. 
'4: Sözler. 24.05: Caz plaklarL 

PRAG 

20.15: Revü. 21.15: Karısrk yavIA. 22: 
Dans müziği. 22.45: Popüler konser. 23.l.5 
Duyumlar. 23.35: Plak. 23.40: Almanca 
duyumlar. 23.45: Dans müziği. 

BUDAPEŞTE 

20.45: Sözler. 21.15: Budapeşte konser 
orkestrası. 22.40: Duyumlar. 23.10: Sen 
Baker cazı. 24: Çingene müziii. 1.05: 
Son duyumlar. 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Poptiter şar
kılar. 23: Spor. 23.20: Radyo orkestrası. 
24.15: Dans plaklarL 

Mtl'N1H 

20.40: Spor duyumlarL 21: "Zauber der 
Stimme., adlı şarktlı yayım. (Opera parça
ları) 23: Duyumlar. 23.30: Dans müziği. 

HA?riBURG 

20.55: Hava raporu. 21: Büyük solist 
konseri (Haendel • Reger Brahms) 23: 
duyumlar. 23.30: Dans müziği. 

BRESLAV 

20.30: Aktüalite. 21: Münihten röle. 
23: Duyumlar. 23.30: Dans müziği. 

• 8 Temmuz Pazartesi 

Bi.tKRES 

13-15: Gündüz yayımL Plak ve duyum
lar. 18: Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. 
19.15: Konserin süreği. 20: Sözler. 20.20: 
Plak. 20.50: Duyum.lar. 21: Sözler. 21.15: 
Oda müziği. 21.50: Şarkılar. 22.10: Piya
no müziii. 22.40: Duyumlar. 23: Süel 
müzik. 23.15: Yabancı dijlerle duyumlar. 
23.35: Konserin aüreii. 

VAR ŞOVA 

Z0.30: Reportaj (Müzikli)." 20.SO: Söz
elr. 21.30: Kanşık yayım. 21.45: Duyum
lar. 21.55: Konferanıı. 22: Senfonik or
kestra konseri. 23: Spor duyumlarL 23.10 
Küçük radyo orkeı;trasL 

PRAG 

20.25: }{afif müzik. 21.05: Sözler. 21.40: 
Harpa ve klarinet konseri. 22: Konferans. 
22.15: Filhannonik orkestra konseri. 23. 
15: Filharnıonik orkestra konseri. 23.15: 
Spor. 23.30: PJik. 23.45: Son duyUmlar. 

BUDAPE:iTE 

20.25: Piyano birliiiyle türküler. 21: 

P
Radyo piyesi. 22.45: Duyumlar. 23.50: 

Iik. 1.05: Duyumlar. 

BELGRAD 

~0:30: tnuısal yayım. 21: Viyolonsel 
ırıuzıti. 21.40: Rossini'nin "Barbicr d.e 
~!"1lle,. operaııL (Plak ile) - Duyumlar. 

.. : Dans plaklarL 

MÜNİH 

D 20: Konferans. 20.45: Zitar triosu. 21: 
~Y~unlar. 21.10: Müzikli skeç. 22: Bando 

ınuzık. 23: Duyumlar. 23.20: Müzikli 
Program arası. 24: Dans müziii. 

HAMBURG 

20.45: Reportaj, 21: Duyum! 'l: 
Kangık müzikli yayını. 23: Dul .?3. 
25: Müzikli proıram arasL 24: -~ enceli 
Ya1Jnı. 

BRESLAV 

20: Konferans. 20.45: Sonra bildirile· 
cek. 21: Duyumlar. 21.10: Hamburg'dan 
röıe. 23: Dunmlar. 23.30: Ak§am konseri. 

• 
9 Temmuz Sah 

BUKREŞ 

13: Fanica Luka orkestrasL 13.45: Da· 
YUnılar. 13.55: Kor.serin süreği. 14.15: 
Saat ayarı, duyumlar. 14.35: Konserin 
süreği. 18: Plak. 19: Duyumlar. 19.15: 
Plak. 20: Sözler. 20.20: Plak ile muhte
lif ulusların danslarından. 20.50: Sözler. 
21.IS: Radyo senfonik orkestrası. 22: Du
YUrnlar. 22.15: Konserin süreği. 23: Du
Ylunlar. 23.20: Müzik (Röle) 

VARŞOVA 

20.30: Piyano ile Leh müziği. 20.50: 
Sözler. 21: Borsa. 21.10: Rahmaninov'un 
bir perdelik "Aleko,. operasL 21.55: Du
:VUmlar. 22.05: Sözler. 22.10: Balet müzi
ği. 23: Senfonik konser (Brahms, Hay
dn). 23.30: Spor duyumlarL 23.40: Küçük 
radyo orkestrası. 

PRAG 

kabildir. Mesela öten kanarya 19.20: Müzikli almanca yayım. 20: Söz. 
veya bi.i'ibül sesleri iyi nakledi - ler. 20: Almanca duyumlar. 20.25: ~ohcm-

Ycn YaşayrşL (şarkılı) 21.10: Hafif mü
lir. Yalnız buna biraz sabretmek zik. 21.50: Piyano ve orkestra konseri. 

"lkb h beki k kf 22.30: Konferans. 22.45: Kuartet konseri. ve ı · a arı eme gere. ır. 23.15: Son duyumlar. 23.30: Plik. 23.45: 
Avrupa hayvanat hahçesın - Duyumlar. 

den yapılan reportajlara ait bir- BUDAPESTE 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Senfonik kon
ser. 23: Duyumlar, 23.20: Süel miızik. 

MÜNİR 

20.05: Şen müzik. 21: Duyumlar. 21.10: 
"Die Frao vom Meere., adlı piyes. 22.40: 
Tarihi yayım.. 23: Duyumlar. 23.20: Prog
ram arası. 23.30: Karışık gece müziği. 

HAMBURG 

20: Opera müziği. 20.45: Köylü yayımı. 
21: Duyumlar. 21.10: "Vas meinst du da· 
zu .. adlı piyes. 22: Kanşık yaynn, 

23: Duyumlar. 23.25: Müzikli program 
arası. 241 Karışık gece müziği. 

BRESLAV 

20: Dışarı alınanları için yayım. 20,40: 
Televizyon hakkmda konferans. 21.0S: 
Duyumlar. 21.lS: Karışık yayım. ~.2 .. 1~: 
Keman müziği. 23: Karışık halk muzıgı. 
ve şarkdarL 

• 10 Temmuz Çarşamba 

BÜKRES 

ı3-15: Gündüz plak yayımı ve duyum. 
lar. 18: Hafif orkestra müziği. 19: J?.u
yumlar. 19.15: Konserin süreği. 20: So~
ler. 20.20: Çift keman ve piyano konse:.ı. 
20.50: Sözler. 21: Sözler. 21.15: Oda mu· 
ziği. 21.45: Şarkılar. 22.05: Operet pop~
rileri. 22.30: Duyumlar. 22.40: Konserırt 
süreği. 23.15: Yabancı dillerle duyumlar. 
23.35: Konserin sureği. 

VAR ŞOVA 

20.30: Sopran santoz tarafmdan şarkı· 
lar. 20.50: Gülünç yayım. 21: Sözler. 21. 
10: Hafif müzik. 21.35: Duyumlar. 21.45: 
Sözler. 21.SO: Keman konseri. 22: Senfo
nik orkestra konseri. 22.35: Konferans. 
22.45: Koro konseri. 23.05: Spor duyum
larM 23.15: Küçük radyo orkestrasL 

PRAG 

20: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.25: Plak
Aktualite. 20.40: Caz orkestrasL 21.10: 
Skeç. 21.30: Vieniavsky'nin 100 ncü do
ğum yıl dönümünden ötürii eserlerinden 
filharmonik takımın konseri. 22: Konfe
rans. 22.20: Balet müziği. 23.15: Son du· 
yumlar. 

BUDA PEŞTE 

20: Opera orkestrası. 20.45: Dış du· 
yuniları. 21.05: Karışık yayını. 22: Var
şova'dan röle (Vieniavsky'nin eserlerin
den konser). 22.40: Duyumlar. 23: PllWc. 
23.30: İşsizler tarafından konser. 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Jübliyanadara 
röle. 22: Radyo piyesi. 22.40: Radyo or
kestraısı. 23: Duyumlar. 23.20: Orkestra 
ile birlikte popüler şarkılar. 23.50: Dans 
plakları. 

M ONtH 

ZO: Senfonik konser. 20.50: Aktüalite. 
21: Duyumlar. 21.15: Ulusal yayım. 21.45: 
Danslı yayım. 23: Duyumlar. 23.20: Prog
ram arasL 24: Gece müziği ve dans. 

HAMBURG 

20: Hafif müzik. 21: Duyumlar. 21.15: 
Ulusal yayım. 21.45: Hayvan yetiştirme 
usulleri. 22: Bando müzik. 23: Duyıım
lar. 23.25: Müzikli program arası. 24: 
Brahms - Reger konseri. 24,30: Mozart
Reger konseri. 

BRE SLAV 

20: Eğl~nceti müzik. 21: Duyumlar. 21. 
ıs: Ulusal şarkılar. 21.45: Aktüalite. 22: 
Trajedik bir piyes. 23: Duyumlar. 23.30: 
Dans müziği. 

o 
11 Temmuz Perşembe 

BÜ KREŞ 

!3.05: Radyo salon orkestrası. 13.45: 
Duyumlar. 13.55: Konserin süreği. 14.15: 
Duyumlar. 14.35: Konserin süreği. 18: 
Plak. 19: DuyUmlar. 19.15: Plak. 20: Söz
ler. 20.20: Operet plaklarL 21: Plak. 20: 
Sözler. 20.20: Operet plaktan 21: Söz
ler. 21.15: "Andre Chenier., adlı dö;t 
perdelik opera (plak ile). Sonra: Yabancı 
dillerle duyumlar. 

VARŞOVA 

20.30: Varner'in "Reingold., operasm
dan platlar. 20.50: Aktüali~ 21: Sözler. 
21.10: Orkestra ile popuri. 21.45: Duyum
lar. 21.55: Sözler. 22: Şarkılı yayım. 22. 
30: Piyes. 23: Spor duyumlarL 23.10: Kü
çük radyo orkestrasL 

PRAG 

20: Almanca duyumlar. 20.10: Plak. 
20.25: Armonik müziği, 21.05: Sözler. 21. 
20: Offcnbach"m "Bandiler., operası. 22. 
35: Çek filharmonisi tarafmdan konser. 
23.15: Son duyumlar. 23.30: Dans müziği. 

BUDAPEŞTE 

20.40: Şehir orkestrasL 22.05: Konfe
rans. 23: Duyumlar. 23.40: Opera orkeıı. 
trasL • 

BELGRAD 

20.30: tnusal yayım. 21: Şarkılar. 21.40: 
Paristen röle. Ulusal Fransız müziği. 
22.40: Halk şarkılarL 23.10: Duyumlar. 
23.30: Radyo orkestrasL 24: Dans plak
ları. 

MÜNİH 

20 :Virtüöz piyano müziği. 20.35: Siim· 
ler. 21: Duyumlar. 21.10: Şarkılı karışık 
yayım. 23: Duyumlar. 23.20: Program 
arasL 24: Dans milziği. 

HAMBURG 
20.10: Akşam müziği .21: Duyumlar. 

21.10: Dana müziği. 23: Duyumlar. 23: 
Duyumlar. 23.25: Dans müziğinin süreği. 
24: Gene dans. 

BRESLAV 

20.50: "Radyoyu dinleyiciler v~ taciz 
ediciler adlı reportaj. 21: Kısa duyum
lar. 21:io: Dans müziği. 23: Duyumlar. 
23.30: Danı müziii. 

kaç resmi koyuyoruz. ' l 20: Plik. 20.55: Sözler. 21.30: Puccini· • / 

BÜKREŞ 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Radyo or
kestrası. 19: Duyumlar. 19.15: konserin 
süreği. 20: Sözler. 20.20: Tanmmrş şan
törler (plak). 20.50: Sözler. 21.15: Piya• 
no konseri. 21.45: Nina Aurelina tarafın
dan şarkılar. 22.05: Oda müziği. 22.30: 
Duyumlar. 22.45: Konser (Röle). 23.15: 
Yabancı dillerle duyumlar. 23.35: Konse• 
rin süreği. 

VARŞOVA 

20.30: Şarkılar. 20.50: Monolog. 21: 
Sözler. 21.10: Edebiyat (Müzik ve sözlü) 
21.55: Konferans. 22: Senfonik konser. 23: 
Spor. 23.10: Plak. (Hafif müzik) 

PRAG 

20.10: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.25: 
Romantik şiirli müzik. 21.25: Shlpmann
m şarkılarından. 21.45: Piyes. 23.15: Son 
duyumlar. 23.30: Plak. 23.45: Rusça du
yumlar. 

BUDAPEŞTE 

20.30: Düo armonik müziği. 21: "Radyo 
selamı,. adlı triyolog. 21.30: Opera or
kestrası. 22.45: Du}'Umlar. 23.05; Plak. 
24: Caz. 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Piyano konse• 
ri 21.50: Zaırreb'den röle. 23: Duyumlar, 
23.20: Plak.. 

Mtl'N1H 

21: Duyumlar. 21.15: Ulusal yayını. 
21.55: Karrıık yaynn. 23: Duyumlar. 23. 
30: Bahçe sefası adlı ısözlü ve müzikli 
yayım. 24.30: Karııık halle müziii. 

HAMBURG 

21: Duyumlar. 21.15: Ulusal n,yım. 
21.55: Radyo piyesi. 23: Duyumlar. 23.25 
Müzikli program arası. 24: Hafif 111üzik. 

BRE SLAV 

20: Köylü müziği. 20.50: Sözler. 21: 
Kısa du}'Umlar. 21.15: Schubert'in eııerle
rinden senfonik konser. 22: Kuartet (şar. 
kılı) konser. 23: Du111mlar. 23.30: Karı-

şık lien sözlü havalar. 24.30: Halk müziii-

• 13 Temmuz Cumartesi 

BÜKREŞ 

13-15: Plak ve doyumlar yayımı. 18: 
Sü~I müzik. 19: Duyumlar. 19.15: Süel 
konserin siıreği. 20: Sözler. 20.20: Y~i 
plaklar. 20.40: Sözler. 20.50: Radyo salon 
orkestrası. 22.15: Duyumlar. 22.35: Kon· 
serin süreği. 23.15: Yabancı dillerle du• 
yumlar. 23.35: Konserin ıüreii. 

VAR~OVA 

20.30: Şarkılar. 20.50: Aktüalite. 21: 
Duyumlar. 21.10: Müzikli reportaJ. 21.45: 
Duyumlar. 21.55: Sö:ıler. 22: Yabancı 

uluslardaki YUrddaşlara yayım. 22.30: '1ı
panyada bir gece., adlı senfonik müzikli 
yayım. 23: Spor. 23.10: Hafif muzik. 23.30 
Küçük radyo orkestrasL 

PRAG 

21.10: Süel konser. 21.55: Sözler. 22.lOs 
Johann Strauss ve Emmericb Kalman'ııı 
operetlerinden parçalar. 23.15: Duyum. 
lar. 23.30: Plak. 23.45: Schrammcl müzi· 
ii. 

BUDAPESTE 

20.45: Tarogata konseri 21.10: Sk~ 
23.10: Duyumlar. 23.35: Opera orkestrau 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Kuartet kon .. 
seri. 21.30: Bcnatzky'nin "Adieu Mimi 
opereti. 23.30: Dans pli.klan. 

MÜNİR 

21: Duyumlar. 21.10: Karılirk yayını. 

22: Bavyera halk ~arkrları. 23: Duyum• 
lar. 23.20: Proııram araıL 24: Dans miı• 
ziği. 

HAMBURG 

20: Yaz havalan (Orkestra) 21: Da· 
yumlar. 21.15: "Fatinitza., adlı üç perde
lik operet. 23: Duyumlar. 23.25: Müzikili 
program arası. 24: Dans müziii. 1: Dana 
müziği. 

BRESLAV • 20.40: Haftanın yenilikleri. 21: Duyum-
lar. 21.10: Köylü yaynnL 23: Duyumlar, 
24.30: Dans müziği. 

Büyük moskova postasının 
göndericisi, il" 

1 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
CEZA MESELESi 

Mücrimleri Cezalandırma
lımı, Tedavi mi Etmeli ? 

LOMBROSO 

/ournal'dsn: 
Mücrimleri, cezalandırmalı mı, 

yoksa onları tedavi mi etmeli? Işte 
karI§ık bir meıele ! 

On sekizinci asrın son senelerine 
kadar ceza, bir mücazat değil, bir mU
dafaa da değil, bir intikamdı. 

Rönesansın en parlak devirlerinde 
bu intikam, sok şiddetli tatbik edili
yordu. Mesele öldürmeden evvel müc 
rime eziyet ve ıztırap çektirmekti. O
nun İ!iindir ki; i§kence, zulüm, ezi
:y et gibi kelimeler, hukuk diline girdi. 
lşkcnce çarkı kuruldu. Vahşetin de
rec~ine göre bir ceza listesi yapıldı. 
Kemikleri biriblrinden ayırmaktan tu
tun da bunlan kopannağa kadar ileri 
gidildi. 

Fransada Voltaire gibi. ltalyada 
Bcccaria gibi ansiklopedist'ler, ceı:a 
kanunlarının ıslahını istediler. Bu is
tek hemen hemen Avrupanın her ye
rinde aldı. yürüdli. Fransada ı 6 ıncı 
Louia, ilk isticvabı ve nihayet ıon is
ticvap (ki bunlar işkencenin daniıka
sı idi) kısmen, ortadan kaldırdı. Son
ra giyotin ölüm cezasını herkes için 
bir kıldı. 

Mücrimin mesuliyeti meıelcıi, bun
dan aşağı yukarı yilz sene evvel, ce
kinerck ortaya atıldı. Bunun üzerine 
ceza vermek isteyen hakimle nıücrimi 

- Eğer annesini de beraber 
götürürseniz kızımrn çeyizine 
1,023 frank elli santim daha zam 
ederim. 

No. 73 

f'Jt~c.~ı -.~!] 
Bürhan CAHIT 

Dünün hayatını şimdi daha 
aydınlık bir köşeden görebiliyor 
du. o adeta bir sığlık çamura 
batmı§tı. Tıpkı uzaktan yemye
şil, Ulkenin görünen, üzerinde 
ipek gibi hAlelcr, büklümler, yu 
varlaklar titreşen, mavi kanatlı 
su kelebekleri uçuşan bir batak
lıga saplanmıştı. Geçen her yıl 
onu biraz daha yine batağa çek
miş ve nihayet artık istimdat e· 
demiyecek bir halde buğazına 
kadar batmıştı. 

Şimdi Turgudun demir gibi 
soğuk ve sert eli onu bu saplan
dığı bataklıktan çrkarıyor, ona 
ufukların, asıl hayat enginleri -
nin berrak havasım teneffüs et
tiriyordu. 

Taptaze vakalar onun da ka
fasında yer etmişti. 

Şimdi (reaksiyon) patlamış -
tı ve bütün reaksiyonlar gibi bu 
da fiziıolojik hareketlerini onun 

mazur göstermek isteyen deli doktoru 
arasında bir mücadele batladı. Hi -
kimler kazandılar. Garip insan, adeta 
bir hayvan idam edilmedi. Buna: 
''hafif yamyam0 ismi verilmişti. 
Paris civarındaki bir ormanda kalbi
nin kanını içmek için bir genç ku:ı. ~l
dürmüstli. Ve kızı elinden almak ıçın 
kargal~rın üzerine ü~ştUğünil söyli
yerek şikayet ediyordu. 

Vicennes ormanlarında, hiç sebep 
yokken, ömründe hiç görmediği iki 
çocuğu öldüren a.dam da idam olun
du. 

Buna mukabil deli doktorları ilk 
defa olmak üzere Hanriette Cormier 
meselesinde gayri mesuliyet tezini or
taya .ıtarak muvaffak oldular. 

Bu da hiç sebep yokken bir çocu -
ğun kafasını kcsmi~ ve başı sokağa at 
mıştı. Bunu giyotine vermediler. 

19 uncu asır ilerliyordu. Lombrozo 
nun te.ıi meydana çrktı: Mücrim bir 
haıtadır. Bu tez muhtelif ruh doktor
larının da tezi oldu. Bunlardan bazı
ları, mUcrimi deli doğan bir hasta te· 
Jakki ettiler. Diğerleri mücrimin tina 
yet yaparken delirdiğini ileri sürdü -
lcr. 

Telkinle yapılan cinayet, bilhassa 
Gouffe meselesi mevzuu bahsedilir -
ken hara.retle münakaşa olundu. Di
ğer taraftan cezacılar, aağ duyu ve 
tecrübe üzerine istinat eden bir baıka 
noktai nazar tuttular. Cürüm bir deli
lik değildir. İnsan iyi olduğu gibi kö
tü de olabilir. Bununla beraber fikri 
de sağlam olabilir. Buna misal olmak 
Uzere de Lacenaire'i g<Ssterdilcr. Bu 
adamın kafaar tamamen sağlam ve 
hatta kendiıi biraz da zeki idi. 

• 
İki tez karşılaşmıştı. Mücrimi ceza-

landırmalı mı, yoksa onu tedavi mi 
etmeli? Tedavi edilebilen adam kim
dir? Mesuliyet nerede hatlar ve nere
de biter?. Bunda verasetin, muhitin. 
terbiyenin ne gibi tesirleri vardır? 

Bir müvazenesizin tehlikeli olabilece
ği ve adam öldüreceğini nasıl kestir
melidir? Bunları tedavi ediyorlar ve 
sonra serbest bırakıyorlar: Hangi ruh 
doktoru bunun bir daha cinayet i§le
miyeceğini iddia edebilir? 

Cemiyet, imkin olduğu kadar her 
zaman insan olmalıdır. Fakat genel 
menfaati ve herşeyden evvel huıusi 
menfaati göı:önünde bulundurarak, 
kendisini müdafaa etmek hakkına da 
maliktir. 

Müruru zamana uğramış eski ve 
vahşi intikam dü§ilncelerinden bahset 
miyclim Ve hatta isterseniz mücrim 
i~in cezayı da ağzımıza almıyalım. 

Yalnız halkın korunmasını gözönUn -
de tutalım. Hayatta başka fertler i1rin 
tehlike olan fertler mevcuttur. Bun
ları tehlikeli olmaktan uzak bir hale 
koymak gerektir. Hastalan tedavi et· 
mek her zaman kili değildir. 

Şunu da he.aba katalım ki, kanuni 
ceza, ayni zamanda yanm deliler için 
bile bir ibreti müe&1ire olsun. ve dü
gtindilkleri bir cinayeti yapamasınlar. 
Cayet kolaylıkla kabul edilen "gayri
mcsuliyet" itizarınm, cürümleri fa.zla
laştıracak bir sebep olduğu şüphesiz
dir. 

F rederic Boutet 

üzerinde gösteriyordu. 
Nadya, bir mabude gibi tap

tığı karısı şimdi nefret edilecek 
meş'um ve kirli bir mahluk ol -
muştu. 

Onun, Nadya'nın, şerefini 
böyle yerlerde sürükleyişi affe • 
dilemiyecek bir günahtı, Turgut 
susmuş, onu düşüncelerile yal -
nız bırakmıştı. 
. Muhtar Arif korkulu bir rü -
yadan uyanır gibi silkinerek göz 
lerini açtı: 

- Demek bu adamlar onun 
için vuruştular. 

Patronun madeni sesi; 
- Evet! 
Dedi. 
Muhtar Arif yine sustu. Göz 

leri dalıyordu. 
Sonra yavaş yavaş mırılda -

nır gibi: 
- Her şey bitti. dedi. Artık 

burada durmama imkan kalma
dı. Bu halkın, bu insanların içine 
çıkam1yacağım. Onunla da dö
nemem. Onun yeni yalanlarına 

alet olmak istemem.Hatta onun 
yüzünii tekrar gönneğe taham
mül edemiyeceğim. Belki de o-

Fransada eski devirlerin yadigarı olan düello usulü hala kalk
madı. Geçenlerde Faris belediye meclisi Başkanı Chiappe ile es
ki başkan Godin arıasında bir düello yapılmış ve Godin kasığın
dan hafifçe yaralanmıştı. Bu iki hasım düelloya rağmen de barış· 
madıklarına göre, akibeti her zaman feci olabilecek böyle kanlı 
bir vasıtaya müracaattan ne fayda hasıl olduğu sorulmaktadır. 
Fransa gibi kanun sever bir memlekette şimdi düello aleyhine bir 
cereyan başlamıştır. Bu cereyana önayak olanlar, her ihtilafı hal
ledecek kanuni yollar mevcut olduğunu söylüyorlar. 

ingiliz teklifl 
Ve Fransa 

Temps,dan: 
Temps gazetesi Edeıt'in Avam 
Kamarasındaki söylevinde ifşa 
edilmiş olub, İngiliz hlikfimcti
nin İtalyan-Habeş anlaşmazlı
ğını kotarmak icin ileri sürdü
ğü önergeleri ve~ bilhassa Erit
hre,yi İtalyan Somalısına bağ
layarcak bir demir yolu yapıl
ması hakkında ki önergeyi incc
lemckde ve şunları yazmakta· 
dır: 

" 1906 yılında Fransa, İngil
tere ve İtalya arasında imza 
edilen andlaşma ile İngiliz ve 
İtalyan hükfimetleri Cibuti'deki 
Fransız demiryolu ile rekabet 
edecek her türlil hareketten çe
kinmeyi yükcndiklri ( taahhUd 
ettikleri) halde, İngiliz hükft
metinin, bu andlaşmaya açık bir 
surette karşı olan bir önergeyi 
İtalyan hükumetine bildirmek 
üzere, Eden'i memur etmiş ol~ 
masından hayrete düşmemek 
mümkün değildir. lngiltere, 
Fransa ile görüşmeden zararı
mıza telkinler yapıyor. 

- Saat beşte muayeneye ge
liyorsunuz, fakat ancak saat dör 
d~ kadar hasta kabul ettiğimi 
bilmiyor musunuz? 

- Evet biliyorum, fakat beni 
saat dört buçukta ısıran köpek 
bunu bilmiyordu. 

nun tebessümleri, onun gözleri 
beni yine büyüliyecek ve buna 

-meydan vermemek için onu öl -
dürcccğim. Evet •• Öldüreceğim. 

Turgut birden kalkmıştı. 
Yaklaştı. Arkadaşının omuz

larına elini koydu: 
- Bu kadını unut dostum, de 

di ve onu unut ve kendine gel 1. 
Yarın onu senden uzaklaş ura -
cak bir kombinezon buluruz. Ge 
ceyi burada, yammda geçir. Ben 
sabaha kadar en doğru çareyi 
bulmağa çalışmm. O her halde 
buradan gidecektir. Nasıl, ne 
sekilde.. Onun formülünü bulu 
ruz. 

Patronun kolları arkadaşmm 
omuzlarından geçip onu bir kar 
deş sevgisile okşarken Muhtar 
ylizünü avuçları içine almış öm
rünün en büyük acısını kafasın • 
dan atmağa çalışıyordu. 

Şimdi ondan, Nadyadan nef
ret ediyordu. Fakat bu dü~ünce 
ler arasında ondan geri dönme
mek üzere uzaklaşmanın verdi
ği ıztırap da vardL 

• Patron, nihayet arkadaşım 

RusyanınJaponyaya 
Verdiği son nota 

Sovyet ga.utelerinden: 
Japonyaya verilen Sovyet nottUı 

hakkında lz.veati;ya gaz.etesi şunları 
ya~ıyor: 

Bütün bu hadiseler, bazı Mançu
ri süel çevenlerinin, sayet önemli 
olan doğu demiryolu meseleainin 
kotarılmasından aonra dahi, Sovyet 
• Japon barı,aever aiyasal ve ekono 
mik münaHbetlerini her ne bahalı· 
na olursa ol.sun boz.mak istedikleri
ni göstermektedir. Sovyetler Birliği 
uluslannın ve hiikümetimiz.in Ja -
pon ulusu ile barıf içinde YOfamak 
istediiini ve hükCımetimiz.in evvel -
ce olduğu gibi bundan böyle de ba
nı müncuebatının aeniılem .. ini a • 

maç tutan mümkün bütün tetbirleri 
alacaiını bir daha beyan ederiz.. 
Ancak hükumet barış iıini aonuç • 
mz. bırakmak isteğini açıkça göate
r•n baz.ı Japon aüel makamlarının 
hcırelıretlerini en ıidaetli bir tarzda 
proteıto eder. 

Umut ederiz iti, aağduyu Japon· 
yadaki göz.kapalılıiını yenecektir. 

Pravda gaz.eteai de funlan ya.ı;ı
yor: 

Sovyetler birliii hamoyu ve hii • 
kiimet, Sovyet • Mançuri aıtunnın, 
akıllarını kaybetmiı olan Japon mi
lilaristlerinin ve onların Mançuri -
deki adamlarının kı§kırtıcı çalı§ma· 
larına hedef olmasını kabul etmek 
niyetinde değildir. Eğer Japon hü. 
kiımeti ı.ıaak doğuda barı§ın korun 
maaıyle gerçekten ilgili ue acele 
§iddetli tedbirler alması gerektir. ....... --... __,....._..._.. 

ltalya ve deniz iş!eri 

Roma, 3.A.A. - Mussolini 
bu sabah deniz komisyonunu 
üsnom.al (fevkalade) bir top
lantıya çağırmıştır. Söylendiği
ne göre, bu toplantıda sömürge 
lere yapilan asker sevkiyatr ile 
ilgili ve önemli deniz meselele
ri görÜŞÜlccektir. 

kurtardığından emin olabilmiş -
ti. Muht.ar Arif hiç isyan etme
den realı telcri kabul etmişti. Sa 
mimi olarak kabul etmişti. Nad 
yayı unutacaktı. Onu biraz gev
şek görmüş olsaydı belki daha 
ağır söz~erle bu kadın için kafa
sına çivı gibi yerleşmiş fikirleri 
söküp atacaktı. Fakat buna ha -
cet yoktu.Muhtar her şeyi öğren 
mis bir koca gibi kararını ver -
mis. görünüyordu. 

Turgut ona yemek salonuna 
acılan karşıki odavı, önce mü -
henclis Şahinin ot~rduğu odayı 
hazrrla tmıştı. 

Muhtar Arif sakin ve her 
şeyi kabul etmiş bir adam gibi 
sükOnetle onun sevk ve iradesi
ne teslim olmuştu. 

Bu bahis üzerinde konuşma -
dan, sabaha kadar olgun karar 
lar vermek fikrile odalarına çe
kildiler. 

Turgut yalnız kalmak ve ar -
tık yoluna koyduğu, en ~etin 
noktasınr atladığı bu meseleyi 
sağlama bağlayacak tedbirleri 
dUc:iirunek istivordu. 

Bu endişe ile yatağına çekil-

HABEŞLERiN KARARI 

" En Son Nefere Kadar 
Savaşacağız ,, Diyorlar 

Matin'den: 
Matin gazetesinin hususi muhabiri, 

tablo ile 30 .HaziTanda Adisababadan 
gazetesine !U telgrafı çekmi§tir: 

Vazifesini bilen bir gazeteci objek
tif olmalıdır. Onun vazifesi herşeyi 
görmek ve herşeyi söylemektir. O, 
topladığı sözleri ne dcğiıtirmeğe, ve 
ne de saklamağa hakkı yoktur. Bu
glin Adi.sababayı terkcderken. Harbi
ye nazırı, M ulugetta tat"afından kabul 
edildik ve imparator bizi bir defa da
ha huzuruna çağırdı. 

Mulugetta Habe~istanda çok nU • 
fuslu olan ve bütiln silahşurlar üze
rinde sözü geçen bir ~siyettir. Bize 
dedi ki: 

- Bugün silah atında 350 bin aa
kerirniz vardır. Ve on beş günle bir 
ay arasında, 800 bin, 900 bin asker 
seferber edebiliriz. Askerlerimiz meş
hur olan cesaretlcrile arslan gibi bar
bedecekler ve ayni zamanda modern 
silalardan ve tabiye malumatından da 
istifade edeceklerdir. Son nefere va • 
rıncaya kadar savaşacağız ve icap 
ederse hepimiz öleceğiz. 

Diğer taraftan Imparator, Habeşis· 
tanın Uluslar kurumundan çıkarılma
sı için ltalyada serdedilen fikirleri 
protesto etmiş ve Italyanm Habeşle
rin asrileşmesinden daima cam sıkıl
dığım, hariçten teknik müşavirler ge· 
tirilmesine, ve mübrem ihtiyaçlar kar 
şmnda borç almasına mani olduğunu 
söylemiştir. 

İmparator demiştir ki: 
- Eğer Italya Habc~lstanda bir 

manda tesis etmek iıtiyorsa aldanı -
yor. Fakat eğer Habeşistan günün bi
ı inde manda altına girecek olursa bu 
herhalde ltalyan mandası olmayacak
tır. 

Avrupadan alınan endişeli haberle
re rağmen memleket biiyilk bir sükı'.ln 
içindedir. Yalnız Godjam mıntakaaın
da, eski Hailon şefinin idareaindc ba· 
zı aııkerlcrin kıyam ettikleri bildiril
mektedir. Bu hareketin vaziyetle hiç 
alakadar olmadığı ve yakın zamanda 
bastırılacağı bildirilmektedir. 

Sunday Times'dcn: 
Habeş Imparatoru, Halle Selasie 

memleketinin, birkaç haftadan beri. 
ne Çekoslovakyadan, ne Danimarka -
dan, ne Fransa ve ne de Bclçikadan 
silah almadığını ıöylcmiş ve şunları 
il!ve etmiştir: 

lmam Yahya 

- Hatta !imdiye kadar paralan ve• 
rilen birçok mallar da limanlarda kal· 
mıştır. 

.Habeş Imparatoru bundan sonra 
ltalyadan bahsederek §unlan aöylc • 
miştir: 

- İtalya büyük sanayi memleke
tidir. 
Gayesi gece gündüz çalı§arak askerle 

rini en son sistem maddelerle teçhiz · 
etmektedir. Biz, hiç bir membaı vari
datı olmayan çiftçi ve çobanız. Asker 
terimizi harbe yalnız lulınç ve kargı 
ite göndermemek için, birkaç tüfenk 
ve birkaç top almak iıtiyonu. 

İngilizler samimiyeti severler, ken• 
dilerinin bu ihtilafın başlangrcmdan 

beri, Habe§İstanın, Uluslar kururnu 
üyeliği vazifesini yapmadığını söyli • 
yeceklerini ümit ederim. Biz niçin bu 
harbi çckardzk? Eler bizim de hakkı· 
mız varsa. ve eğer medeni uluslar 
bu harbe mani olmazlarsa, hiç olmaz
sa kendi kendimizi müdafaa etmemiÜ 
mani olmasınlar. 

Temps'dan: 
Biancamano gemisi cumartesi gü • 

nli Napoliden Cagliad'ye gitmek üze
re hareket etmiştir. lçinde 320 adam 
ve muhtelif malzeme bulunmaktadır. 

Matiddm: 
Habet lmparatorunun bir savaş 

vukuu takdirinde milslüman hükUınct 
lcrinin yardımını istediği hakkındaki 
haberler Habc§ resmi mahafilinde tek 
zip edilmektedir. 

- Af/edersiniz, bu manzarayı niçin karlı olarak yapıyorsunuz? 
- Bu resmi bu kı§ yapmağa başlamıştım. Yavaş ~alışıyorum 

da onun için ... 

di. 
Fakat arkadaşını merak edi -

yordu. 
Muhtar Arif bu gece, Nadya

sız, eşsizdi. Bu ilk gecenin ıztı
rabı her halde onu unutmryacak 
tI. 

Bir aralık yemek salonuna 
geçti. 
Muhtarın odasında onun uyu 

mad1ğmı anlatan hareketler var 
dı. 

Odada dolaştyor gibiydi. 
- Bir şey mi lazım oldu Muh 

tar. 
Onun boğuk, kırık sesi cevap 

verdi: 
- Hayır, kardeşim. Bir şey 

lazım değil. 
Turgut yine odasına çekildi. 
Fakat bu hadiseler onu da o 

kadar yorınustu ki, uyumak için 
o kadar çalıştığı halde sinirden 
muvaffak olamıyordu. 

Bu gece yalnız kalan N ad ya 
her ha1de kocasının geri dönme 
diğini görünce patronun kendi 
aleyhinde bir şeyler hatırladığın 
dan şüphe etmiyecekti. 

Turgut, Basibrinin havasım 

müziç bir haşere gibi zehirliyen 
mesum kadım buradan uzaklaş 
urtiıak ve Muhtar Arifi bu altın 
yiirekli arkadaşı o türlü bir in • 
san olarak yeniden kazanmak 
için yannı bekliyordu. 

Bir çok muvaf fakiyetlerle do
lu hayatında bu da büyük bir ka
zanç olacaktı ve bunun zevki ile 
geç vakit derin bir uykuya dal· 
dı. 

• 
Bir ayak sesi ve bir gürültü 

ile gözlerini açtığı zaman gü • 
neş çoktan doğmuştu. 

Her zamanki gibi yataktan 
bir lise talebesi çevikliği ile sıç
radı. Giyindi. 

Her halde Muhtar da kalk • 
mış olacaku. 

Kapıyı açıp yemek salonuna 
baktığı zaman orada Morenoyu 
gördü 

- Bonjur. Bu kadar erken. 
İspanyol dünkü heyecandan 

henüz kurtulmamış görünüyor· 
du. 

.(Arkası var) 
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DAViD RiZZiO VE MARY STUART 

\ 

Oavid Rizzio ve hainane 
b r surette, katil edild!Oi 
lskoçyada Halyrod şatosu 

Onun gözüyle bakılınca kato
Jiklik dinsizlikle müsavi bir şey
di. Kraliçe bu adamı 'yola getir
mek için tevessül etmedik hiç
bir tedbir bırakmadı. Ona biraz 
daha geniş ve hür düşünmesi 
için müteaddit fırsatlarda tavsi
yelerden geri durmadı. Fakat 
hepsi beyhude! Kraliçenin ken
disi katolik olmasına rağmen 
]ohn Knox ile mülakatlarında 
son derece soğuk kanlılığını 

muhafaza eder; ona yalnız nasi
hat vermekle iktifa ederdi. 
Halbuki kraliçe olması itibariy
le bu kadar yumuşak ve zayıf 
davranması da münasip değildi. 
Esasen aralarındaki anlaşamaz
lığm neticesine tabi birçok şey
ler vardı ki bunlar, ergeç patlak 
verecek, kraliseyi belli olmıyan 
bir akıbete sürükliyecekti. 

Çekilen ıstırap 
Bu mülakatlarda David bu

lunduğu ~amanlar kraliçe kendi
sini rahat ve salim hissederdi. 
Sesiz ve sadasız John Knox ile 
kraliçenin münakaşalarını dinli
ycn David'in gözlerinde Mary 
~tuart: 

"Ben seninle beraberim, kork
ma! Ben de senin çektiğin ıstı
raba iştirak ediyorum,. diyen 
bir ifade okur ve sükun bulur
du. Bütün insanların; kendi er
ikek kardeşinin bile tahta çık
mak için kendi aleyhine dönmek 
üzere bulunduğunu bildiği için, 
aleyhine yapılan entrikalardan 
tamamiyle haberdar olduğtın -
dan David gibi saf ve dürüst bir 
insanın hakiki dostluğu ona ne 
büyük manevi bir kuvvetti. İlk 
geldiği gün önünde yerlere se
rilen ne kadar iki yüzlü varsa 
şimdi iyi huylu kraliçe aleyhine 
dönmüşler, ona düşman olmuş
lardı. 

Elisabeth'in ne kadar kuvvet
li olduğunu David'den daha iyi 
takdir eden yoktu. İngiltere 
kraliçesinin iskoçyada olandan 
bitenden günü gününe haberdar 
olduğunu, Ma..ry Stuart'ın sara
yında hiçbir şeyin sır olarak 
kalmadığım David pek ala bili
yordu. Kraliçenin hayatı husu
siyesi hakkında her türlü uydur
ma ve doğru haberlerin yeme -
den, yutkunmadan kraliçe Eli
sabeth'e bildirildiğini ve zeki 
kadının da planlanın bu malU
rnata göre terti.P veya tebdil et
tiğini çok ala bilen David, git
gide Mary Stuart ite daha sen
li benli olmağa başlamıştı. Kra
liçe için yapmıyacağı hiçbir f e
dakarlık, hiçbir şey yoktu. 

ltalyan ahengi 

Sabaha Kadar 
Eğlenceler 

Ve Musiki 
A 1 em 1 eri ... 

Tarihin En Büyük AşkU 
Bütün insanlar Hatta Kendi 
Erkek Kardeşi Bile Onun 
Tahtı na Göz Koymuşlardı 

timdat etmeğe başladı. Kendini 
kaybetmiş bir halde ilanı aşk 
eden Chastelard'ın yalvarmala
rına kulak asmıyan kraliçenin 
imdadına ilk yetişen Mary Se
ton olmuştur. 

Vaziyeti bir hamlede kavrı
yan Mary Seton kraliçeye sü
kfınet tavsiye ederken Chaste
lard'a da lanet ediyordu. Her 
ne pahasına olursa olsun bu 
vak'ayı bir sır olarak saklamağı 
düşünürken, birdenbire kapı açı
larak içeri kraliçenin erkek kar
deşi Moray girmesi üzerine va
ziyet büsbütün idare olunmaz 
bir şekil almıştı. 

Tarihçilerin hepsi de kraliçe
nin kardeşine derhal Chaste
lard'ı öldürmesi için emir verdi
ğini yazarlar, halbuki Mary Se
ton böyle bir akıbetin fecaatini 
sükunetle izah etmemiş olsaydı 
kraliçenin yatak odası Fransız 
şairinin. kanı ile y1kanacağına 
hiç şüphe caiz değildir. Maama
fih Moray soğukkanlılığım mu
hafaza etmiş, muhafızları uyan
dırarak miskin herifin kraliçe -
nin odasından sürüklenmesini 
emretmiştir. 

idam kararı 
Birkaç gün sonra Chaste

Jard'm mahkemeye verilmesi 
kraliçenin büsbütün izzetinefsi
ni rencide etmişti. Her ne kadar 
miskin herif idama mahkfun 
edildiyse de Mary Stuart'e aşık 
olan adam idam sehpasına çık
maktayken, kraliçenin aleyhin -
deki dedikodular da memleketin 
en ücra köşesine bite yayılı
yordu. 

Mütekebbir Fransız şairi cel
ladın önüne giderken kılını bile 
kıpırdatmadı. Uzakta kraliçenin 
sarayını göstererek: "Ben dün
yanın en güzel fakat en zalim 
kraliçesine elveda derken, kanı
mın onun uğrunda dökülmesin
den bile bir haz duyuyorum,, 
diye ba~trdı ve gözlerini kapı
yarak ceJladın önünde diz _çök • 
tü. 

-2-
Bu vak'aların cereyan etmek

te olduğu zamanlarda Rizzio 
gitgide daha ziyade kraliçenin 
itimadım kazanıyor; artık dev· 
let esrarını Mary Stuart ondan 
gizlemiyordu. 

İtalya, Fransa ve ispanya ile 
kraliçenin bilcümle muhaberatı 
onun tarafından okunuyor, ter
cüme olunuyor ve zavallı şair 
bunlarla uğraşarak sabahlara 

kadar uykusuz kalıyordu. Fran
sızca muhaberat şefinin ölümü
nü müteakip Rizzio'nun kraliçe 
tarafından bu işe memur edil -
mesi onu düşmanları nazarın • 
da büsbütün menfur bir mevkie 
sokmuştu. David'i birçok şey • 
terle itham ediyorlardı. Bunlar 
arasında en can sıkanı da sını
f mın fevkindeki mevkilere göz 
dikmiş bir sonradan görme di
ye tavsif edilişi idi. Maamafih 
ne de olsa David Rizzio kısa ha
yatında krali~eye o kadar dü
rüst bir şekilde sadık kalmıştır 
ki, bu her türlü sitayişin üstün
dedir. 
Daha ileri gidilerek Rizzio'nun 
kraliçeye aşık olduğunu da söy
liyebiliriz. Fakat ~ok utangaç 
bir adam olduğu için bu aşk.mı 
dilber kraliçe Mary'ye hiçbir va 
kit itiraf etmediğini de kabul 
etmek lazımdır. Ayni zamanda 
Mary'ye aşık olmanın Chaste -
lard'm akıbetine uğramak ma -
nasını tazammun ettiğini de 
unutacak kadar budala olmıyan 
David bu aşkı içinde muhafaza 
etmekten başka çare olmadığı -
na ister istemez kani bulunu· 
yordu. 

Bundan başka kraliçe Mary 
Stuart'ın aşkını kazanmak üzere 
İskoçyaya gelen uzun boylu ve 
çok yakışıklı delikanlı Damley 
ile ilk karşılaştığı zaman ken. 
dini ona nazaran çok biçimsiz 
ve küçük görmemiş miydi? Ma
amafih Damley ile Rizzio ara
larında çok iyi bir anlaşma ze
mini bulmuşlardı. ikisi de son 
derece musiki seviyorlarclı. 

Damley kraliçenin aşkını çok 
çabuk elde etti. Esasen bicare 
kadın kendisini resmen hini'aye 
edecek bir erkeğe o kadar muh
taçtı ki Darnley ona uzun za
man aşıklık etmek ihtiyacını 
hissetmemişti. Maamafih her 
kadın gibi kraliçe Mary'de bir 
erkeğe aşık olmak ihtiyacını 
çoktanberi göğsü üzerinde his
sediyordu. 

Maamafih Damley bir katolik 
olduğu için memlekette katolik 
aleyhtarlığını nazarı itibara ala 
rak kraliçe ile açıktan açığa ev
lenmek bir delilik olacaktı. Bu
nun için Rizzio ile üçü birleşe
rek bu izdivacı gizli tutmağa 
karar verdiler. Rizzio kraliçe • 
nin hatırı için Damley hakkın
daki şüphelerini ona söyleme
mişti. 

Bunun için de kendi hususi 
çalışma odasında hazırladığı 

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

Davld Rlzzlo'nın, Mary Stuart katlinden sonra: Fikri o derece perişan olmuştu ki 
kanlar içinde yatbl}anı gözile gördUl}U halde hall David'e ne oldu diye soruyordu. 
evlenme merasimine kederle do 1566 martına doğru iskoçya 
lu bir kalple iştirak ediyordu. saravında fırtınadan evvelki sÜ• 

Merasim 1565 yılında Stir- kun~ benziyen bir sessizlik; 
ling'de aktolunan izdivacın ka - cansızlık hükümferma idi. Biri· 
nuni olup olmadığı münakaşala- birlerine zıt partiler arasında 
n mucip olduğundan çok geç- bile sanki anlaşmışlar gibi bir 
meden gene birkaç mahrem hal vardı. 
dostunun yardımı ile tekrarlan- Martın 9 uncu gecesi kralice 
mıştr. sofrasında birlçaç asil lord ve 

izdivaçtan sonra Damley et- David Rizzio olduğu halde ye-
rafındakileri müteazznn ve mü- mek yiyorlardı.Oda küçük oldu-
tekcl>bir etvar ve hareketiyle ğu için herkes biribirine çok ya-
darıltmakta gecikmedi. Muhak- kın oturmuşlar ve son zaman· 
kak ki kraliçe onu çok seviyor· larda duyulmadık bir tarzda 
du. Ona her türlü hürmet ve dostlar arasında derin bir sami-
muhabbcti ibzalden geri dur - mi yet vardı. Yemeğin sonlarına 
muyordu. Fakat buna mukabil doğru kapı açılarak \çeri uzun 
lüzumundan fazla kendini bcğe- boyu ile Damley girdi. Sessizce 
nen Darnley ona karşı soğuk -' gelen bu zairin ay:ık sesleri bile 
muamele ediyordu. işte işin fe- """

1 

-·-y··- ;.-:• duyulmamıştı. Yüzü her zaman-
caati ne bu suretle başlamıştı. ki gibi çatık olduğu için evvela 

Darnley kansını kıskanmağa buna kimse aldırmamıştı. Fakat 
başladı. Bu yersiz kıskançlık bilahare k~aliçenin yanma otu-
bilhassa Rizzio'nun vaziyetini rarak bir an sonra dışarda kılıç 
berbat bir hale soktu. Esasen Tarihte hiç bir suikast Da· ve mahmuz sesleri duyulduğu 
kendisinin kraliçenin aşıkı oldu- vid Rizzlo aleyhine olan zam'Jn işin ciddiyetini herkes id
ğuna dair orta~ dönen dediko- kadar sahici bir vesika ile ral< etmiş fakat yapacak bir şeY. 

tevsik edilememiştir. olmadığını görerek kapıda Rut· 

ôular efkin umumiyeyi onun 
aleyhine çevirecek kadar kuv
vetli bir hal almış bulunuyordu. 
Gün geçtikçe Damley ve krali
çe biribirinden ayn yaşamağa, 
biri sabahlara kadar içki ve se • 
fahat alemlerind~; diğeri de her 
şeye küskün bir hayat yaşama· 
ğ.:a başlamışlardı. 

Kraliçe Mary gebe kalınca, 
düşmanları onun bu halini he -
men fenaya çektiler. Çocuğun 
asıl babasının Rizzio~an başka 
bir kimse olmadığına dair en 
idi sözler uydurd4lar. 

hoven'in iriyan vücudunu seyre 
dalmışlardı. Kılıcını kınından 
çıkarmış, arkasına da George 
Douglas'ı alarak kapıyı kesmiş
lerdi. Arkalarından başkaları • 
nın da gelişi gösteriyordu ki iş 
hakikaten ciddi idi. Kraliçe son 
derece hiddetli bir tavırla Ruth
ven'e bu terbiyesizliğine saik 
olan sebebi sordu. Küstah he
rif: 

"Size bir fenalık niyetinde 
değiliz kraliçe hazretleri. Fa • 
kat şu miskin David ile halledi
lecek kısa bir hesabunız var,, 
dedi. 

İskoç musikisine İtalya ahen
gini sokımya muvaffak olan Da
vid, Orlando Lasso ve Palestri· 
na gibi üstatların besteleri kili
selere kadar yol bulmuştu. işte 
tam bu esnada çok büyük bir fe
laket baş gösterdi. Birkaç za -
mandanberi Fransada bulunan 
Chastclard avdet etmişti. Onun 
da bulunduğu bir ziyafette, her 
şey unutulmuş musiki ve neşe 
hakimdi. Uzun ve yorucu bir 
geceden sonra da yatağına çe
kilen kraliçe genç bir kız yor
gunluğu ile çabucak uyuyuver -
miş, nedimeleri kendini terket -
mişlerdi. Bir saat sonra fena bir 
rüyanın kabusu altında uyanan 
kralice Mary yatağının yanmd2 
elini birisinin öpmekte olduğunu 
hissetti. Kim olduğunu anla
mağa bile hacet görmeksizin bi
çare Mar.Y. Stuart etr4fmdan is--:.1 Zavalh David'in ceaedi kapıcmm odaamda, bir aandıslm Uzerine yatırllmıttı. 

İşin en fen ası da bu yalanlan 
söyliyenlerin kraliçenin gebe 
kalmasının kocası ile en har 
münasebcttar olduğu zamanla
ra tesadüf ettiğini bildikleri 
halde inkir etmeleri idi. 

Bu tahkiramiz sözlerin mana
sını da bir kere kraliçe kocası 
olacak sarhoş Damley' den sor· 
du. Fakat malUmatı olmadığ-ı 

ccvabuu aldı. 
'(Arkası var), 
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Bel gevşekliğini 
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d r. ~czanelerde bulunur. Is. 
~nbul da fiatı 150 Kr Tafsilat 
ıçın Galata Posta kutusu 1_255 1 
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1 tanbul Har.ci Askeri 
Kıtaab ilanlan 

Gazien1irdeki kıtaat ihti
yacı için 140 ton ekmeklik 
un kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya konmuşdur. iha
lesi 18 Temmuz 935 per
şembe günü saat 15 de İz
mirde Burnovada a keri 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacakdır. İşbu un için 
kesti.rilen bedel 18220 lira 
dır. Ilk pey 1365 liradır. 
İsteklilerin Ticaret Odasın
da kayıdlı olmaları ve vesi
ka göstermeleri mecburi
di7. Şartnamesi her gün Ko
mısyonda görülebilir. İs
te~lilerin ilk pey makbuz
larıle birlikde teklif mek
tublarmı münakasamn ya
pılacağı gün ve saattan en 
aşağı bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde 
Burnovada Askeri Satınal
ma Komisyonuna vermiş 
bulunmaları. ( 3S) ( 3637) 
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Kebablar1nızı, Pa t v Çör klerinlzi v lr Lezzetli yemekleriniz ic;ln 

Koku ve dumandan ri E L E T R İ K F 1 R 1 N I' N 1 Kullanınız. 
Harareti d imf v arzuya g6r yarı kabildir. Tip v cinsine göre bUtUn 

fır1nların fiyatlarında mühim tenzilat vard1r. 

Elektrik f1rını alan her müşteriye hususi tenziUith tarife tatbik edlllr. 

Satlt Mağazalarandan Tafsilat isteyiniz. 

Taksimdeki Sergiyi Ziyaret Ediniz. 

ALIPAZAR MAGAZ~I 
6alıpaz.uı, Necatibey cadd i No 428. 436. Tel 44961 

METRO HAn 
Tünel Meydanı, B~yoğlu Telefon: 44800 

ELEKTRiK EVi 
Beyazıd MOrekkebciler cadde5i. Telefon: 24378 

KADIKOY 
Mu akldthane caddesi, Telefon: 60790 

BUYOKADA 
23 NiHn caddeıoi. Telefon: 5'128 

(J S K Ü D A R 
Şirketi Hayriye iskelesi. Telefon: 6031? 494C 

J 

KASADA 
SAKLAOIGINIZ lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

DAllA 
KURU 
BİR 

Ç~ŞM[ 
. ' . 

VAZI Y ETINDEOıg 

ONU rAİZLt: 
QAN~YA VE'2İNİZ 

1-JUSUSİ SARfLARIMIZI 
SORUNUZ 

Devlet Demiryolları ve Limanları i letme 
Umum idaresi ilanları 

~ikd~r ve muh~mmen bedeli aşağıda yazılr telgraf 
makınesı yedeklen 12-8· 1935 pazartesi günü saat ıs de 
kapalı zarf usulile Ankara'da İdare binasında satın alı
nacakdır. Bu işe girmek isteyenlerin 532,50 liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayjn ettiği vesi
kaları ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname ve tekliflerle aynı gün saat 14 e kadar ko
nıisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu i e ait şartna
meler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde 
Ankara'da Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtıl
makdadır. (3592) 

~ 12 kalem telgraf makinesi yedeği 
Muhammen bedeli : 7100 lira 4956 

Lôtfi Fi • 
rının 

Adadaki kö kleri 

D.No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlik No. Cinsi ve his&eıi Hisaeyc g<Src 
muhammen h 

1887 Aksaray TUlbentcl Zindan delen e. 2.4 Kiglr hanenin 1200 Kap b 

Hüsamettin Y. 9. 1/2 His. zarf 

3130 Kadıköy Caf crağa E. Rızaiye E. 16 MU 

Y. Fırıldak 195 metre ar- 975 Açık 

ve Gündoğdu sanm 1/2 His. arttırm 

3521 Kumkapı Çadırcı Asmalı E. 3 Maa aralık kagir 75 ,. 
Ahmed Çelebi Y. 5 hanenin S/30 His. 

3557 Bakırköy Sakr.ıafacı E. Leon 20 Bagçcli yarım 3460 KapaJı 
' . Y. Yurd' sahibi ~agir hanenin zarf 

tamamı 

4423 Çcngelköy Abdi oğlu E. 25·27 l 15 metre arsa 136 ,. 
Y. 33.35 

5558 Balık pazan Ahi çelebi Zindan E. 331 .KAgir dükki- 1100 Kapalı 

Y. 41 ııın 7 /32 His. zarf 

6027 /3650 'Üsküdar Selamsız E. Meyhaneler E. 4-6-8-10 102 metre arsa 206 " 
Y. Üzümkızı Y. 8·1" 

6080 Kocamustafa paşa Hammallar E. 33 Bağçeli ahşap 500 Açık 

Hacı Demir hanı cad. Y. "41 hanenin tamamı arttırm 

mahallen43 

6026 Bostancı Çatal çe§mc Çatal çc§me E. 15 Mü. 178 metre arsa 286 rP 

117 harita 

6054 Eclirnekapı Kefeli ])rağman Cad. E. 2·95 Kaıir dükk!ın 2282 Kapalı 

Y. 91ve2 baf çeli Kire~- urf 
bane 

tarihine tcı Yukarda evsafı yazılı eayrimenkuller on gün müddetle satı a çıkarılım br. !haleleri 15.7.935 
Jüf eden pazartesi günü saat on dörttedir. SatııJ • münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 
-~~~~~~~~~~ii!!!!~~~~~~~~!!i!!!!~~~!!!!ıi!!!i!iii!~!!!ıii!!!!i!~~~~-
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.. VAPURCULUK ! -Türk Anonur. Şirketi : 
Istanbul Acentalığa E .. 
Liman Han, Telefon: 22925. -

Trabzon yolu 1 
GÜNEYSU vapuru 4 Temmuz 5 

PERŞEMBE aaat 20 de Hopaya 
kada~ E 
~--~~~~~~~~-3 

izmir sOrat yolu 1 
SAKARYA vapuru ber;: 

hafta PERŞEMBE lflalerl .. at 1 
16 da lıtanbuldan IZMIRE Ye ~ 1 PAZAR poleri de izMİRDEN ~ 

.. l.tanbula kalkar. i 
5 -§ Mersin yolu § 
i DUMLUPINAR npuru S § 
1 Temmuı CUMA •Ht 11 de Mer• E 
~ •ine kadar. 

Nafıa Bakanlığı 
Sular umum müdürlüğü arttırma 
eksiltme ve ihale komisyonur~dan: 

Ankara civarında Kırkgöz menbaından Gazi Orma 1 

çiftliğine demir borularla getirilecek suyun ameliyat ve 
inşaatı 3-7-935 tarihinden itibaren (15) gün müddct1c 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşdur. (15,055 > 

metre tulünde tahmin edilen bu işin keşif bedeli 
(108,799,43) liradır. 

Sartname, plan ve diğer evrak suretleri ( 5,44) lira 
bedelle Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğünden 
verilir. 

İşin muvakkat teminat mikdarı (6,690) liradan 
ibarettir. 

Eksiltme 19-7-935 tarihine rastlayan cuma gunu 
saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü oda
sındaki eksiltme komisyonunda yapılacakdır. 

• 111111111111111111111111111111111111111 • 

İstekliler arttırma, eksiltme ve ihale kanununda ya
zılı yesikalar ile beraber Nafıa Meclisince müseccel mü-

66499 lira fiatla ihale M BU~kada_'da Nlzam'da 7019 L. 50 kuruş kıymeti muhammeneli 5482 teahhitlik ehliyetnamesi veya bunun Noterden musacl-
edı.len 728 d d ht ı·f 2 ~ Aak4 dbına 1 mükemmel banyolu ve fevkalade manzaralı esas köşk. F A R U K I' nin a e mu e 1 r a a ufak b

0 
k .. k dak suretı·nı' ve cı·mdı·ye kadar bu tesı·satı yapmış ol-

bir bina. 
4 

_ Kir ır ?.!i · ? - Kolaylıkla köşk haline konabilir sağlam v 
ok ijen cihazları müteahhi- kışlık çiçek cam k~d~ guzet bır kCS§k. Ahır - bahçıvan odası, ıu depolan, dukl;ırı mahallerden teahhütlerini hüsnü suretle yapmıs 
di ifayı teahhu··t edemedı"g"'ı'n- Dördüncü Sulh Huk ~~çeşme. Satış s-7-935 pazartesi saat 14 de Beyoğlu olduklarına dair mahallı"' ı"darelerden verı·lmi• vesı'kaları-

. u ahkcmctl salonundadır. Yfü:dc 7,5 t , 'nat ıarttır. "' 
den bu kerre müteahhidin nı ve 16 ve 32 inci maddelerindeki teklif ve teminat 

nam ve hesabına açık eksilt- :!J'llllll TUZLA •ı MELE • mektublarını 19-7-935 tarihine müsadif cuma günü 
me suretile satın alınacak- := 111111111! CİCİ 5ÜRMES1 !llaat 14 de kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz 
dır: İhalesi 15-7-935 pazar- = :! mukabilinde vereceklerdir. Teklifler zikrolunan (2490) 
te~;.fünü saat 14 dedir. İs- § Ve Q Çlld ~ v".:~::.~tllerinden ıı.tGndiir. . No. lı kanunun tariflerine uygun olacakdır. (3732) 
te ~ e_rin evsaf ve şartna- E ::S -----"'--------,;..;:; ______ ;..__..;,. __ 
mesını almak Üzere 333 ku- !i Köprüden 6,30 - 7,3S • 8,20 • 9,45 - 11 - 13,15-15,10 da Hay· :::= DökUlmezl 
rus mukabilinde M. M. V. ~ darpaşaya giden vapurların treni ri menbalara kadar ~ Leke yapmaz! 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Sat~nalma Komisyonundan ;iilllllllllllllllllllll hergUn gldeceklerdlr 11111111111111111 fllllfi Fırçalı aünneler arasında eşsizdir. 
verılecekdir Eksilt . Her yerde bunu arayınız. 

Belediye Merkez ve şuabatı için lazım olan 7 5600 
kilo yerli mangal kömürü açık eksiltme ile alınacakdır. 
Kömürün bir kilosuna 3 kuruş 25 santim fiat tahmin 
olunmusdur. Şartnamesi Levazım Miidürlüğünde gö

ve saa- • Faruki •• Cici markasına dikkat receklerı·n b.ellı" gu··nmeye gı-
tınd~. ve ~490 ayılı kanun
da gos.terılen vesikalarla 'le 
4~74 lıra 95 kuruşluk te
mınat mektubu ile birlikde 
Ankarada ~· M. V. Satın
alma Komısyonuna gelme-
leri. ( 3 7) ( 3538) 
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BiR OPTÜRATOR 
HAREKETi LE 

Mükafat kazanınız 

KOD AK 
Amatör fotoğrafları 

Müsabaka ı 
l Temmuz - !1 A~u toı 1935 
Tafsilatı ve şartlan fotoğraf m ı 

um i aatıcılaıından alınız. 
4942 

Sümer k 
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasından 

Fabrikamızda mevcut daimi cereyanlı dinamo ve elektrik 1110· 

törleri ~5-7-.1935 tarih_inde saat üçte aleni müzayede ile satılacakbr. 
Bu motorlerı görmek ısteyenler reıımi tatil günleri haricinde hergün 

r,,nuunımmmnumllllllllllllll!: rülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu arttır· 
~ Deniz yolları ~ ma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve ıss liralık E muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber iha-
.. 1 Ş LE TM ES l le günü olan 11-7-935 perşembe günü saat 15 de Daimi 
1 Acenteleri: Karak8Y KöprObatı E.. Encümende bulunmalıdır. (B) (3548) E Tel. 42362 - SirkeeJ MUhUrdar· ____________ __;;.....;:-.;:.--~-------

Smııı zade Han. Tcl. 22740. 111111 ! • T k ' = : Metro murabbaına 2 lira kıymet bıçilen aş asab da 
S lmroz yolu = Softa Sinan mah. Kara Nohut So. 180 ci ada 4406 ha-

.~~~~~"""'!!!!~~~~-=--...... ~~----._...;;..-..;.;;;.;~~..-.:• - T : ~ KOCAELl •apuru 4 emmuz : rita N o. 1ı arsa arkasında yüzsüz 2 5 metre 5 5 santim 
:: PERŞEMBE günü saat 16 da :: M. murabbaı arsa alakadarları arasında satılmak üzere 

saat ikiden dörde kadar Fabrıkaya mftraca t debilirler. 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 

!stinyede Neslişah mahallesinde Bostan 
Paşabahçede Sultaniye mevkiinde 25 bin me2 Tarla 
Anadolu Hisarında Tuğla fabrikası mevkiinde 800 

M2. Tarla. 
Beykozda Akbabada sifa Ciftliği. 

Yukarıda mevki ve miktarı yazılı Bostan Ciftlik ve ' -
tarlal nn üçe .. senelik kiraya verilmek üzere arttırması 
u tılmı dır İhalesi 8-7-935 pazartesi günü saat 15 de
dir. 1 teyenlcrin İstanbul Evkaf Müdürlüğünde Orınan 
v~ Arazı kı nuna gelmeleri. ( 3 7 5 o) 

i: lmroza kadar. (3712) 5031 : d · ;;
111111111111111111111111111111111111111

r. açık arttırmaya konuln1uş ihale günün e ısteklisi çıkma-

İstanbul dördüncü icra mcmurlu
fundan : 

Bir borçtan dolaya mahcuz olup sa

h§ına karar verilen iki para kasası 6/ 

7 /935 cumartesi günü saat 9 danlO 

na kadar Beyoğlunda İstiklal cadde· 

ıinde 312 No:lu dükkanda satılaca

ğından isteklilerin mahallindeki me· 

muruna müra ... 2atları ilan olunur. J 
(12838). 

dığından ihale müddeti 5-7-935 tarihine uzadılmıştır. 
İstekli olanlar şeraiti anlamak üzere levazım müdürlü
ğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya girmek isteyen· 
ler de 3 lira 84 kuruşluk muvakkat teminat makbuz 
ve mektubile beraber ihale günü olan 5-7-935 cuma gü
nü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) 

(3760) 

Umumi neşriyat ve yazı i_şleri Müdürü: Etem izzet BEN IC.E 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi. İstanbul, Ankara cad

desi. 100.- Basıldığı Y.,Cr: XAN matbaası. 

aktan 
Cunk 
rup 

tıııva 
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-__,, ---------
\ o~?,t; ,~o..\-.. 9\\ &:. Y'/"f ""Uf'b . = 
\~ l\·~;j \!.e::- e, Ji.ö.. 'lt-'-' ~~~~ :. \\ \ I E5 
~0 ?:i..Ot'l \ _ _ ,....-... ,-- .,.:::.-_ ... - ~ \Kazanmak için § 
J'.. .- ----- ··'? ~ ·' /, .. \ -

\ --- -:-:-.~-- __ ;*-•Tayyare Piyango Bileti § 
Yeni Kömürü Bekleyin. ! 

\ ····-, et' '·":' .--"".:~ .... _., -- = 
1 .!-.\ ~~ =-------- Alıyorsunuz § 

J 
_ '-h __ /-:- __ lll --~=-==- Karakışta Sizi Koruyacak fJ1 (lll{/ Yeni Kömürdür. 

----
Kazanmak için de bir 

----

-------
~ ---------
~ ------------·------------..... ----------== 

r_eni Kömürü Bekleyin. ~ alınız 

• ideal sol)uk havı do1ab• 
• Oürı1Uüsüz ve ihtizazsız 

• 8üHln alltı en sıcak memleketlere 
mahsus olarak yapılmışdı 

• Asgari Elektrik Sufiyıh 

• fiyatı 180 liradan itibaren 
• T ediyat 18 ay Vlld• 

§ ----1 
1 --= Nureddin ve Şkl. Ankara = 

Sobalarınızı Değiştirmeğe 
Lüzum Yok, Çünkü 
YENi KÖMÜR Her Sobada Yanar 

Salış ~rlerl; A. Vetter İzm ir ·= 
~------~~----s-ahibini_nsesı-Merkez_ı e~ogı_uG•'•_t•S•r•_' IACefe Etmeyin 

Beşiktaşhlar, Kadıköylüler! =: 
= -p --

----------------=------------------------= -----
·~ ---Sümer Bank = a = Yeni Kömürü Bekla~in . ; 

Yerli Mallar Pazarları 
Size, biiyiik bir kolaylık 
olmak üzere, ayakkabılarınızı 
ayağınıza kadar getiriyor. 

--= = = = ... 
1 --

Çünkü; YENi KÖMÜR 
En Mükemmel Kalorifer 
KtimUrUdür. 1 . 

Yeni tesis edilen i A } Et • 
B .kt K d k.. 1 ce e · meyın 
eşı aşve a 1 OY§~Fi7ZF~~~~~~~~~ 

= 

------------= -
--------------------.,_ ----------= 

Yeni Kömürü Bekleyin. : Yerli Mallar Pazarları 1 
Beykoz Fabrikasının· İ 

Ucuz, Sağlam, Güzel 
Kunduralannı Satacaktır. 

5 Temmuz cuma günü a~ıhyor. E 
Bu kolayhktan ve Yerll Mallar 1 

1 ;; Pazar artnın ikramiyen satıı· -.. -larlndan istifade ediniz. E 
= ---.;.._-----~~---~-----~~---~-----~~---~~----- -

~~~·Küçük Çiftlik Parkmda ·- 1 

Çünkü YENi KÖMÜR 
Fakir Ailelerin Maltlz Ve 
Mangallarında Yanan En 
Ucuz Kömürdür. 

Acele Etmeyin 
---=---- - • 

----------= ----------------------· -· ---·-----.... --------
MünirNureddin-EftalyaSadi-TanburiRefik · ~ Yeni Kömürü Bekleyin.§ 

- -Ruşen Ferid - Kemani Sadi - Kanuni Artaki § ~ 
BOyOk .. n'atklrlan Pertembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hep bir arada görüp dinliyecekainiz :! =: 
Ayr1ca Pazartesi, Sah ve Çartamba gUnlerl Bayan ve Baylardan mUrek· ı El§ Çünkü; YENi KOMÜR § 

kep gUzel bir mualki heyeti (jalmaktadmr. 5: Manikürlü Elleri = 
lııveten: Bzyan LEYLA Azerbaycan aaz heyeti her aktam i9tlrak etmek~dir. 11 Kirletmeyen Yegane Ko""mu""rdu""r. § 

- • Telefon: 49358 ""~ ~ ~ 

-------
Vapur - Tren - Otel - Tenezzüh i§1; ce e 1 

23 günlük büyük seyahat 5 5 ::::: 
Hareket 31 Temmuz 5§ :: --

N A T T A ~; BEkLEYiN ..... I . -ı :::; 
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