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' • Dünya =ahvali ge arıştı 
1 - Japonya ile Sovyet Rusya arasında harp tehlikesi 
2 - Alrnanyaıın Orta Avrupada bir siyasi karışıkhk 

çıkarmaja teşebbüs edeceği bildiriUyOr 
---- ~ · :·ı Japonya harbe 

l;t. • Fransız maliye ncızın Bone ( sagv da.) t . 
ı.l3nı nalı ye 

.. ·fraosada mali 
;b' bran valim ... 
Mal~qe Nazırı haziı de para 

kalmadığını sömyor 

Vergiler arttıılıyor 
• Fransay"1 ~eçirnıckte old~~u v~~i:r1 { sinde de 82 "lif reye karşı 167 rey. 

1• b h dan kurtarmak ıçın huku- le kabul etmi 
maıı u ran 

. 
1 

• ~ ıuzum gördüğü fevkaıa. • Mali icnin esası 
metın a maga , 

d ı .h. _ 16 Hazirandanberi par Hükumete •:salahiyet veren pro • 
e sa a l}{Ct · k b' d ı hükıi· la od uzakcre ve miinakaşa e • Je te ır ma •n ibaret o up 

ament a m k b" . . k"}tnes· metin 31 ağust.937 tarihine kadar 
d "ld'kt Blurrı a ınesının ce ı ı - w. 

l ı en. ::'h t dü atideki hususat ıaruri görccegı 
ne sebep olduktan sonra - nı aye . n tedbirleri alına~ }'hiyettar oldu-

şotan kabinesine verilmiştir. Filhakı - gw k bulusa a 
. . d'l . unu natı ktadır. 

ka mebusan ıneclısınce kabul e ı rtıış 1 D etin h" deki bii-
w - - ev isi aley ın 

olduğunu yazmış oldugumuz kanull la- tün teşebbüsleriı k·ı· r I l ı ı, ) 
yihası dün öğleden sonra ayan mec 1 

- ~ 11 4 iiHCii.dc 
:_--~~~~~--::------------ ---~ 

Denizciler bal9aını 
bugün kutıuıaııyor 

karar verecek r1ıi 
Bu sualin cevabı Japon kabinesinin bugünkü 
fevkalade içtimaından sonra verilebilecektir 

. ~.!~!!.~~daha 
0 

•• '. «" -~~~~~1' 
dogw rusu F ransanın dış siyasada ha· • .... ~ ·~ / ·..,. '~~·~ 

4)-<>'' Ç) .x. ~ -ç.. \. ,,,r>..J. 
kim bir rol oymyamıyacağı vehmini ~ ..><.' ~ it'//.;', 

veren dahili buhran, tam bir parça . \ ..JI'\ ' ~,,..- • / ~· 
düzelmek istidadım gösterirken dün ı> ~ • 

yayı gene berbat bir vaziyete soktu. 
Almanya dış bakanının lngiltere zi· 
yaretinden vazgeçmesile başlşyan bu ' 

yeni devre Almanyanın f spaya üze· 
rinde açık iddialarda bulunması ve 
uzak şarktan top gürültüleri işitil· 
mesiyle garip ve korkunç bir tarzda 
inkişaf ediyor. 

Acaba bu sonbahar müstakil bir 
umumi harhin başlangıcın!' mı şahit 
olacak? Y ıllardanberi beklediğimiz 
şu menhus harp patlayıverecek mi) 

(Devamı 4 üncüde) 

l 
) (, 

Hcidisr.lerin cereyan ettiği Amur ne1ıri civarını göstrcn h.arita 

Alman filosu 
Minorka adaları civarında 

Nür1ıayiş yaptı 
Hi~ler açıkça sö!Jlüyor: 

"Frankonun zaferini istiyorum; çünkü 
Bilbao demir madenlerine ihtiyacım varı,, 

Al~anyanın, ispanya işlerine ademi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

müdahale komitesinden 'ickilmesi üzeri-
ne, gerek bizzat Hitler, gerekse Göring ı 
ve doktor Şaht birer nutfuk irat ederek 

bu çekilmenin sebepl~rini. izah etmiş. 
ler ve Alman siyasetinin ana hatlarını 

çizmişlerdir. 
Anadolu ajansı bu nutukların kısa bi· 

rer hulasasınr vermi~ ve biz de, üç gün 
evvelki nushamızda bunlarr aynen dere 

etmiştik. 
Bugün gelen Avrupa gazeteleri, bu 

(Devom1 7 incide) 

Vali mezuniyet 
aldı 

Tedavi için Fransaye 
gidiyor 

V r ve belediye reisi Muhittin 
.. .. adı ;y rahatsızlığı dolayısiyle 
Ostun at't d" . b' "k" .. k . . l ı~tır. Ken ısı ır ı ı gune a 
a~am, F 

-~ -
Petrolun yeni fiatını ilan edeıı bir bak.al dilkkaııı 

~ketletin verdikleri hesaplar 
üzeı inden fiyatlar indirildi aına 

wlebi ihtimal yarın . ran· 
- dar • a.~ cek ve boğazındaki rahat· 

T·r l sayası e .. k" 

O Sa gını l w tedavı ettırece tır. Benzin ihtikarı 
devam ediyor ! 1 sız ı~alinin gaybub.et! ~hn":smdl~ kden 

. . b" vekil tayını ı tıma ın en 

Sıhhat. Vekili şehrimize gel~k ~:~~:diı:~~'.°.~~~~::~~~~·şa~~~ 
~ ernnı7~t ış Üsfünda~ seyahatinden 

Yapılan tenzilat da bilyilk lr 
değil perakende ~8~ gMll'lll'J tetk.ıkler yapmağa başlaG Mu~.ıttı~ kadar vilayet i§lerini Ve· 

dönunr.ı~e L--1rtir. 
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"Atatürk- Pehlevi 
itti/ akı, yahut ..• ,, 

Tahranda diplomasiyi 
öldüren iki diplomat 

vaı~alnl ~ Şekip Gündüz 
Dış sıyasa sütunlarında yazr ya. 

zanlar hariciye nazırları tarafından 

söylenen karşılıklı nutukları daima 
büyük bir sevinçle okurlar. Zira şam
panya kadehlerini, mayonczlı levrekle
ri ve bir ortaçağ atlısının zırhından 

kopmuş parçaları andJran kızıl ısta. 

koz kabuklarrnı yalıyarak fraklı din. 
lcyicilerin kulaklarına çarpan bu mı. 
tuklar ufacık bir dikkate çok seyler 
ifşa ederler. 

Siyasi nutuk ister bir hadiseyi ol
duğundan çok veya az ehemmiyetli 
göstermek için söylenmiş olsun, ister
se bir siyasetin iflasını gözden sakla.. 
mak veya bir protokol nezaketini lü. 
zumundan çok istismar etmek gibi 
bir mehareti üade etmiş olsun bir ta.. 
rafından mutlaka aksar ve en hüner
baz diplomat söylemek istemediğini 
söylemiş olur. Sözün iki tarafı keskin 
bir ustura gibi olduğu saha diploma
sidir. En iyi diplomatlar, daima en 
az konuşan diplomatlardır. "Söz gü. 
müşse sükut altındır,, darbımeseli dip. 
lomasinin şiarı olmaktan kurtulama. 
idı. 

Bir diplomat hazan çok uzun konu
şur, fakat bu sözler daima keçiboynu· 
zu gibidir. Çiğnersiniz, çiğnersiniz de 
neden sonra dilinize ya. bir damla şe_ 
ı~erli su lezzeti gelir, yahut mayhoş 
bir kIZJlcık tanesi yemiş gibi olursu.. 
nuz. 

Binaenaleyh, bütün bu hususiyetler 
siyasi muharrire sütununu kolaylıkla 
doldurmak imkanım verir. Siyasi nu. 
tuk "pakalı şerif" e benzer. Camiler
de, jncecik bir. cam tüp içinde saklı 
bir beyaz kılı göstermek ~çjn biribirin
den güzel kırk bohçayı nasıl birer bi. 
rcr açarlarsa siyasi nutkun hakiki 
manasını bulmak için de tıpkı o boh_ 
çalar gibi süslü birçok güzel, ağdalı 
ve tumtıraklı cümleleri boğulmadan 

açmak, deşifre etmek lazımdır. 

1tiraf etmeliyim. ki, Doktor Aras ve 
Garbi Asyadaki dostlarımızın dış si. 
yasasını idare eden meslekdaşları si
yasi nutku bu havasından çok uzak
laştırdılar. O derecede ki Türkiye, 
İrak ve İran sofralarında söylenen nu_ 
tuklarda siyasi bir mahiyet aramak 

O.ahi bOş bir külfet oluyor. Bu, üç kar. 
(leş, dost ve müttefik devletin arala. 
rındaki münasebetlerde artık eski si
ya.si mekteplerin klasik hünerlerini 
kullanmıya lüzuni görülmemekte ol· 
duğuna delalet etmektedir. Doktor 
Arasın dün Tahranda İran Hariciye 
nazırı ile ve bir hafta evvel Bağdatta 
İrak Hariciye nazırı ile teati ettiği 
nutuklar bu iddiamızı tcyid eden en 
yeni iki tezahür addedilebilir. 

Atatürkün büyük dostu ve Türk 
milletinin büyük müttefiki İranm 
muhteşem ve idealist imparatoru S. 
M. Pehlevi'nin payitahtında. İran Ha. 
riciye Nazırı S. E. Samii'nin Arasa 
verilen ziyafette söylediği nutuk şöy. 
le başlıyor: 

''Asla söz almak niyetinde değil. 
diın. Bununla beraber içinde bulundu
ğumuz havanın samimiyeti bende öy
le bir sevinç hissi hasıl etmistir ki bu 
hissi üade edememek, be~im için 
mümkün değildir.,, 

Bu cümle pek büyük bir manayı 
haizdir. Bu klasik diplomasinin Türki. 
ye ile İran arasında artık bir vasıta 
gibi kullanılmadığına, ziyaretlerin 
"bir daüssıladan kurtulmak", ziyafet. 
lcrin "sofra baı:ılarında dostça toplan. 
mak" gibi samimi ve insani bir ifade 
aldıklarına ve "bizim ekselans nutuk 
söyliyecek,, diye müşa virJcrin, kan. 
çılarlıklann geceyi gündüze katarak 
kafa patlatmaktan. terlemekten ve 
yorulmaktah kurtulduklarına delalet 
eder. 

lranm haşmetlu "Rı:.-a Şahı ve onu.ıı 
azametııı kardeşi Atafür1' ... 

metine atfetmek ve büyük şeflerinin 
yüksek idareleri altında iki naZil'ln 
müştereken kurmıya muvaffak olduk
ları dostluk binasının güzelliğine ve 
sağlamlığına inanmak lazımdır. 

Türkiye ile İran arasındaki dostlu· 
ğun, anla§malarm ve bütün bunlar. 
dan ve her şeyden üstün olan Atatürk 
• Pehlevi ittifakının manasındaki e. 
hemmiyeti S. E. Samiinin nutku şöyle 
tebarüz ettiriyor: 

"- Bundan başka lranla Türki
ye arasında gitgide sıkılaşmakta O· 

lan it birliği, yakın şarkta sulhun 
esaslı bir amilidir ve hatta banşın 
tecezzi kabul etmez olduğu prensipi 
hesaba katılacak olursa bu teşriki 
mesai, cihan sulhunun da ehemmi
yeti hiç de az olmıyan amillerinden 
hiridir.,, 

Tahran ziyafetinden, cihan sulhü
nün ve garbi Asya istikbalinin kazan. 
cıru tesbit eden bu sözleri Briyandan 
sonra Milletler Cemiyetinin tanıdığı 

en büy~k sulhperver diplomat olan 
Türkiye hariciye nazırı da şöyle tas
dik etmektedir: 

"- liri memleket arasında her 
gün daha ziyade sıkılaşmakta oldu
ğu müşahede edilen teşriki mesai, 
yalnız bu iki memleketin kendilerini 
yekdiğerine bağlıyan samimi dostlu
ğun takviyesine atf ebnekte oldukla
n ehemmiyetin bir nişanesi olmakla 
kalmaz, belki ayni zamanda komşu
lariyle olan dostluklarını kıskanç. 
casma göz önünde bulundurmakla 
beraber yakın şarkta sulhu tarsin et
mek ve bu suretle umumi sulhu sı
yanet eylemek hususunda kati azim 
lerini gösterir.,, 

Türk ve İran milletlerinin samimi 
hislerine ve inanıBlarına tercüman o
lan bu sarih ve açık ifadelerde eğer 
mutlaka bir siyasi mana aramak la. 
zımgelirse Tahran nutuklarının ancak 
bu iki devlet tarafından cihan sulbü. 
nü bozmak temayülünü göstermek is. 
tiyenlere karşı bir siyasi manayı haiz 
olduğunu söyliyebiliriz. · 

Tarih Türkiye ile İran arasında bir 
çok muhteşem dostlukların ve muhte_ 
şem düşmanlıkların şahidi olmuştur. 

İki komşu milletin biribirini anlama. 
Şekip GUNDUZ 
(Devamı 6 ıncıda) 

Tarihin 
Nizameltin Nazi/in 

başlıyoruz. 

Tetkikler: 

lş~ilere fazla mesıi 
ücreti 

5 -.. Gece çalışmalarında fazla ücret r 
tesviyesi usulünün ihdasr hakkında 

bir nizamname çıkacaktır. (Madde 43) 

6 - Günde azami 3 saat olmak Ü7.e

re senede azami 90 gün çalışmağa ni -
zamname ile m:.isaade edilecek işler.de 
fazla saatler, normal saat başına düşen 
miktarın yüzde 25 ten yüzde 50 ye yük
seltilmcsl suretiyle hesap ve tediye edi. 
lir. (Madde 37) 

7 - Anzalar, acele işler veya müc
bir sebepler dolayısiyle muvakkat, na.dir 
ve ist'.snai olarak günlük müddeti uzat 
mada ilk bir saati ödenmez, bir saatten 
fazla saatler normal ücretin saat başı
na düşen miktarı nisbetinde ayrıca 

normal olarak ödenir. (Madde 38) 

8 - Seferberliğe hazırlık veya se -
ferberlikte gomlük iş müddeti azami 
kabiliyete çıkarılacak ışlerde her bir 
fazla saat, normal saat başına düşen 

miktarın yüzde 25 ten yüzde 50 ye ka
dara yükseltilmesi suretiyle hesap ve 
tediye ediI:r. 

Yalnız Milli Müdafaa Vekaleti işçi -
leri normal ücretinn saat ba!pna dü~en 
miktarı nisbetinde fazla saatler ücretini 
normal olarak alırlar. (Madde 39). 

9 - Nizamnamesine göre işten doğ -
ma sayılacak hastalıklarda yani işten 

dolayı hastalananlara o nizamnamede 
yazrlcak müddette ve §artları altında 

yarım ücret verilir. (Ve tedavi ettirilir.) 
(Ma<lde II - 25) 

10 - Gebe ve emzikli kadınların do
ğumdan evvel ve sonra çalrşmıyacakları 
ceman altı (sıhhi lüzum halinde ceman 
on iki) hafta kendilerine, ayni iş ye • 
rinde altı aydanberi en az üç ay çalı~ıl
mış olmak şartiyle, yarım ücret verilir. 
(Madde I - 25) 

11 - Cumartesi günleri saat 13 te 
tatile ba~lryan işlerde ÇPndelik alanla. 
rın cumartesi gününün ~ndcli~ haf • 
tanın-öbür iş günlerinde"Olduttfk 
tam verilir. 

Cumartesi saat 13 te tatile başl~k 
günlük, haftalık, aylık ücretleri eksilte
mez. (Madde 45) 

12 - Umumi kapanma mecburi olan 
Cumhuriyet Bayramı günü (29 ilkteş
rin) için işçi hiçbir iş karşılığı olmıya

rak şöylece ücret alır. 
Gündelikçi tam bir gündelik. saat, 

parça veya iş üzerin.den :.icret alan 
önceki bir hafta kazancının giin başına 
düşen miktan kadar ücret alır. Ve bu 
ücreti de bu bayram tatilinden önce a -
lır . 

Cumhuriyet Bayramı günü çalışma • 
sı müsaadeli işlerde olanlar o gün için 
iki kat ücret alırlar. (Madde 46) 

ı 3 - Hafta tatili ve ulusal bayram • 
lar kanunlarının tatbik edilmedikleri on 
binden az n;.ifuslu yerlerdeki İktısat 
Vekaletinin lüzum göreceği iş yerlerin 
de bu kanunla tatbik ettirilir. Ve o hal 
de i~çilerde müstefit olurlar. (Madde 

44.) 

XV - Ücret tediyesinde şu şekiller 
vardır: 

A - Ücret en geç haftada bir veri -
lir. İşçiler razı olurlarsa iki haftada bir 
ayda bir de verilebilir. 

Devlet, vilayet veya belediyelerin iş 

yerlerinde ayda bir verilebilir. 
Ücret, tedavülü mecburi para ile ve -

rilir . (Madde 19) 
B - Her tediyede ya işçiyç . ücret 

hesabını gösterir bir pusla verilir veya 
işçinin yanındaki ücret defterine bu he
saplar gecirilir. (Madde 21) 
· C - T~kım mukavelesine tabi işçi -

Münir Evı inyol 
!erin ücretleri takım klavuzuna deil, iş 
çilerin her birine ayrı ayrı verilir. Mad 
de 11.) 

Mukavel~nin feshi 
XVI - İş akdinin (işe bağlantım) 

feshi ve ~ş yerinde ayrılma husu~da 

şu ~ayıtlar vardır: 

A - Otuz iş güı;ıün<len fazla süı::ek 
olup ta m:.iddeti belli olan iş akitlcn -
de (bağlantılarında) her iki tar ta 
(iş verenle işçi) akit (bağlantı) rrd · 
detinin bitmesini bekleme!{ mecbuı:>e -
tin dedirler. 

Bu müddet bitmeden ne işçi a}la
bilir, ne de iş veren işçiyi bırakalir. 
(Otuz iş gününden fazla sürecek rrd • 
deti belli işlerin birsene ve daha zla 
siirecek olanların da yazı ile muk<ele· 
mecburi ve bir seneden eksik olaa -
rında ise ihtiyari idi ki bunda ya azı 
ile mukavele yapılır veya imzalı ive
sikası alınır.). 

B - Otuz iş gününden fazla 9Jcek 
olup ta müddeti belli olmıyan iş dt -
terinde ise işçinin aynl~ilmesi va iş 
verenin işçiyi bırakabilmesi için mu -
nun 13 üncü maddesinde şartlaı:oşul
muştur. 

(Böyle işlerde .de yazı ile ınavele 
yapmak ihtiyari olup ya yazı iJrnuka
vele yapılır veya imzalı iş vesi'sı alı -
nır.) 

Otuz iş gününden fazla sürek olup 
ta müddeti belli olmıyan işle~ iş bit -
mezden önce akit feshedilebi.lek için . 
her iki tarafın da biribirine Çe ihbar_ 
da bulunmaları şarttır. 

Bu ihbar isin kanunun 13ncü mad
desinde mühletler gösterilntir. İiçi 
işini veya iş veren işçiyi rakmadan 
kaç gün evvel karşı tarafa rakacağr -
nı bildirmesi lazım geldiği gösteren 
mühletl~r vardtr ki ihbaı-O _sm:ıra ~ 

mühletler .kadar müdd~t &mcdcn işsi 
işini ve iş ~eren işçiyi bı~aınaz. Aktin • 
·feshi keyfiyeti ancak o mletler niha
')'etinde muteber olabilir. 

Böyle haber verme tana riayet et
miycn taraf (İş veren oln işçi olsun) 
bu rnühletlere ait .ücretin tutariyle 
ayrıca bir de hakimin ~tircceği taz-: 
minatı öder. 

c _ İşçi kendi ka~ olmaksızın iş 
kazasına uğramış bultıyorsa o müh -
letler, kazanın vukuuln:inden itiba -
ren otuz iş günün.deı sçınra işlemeğe 
baslar. (Madde 26). . · 

Ç _ Gebe kadınlaçin de <> n:ıühlet 
}er doğumdan önce sonraki kanuni 
izin müddetleri (Üç hafta evvel ve 
sonra "Sıhhi lüzurnaltışar hafta ev • 
vel ve sonra,.) bite(i günden itiba.en 
işlemeğe başlar. (!tide 26) 

. Mir EVRtrlYOL 

Bu serinin buan evvelki maka 
leleri 28, 29, 3Q,ziran tarihlt sayı
larımızda çıkmıf. 

y ARIN: lşien çıkarılanların 
tazminat hakla· 

Polisin rlikkatine : 

Yei ·bir 
saht:k·arhk ! 

Şe!:1: ıh: :le ıeŞunt li.r di!~ncilik 
usulü .bik edilınektedir. 

Bozuk erıer Üzerinde müeasir 
olan vefiyetl istismar edenler 

ale'°de takibat isteriz l 
5 inci :iailJ (Va • Nıl) nım· '!)azı. 

sını okııyu:. 

41 nıeşhur lod.ını 
hazırladığı bu yazı silsiltine pek yakında· 

·-

'F' 
l TEMMUZ-1937. 

dlat/ata daic 
w 

Adsız 
arkadaşlar 

V AZILARIMIZIN çoğunda gö. 
rürsünüz: "Muharrirlerimiz

den biri şu iddiada bulunmuş... Bir 
arkadaş diyor ki.. .. , Sonra o iddianın, 
arkrıdaş'm söylediği sözün bir sütun 
veya bir iki cümle ile reddi. Fakat o 
muharririn, o arkadaşın adı, reddedi. 
len fikrin hangi kitab veya gazetede 
ileri sürüldüğü . söylenilmez. Mcnba 
zikrine lüzum görülmez. .. 

Niçin böyle yapıyoruz? Bunu sorar
sanız, hareketimizi haklı göstermek 
için birçok sebebler sayab!Jiriz: "Ga_ 
zetelerimiz biribirinın adını anmnktan 
hoşlanmaz... Öyle budalanın da adım 
makaleme karıştıracak değilim ya! .. .'' 
Bunların hepsi liftır: şimdiye kadar 
birçok gazetelerde çalıştım; yazıla. 

rınıda rakib bir gazetenin adını zikret_ 
tiğim çok oldu, tahrir heyeti müdürle.. 
rinin hiç biri buna ses çıkarmadı. Bel
ki raTdb gazetenin adı geçmesini iste
miyen müdürler vardır, fakat onlar da 
muharrir adı söylenmesinde bir mah. 
zur görmezler. 

"Makaleme öyle budalanın adını 
karıştıracak değilim ya!" sözüne ge. 
lince bunun müdafaası hiç kabil de. 
ğildir; çünJiü herhangi muharririn 
zekası veya budalalığı adında değıl, 
söylediği sözdedir. O sözü, yani buda.. 
lalığm kendisini alıyorsunuz da onu 
söyliyenin adından mı çekiniyorsu
nuz? ... 

Gelelim işin aslına: fikirlerini red
de veya cerhe kalktığımız kimselerin 
adını zikretmeyişimiz, münakaşadan 
çekindiğimiz içindir. İcabında: "Ya. 
nılmışsın, benim bahsettiğim muhar. 
rir sen değildin, başka biri idi,. demek 
içindi:r. Zaten ekseriya o adamın sözü_ 
nü tam olarak almayız; metinden ayı. 
rır ve cerhetmemizi kolaylaştıracak 

bir kıhğa· sokarız. Metni hulasa edi
vermek, o sözün ne münasebetle söy
lenildiğini anlatmalt adetimiz değildir. 
Meşliur ~e'ktaşi hikayeshjdeki R.Jbi: 
''Ha.fm.oİa~değtlim ~~ ..... 0 

"" 

Münakaşiı.(fan çekınmek, klfn'd\nN.fİ ~ 1 

kolayca haklı çıkarmak, başka bir şey 
değil Zaten dikkat edin, böyle yapan 
muharrirlerin çoğu. her giriştikleri 
münakaşada işi sövüntüye, tehdide, 
şamataya döken kimselerdir. 

"Varsın öyle adamlar da bulunsun, 
ııe çıkar?,, diyeceksiniz; doğru, onlar_ 
<lan tenkid ettikleri fikirlere bir zarar 
gelemez; çünkü onlar bir fikri değil, 
bir fikrin gölgesini tenkid ederler. 
Fakat karilerine zararlarr dokunuyor, 
onları aldatıyorlar, söy!enmemiş söz.. 
leri söylenilmiş diye gcsteı'iyorlar. 

Nuru ilah AT AÇ 

• 1 

Bambu ağacı 
"'~,~ "' ı: • :q .. :: , .. 

On metre uzunıutund& 
muazzam bir Bambu 
ağacr boyunun muay_ 
yen bir yerinden kırıl. 

mıştır. J(ırık olrın Ust 
kt!'>ım yere dcğru eğil 

diği ve ucu tcınra~a 
değdirildiği zaman. bu 
uc ağacın tabanından 

Uç metre uzakta kalır. 
Kırılan kısmın yllk .. 

sekliğl nedir? 
Bu lılimecemızın cevabı yannki nüshamız.o 

ct:ıdır. 

Nişancılık 

müsabakası 
(DünltU Arap Saçı bilmecesinin hallidirl. 
Dört nişancı beheri sekiz mermi atarak 

adam başına 180 ·nokta kazanınca yekQıı 

270 dir. 
1 inci nişancı· 6Xl8 ve 2X36 
2 inci 6X24 ve 2X'l.8 
3 Uncu 4X12 ve L'=24 ve 3X38 
4 Uncu: Her nol<taya ikişer mermi. 

Kumar oynayan 
15 kişi 

Galatada Necatı bey caddesinde 
Mehmedin kahvesinde Salih, Recep, 
Artin, Rıza, Zeki, Halil, Ramazan, 
İsrail, Mehmet, Mustafa, Halit, E
min, Sadık, Mehmet, Cemal isminde 
on beş kişi kumar oynarken yaka 
lanmışlardır. Masa Üzerinde bulunan 
1 O lira müsadere edilmiştir~ 
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J;enu:ı q.5.::iştiw.. : 
.,.,,,,.. ~ "':""' .... --'-' -- ....._.,._. 
[OCS~l\:!ifiiiil P@U ve 
~raq~Jo~ Q ırltJıırkDlYık 

Pol isminde bir ecnebi dostum 
Jldoğunu yaznuşhm. Kendisini mu 
tad marüken koltuğuna oturmuş, sa 
ınafl tübile limonata İçerken buldunı. 
Bofljurlaştıktan sonra, ilk söz olarak 
B<'rıjurlaştıktan sonr<ı, ilk söz 01.1 

ruk= 
- Vekilleriniz Arap Ye lr3n nıcn. 

Jeketlerini ziyaret <>diyor: Foknt bt! 

53 rlc misakı olamaz! . dedi. 
'"' - Niçin? 

- Çünkü ki.ilLür başkalıRı rnr. 
GaYf" başk:ılığı var. Diyelim ki 

]rall· A t a t ii r k ii n yoluru ta· 
kip eden IT''"ldC'rn . dü~ünu••; re· 
. · ~aye:oindc. '"{tırblılaşıy'>r. lki reii· 
JSI • 1 d b' b l'k iıı ru.10n a ır l~nz~r ı nıevcu· 

% ·etini kabul edelim. Lakin Arapa.. 
] ~1i öyle mi ya.: Onda Garbhlaşma 
,:ryanlartnI ııevk ve idare eden bü· 
yük baıılar yok. ~raplık daha ziya
de Ş;ırk a~anelerınt> bağ)r reislerin 
tesirindedır. Arabm ruhu da bin ür 
yüı. ~~ ~yle kökleşmiştiı ki. şer'i 
erifı sokup atamaz. 

§ - lrakm kanunu medıniyi kabul 
edecef!ini okumadmrz mı) 

- lraka bakmayın ... Orası yarı 
rı;rıra Türk demektir. Zatın Bağdat. 
'ıarihde de koyu Araplığa daima su 
~atnllŞhr. Fakat Mekked,, Yemen· 
de böyle bir ndli inkılaba e err<>::\li
ne ne diyecekler baka\m~ Dü-

Akearayıo bet ı:n:: evvel istimlak edilen, t·onra da bir toz deryaıı halinde 
içinde m~I satan küçük s'.\hcılar ••• 

1 stanbul konuşuyor! 

" .. 

bıra!.ılan ci\ddesi ve burada toz top'":.: 

C Aksaray : 3 ) 

Aksarayın en büyük derdi iozdur 
Al..ftaıag'1 bıı doktoı aiyoı ki: ." Aı tıh mikıoba i11anmıgo 

r •· ı..ü .... d ... . ı um, ._,unn mını up. enen şey nılapların yazdığı gibi olsaydı 
tızleı çoktan malıvoluıduk / ,, 

Aksarayın en büyü~< derdi tozdur. Bu 
koca semt yazın nasıl tozıı buğuluyor • 
sa, kışın da öylece çamura batar. 

Burada görüştüb':.imüz halktan çoğu, 
beled:yenin buraları sulamadığıooan şi. 
kayet ettiler amma, bence Aksarayın 
tozu öyle sulamakla filan başa çıkıla • 
cak şey değildir. 

Aksarayı böyle toza boğan sebeple • 
rin başlıcalarını şöyle sıralayabiliıiz:: 
1-Yangm yerleri, 
2 - Sofular ca.ddes'nde Terkos boru. 

Yazan : Ha/Jerci 

, ~ 
;;; 
1 . 

!1i.inenin bile katli V•cip mi· 
> " El · · ı D' su döşenmesi için bozulan yolların son-
diı« ~ cevap vacıptır. ıyt fetvalar cıkarırlar, eminim ... Mısrrd\ da Garp radan tekrar intizama konulmamış ol • 

;ilik düşmanlığr. koyu bir ~nebi ha
;1111!~~1 ~eklindedir. Orada d\ inkılap· 
cı 1 orkıyeden nefret ede~ter pek 
~ok tor. Ş.ahsan .Mısırı tanın~ .. Ciha
dı ~ !iebılull~h tan gav~ru isteme· 
rrıe~C. tereddı eden bır z~niyetin 
ı.a,la de--.·amı 1 Gavura benzeıı... k ı 
il . b vl 1 l Nıeme · 
(\:foıı)"e ag. ı "a mak !. .. işte Arap· 
lıkt.:ı1 rn1 a~evı ~an1.zara budur ... Faşist 
de~ et.~rın ~11~~ ı .g.österiyor ki, da· 
}lilı reJımlen bırı bırıne benzi}' k ·· t 
)~ter an!a~~biliyor. Ara!Jlıkla Tür~
Juk bu ~ıhnıyet fnrkı yü;ıiinde I 

k ' tuz :l· 
şanııyaca . 

- Dikköt ederseniz b' . . 
f
. . b . ızıl'ı\ ılk 

1ıcde ımız ccnu umuzdaki ve 
Jt'lızdaki komşularımızdır. lrarı~aı:kı · 
r<Jktı:ııı ~aşka bir de Suriye ~ve 1-
}:İ· n. H,ıcaz ve Yemenden ziv~lrylr 

l·a ya.<mdır A r"'plıv b' k:.lde . rll. . "' . gr ır u h 

l ·ııde mutalerı etmek . t d·-· .. il · 
ı d m k k' ıs e ıgını~ va-

kit. e e 1• temayülleri noktq 
C:Iaıı Bfrı ayn parcalardan mür~~ sm 
ldtl~~ı~u !"!Ürürüz. Fakat her b' kep 

0 ıçınde d ı .. · it ııar 
C,,rııJ'I e emayuller vardı, K' 

<' • t . k' 1 1 
~i 111ıır ef ~·. ~rni terakkiperver"~. · 
'~ 1J~M'··· :d~dısat taraftarımız "l111-
x ·çesı ın l h' . "an 'kiflcı . b' e ıne ınkişaf etm,ı 
1 dıc ır şarki d" 11\te-
d·r: rı ' 1 ıyar, bizim . 

ı 1 ~...cı memlek ti · f . tır • \.l"'r> . e erın eyızli fe\,. 
ın ıernesı man.,. . .rız. )' ikr . . «-arasının cazıb~. 
. ı ı.erı.dını kurtaram k ır. 
defi r d k' ıyaca tır. ~· 

t 
.. 111'11ab~ . ' şarklılıktan aynlclro· 
u . ·ıı ızı sevimsiz b l k' ~ı· rt ı l u an es 1 ~ 

m (.'? arın sayısı RÜ 'k :t· 
falı ~ı;r. Biz meslahl; gek?tıfyçeı·"~a 
1 3P • I ~ • e e ı " ac tıs.rap reıs erinin b'I b" . ·~ 
sal-~~ıerini biliyoruz. Eı ed'~zı Em~~ıl 

•0ıP • r un 1" 
Se" .on zıyaret intibaı d ı. 
rini11~ınanlılık. hilafet mey a~c4. 
d v· . .. . d vasıtasıyı 
'\ ~ıemıku~erın. e bir hükümrarı~ 

şar ~t111a • ıstemışti. Kura · 
lık k cıımhuriycti. yeni m.~m.ış!" 
T 

.. ~ reıımını 
' ot f_.j\·le. otoriter bir b b ı·tı 
f 1 

e ,.,k · · era er ı• 
es '. ıs:ıyor. Otorite . h tt 

ycıı1'1Jr. 11irleşmeği bi sık ~r yet. 
de '~ı~ ıemin ctmistir Bu'~tç~ ·omkşll 
ı · e ı· . 1 • • · un şar ta 
arı~ ı am " ~mınde bu . . 

b .. t' t1 8. k nu temın ~-
u ,, ır -cuıadı ~ark b" k 

d "" ba 1 H ~ a, ır a. ec aı·ı mrş üm .. 
Jı ( J 1 d anın VUCU-

ndn .\ o u ~kbo.lacahktırl diye kenrli 
u 'ılrza nı m aya11erc dalmak 
he~ ,Jı sebepler vardır d t • . e • os um 
ıçırı 

Poll 
_Jr-------~(~V~fa~-N~u~~)'.__ 

Ft'ıısa ile yeni hir 

ııt'~~.~. >an ılı a~ m ası 
, arıcı ye N czareti, 

prt ııda Ankırad · . a ım~a cclilen ve 
B Z' da mcrıyct mevk'" . · . ııne g:recek 
l t ~ır. - TUr~ ticaret itilafnamesi. 
olan 1".1ınlekct tıcaretinin · k" f · .• . .ı,. . ın ışa ı ıçın 
nin ,~· 1tSnlar. temın etmekte olduğu·' 
büyii~/ektedır. ' 
nu ~ıl 

masr, 
3 - Bazı sokaklardaki kaldırımsız -

lık. 
4 - Caddeyi genişletmek için tram • 

vay yolunun Aksaraya girerken sol ta
rafında yapılan istimlakten sonra bu • 
ralarm olduğu gibi bırakılnuş olması .. 

Aksarayın asıl tozunu bu son göster-

diğimiz sebep doğurur. 
Bele.diye tam beş ıene evvel istimla. 

kini yapmış buradaki evleri alelacele 
yıkmrş sonra da beş senedir burasını 
böyle toz toprak içinde bırakmıştır. 

tş:n en fenası bu tozluğun yerinde 
• yicek içecek satılan pazar yeri yapılmış 
olması. hatta akşamları da kadınların 
mesire mahalli olmasıdır. 

Aksaraylılar buraya (Bonmarşe) di· 
yorlarmış. Asıl satışın başlıracağı sa~te 
daha epey va.kit olduğu halde. benım 
dolaştığım sırada, bu tozlukta, dondu_r -

1 kuru yemişçiler, 20 tancsı 5 
macı ar, 
kuru~a pisküvi satan ~ocuklar yerleş -

m'şlerdi. 
Kadınlar, çocuklar. koca ~oca .. ada~-

1 t P
uklarrna kadar çrkan toz uzenn-

ar, o d 
de yürüyerek geliyor, bu satıcılar ana. 

lış veris ediyorlardı. 
T I~ meydanın karşısmda.ki bir so· 
oı k .. 

k t Oturmuş kahve içeri birkaç ışı 
a a. . H . 
.. "ne rarptJ. Yanlarına gittım. epsı 

gozu 1 '$ • • k' 
• 

1 
başlı a<lamlarclr. Kendılerıne ım 

)aşı d .. 1 
olduğumu anlattım. Maksa ımı soy c • 

dim. kah 
İçlerinden. kocaman ~'.ncanl~ ve 

. b'r zat yüzüme ~ylc bır bakıp 
ıçen ı • . 
güld;J: . 

S. dedi arapça "Kellim kclhnı j - .z. t 

1
• ra ne demektir bilir misiniz? ayen .. . .• 

_ Evet, cevabııu verdım ve ılave et· 

tim. Düşündüğünüz gibi de olsa siz söy 
leyin <lertlerin:zi. biz de yazalım. her 
halde faydalı olur. zararlı olmaz. . . 

Konuşurken bir taraftan da ke} ıflı 
keyifli kahvesini içiyord~: .. 

_ Mademki mutlak ist yorsunuz soy 

1
• . dedi. Ve anlatmağa başla:lı: 
.ycyım. d .. d" 

.. _ Ben doktorum. yanım a gor u -
v" •• arkada•1t1 da doktordur. Mek • 
gunuz • . • . . 
tcplerde mikrop fı)an dıye bır ç_"k şey· 

k d k fakat artık bunlara ınanmı. 
ter o u u • . 

E.Yer mikrop denen şey, kıtap • 
yorur.. t> 

tarda yazıldığı gibi olsaydı. Aksara:ın 
bu tozu. şimdiye kadar topumuzu bır • 
..ı 1 mahvetmeliydi. Şıı caddede. ve bazı 
"eı . b' 
' '·aklarda gördü;:•.inüz tozlar y·ne ıı 

01\ ı ' k 
.ley değildir. Fakat burada Şc.:<ercı s-o. a-
' d' .. l bir }'er vardır kı. asıl mık. 
~ı ıye oy e 
top yatağı burasıdır. Vaktivle bura.da 
ıa ~ ımlar açıldı ve temizlendi. Ve la 
Rı~Jardan çıkan pis!iklcr de kenarla~ 
il.\ıldi. Fakat bekdiye bu pisl ikleri ay 
latca kaldrmıayınca ni:ıayd hepsi de 
Qc kurudu ve nihayet toprak. daha son 

içlerinde iki de doktor bulunan Ak saraylılardan 
ile dert leıiyorlar. 

bir gnıp HADERCI 

fam.ine Bonmaı·şe denen tozlu meydan• 
da alış v~İ! edenler 

c :ğerlerine doluyor. çocuklarımız bu 
mikrop yatağında oynuyorlar. Gene de 

semtimizde topu topu 5-6 tifo çıktı!. 
Şimdi gelin kitapların mikrop için yaz • 
dıklarına inanın 1.. 

İhtiyar doktor, iş' şakaya vurmak 
istiyor, fakat sesinden de teessürü an • 
!aşılıyordu. 

Sözün:l burada bitirdi. Bu sefer et -

rafta oturanlarla konuştum Onlar da: 

- Aksar:.yda, Kazganizadc mah~lle • 
sinin. Hacrbayram sokağının bozuklu • 

ğundan. Çifte bakallar denen yerin hem 

kaldmrrısız, hem de ışrks:z olmasın:Jan 

f!ka\·et ctt'ler. 

.Dikkat l -------Mahallelerinizde gördüğünü2 
bütün eksiklikleri, bütün şikayet 
terinizi, yapılinasını istediğiniz 
şeyleri, canınızı arkan hadiseleri 
her s:ıat, ister mektupla, telefonla 
ve tsterıeniz matbaamıza gelerek 
':>i.ze bildiriniz. 

~~1uharririmiz, fotoğrafçıları 
mı.ı ayağm1za kadar gelip söy 
le<liklerinizi in~eliyecek, şikayet . 
lerinize \'eya te:nennilerinize ga
ze~emiz tcrcümım olacaktır. 

Fakat hepsinin b~şlıca derdini toz 
teşkil ediyordu. 

Aksarıydan ayrılırken, arkadaşım fo. 
to Ali de buraların sıksık sulanması la
zım olduğunu söyledi. 

Fakat bana kalrrsa, yukarda da yazdı 
ğım gibi Aksaraym tozunu sulamak, to
zu çamur yapmaktan ba~ka b!r işe ya • 
ramaz. 

Belediye. evvela beş sene evvel istim 
lak ettiği kısmı ıslah etmeli, buralara 
kaldırım döşemelidir. Aksaray tozunun 
başlıca membamı böylece kuruttuktan 
scnra ikinci derecede sokakların tozu • 
nu da ortadan kalclırmak i;in bunları 
süpürtmek, kaldınmlart

0

bozuk yerlerini 
tam'.r etmek, ve sonra da sulamak gibi 
çarel~re baş vurmak icap eder. 

Az bir h:mmetle rahat bir semt 
olabileceğine şüphe bulunmayan Aksa. 
rayı, böyle ihmal yüziinden berbat bir 
halde bırakm:ık, bence hem yazık, hem 
de günahtır. 

HABERCi 

Vaıroırilaı: 
Nuru Osmaniye ve Mabmutpaşa 

mahallesi 

Cenup 
demiryoHarı 

Bugün lıükt\metçe 
teslim ahnıyôr 

Son anlaşmaların neticesi olarak 
T oprakkalc - Papas ve lslahiye -
Ekbaz meydanı hattı bugün Türki
yeyc teslim olunacaktır. 

Bu işlerle meşgul olmak üzere 
gitmiş olan heyetimiz şimdi 1 lalep· 
te bulunmaktadır. 

1\ leınleketimize devredilecek o
lan hatlar 7 2 }<.ilomctre boyundadır. 

Ayrıca, Halep - Nüscybin hat· 
lmın da hiikumetimizce satm alın
ması hususunda Fransa ile müzakc· 
re cereyan etmektedir. 

lktısat Vekili buf;{Un 
Ankaraya dönüyor 

1 foriciye vekili Rüsti.iArasla Bağ· 

dflda giden lktı~at vekili Calal Ba· 
yar bugün Ankaraya dönecektir. 

ra da toz otdu. 
~imdi bir rUzgr esti mi bu pisliğin ı •·----------... ·-----

to~u toprağı, hep civarda oturanların 

Bağdatta yapılan yeni görüşmeler 
tam mutabakatla neticelenmistir. Ya 

kında Türkiyeye bir Irak tic~ret he· 
yetinin geleceği anlaşılmaktadır. 

3 
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AKŞAM'da: 

Her sene mecburi 
tifo aşısı 

ı:ıı snl>ahki Akşam ga:.ctc~i, i.ki giiıı 
cm "I 9a.;;;clcmizd.c çıkaıı bir f.ikirı/ ı 

/, .. ff1•ct akırak, fi/o gibi sal.gM ha:ih. 
1'1;/ ·•nıı ~amaııınrkın evvel şehirde h .:!1"· 
'"""c lıi::ımgc:cıı aşİlarnı tatb :kım ik n 
s:l r ilyor. 

I ki giiıı cıwcl gıı:;ctcmizde Dol. '•Jı" 
Fcrid•rn Nc.1ctiıt uzıoı ı·c tafsilatlı l/'1· 

;wmıda okHdıtğımuz g:bi bu f ıkir c•·l. 
cJc 11 tat bil.'. edilmeye değer bir fir:r . 
dir. Ak§~m mıılıarriri. diyor ki: 

Ondan sonradır ki m~tbuat hnre'<e • 
te gelir; halkta intibah hasıl olur. :c. 
siri ancak on, on beş giın geçince t:aı; · 

lıyacak ola.n a.5ılar • yapılrr; ve ... ti<! 
manada olmak üzere hap yutulur! 

Madem tüo salgını bir mevsi!ı!le 

mukayycddir ve madem şehirlerinı ·"·~ 
bir türlü temizleyip mikropların ~·~i. 

küne kibrit suyu ekmek bir türlü ııa. 
sib olamıyor, bari hastalığı yüz.le:ce 
\"atandaşı kurban Yermeden evYel, ecıi. 
gm meYsimi ba.~langıcında meccu.-t 
a.5ı sistemini tatbik etsek ... 

Bütün bu tedbirleri önceden ni".n 
almamalı? · • 

Mesela, şu anda cczane!crde hao 
bulunmuyormuş; sıra beklenı)"ormu§. 
Vaktile tedarikli bulunulsayd: dA. te. 
darik edilseydi olmaz mıydı? Keza r~J. 
mi, hususi daireler memurlarını, 11!\İ• 
lerini zamanında .a..~ıla.:makb. mii~·ci

lcf tutulsalar ... BütUn doktorlar, rna.. 
hallelerdc bir sıhhat seferberJl~ine 
geçseler ... İlh, ilh ... 

İlle at çalındıkt~n sonra mı ka:ııyJ 
knpamalı? 

Tifoya 

CUMHURJYET'te: 

tutulmayanların 
korkusu 

Tifo bir barsak hastalığı ise, ha:.:ta 
olmak korkusu da llypoı;ondrie deJ:k
leri bir sinir hastahğtdır. Tifoya tu. 
tulmıyanların çoğu buna yakalanıyor. 
Iar. Doktorların bUtün tavsiyelerine 
rağmen, §erbetten, dondurmadan, sa. 
}atadan, yemişten vazgeçmiycn!erimiz 
pek çoktur. Bunlar hazmı devTelerini 
tifo kabusları içinde geçiriyorlar. 

Tifodan zlyade tifo korkusundan 
kurtulmak için aşılananlar yok değil, 
fakat. a~tlanan mutlaka bir kırıklık, 
ağrı, sızı devresi geçiriyor. Bu korku. 
ların hepsinden kurtulmak için bir tek 
çare, yine aşı. 
İhmal etmeyiniz dostum. 

(Pcyanıi Safa) 

TAN' da 

Türkiye - ıran yakmhOı 
naylıı.r ve eosclcr Ankarayı, her 

gün biraz da.ha Tahrana yakla.ştm

yor: Manen biribirlcrinin yanında o. 
lan bu merkezler arasındaki maddi 
uz:ıklık da her gün daha azalıyor. 

Dojrudan doğruya daha sık temaslar, 
iki memleket ekonomya ve ticareti a
rasında daha kolay ve kesif mUnasc. 
be~ lc:-. Şııh'n[ah ile Atatürkün el>edf 
esasla.r;nı kum1U§ olduğu lran _ Tür. 
kiye dostluğuna büsbütün yeni bir 
kıymet verecektir. 

(F. R. Atay) 

Suı iye 
Başvekili 

Tilrkfyedekl tem&s
Jarından memnun 
l\aldtğını söylüyor 
Paristen son dönüşünde şehrimizde 

iki gün kalıp Başvck :limiz Jsmet İnönü 
ile mülakatta bulunduktan sonra mem
leketine giden Suriye Başvekili Cemil 
Mürdüm Suriyedc, gazetecilere: verdiği 
beyanatta "'Türk büyUkl::-ilc yaptığı te. 
maslaı·dan çok memnun ve mütehassis 
kaldığını,. söylemiştir. 

Basiret sahibi \"e doğru düşünen Su· 
riye gazeteleri Türk - Arah dostluk mü. 
nascbetlerinin sağlam esaslara dayan• 
ması liızuınundan bahsetmektedir. Aynı 

gazeteler Türk ricalinin, komşu ve kar. 
deş memleketlere eskisin.den daha faıla 
muhabbet gösterdiğine ve bu ı·k a a anın 
Arap n:emlekctleri için çok faydalı ola
cağına ı~arct etmcktcdirlc• 



Teklif ediyoruz : 

Veni bir terkos 
hayratı kurulmahdır 

Kimin aklından geçerdi ki ter· 
kos suyu, günün birinde lstanbulun 
en temiz, en sıhhi suyu olacaktır 1 

Doktorlar ardı arası kesilmiyerek 
'erdikleri beyanatlarda terkos su
~ unu, Hamidiye:len de evvel zikre· 
derck: "Varc:a yoksa terkos suyu· 
dur .. , diye teminat veriyorlar. 

Pekala. pek güzel ama, terkos 
suyu nerededir! 

Bu mübarek suyu evlerine para 
il~ abbilenler var, alamıyanlar \•ar .. 
Alcbilenler bugün, ihtimal .. iyi su,, 
dahı içmeyip, terkos musluklarına 
agI<:; ;ınz dayıyarak mütevazı bir 
c.mni:·ct içerisinde hararetlerini gi
dcri--ı:ırh-. 

Bum.! muvaffak olamıyanlar ise, 
şim:!i şupheli dediğimiz sulan çeş
melerden teneke teneke evlerine ta
~ıyrp, ellerini yüzlerini yıkıyor ve 
hatta içiyorlar. 

Hamidiye suyunun, daha paha
lıya geldiği muhakkaktır. 

Şu halde, mahallelerde yeni bir 
terkos hayratı tesis edilmelidir. Ter
koa suyu denen nimet, o modern 
··ahı revan" - nakliyatı asri bir şek 
le konulup hakikaten sıhhi bir 
hale gelinciye kadar ~ maşrapalı 

; 

Bir Terk.os çe~n esi 
çeşmelerin yerlerini almalıdır. 

Mad~ni terkos çeşmelerinden 
semt semt kurulmah, hayatına ayni 
derecede kıymet veren "fakir fuka
ra,. da, içeceğine emin bir kolaylıkla 
her yerde erİ§ebilmelidir. 

H. M. 

Tif.o salgını 
Şehrimize gelen sıhhat vekili 

Refik Saydam ye vekalet hıfzıssıhha 
şubesi müdürü Asım bu sabah sıh
hat müdürlüğüne gelerek lstanbulun 
tifo meselesi etrafında tetkiklerde 
bulunmuşlardır. 

Vekil saat on yedide sıhhat mü
dürlüğüne tekrar gelerek tetkikleri 

ne devam edecek, gazetecilere beya· 
natta bulunacaktır. 

:(. :(. " 
Dün _şehrimizde yeniden on tifo 

musap vakası tesbit edilmiştir. Son 
yirmi dört saat zarfında yeniden 
12 bm kişi~ tifo aşısı yapılmıştır. 

\'alinin beyan ah 
Tifo hakkında vali şu beyanatta 

bulunmu§tur: 
" - Tifo salgını hakkında fazla 

telaş gösteriliyor. Hastalığa karşı 
korunmak bakımından bunun fay. 
dasr olduğuna şüphe yoksa da hasta
lığa karşı mücadele yolunda ne yap
mak lazımsi! ynpılmnktadır. 

Bütün sıhhi teşkilatımız seferber 
edilmittir. Hastahanelerde yatak 
yüzünden sıkıntı olmasına rağmen 
bütün hastahanelerde tifo hastaları 
için yer ayrılmıştır. Tifolular az:ami 

süratle aileleri içinden çıkarılıyor, 
hanlarda, kahvelerde, hamamlarda, 
yangın yerlerinde yatan çok fakir 
kimseler arasında mecburi aşı tatbik 
ediyoruz. Hastalar arasında ölüm 
nisbeti azdır. 

fstanbul, memleketin kanalizas
yonla uğraşan yegane şehridir. Di
yebilirim ki tam teknik monada ka
nalizasyon yalmz h:.ırada vardır. Bü
tün gayretlere rağmen lstanbulda 
da kalanizasyon tesisatı ihtiyacın 
dörtte birini hr-nüz geçmiyor. Son 
seneieıde kanali;::asyon için sarfet-

1 üı kiye ile 
Yug9slao1!a aı asında 

Sars&lrnaz 
dostluk 

Vu.{OSJf. \' paridm 1~n

!03u Kt!mutııya 
teşel' !' U.r edİ!'Or 
Ile:~~t. l (A.A.) -Par:ar:.:.e~

to dJ.n ~oplc:ur.:ş ve b:\~-::e!sil h~et 
ioonti ile Dr. Ar:sc!Il Yu;csbv!•ayr 
~iyareıleri c~nlsm~a l:l!:t~r..dukfo.n 
beyanattan c!obyı Türkiye Büyük 
Millet Medisin<? psrl~oe-n!onwı te
şekkürlerini ifa~ cd~n bir bu\lr su
reti kabul etmi~tir. 

Bu kftrard; Türk ve Yugo:b.v 
Milletlerini b!rJettircn s:mtlmu do~t 
luk ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

tiğimiz para sekiz buçuk milyon li
radır. Beş senelik planda da daha 
iki milyon lira vardır. 

iftiharla görüyorum ki, herkes 
terkos ve Hamidiyenin iyi su oldu
ğunda ittifak ediyor. Her iki su 
belediyenin elinde bu hale getiril
miştir. Kırkçeşme ve Halkalı suların 
da da mikrop bulunamamıştır. 

Üsküdar sularını da bugiinlerde 
t~lim alacağız. Vaziyeti derhal 
tetkik edeceğiz. Bu suları da mun 
tazam işler bir hale koymak için ne 
yapmak mümkünse yapılacaktır . ., 

Taksi ücretleri 
ucuzladı 

Karar yarın Han 
edilecek 

Benzin fiyatlarmm inmesi üzeri
ne taksi Ücretlerinin indirilmesi lü
zumu belediyece göz önüne alınmış, 
iktısat müdürlüğü tarafından yapı· 
lan tetkikat neticesinde hazırlanan 

rapor dün belediye daimi encümeni
ne verilmiştir. 

Daimi encümen halen 26 kuruş 
olan taksi antre ücretlerini 20 kuru-
§a indirmİ§tir. Bundan başka halen 
taksiler l 30 metre iki kuruş yazı

yordu. Encümen bundan sonra tak
silerin her 1 50 metrede bir iki ku
ruş yazmasına karar vermiştir. 

Encümenin kararı yarın ilan edi 
lecek ve taksilerin antre ücretleri bu 
na göre değiştirilecektir. Bir gazete 
tenzilatın bugün ba~1andı3ınr yaz. 
mışsa da bu do~ru değildir. Otobüs 
ler için he!1Üz bir karar verilmemiş
tir. 

Cezayirde 
bir süikast 

Oran beied·ye reisi 
ağır yaruh 

Oran, 1 (A.A.) - Belediye re'si Ab. 
!..ıe Lambert, c!\.:n akşam bir birahan~.Oen 
çıl.arken bir te=avüze uğramıştır. Ftr • 

nando ismind! bir ressem J;endisine ı e. 
volvrele ıı.teş e!miş ve kurşun Lamb{"r -
tin h~r iki c:ğerini delm.~tir. 

Abbe La:r.berti:ı S!hhi v<:ı:::iy:ti 

vahim:lir. Kc:.til h~pse atıln:~ t;r. . , 

ZAYİ - Galata"Sany lisesi 1933 -
1934 senesi tica:et ve bankacılık k smı 

mezunu olarak 2.ldrğım clip!om<?mı zay! 
ettim. Yc:.-ıis;ni alac.-~ımdan ~skfai=::in 

hükmü yoktur • 1527 Muhtar Said 

HABER - Ak~a~postası 1TEMMUZ-1937 

Dünya ahvali 
gene karıştı 

(Baş tarafı 1 inc.;idc) 

Buna müsbet bir cevap vermek im
kanı henüz mevcut değildir. Yalnız 
Almanya ile müttefik (?) lerine 

Fransada mali 
buhran· vahim.u 

F rnnsa ve Sovyet Rusyanm vaziyeti 
fazla ümitler vermişe benziyor. Sov
yet Rusyada Stalin idaresinin yaptı· 
ğı son ve zaruri temizleme hareketi
ni gere!<. Japonya ve gerek Almanya 
Sovyetlerin bir inhilal arefesinde bu 
lunduğu şeklinde tefsire mütemayil
dirler. Kızılordu kumanda kadro
sundaki dcği:}iklikleri Sovyet harp 
l:uvvetlerinde belli haşir bir zaaf su
retince telakki ediyorlar. Japonyayı 
uzak şarka saldrrmaktan ve Alman
yayı "şarka doğru., adlr planını tat
b:kten alıkoyan kuvvet Fransız -
Sovyetler askeri ittifakı idi. Dışarı· 
dan bakan gözlere F ransadaki dahili 
vaziyetin bir iç kavga manzarası 
göstermesi, f ransız maliyesinin bir 
türlü düzeltilememesi ve Sovyet 
Rusyadaki nazc:riye mücadelesinin 
aldığı nihai şekil gerek Japonyaya 
gerek Almanyaya büyük ümitler 
vermişe benziyor. Bu görüşlerden 
bilhassa Sovyet Rusyaya dair olanı· 
nm ne kadar yanhş olduğunu bura
da söylemeğe bi;e lüzum görmüyo
ruz. 

Alman devlet adamları ispanya 
üzerinde açıkça bir takmı haklar id
dia etmeğe ba§lemrşlardır. 

( Ba:J tarafı 1 incide) 
2 - Spekülasyona karşı mücadele, 
3 - İktısadi kalkınmayı tem:n, 
4 - Fiatlann kontra~~-
5 - Bütçe muvazenesinin temini, 
6 ~ Kambiy->0lar üzerinde bir kon -

trol icrası usulüne müracaat etmeksizin 
Fransız Bankasının altın ihtiyat akçe • 
sinin miiaafaası, Maliye encümeni, u -
fak bir tadil bile yapmaksızın, hüku • 
metin projesi metnini olduğu gibi ka • 
bul etmiştir. 

Hazinede ancak 20 milyon kaldi 
Ayar.da raportörlerin hükumet pro. 

jesini müdafaa yollu muhtefü izahla -
rmdan sonra Maliye nazırı B-onnet söz 
alarak gayet ehemmiyetli bir nutuk söy 
lcm'ştir. 

Bonne nutkunda, hükumetin alacağı 
tedbirin yirmi senedenberi ittihazına 

Jüz:um görülmüş olan bütün tedbirler -
den daha ağır olduğunu ve vaziyetin 
ancak memleket çalıştığı ve masrafın 

da elzem hususlara hasredilmesi lüzu ? 

mu tesl:m edildiği takdirde düzelebile
ceğini söylemi§ ve ö:.in hazinede yalnız 
20 milyon kalmış olduğunu hatırlatmış. 

tır. 

Nazır, hazinenin Fransa bankasından 
avans istemeğe mecbur olacağını ve 
frangın kıymetini mu~1afaza imkanı ol. 
madığıru bildirmişt'.r. 

maileyh, zavahire nazaran, kambiyo mll 

vazene sermayesinin döviz stokunu tü
ketmiş olduğunu beyan eylemiştir. 

Ahnacak tedMrler 
Bu vaziyete karşı koymak lizert' hü. 

kfımetin ittihaz etmek tasavvurunda 
bulunduğ'I ilk tedbirleri tadat 6:1en M. 

Bonnet, atideki çareleri iltizam etmi§ • 
tir: 

Frangın kıymeti için para lınkkını1a
ki son kanunla tesbit edilmiş olan 43 
miligram halis altın haddi asgari n:s • 
betin ilgası. 

Çünkü bu had, frank üzerin.de tazyi1: 
icrası halinde bir t:ıkım müil..:.ilata sebe 
biyet vcr:yordu. 

Fransız Bankasımn Jevlete yaptığı 

avansların 10 milyar arttırılması, 
Vergilerin arttmlm:ısı. 

Frank kıymeti haddinin tadili mese -
lesinde İngiltere ve Amerika ile muta. 

bık kalıp kalmamı§ ol::luğu suretinde 

sorulan bir suale cevap veren B::ınnet, 

İngiliz Başvekili Chamberlain'le İngil • 

tere Devlet Bankası Direktörü Mogen. 

thau'm bu hususta beyanatta buluna • 
caklarını ıöylemlştir. 

Bonnet, hükumetin yeni masraflar 
ihtiyarı yoluna gitmemeğe azmetmiş ol. 

duğunu söyliyerek beyana.tına hitam 
vermiştir. 

Amor nehri iizerinde Japon ge
miler] bir Sovyet ganbotunu batır
maktan çekinmemişlerdir. 

Bonnet, hükumetin müracaat ettiği 

istisnai usulü müdafaa ederek demiştir 
ki: 

Fevkal~de salahiyetle ilk kaTar 

Sovyet bayrağına en ufak bir 
hürmet göstermeden ate§ açan Ja· 
pon gemisinin siivarisini acaba Tok
yo hükumeti cezalandıracak mı? 
Yoksa taltif mi edecek? Bu henüz 
belli değil. 

Japonların henüz uzak şarkta bir 
sergüzeşte cesaret edebileceklerini 
sanmamaktayız. Ama orta Avrupa. 
dan da yanık kokuları gelmeğe baş 
ladr. Vaziyetin endişe verici olduğu 
na şüphe edilemez. 

HABER 
Son dakikada gelen 

haberler 
Moskova 1 (A.A.) - Tas ajansı teb

liğ ediyor: 

Blagoveschensk'ten bildiriliyor: Ha
ziranın 29 uncu günü, Amour nehd üze
rinde Sytchcvski adctsının bulunduğu 
havza dahilinde. bir Japon • Mançu fli
kası Sovyet hudut karakolu üzerine ateş 
etmiş, Sovyet karakolu da bu ateşe 
mukabele eylemiştir. 

Buna mukabil .Mançu topçusu dtı bir 
Sovyet hudut flikasx i.ize:ine ateş ederek 
onu hasara uğratmıştır. Mürettebattan 
2 ölü, 3 yarah vardır. Japon - Mançu 
flikası, Sovyet flikalan tarafından, Sov. 
yet sahiline kadar yedekte getirilmiştir. 

Japonların resmi tebliği 
"Üç Sovyet gambotu, Sovyct hüku

metinin verdiği vaada rağmen tayin 
edilen hattı tecavüz ederek Senufa ve 
Bolsvi adalan arasında dolaşmağa baş
lamışlardır. Bunun üzerine Japon gemi. 
leri ateş açmışlardır. Şiddetli bir muh:ı
rcbedcn son:-a b:r Sovyet gambotu batı

rılmıştır. Bir gambot da agır surette ya. 
ralanmıştır. Vaziy~t Sovyetlerin Tans:ıw 
tuyu i-şgalindenbni gerginleşmişti:-. 

Sovyetler Amur nehri iizerinde Seferi 
tehdit ediyorlardı. Sovyet hükümet: ge
r.lileti:ıi çekec:ğini vaadettiğl halde 

bunu yapmarr.ıştır.,, 

Ut.ak Şarkta casus:ar ~oğaldı 
Bu sabah~-d porta ile gelen Morn?ng 

Post gc.::'"tc::i. Royter ajansın~ • atfen,! 
Sovyet Rusyarn uzak Şark v•layetle
rinde yeniden baz? tevkifat yapıl\iığmı 
h<:b"r v:rrnektedir. 

"- Vaziyeti düzeltmek lazımdır, zira 
fena bir mali vaziyet demokratik hllrri. 
yetlerin muhafazasiyle telif edilemez. 
Böyle bir vaziyet barl'iı tehlikeye koya
bilir .. ,, 

Nazır, ister istemez otarşiye müncer 
olan tazyikin aleyhinde olduğunu söy. 
lemiş ve maliyeyi müdafaa ederken ay· 
ni zamanda barış ve hürriyeti de müda 

faa ediyoruz.,. demiştir. 

Ödenecek borçlar 
Bonnet bir haziranla 28 haziran ara. 

sın.da 7 milyar 700 milyon frangın mem 

leket haricine çıkarılmış olduğunu be•
yan etmi;tir. Muma·ıcyh, hazinenin bu 
~/.inden sene sonuna kad:u vadeleri 
hulul edecek birçok muhim borçların 
tediyesi istzrarında bulunduğunu söyle. 

miştir. 

Bu tediyat şunlardır: Auriol bonola
rı için 800° milyon, vadeleri teş-:-inkv -
velde hulU 1 edecek olan 4 1-2 fair.li bo
nolar için 5 milyar 400 milyon, kanu -
nuevvelde akdedilmicı İngiliz h;tikrazı 

için 4 milyar 400 milyon. 
Bonnet, borsada görülmekte olan cn

dişebahş alaim:len bahsetmiştir. Mu • 

Sıcaklar 
1T1üthiş 

Bayılanlara tesadüf ediliyor 
Bir adam da rlüşün öldii 
İstanbul bu senenin şimdiye ka

darki en srcak aününü dün yaşadı. 
Sabahlevin har~ret 26 derecede idi. 
Öğlede~ sonra ise şehirde sıcaklık 
bunaltıcı bir hal aldı, hararet 3 5 de
receyi buldu. 

Birçok kimseler ceketlerini ÇI· 

kartmış bir halde sokaklarda dolaşı
yorlardı. Dondurmacı, limonatacı 

dükkanları da dolup boşalıyordu. 
Sıcak yüzünden CihangirdP- bir 

apartman kapıc1sı bayrldıfrı gibi Yel. 
değirmeninde Uzun çarşı sokağında 
9 numo.ralr evda oturan Mehmet is
minde yaşlıca bir adam da sıcaktan 
nefesi kesilmiş, sokakta düşüp öl
rnüş~ür. Ar:: ur ne11:i l:zr:.ar nd:l:i Ha ':nro·ıst 

se:ırirıde "Sovyet r.usyanın Uzak Şark 
kısmım ele geçirmeği kuran komşu bir 

Hararet bugün de bunaltıcı bir 
haldedir. Daha erkenden birçok kim 
snlcr Floryaya akın ediyorlardı. 

mzml::-ketten,. gelme hususi rr.emurhr ==================::: 
mn.Yyetin:ie olc::ı bir c.ı:.us ~ebek~!:i keş-
fe::iilml!} ve b:rçok tcvk:rat yapılrm~tı. 

Royter şunu ilave ediyor: 
"Tevkif edilenler. casuslııktarı ba~ka 

Orta Ru-;yadan Sih:ry::ı.y;ı yola !jtkan le

va-::ım tr!:-ılefr1in ~a:-inşmc::sı ve ya infi
luk ctrr:~~i gib! tc:-tib3t almakla it!-ı::ı.m 

edilmtktecfüler.,, 

Alm1nya~ Avusturyada da 
b'r şay~rr hazır~~yo: ! 

Londra 1 {A.A.) - Hava3 ajansının 
muhabiri bild:riyor: 

Sureti umumiyetle iyi h!ber alan bir 
Bertin membaından alınan haberlere 
göre Re:ch hükiımeti hali hazırda Lei?"' 
zig hadisesi neticesinde uğradığı mu
\•affakiyetsizliği telafi et:nek için Avus. 
turyada bir hiikümet darbesi hazrrbmak · 
tadır. 'i! 

S'.yasi mah3filler, vaziyet ve bu hii
kumet darb~ai nmv2ffak o!i'.luğu takdir
de Fr:msa v~ İta!3 a1a vuk·1~:.ılacak al:. 
sillamcller dolayısile endişe Lzhar et-ı 

mekted:rJcr. 

Paris, 30 (A.A.) - Bu ak~am saat 
19 de M. Lcbrunun başkanlığında tep• 

lanan Nazırlar konseyi tarafından ka • 

bul ed]en kararame hükümlerine göre, 

frankın yeni altın kıymetini tesbit eden 
kararnamenin intişarına kadar frankla 

yabancı dövizler arasındaki para te -

mevvüçleri bir takas sermayesiyle tev. 

zin edilecektir. 
ikinci karar 

Faris, 30 (A.A) - Bu ak$am Nazır
lar konseyi frankın altm kıymetini tes -
bit eden fÖmdiki ka.n.unu.hükJune.U.~ 

tali hakkında bir kararname kabul et • 
mist:r. Konsey frangm yeni kıymetini 
sonradan tesbit edecektir . 

Şehrimizde akister 
Paris borsasının kapalı olması 

dolayısiyle şehrimiz borsasında 
frank üzerine yapılan bütün alış ve· 
rişler durmuştur. 

frank üzerine hiç bir muamele 
~'apmıyan lstanbul bcrsa.sı, hariç 
borse.lardan fiyat gösterilinceye ka
dar muamele yapmamakta dcvnm e· 
decektir. 

Borsa açıMı 
Paris, 1 (AA.) - Esham ve•.,.\_ 

vil&.t borsasının bugün açılaccığl bil 
dirilmektedir. Ticaret borsaları kn
pah kalacaklardır. 

~meır~lk©lllo 
~ırcatçnkoc~n 

Kanadada 35 sene kaldıktan sonra 
fngiltereye .döndüğü zaman, o kadar 
rnJddet ayrı durduğu kızkardeiİ • 
nin kenisini taruy1;bilmesi için, Sidney 

isimli bu adam,. bir usul icat etmiş.ismi 
ni şapkasının lrordelasına yazdxrmrşttr. 

Şapka.sının kod.elasına yaı:dırdıtı 

yaz şöyledir ı 

"Een erkek kudeşin Sidney'im !., 
Bu prat:k usul uyesinde iki kardeş 

biribirini iki dakika içinde bul~u§tur. 
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Yazan: Naciye izzet 
Her bakkı ablası Hadlyo·ye aittir 

Kanser kurbanı: 
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zevk duyacaktım Lem'i Öeyefendi. 
Hatta şunu da itiraf edeyim ki bu 
arzunuz bana büyük bir iftihar ve· 
riyor. Kolleksiyonum hakikaten fev. 
kaladediı\Bütün dünyanın en güzel 
bir kolleksiyonuna malikim desem 
yeridir. Fakat bir çoğunu Avrupad:-ı 
bıraktım. Burada olanlar azdır. 

Ve bütün bunlar ne hzanmak 
için? .. Hiç bir şey .. Yahut o kadar 
az bir şey için kit Diknıenin cok 
~üphem fakat ayni zamanda in~tc;r 
hır ısrarla bahsettiği bu güzel kadı
nın Necla olmasına imkan var mıy· 
dı hiçL. 

Sonra ... Bu üç çocuk! ... Onlar e
le geçen izleri bulmak değil her şeyi 
büsbütün karmakarışıl etmiyorlar 
mıydı? işte bu çocu!Iarı görmek 
için ... Hiç olmazsa oı{.rdan bir ma· 
lı.imat alabilmek için şıı dakikada 
Macit beyin salonurij8 bulunuyor
du. 

Hayri kendini ik\8 etmek için 
~alnız şu kadarcık br şey söylemiş· 
tı: 

- Çocu~unuzUı bahsettiği ço· 
cuklar Macıt beyir cocuklarıdır. 
Eski · ·· ... sefiri ... ÇOukl~r vasıtasİy· 
~e hangi kadının mezuu bahsoldu
gunu öğreneceksini: 

- Peki ne yapa.ilirim? Çocuk
ları sorguya mı çekıemi istiyorsu· 
nuz? 

. . -.- .Çocukları gÖ\rek işi anlıya· 
bılırsmız. 

-. ~mknsaız .. · 1ıbalarını bili! 
daha ıyı tanımıyorun 

. Lem'i bu sözleri ldukca sert 
b.ır ~.esle söylemişti. Fkat tilki Hay· 
rı ~y~e şeylere pabu~ırakanlardan 
degıldı. 

-:- ~acit beyin evıde bir yarım 
saatlık bır zaman geçiı · d h 
. . hb l b'l' . . rsenız a 3 
ıyı a ap o a ı ırsınız .. b 
f di ! l\11 • b y .em ı eye. 
en rıacıt ey at .. b k ık 
"d' s· d .. 1 ll e co s gı ıyor. ız e oy. ~· Orad~ elb~t 

dostlarınız vardır. Sızı\ d' · pek 
1 kd. d b'l' l n ısıne a a ta ım e e ı ır er. M"tehaki3i 
artık sizin için bir çocu ~yuncağı 
kabilinden kalır 

t#!ni"ı homurdanır 2. • I 
M 

. b 1 ki" "11 bırses e: - acıt ey e up; .. .. k 
. kA b" d w·ı goruşme · 
ım ·ansız ır şey egı . ) bT 1 
Fakat evine nasıl bir ba~u 0 ~ 1

1 ıt . 
gidebileceğim? ne u up 

- Ben size şimdi 
bulabileceğim. bahaneyi 

- Siz mi? ... Nasıl b h 
bulacal:sınız? ba ane 

- Evet Lem'i beyef~ . . 
yalnız beni dinleyiniz. ~ı... 5.ız 
eski enfiye kutularını lt11t b~yın 

w d b .. :Jeksıyon 
yapmaga son erece uy~ . . . 
lası olduğunu haber aldıl\ hır ı~tı· 
de güzel bir kolleksiyonu ··· Evın· 
Siz bu kolleksiyona çok m~ vkal r~ı~. 

·· .. k ·· k \ ı ımış gibi gorunece ve gorme -.. · 
ızCistPreceksiniz ... Bu arzunzusunu 
fevkı.lade horona gidecek~ onun 
11un kadar onu memnun edi· ~~· 
yada b;r şey yoktur .. işte C\'!"k ?un 
bilmek icin size mükemm~ gıde. 
hae. ... • ı \ir ha· 

Bunun üzerine Lem'i P~ 
gelmiş, Macit beyin dairesi\ otek 
rrırştı. çık· 

Eski sefir odaya girip dl! 
rıin elini büyük bir samimiy,-em'i· 
}carken genç adam biraz yor( sı· 

9esle gülümsedi ve kendi 1t,'1 bir 
fl'li.istehziyane söyleniyordu. '\dine 

- Şimdi de enfiye kut\t~ 

9
on derece alnkadar görünm~~iyle 

jcBP ediyor... ğinı 
Havaya falan dair alelade\ 

9öz~en sonra Macit bey gayet kR<; 
}<ane it;zar etti: \zi· 

- Size koJleksiyonumun lı. ! 
,oını göstermekle ~ok büy~'tı~· 
/ '\bır 

Lem'i cevap verdi: 
- Şüphesiz beyefendi! Bu ka· 

dar şeylerle seyahat edemezdin_iz. 
- Evet.. Hem de bu defakı Av· 

rupa seyahatimde çok dolaştım. Hiç 
bir yerde uzun zaman duramadım 
gibi bir şey ... Burada da görüyorsu· 
nuz ya otelde oturuyorum. Çünkü 
tekrar dönmek fikrindeyim .. 

Ayağa kalkarak bir masaya doğ· 
ru yürüdü. Oradaki bir vitrini açtı, 
yavaşça, gayet ihtiyatlı bir hareke~le 
içerisinden Filamandyanın on yedin. 
ci asra müteallik bir enfiye koutusu· 

nu cıkardı. ı 
·_ Size ancak son zamanlarc.!a 

elde ettiqim şeyleri gösterebilec::· 
ğim .. Miktarları çok azdır. Fakat bu: 
viik bir alaka uyandırmaktan halı 
kalamnz .. Şunu görüyorsunuz ya on 
altıncı asra .... 

Ansızın durdu. Birdenbire mü
nasebetsiz bir gürültü apartmanın 
bütün si.iklınetini bozmuştu. Bir ço· 
cuk sesi yaygaralar koparıyor avaz 
avaz haykırıyordu. 

- Babamın yanma gideceğim .. 
Babamı göreceğim .. 

Güzel, küçük bir çocuk hiç bir 
merasime lüzum görmeden beş ya· 
şının küstah cüretiyle odaya daldı. 

Macit bey sertleştirmeğe uğraştı 
ğı bir sesle soı:du: 

- Peki Erol ne istiyorsun baka· 
lım? Meramın nedir? 

Babasının yanında bir yabancı 
gören çocuk birdenbire salonun orta 
smda durdu. fakat gene ve bu defa 
İngilizce olarak hakim birsesle tek· 

rar etti: 
- Ben seni... Seni görmeğe 

geldim babacığım! 
- Şimdi sırası değil çocuğum. 

Sen cok saygısız bir çocuksun. Hadi 
bakayım hemen dışarıya çık .. 

Macit bey sözünü daha bitirme· 
mi:::: ti ki kapı tekrar açrldı: 

· _ Ah ne fena çocuksun sen 
Erol! Cabuk. çabuk buraya gel. 

B; ses Le,rn'iyi baştan aşağı ka· 
dar sarstı. Mihaniki bir hareketle bu. 
smı cevirdi. Şaşkınlıktan az kalsın 
hayk~racaktı. 

Cor,uğu almak iizere gelen ken-
di k;rısrydı. Birdenbire rlu.yduğu he· 
yer-ani/\ Lem'inin gözlen karardı. 
Sanki kalın bir sis tabakası her yeri 
kaplamrş gibi olmu.stu. Necla!.. Nec· 
ıa onun öni.indeydi ı. . . 

Erkeğin yi.izi.i kırec gıbı bembe. 
vaz olmuştu. Halbuki öteki, Necla 
d hevecandan kıpkırmızı kesilmi,. 
tt Su~uyordu. Yere sanki mıhlan-
mış !Yibi duruyordu. • . . 

Her ikisi için de anı, gızlı, fırtı-
nalı kısa bir an oldu. 

Ve bu devam ettiği müddetçe 
her ikisi de hayretten. saşkmlıktan 
biiyüyen gözlerini biribirine dikmiş
lerdi. Fırtınalı sahneleri müteakip 

zun bir ayrılmadan sonra her ikisi 
~e bu ~ayri memul tesadüfi~ öt~ki
nin ne diişündüğtinü kendıkendıne 

Y rdu 
(Devamı var) 

soru o · 

--- - ___....-. ,,, 

Günü gününe tarih 
YAZAN: Niyazi Ahmet 

•• sene ev~el bugUn 

Ispaoyada korkunç 
fırka mQcadelelerlne 

başlandı 
Zevki ve sefaheti için her feyİ ya
pan kraliçe lzabelli kovulduktan son. 

ra başbyan mücadele bir türlü 
dinmedi. 

ispanya müthiş bir dahili buhran 
geçiriyordu. Başvekil Dük Dö Valam 
öldüğü vakit yerine getirilecek adam 
bulunamıyordu. Siyasi rical: 

- Çok otoriter bir baş bulma!<. 
lazımdır. Aksi takdirde vaziyet fena 
olacak .. diyorlardı. 

Endişe bu suretle devam eder
ken bir gün hiç kimsenin aklına gel· 
miyen bir vaziyet hadis oldu. Baş· 
vekilliğe ölen başvekilin ihtiyar 
mürebbisi getirilmişti. Bunu yapan· 
lar: 

- Merhum başvekilimizin siya
setini o hepimizden daha iyi bilir. 
Binaenaleyh Dük dö Valens gibi bizi. 
idare edebilecek ... diyorlardı. 

Yeni basvekil Gonzalo adında 
biriydi. Baş~ekil salahiyetini alır al· 
maz şiddetli bir ıslahata başladı. Her 
tarafa dehşet vermeğe başladı. 1866 
yılı bir temmuz günü 69 sene evvel 
bugün ordunun en namdar kuman· 
danlarını tevkif ve hapsettirdi. Bun· 
lar, ordunun yegane istinatgahı in· 
sanlardı. Halk tevkifleri nefret ve 
hiddetle karşıladı. Fakat başvekil te-· 
peden inme kararlarına hic mukavc· 
met görmüyordu. Bu esn;da Fransa 
kralı Lüi Filip'in oğlu Dük de Mon· 
pansye ile İspanya kraliçesinin kar· 
deşi olan Lüizi de kovdurdu. Lüiz, 
Dükün karısı idi. Her ikisi impara· 
tor Napolyona müracaat etmeğe ka· 
rar verdiler. Kraliçe deniz banyo1a· 
rını bahane ederek Sen Sebastiyana 
gitti. 

Krallçe lzabella Burbon haneda
nından birinci F erdinandla karısı 
Marya Kristina adındaki prensesten 
doğmuş ikinci kızdır. 

1843 yılında kraliçe tacını giy
mişti. O günden itibaren hükumeti 
istediği gibi idare ediyor, büyük me\' 
kileri askerleri arasında gözüne kes
tirdiği kimselere veriyordu. Bütün 
işi yalnız eğlenmek, yemek, içmekti. 

lzabella plajda iken tevkif edilen 
generaller geniş mikyasta bir ihtilal 
çıkarmağa muvaffak oldular. Krali· 
çe bu fırsatı kaçırmadı. Derhal baş· 
vekili azlettiğini bildirdi. Yerine Jo
zekonha adında birini tayin etti. 
Fakat bütün bunlar kralicenin tekrar 
mevkiini alarak sefahet · sürmesini 
intaç edemedi. İhtilal başlamıştı. Fır. 
kalar teşekkül etti. Çarpışıldı ve baş. 
ka bir hükumet kuruldu. Fakat yeni 
hükumet fırkaların taazzuv etmesi· 
ne mani olamadı. Biri cumhuriyet, 
diğeri meşrutiyet, üçüncüsü mutla
kıyet ve dördüncüsü Karlist olmak 
Üzere çoğalan fırkalar biribirleriyle 
mücadeleye başladılar. işte 69 sene 
e;.v~l bugün tevkif edilen generalleı 
yuzundf'n had bir şekil alan fırka 
mücadeleleri hala devam etmekte
dir. 

Hükumet dört fırkanın çarpış· 
makta oldu~unu görünce ileride İca· 
hına bakmak üzere muvakkat bir 
hükumet teşkil edildi ve bu Alkolea 
muharebesinde muvaffakıyet göste
ren mareşal Seramo'ya ihale edildi. 
Mareşal geniş mikvosta ıslahat prog. 
:~mlan yaparken kendi İntihap et•i· 
gı heyet azası arasında anlaşamazlık 

Tonton amca 
hant adada 

Sultan Hamidin 
gömlekleri 

Bu hikayeyi anlat!ın muhtererr. 
üstadımız, muharrir Refik Ahmet 
Sevengil'dir. Neden yazıp "okutma· 
dı" da, anlatıp ibzal etti, bilmiyo· 
rum. Güzel sesi, Kurun'un ynzı İş· 
leri odasında mevceler yaratırken. 
ben, "havadan" yakaladım, yazıyo· 
rum. 

Herhalde, halcikidir. 
:/- lfo ~ 

Sultan Hamidin me~~1ur paşala· 
rmdan "F." in damadı hakkmdn 
hünkara jurnal etmişler: ' 

- Aman efendimiz ... "N." bey 
kulunuz müsrifliği son kertesine var 
dırdı. Biri filizi, biri fıstıki, biri ka
vun içi döşemeli üç yeni fayton yap 
tmp, bunlara Orlof cinsi hayvanla· 
rrnı koşarak F enerbahçede piyasalar 
yapmakla kalmıyor ... Ayni zaman
da, ~vrupadan yeni gelen bir gÖm· 
lekç~y~ de gömlekler ısmarlamış .. 
On ıkı tanesi on iki altına! 

Padişah: 

- Tanesi bir liraya ha? . demiş. 
- Evet, bir liraya .... 
- Vay köftehor vay... Çağırın 

bakalım şunu ... 
Hafiyenin ağzı kulaklarına var· 

mış. Jurnalı tesir etti sanmı§. Hal
buki, N., Sultan Hamidin hu
zuruna çıkarılınca, padişah, ona: 

- Şu gömleklerden on iki düzü 
ne de bana ısmarla! . demesin mi? 

Kötülük ederken iyilik oldu di
ye, mukarribler kızmış ama, neyle. ) 
sın ..... 

Fakat muhaverenin sonraki saf. 
haları yüreklerine azıcık soğuk su 
serpmış: 

- Kaça tanesi? 
- Bir altına, efendimiz ...• 

başlamıştı. Çünkü azaların çoğu 
meşrutiyet taraftarıydılar. Her aza 
kendi fırkasının muvaffak olması 
için çalışıyordu. Krallık istiyenler· 
den biri Di.ik dö Moyannye idi. Bu 
zat çok tamakar . olmakla beraber 
kendi gayesi uğrunda lüzumundan 
fazla para sarfetmeği göze almıştı. 
Bundan başka tart edilen kral Don 
Karlonun üçüncü oğlu Don Joan'm 
oğlu yedinci Karlo idi. 

Bu taraftarlık gittikçe ilerledi ve 
ispanya tahtına kimin geçmesi ln
zım geldiği işi uzadıkça uzadı. Mü
nazaa İspanya hudutlarında kalmı· 
yordu. Fransa ve Almanya gibi dev· 
letler arasında halli müşkül bir dert 
halini aldı ve iki hükumet silah kuv
vetine başvurarak biribirleriyle çar· 
pıştılar. Fakat netice gene elde edi
lemedi. Bir muharrir ispanya fu. 
ka mücadeleleri için şöyle der: 

"Bu diyarda fırka mücadelesi 
yokken eyalet ve kabile mücadeleb 
ri vardı. intikamı silahla alan hidde· 
ti silahla ve kanla teskin eden, kah
ramanlığı bunda bulan insan kanı 
ancak asırlar geçtikten sonra temiz· 
lenir. Fakat bu asırlar sükun ve yep· 
yeni bir idare ile geçerse ... 

ispanyada böyle bir hava yarat· 
mak ise ya çok güç veya imkansız. 
drr. Hüküm yürütn·ek, kati bi r tah
min yapmak ise bi.isbüt i.in imkansız· 
dır. lspanyol aşkı nasıl bir sembolse 
İspanyanın bu harpcu hali de 
ruhi bir meseledir.,, 

,, 
,. , 
f 
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- Ben o kadar bahalı gömlek 
giyemem ... Paşa zade değilim senin 
gibi ... 

- Aman efendimiz .... 
Şakalaşmı.şlar, gi.ilü~müşler ... 

"N.", gömlekleri ısmarlamak üzere 
gitmiş, ecnebiyi bulmuş, "Padişah 
içindir!,, der demez, herif: 

- Öyleyse tanesi beş liradan ı:\· 

şağı olmaz! . cevabını vem1esin mi? 
-Aman bire .... 
"Viikela da ısmarlıyacak, ih.ra 

olacaksın!" falan diye kandırarak, 

nihayet bir Osmanlıdan bir f ngilize 
fırlıyan bir fiyat farkiyle razı etmiş· 
ler. Gömlekler yapılmış. Fakat, pa· 
dişah: 

- Kaça tanesi? diye -sormasın 
mı? 

- Yüz yirmi! 
- Ne? ... Ben altmıştan yukrırı 

gömlek giymem!. .. diye haber yollu 
masm mı? .... 

"N.", mabeyincinin odasında ter 
ler döküyor ...• Mabeyinci: 

- Israr edilmez .. .lradei seniye 
böyledir .... diye 8640 kuruşu zaval 
lı paşazadenin eline toka etmiş ... 

"Padisaha hizmet ettim, zar;rlı 
çıktım!" ctiye ağlamaklı bir halde 
saraydan ayrıldığı sırada, arkadan 
şrak, bir mahmuz sesi işitilmiş, bir 
yaver ... 

Elinde bir al torba, içinde beş 
yüz altın ... "N." e toka etmişler ... 

Eski Sultan Hamit devrinin sa· 
ray şakalarından bir nümune ... 

Tamamiyle otantiktir. 
Hatice Süreyya 

Veni bir 
dans 

Eskiden yanak yanağa danı edilirdi. 

Şimdi iıe fotoğraflannı gördüğünüz A· 

merikanm M.asaçüıet 'ebrinde bu 

çift "burun çeneye,, dansı etmektedir. 

Birleşmit Amerikada yavaı danı adeta 

ıalgm ve bulaıık bir ha.talık gibi her 

tarafa yaydmaktı\dır. Danıı Öyle bir ha· 

Je getirmiılerdir ki : deta hareket ettik· 

leri görülememe!ttedir. 
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Berlin olimpi,.mn. aelbbn ım 1m 
32 nci yıldönü zengin dakpmpenyai~içiıuJüabljfe~ 

bir programla u or :l:"~Holm•lıulumıııikıa. 
Galatasaray JdUbtl, tetilinin otus Ddn 

~ıenemy.r.11\ti!l/'l.lılkı-. .. ,.. bir 
-...-......... ~ Z4 - 25 

Temmus cuıurtell •• puar cUnl .. 
ri yapılacak olan 1nl ba)ram için ayn • 

lan k0mtte Avrupanm tanmmıt WfP 
ldllpleıinin futbol uıJmpJıriyle teama 

aeimit n neticede Tlrkiyede unutul • 
mu bir hatıra bırakan-n Türk futbo • 

Hlntl buglnJdl vulyete ıetirmele lml1 
olan Çeklerin mefbur SlaY)'aityle mu • 
tablk blımftıt. 

San kmmn1ılar bayramW,mda bl -
yük ıQreı mOubeblan da ,apaokJır

dır J bunun liln lneçia en JnınetU peb. 

livanJarmdan • llJdette 

.-.111~~ ... 
55 ki! da Svenıon'u me etimıze 
davet etmittfr. 

Diler Is Jaataaorl itin c!e bmtu Yu
mn......, tanmaq cUrqçllerl ptlri
lecektir. 

Galatuarayblar GIDet klibine mL 
rac:ut ederek Jlenlnll Ahmet ile Ba,tlk 
Mustafa11111 Ahu mUubeblara ltdrü
lerini ........ GllnetWer ba tıl1dlfl 
kabul etmifler& 

Bu ndlhim Dıl lrarplaıı - bafb 
Galatuaray-Glı"I m8teWt fatbolctl 
leri de bir mllthb )'apaU isin .... 
bık~. 

!tal an-Yıl osZ' •: 
p e arasın a e zm: 

... 11'8k.._ rltaljanJarin 
plebelUe nlbadeUeadl 

Y.-ıa.,._ llcmllmlla JdM Dl 
ttaıym C:O.iaeta talmm atletlerl 'TrJ. 
,,,,, .. llarJllalDUllardır. Netice itala 
7111 talmm 7S , YuıoalaYJa c1a H pa. 
nn almJtlardır. 

Teknik neticeler pnlardsrt 
Gllle: ~ YueosJn 14,24, 

Jloneaçlnl ıeaı,. 14;-
108 metrt: ApMin Yupln 114 

1/10, 1tqo' t1alyaa 11, 3110 

Dl* atd: Obeneıer ttalyan S0,17 
Bononçlnl ftll,an 41,63 

200 mette: ÇekarelH ltalJU 22,8/tO 
~ ttalyan 23,2/10 

ııo metre _.Jı: 
Kl'•u ttll)'aD ıs 3 ;ıo, BanseJloftl 

Yupelav 15 1110 1 
Cirit atıma: Tette ltaJyaa 11,91 llaıw 

koftg YuplaY 55,76 
5000 .me: ..,.. ttaıyan ıs. lliı 

4/10, 8We11r 'f1110alav lf. • 
Usan ~: kattaaa tta1yan 6,91; 

-.plWranl.07 
400 m11N: Brnn Y..... sa-.

Goc&l lttlJan u, 2/10 
1500 iD*e: ltraJmr Y9l0ll&T 4, lf e 

1110 ~ ltalJla ..- ıııo lmldi.,.... ..... : ......... 
,... .... ..-., ..... s.ıo. 

4X100 ~1talyan ~ )'11! ., . ., 
Dıt ,,.. .. ~ 



Denizciler bayramı 
•l 

1 

Abide öniittde bugUnkü merasim.den b-ir intiba 

Bugiln. Denizciler Bayramıdır. De • 
nizciler bu &abah büyük bir merasimle 
bayramlarını kutlamışlardır. Saat on 
buçukta Deniz Ticaret Mektebi talebe. 

leri, Denizyolları, Akay, Şirketi Hayri
ye zabitan ve müstahdemleri, tahlisiye 
efradı, Denizyollarının Tophanedeki bi. 
nasında toplanmışlardır. 

Burada teşekkül eden alay, önlerin -
de şehir bandosu olduğu haLde Taksime 
gitmiş. abideye çelenkler konmuştur. 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi tale • 
besinden Ali G:.iner, Ege süvarisi Sait 

Berlzin 
devam 

Vali ve Belediye Reisi .Muhiddin 
:Üstündağ benzin meselesi hakkında 
§U beyanatta bulunmuştur: 
"- Benzin mesele.si alakadarlarla 

yapb'ğımız bir toplantıda halledilmiş. 
tir. Vergi tadilleri yüzde yüz derece
sinde satı§a aksetmiştir. Yani halk 
bu tadillerin yüzde yüzUnden istüade 
ediyor. 

20, 25 gün evvel benzin litre başına 
~O ~ra. ~'Ükselmiııli. 5 Jitrelık bir ga
Ionda 5 kuruş farkediyordu. Bu mese. 
le gazete münakaşalarına mevzu oldu. 
Vekaletle muhabere ettik. Evvelki 
gün meseleyi tekrar alakadarlarla 
görüştük. 

Bir ay evvel 40 para olal{lk fiyatlara 
yapılan zammın yirmi parasını indir. 
diler. 

Verilen hesaplara göre şırketlcr gc. 
çen ayı zararla kapatmışlardır. Bize 
gbsterilen vesikalara. göre fiyatı daha 
fazla indirmek mUrnkiln değildir .. 
Tetkik harici kalmıe başka vesika var-

sa başka ... 
Yapılnn yirmi para tenzil~t da pe. 

k d ·lerc verilen komısyondan ra en ecı · 
indirmek suretile yapılmıştır. Pe:a-
kendeciler litre başına 2 kun.ı§ yerıne 

60 para komisyon alacaklar ve 20 pa. 
rasmı halkın istifadesine bırakacak. 
!ardır. Küçilk satıcılar bundan nıüte. 
essir olmıyacnklardır. Çünkü ken
öi aralarındaki rekabet yüzünden 
zaten 20 para ile 11 O para arasında bir 
fedakarlık yapıyorlardı. 

Bü)'Ük şirketlerin hüsnüniyetle ha-· 
reket ettiklerini gördük. Bize her şeyi 
açıkça bildirmişlerdir. 

Yapılan son 20 para tenzilattan 
sonra beher litre benzin her yerde 
perakende olarak on altı buçuk kuru. 
şa. satılacaktır.,, 

ihtikar hala mevcuttur 
Görülliyor ki belediye ve benzin şir. 

]<etlerine göre !stanbulda benzin me. 
selesi diye bir şey kalmamış telikki 
edilmektedir. Bize ~ö~e ise benzin me 
selesi halledilmemıştır. Şirketlerin 
bir aY evvel ba'ila~ıkları ihtikar olan. 
ca hızıyla sürüp gıtmekte, dört şirke. 
tin ]<asası her gün yüzlerce lira ile 

dolrna.ktadır. 
Benzin meselesinde iki safha var-

. Biri haziran başında dört şirke
~ır · a tıkları bir ala13ma üzerine şişe 
tın Y P tıkları beş kuruş zamdır. 
başına. ya.!da beş litrelik bir şişe ben. 
Mayıs aY §R satılırken haziran ha. 
zin 120.~rdenbire beş kuruş yük. 
şında fıa.t bı an biz, şirketlerin du. 
seimi§Br. O za~ tı arttırmalarının bir 

d ...... rken fıa. ·· ·· bel d' rup w w.o · ,, u Heri surmuş, e. ı. 
ihtikar oıduğUll . ete geÇerek bu ıh
yenin hemen f~~stcnüştik. Aradan 
tikfm önlerncsını 1 rıınız büyilk ma
günler geçti. YaZl~a.te almdI· Şir. 
kamıarca nazarı 

kaptan nutuk söylemiş, Türk denizci -
}erinin büyüklere minnet ve §Ükranla • 
rı sunulmuştur. 

Saat on birde abide önündeki direğe 
bayrak çekilmiş. İstiklal marşı söylen -
miştir. Bu sıra.da denizde bulunan bü • 
tün vapurlar düdüklerini çalmışlardır. 

Merasimden sonra Atatürke, İsmet İn
ön:ine, İktısat Vekiline tazim telgraf • 
lan çekilmiştir . 

Deniz Ticaret müdürü bu akşam İs -
tanbul radyosunda kabutaj bayramı 

hakkında bir konferans verecektir, 

ihtikarı 
ediyor! 

ketlerin ihtikara saptıkları meclis 
kürsüsünde görüıııüldü ve on beş tem. 
muzda mer'iyete girecek olan kanun 
yirmi gün evvel tatbik mevkiine konul 
du. 

Nihayet haziranın yirmi sekizinci 
günü benzin kumpanyalarının dört 
müdürü belediyeye çağrıldı. Bunlar 
beş kuruş zammı indircmiyeceklerini 
söylediler. Neticede şirketler yüz pa. 
ra fedakarlık yaptılar. Bugün de ben. 
zin buna göre satılmaktadır. İşin hi. 
kayesinden anlaşılıyor ki, benzincile
rin yaptıkları beş kuruş zam bir ihti
kardır. Öyle olmasaydı bugün yüz pa. 
ra. indirmeye razı olurlar mıydı? 
Hangi ticarethane, hangi müessese za 
rarına mal satar! 

Biz iddiamızda ısrar ediyoruz. Ben. 
zincilerin yaptıkları beş kuruş zam 
tamamen ihtikardı. Bunun yüz para 
indirilmek değil, tamamen kaldırılma. 
sı lazımdır. 

Sonra soruyoruz. Yirmi beş günden. 
beri vatandaşlardan şişe başına alı
nan beşer kuruş ne olacaktır? 

İkinci safhaya gelelim: Birkaç gün 
evvel gazetemizde benzinin lstanbulda 
kaça satılması icab edeceğini hesap e
derek ve rakamlarla göstererek yaz
dık. Buna göre lstanbulda bir şişe ben 
zinin 78 kuruşa satıldığı takdirde şir. 
ketlerin kar edeceği açıkça görülü. 

yordu. 
Yazımızın çıktığı günden bir gün 

sonra Ankara bclediyıesinin neşrettiği 
fiatları gördük. Ankara belediyesi, ka 
nundan evvel 130 kuruşa satılan beş 
litrelik bir şişe benzinden 43 kuruş 
tenzilat yaparak 87 kuruşa indirmiş. 
ti. !stanbulda kanundan evvel bir şi. 
şe benir.n 120 kuruşa olduğuna göre, 
• burada da ayni nispette bir tenzilat 
yapılarak - benzinin 77 kuruşa satıl
ması icab ediyordu. Bizim bir gün ev. 
vel yaptığımız hesapla Ankara beledi. 
yesinin yaptığı ve neşrettiği hesap a. 

rasmda bizim hesapta benzinciler le. 
hine • bir kuruş fiat farkı vardı. 

İstanbul belediyesi bu meseleye hiç 
temas etmemiş, bir ay evvel yapılan 
beş kuruş zam ile uğraşmış. onu da 
indirmeye muvaffak olam:ımıştır. Bu 
gün 1stanbulda benzin dört şirketin 
gösterdiği hesaplara istinaden verdik
leri ve daha doğrusu tayin ettikleri fi. 
ata göre satılmaktadır. 

Buna hükümet el koymazsa benzin 
ihtikarı bö,y1ece sürüp gidecek, vatan_ 
daşlar da ııişc bıışma beş kuruş fazla 
para vereceklerdir. 

Ankara, İzmir, Bursa belediyeleri 
ise benzin meselesinde çok cezri ka. 
rarlar verip tatbi-:C: etmişlerdir. 

Bursada iki benzin kumpanyası be. 
lediycnin verdiği f!atı kabul etmeyip 
satı§ yapma.ymca. belediye depolarda 

Çocukların güneş 
Ev kadını kiJşesi: 

Nası l t e mizlemeli ? 
Eldivenler 

Yıkanması mümkün olan eldivenler 
çok az kirliyken ekmek içiyle kuru ku • 
ruya da temizlenebilir. 

banyoları 
Fakat yıkamak ica pederse, ılık su • 

yun içine sabunu ince ince doğrayın, 

biraz köpürttün ve içine 4-5 damla 
gliserin :ili ve edin; eldivenleri bu suya 
.daldırın. Sonra ellerinize geçirerek, el
lerinizi yıkıyonnuı gibi ovalayın .. Ilık 

bir suda, bir kaç defa çalkalayın ve bir 
bezin içine sarın, parmak yerlerine ka. 
hp vazifesini görecek tahta parçalan 
geçirin ve güneş olnuyan bir yerde ku • 
rutun. 

Eldivenler aşağı yukarı kuruduğu 

zaman tekrar ellerinize geçirerek, yu • 
muşa.tın. 

Ayak kaplan 
Eğer, ayakkabınızın üzerinde yağ le

kesi varsa, bu lekeyi talkla ovalayın. 

Fakat öyle oyalayın ki, talk iyice deriye 
girsin ve ayakkabıyı ancak ertesi günü 
boyatın. Eğer leke çıkmazsa, ayni iıi 
tekrar edin. 

Kürkler 
Kürk deriye temas edince çabucak 

kirlenir. Bunları temizlemek icin, temiz 
bir kabın içinde kepek ısıtın, f~kat yan
maması için sallayın. 

Kürkü bir yere uzatın, üzerine bol 
bol sıcak kepek döko:in ve iyice t~mizle. 
ninceye kadar kürkün her iki istikame
tine ovun. 

Bundan sonra kürkü silkin, yüzün • 
den ve ters tarafından vurun, sora tüy
leri itinayla tarayın. 

Bütün k'Jrkler, ayni zamanda benri. 
ne batmlmıı bir bez parça.siyle de te • 
mizlenir , 

Çocuğunuza güneı banyosu yaptın .. 
yor musunuz? 

GUneş banyolarının "Ratiıis,, ve bu. 
na benzer kemik hastalıklarına mani ol
duğunu elbette bilirsiniz. Bun.dan baş. 

ka küçük çocuklarda ekseriya görülen 
deri piıikliğine ve rahatsızlıklanna 

kartı da güneı ışığı bire birdir. Güneı 
ayni zamanda çocuğu soğuk algınlık • 
!arına karıı korur, iştahını arttırır. İşte 
bunun için güneı banyolarını hiç ihmal 
etmemelisini.z Şimdi de güneş banyo. 
lan için ideal zamanları tetkik edelim. 

Nasıl başlamalı 
Sıhhatli bir çocuğu daha bir aylık 

iken güne§ banyolarına başlatabilirst • 
niz. Yazın havaların çok sıcak oldugu 
zamanlarda güneı banyosu için en iyi 
zaman, sabahleyin saat dokuz ile on a. 
rasrdır • 

Ba.şlangıç olmak iizere çocuğun ön 
tarafına bir dakika, sırtına bir dakika 

güneı banyosu yaptırınız. Bundan da • 
ha uzun bayno olmaz, çünkü çocuğa çok 
zarar verebilir. 

İkinci günü bu müddeti sırt için iki 
dakika, cephe için de iki dakikaya uza
zatabilirainiz. Böylece her gün banyu 

müddetini bir dakika uzatmak ıartiy!~ 
ön ve arka için on beı dakikaya çıka • 
rabilininiz. 

Çocuğu tabiidir ki hava cereyanı :.
lan bir yerde ye muayyen zamandan 
daha uzun müddetle hiç bırakmamalı • 

sınır. Aksi takdirde nazik derisini teh
likeli bir surette yakarsınız • 
Çocuğa güneı banyosu yaptınrkcn 

nazik başiyle gözlerini 1corumak için 

sinir. 
Çocuğu gayet hafif giydirmelisiniı. 

Çok sıcak günlerde (Ünde bir kaç defa 
ılıkla ıoğuk arası sooa banyo yapını%. 

DOKTOR 

Alman filosu nümayiş yaptı 
(B04 ttJra/ı 1 incide) iıte, bu sabah Şarlotenburg operasın.. 

nutukların birçok kısımlarını aynen al- da, Hitlerin ve dokuzuncu beynelmilel 
mıılardır. ticaret odası murahhaslarının önünde 

İşte ancak bunlardan anlıyoruz ki, irat edilt"n iki nutukta ehemmiyetle na· 
Alman nazırlarının, ve bilhassa Hitle. zarı dikkate alınması icap eden iki nok
rin nutku, Anadolu ajansının kısa hula- ta. 
•alarını verdiği basit birer nutuk değil, · Göringin coşkun nutkuna avdet ede
fakat bütün dünya efkarı umumiyesini lim: 
büyük bir heyecan içinde bırakan ve Almanyanın tam bir müsavattan isti· 
sulhun en tehlikeli bir devirde bulunidu- fade e1debilmesi için, Alman halkının ik
ğunu bariz bir ıekilde gösteren birer tısadi hayatı ve inkişafına kafi bir teme., 
resmi meydan okumadır. le ihtiyaç vardır. J 

Aşağıdaki yazıları, Fransanrn en çok Göring bir müddet duraklıyor, sonra 
satan ve en bitaraf gazetesi olan Paris • Adolf Hıtlere doğru dönerek çok kuv-
Soirden aynen alıyoruz: vetli bir sesle ilave ediyor: 

Göringe inanılacak olursa, Almanya "- Almanyanın bu hususta ne istedi-
ancak ve ancak sulh istemektedir.,, diğini biliyorsunuz ve göreceksiniz ki, 

Şahta inanılacak olursa, Almanya an· hakiki ihtiyacı tatmin ed1lmedikçe, Al
cak mevaddı iptidaiye ve son günlerde manya müstemleke meselesini ileri sür
Berlimie rağbette olan bir formüle göre mekten asla geri kalmayacaktır . ., 
"hayati genişlik,, istemektedir. Salon alkış tufanından yıkılıynr. Ha-

bulunan ve kumpanyalara ait 1300 te. 
neke benzine vazıyet etmiş, kendi 
koyduğu fiat üzerinden satışa başla
mıştır. Ayrıca Mudanyadan Bursaya 
götürülen 3000 teneke benzine de va
zıyed etmiştir. 

Benzin şirketleri Istanbulun 
kararını be~eniyorlar ama 
Bu sabah bir benzin kumpanyasının 

şefi ile görüştük. Şöyle dedi: 

"- lstanbulda benzin 82,5 kuruşa 
satıldıgı takdirde kumpanyalar yüzer 
para üçer kuruş bir kir ederler. İ1 .. 
mir, Ankara, Bursa belediyelerinin 
koydukları narh üzerinden benizn sa.. 
tıhrsa kumpanyalar kar değil, belki 
10.15 kuruş zarar ederler. Ticaret za. 
ra.nna mal satmak değildir. Bu itibar
la oralara benzin sevketmiyoruz. 

Petrol fiyattan 
Petrola gelince: Türk petrol şirketi 

bakkallara litresini 14 kuruşa ver
mektedir. Kilosu ise 16 kuruş etmek
tedir. Bakallar bir kilo gazi 17 kuru.. 
şa satarlarsa. bunda ihtikar yoktur. 
ÇUnkü kilo başında bir kuruş karma. 
kul bir kardır. 

Ancak bazı semtlerde bakkalların, 

bilhassa veresiye verenlerin gazi eski 
fiattan hesap ettikleri görülmüştür. 

Bunlar hakkında ihbar yapılırsa bele. 
diye haklarında ceza verecektir, ,-

tip hasıl olan tesirden memnun görü. 
nü yor.,, 

Şimdi, umumi iktısat nizamına kar§ı 
dikilen güçlükleri ima ediyor: 

''- Beynelmilel iktısada bütün kuv
vetle ~irişmeğe mani olan büyük bir ma
ni var. Bu, bence Milletler Cemiyeti 
paktındaki iktısadi zecri tedbirlerin ma. 
hiyetidir. Yakın bir mazi de, Habeş ih
tilafı esnasında, bu mantıksız tedbirle
rin, beynelmilel iktısada da büyük tchli. 
keler tevlit ettiğini gördük.,, 

Yeni bir alkış tufanı ile beraber Gö
rlng de aşağıya inerek yerini Şahta terk 
ediyor. 

iktısat nazırınca, bol mevaOdı iptida
iye membalarından istifade etmek husu. 
sundaki metalibat, hiçbir zaman sulhu 
ihlal etmek demek değildir. Nazır, mu
rahhaslara şöyle hitap ediyor: 

"- Musavatsızhğı, bütün neticeleri
te birlikte ortaya atmalısınız. Bu musa. 
va tsızlığı tevlit eden amil ıudur: 

Siyasi ferdiyetçilik neticesinde, me
viliclı iptidaiye bir millete taliin ihsanı 
ıeklinde verilirken, diğer bir millet bun
ları bahalıya almak ve yahut da güç kim 
yevi ve metanik çarelere baı vurmak 
mecburiyetinde bırakılmaktadır.,, 

Kısaca sun'i madde bahahdır. Bilbao 
nun madenleri ise iyi cinsdendir. 

Fakat bugün iki nutuk dinlediksc, 
dün de üçünü dinledik. Dün Yürzburg. 

da Hitler, ha.ki gömleğiyle ve kelime. 
leri şiddetle tartarak, o mıntakanm 

nazileri önünde, Almanyanın bundan 
sonra, hüıTiyet, istikli.l ve emniyet ve 
şerefinin müdaf aaamı bizzat ele ala. 
cağını ve ''ancak delilerin iki defa ay. 
ni hatayı tekrar edebileceklerini,, be. 
yan etti. 

Şehrin meydanında 200.000 inden 
fazla. Nazi toplanmıştı. 

Bitler, Doyçland hadisesini hatır

latmakia ve "Valinslı baylara verilen 
ders,, ten bahsetmekle işe başladı. 

Sonra birdenbire bağırdı: "- Son ha
diselerden, istikbalde işe yanyacak 
bir~ok neticeler elde ettik. Parlimen. 
to ve devlet adamlarının nutukları bl. 
zi artık uyutamaz. Biz bir taarruza 
mn.ruz kaldık. Dışarda bu hususta ne 

düşünüldüğünü gördük. Her zaman 
için tedavi edilmiş bulunuyoruz.., 

Ve Hitler §U endi§C verici cümleyi 
ilave etti: 

''- Almanyanın şimali İspanyadaki 
(yani Bilbao) demir madenini elde eL 
mesi arzusu, sulh lehindeki bUttin 
beynelmilel teşriki mesai mütalala. 
rından evvel gelmelidir.,, 

Son hadiselere temas eden propa. 
ganda nazın Doktor Göbelsin, Bitle
rin huzurunda söylediği nutuk da, her 
tarafta büyük bir heyecan uyandırmı§ 
tır. Bilhassa eu elimle oayanı dikkat
tir: 
"-Topların dili, birçok defalar. can 

sıkıcı müuı.kere ve içtimalara mürec. 
cahbr!,, 

Alman gazetelerinin başlıklarına ba 
kılırsa bu sözler, Paris ve Londraya 
açık bir ihtar ve cevaptır. 

Bahri nilmayif 
Valanaia, 1 (A.A.) -Milli mü. 

dafaa nezareti tebliğ ediyor: 
Hüviyeti meçhul 7 harp gemisi 

dün saat 23 te Minorque adasmda 
Mahon civarında kain Hamona istih 
kamı on ünde bir deniz nümayi§i yap 
rnışlardır. 

HA.BER -Bu filo olsa olsa Al .. 
man. fılos~ olabilir. Çünkü asilerin 
ellerındekı harp gemileri bu kad 
büyük bir filo tC§kil edcmiyecek k:: 
claı: azdır. 
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farihi macera ve a~k rr--• Yazan: {Va· Nil) 

Osman elindeki hançeri 
ann~sinin göğsüne suphıdı. 

bir cisim halinde yere 

ir su;rayışta 
l\adını cansız 
yuvarladı 

Gegen kısımların lıulftsası 
Küçiik Osuwn, papa>ım oğlu ol. 
nıu~tur. Onun yanma benimle bera
ber gidecektir. 
Osmmmı annesi, irtidat etmi.ş olaıı 
bir saray kadınulır: Ayşe. 
Birlikte esir clii§mii.ştiik. Ayşe hris
tiyanlaı a kar§" gayet vefakar dıtru. 
yordu. Hatta onların en belli bı1şlı 

crkiitıından biri haline galm~ti. Fa
'kat tam biz 1u:ırekct edeceğimiz sı
rada, Ayşe, perişan bir halde oğlu. 
nım yanına geliyor ve Türk c.Musu 
olduğunu itiraf ediyor. 

l<f. :(. J(. 

Osman, şüphe götürülmez bir iman
la haykırdı: 

- Ben samimi hristiyanım. 
- Biliyorum, oğlum.. Yine de öyle 

kal.. Sana vasiyetim budur. 
- Peki sen? 
- Ben öleceğim. 
- Allah esirgesin, anne. 
- Daha fecii var: Beni sen öldüre-

ceksin, oğlum. 
- Ne diyorsun anne! 
- Bunu sana emrediyorum. 
- Anneciğim .. Böyle bir şeyi nasıl 

istersin? · 
- Senin selametin İÇjin istiyorum. 

M:ademki sen kanaatinle, imanın.la 

hristiyansın, mademki papa seni ke:ıı_ 

dine evlat etmiş, öyleyse kendi ima -
nmca yaşa, kendine bir hayat kur .. 
Fakat buralara gelme .. Kendi mille'<.i
ne ihanet etme .• Zira, ben de, Türkle. 
rin buraya geldiklerini görerek onlara 
yardım etmekten geri duramadım .. 
Damarlarımdaki kan, her şeye galebe 
;aldı, oğlum .. 

- Farkına vardılar, demek?. 
- Biliyorsun ya: Güvercin mesele-

si.. 
- Ah, anne! 
- Uçururken gördüler. Bilmem şüp 

helenerek, bilmem tesadüf en ve avcı
lık olsun diye, kanadının altında mek
tup ta..~ıyan güvercinimi avladılar. O. 
nu aldıklarım, ktlğıdı çıkarıp baş pa
pasa doğru koştuklarını gördüm. Pa
pasın da yanma tcrcUman çağduı. 

Herhalde kağıdımı okutmak için ola. 
cak. Zira, pek az zaman geçtikten son
ra, baş papasla diğer papasların ve 
tercümanın koşuştuklarını, gizlendi
ğim yerden gördüm: 

"Sırrımı keşfetmişlerdi. Beni ;ıra. 
mağa geliyorlardı. Kimbilir ne müt
hiş işkencelerle öldüreceklerdi.. lştc 

ben de buraya ğeldim. 

-----·-··-···-·-··-· .. ····-................ . 
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Osman, kamasına dayandı: 
- Ben varım. 
- Evet sen varsın oğlum. 
- Öldürürüm. 
- Öldür .. Fakat kimi~ 
- Kim kar§ıma çıkarsa! 
- İşte ben karşındayım •. 
- Deli mi oldun, şaka mı söyliyor. 

sun? 
- Ne deli oldum, ne de şaka soyli. 

yorum. Hepsi hakikattır. Şimdi nere
deyse buraya gelecekler. İşte sana bir 
vesika! 

- Ne vesikası?. 
- Hiyanct vesikası. 
- Kimin? 
- Ilcnim. 
Osman, yırtmağa ha.ıırlandı. 
- Hayır, oğlum, yırtmayacaksın. 

Herhalde izimi bulup gelecekler. O za
man, sen bu vesikayı bende bulup ha.. 
inliğimin cezasını vermiş gibi beni vu
racaksın. 

- Anne! 
- Evladım. 

- Beni kucakla! 
-Anne .. 

Anne oğul öpüştüler. 
Ben, perişan bir halde bu manza.!::ıyı 

se)Tediyorum. Bu sırad:ı ayak sesleri 
işitiliyordu. Pencereden baktım: 

- Geliyorlar. 
- Kimler var?. 

- Ba.:-; papas, diğer meşhur rahip-
ler, ve .. 

-Ve? 
- İ:ikenceci ile cellat .. 
- Osman .. 
- Anne .. 

- Artık vazifeni yapman zamanı 

geldi. 

Osman, artık, bütün hassasiyetini 
terketti. Ka.~larını çattı. 

-Hakknıı helal et, anne! 
- Helfü olsun evladım. 
Bir daha öpüştüler. Ay«je, berıim 

elimi tuttu: 
- Allaha.ısmarladık, dostum. ~nin 

başına çok felaketler getirdim. Beni af 
et.. 

Cevap vermeme vakit kalmadan, 
Osman, bir sıçrayışta, annesinin göğ
süne hançerini sapladı. Genç kaJın, 

sendeledi. Cansız bir ceset halinde ye
re yığıldı. 

O, benim bütün emcl!t>rimin arz~lla
rımm mabediydi. Ağlamağa başladım. 

Osman, hançerile üzerime yürüye. 
rek: 

- Sus.. Seni de gebertirim yokt;a .. 
Ağlamak, teessür ifadesi izhar etmek 
şöyle dursun, bilakis, gayet h:ddctli, 
çatık kaşlı duracaksın .. Sen de benim 
gibi bu zavallı kadına küfürler, !ar.et
ler yağdıracaksın .. Vasiyct:nin ne ol -
<luğunu işitmedin mi?. 
Artık ayak sesleri yaklaşıyordu. 

Osman, bir elinde kanlı hançeri, öte
kinde mektup, haykırmağa başladı: 

- Alçak kadın .. Annem olmana rağ
men işte seni geberttim. Yerin cehen. 
nemin dibiuir .. Alçak casus .• 

(Dcuamı var) 

Şjkayetler temenniler : 

Tramvay şirketi 
Kurtuluşta 
bir hala 

yaptırmalıdır 
Be!edlye oradaki mikrop 
yuvasını temizletmelldlr 

İsmail Karadağ imzasiyle aldığı
mız bir mektupta şöyle bir şikayette 
bulunuluyor: 

"Muhitimiz, Kurtuluş, Mandra 
meydanındadır. Burası Tramvayla
rın son durağıdır. Burada servisleri 
tanzim eden bir plantonluk vardır. 
Bu plantonluğun arkasındaki su 
haznesinin duvarı oradan geçilmiye
cek kadar taaffün etmektedir. Bu-

nun sebebi şudur: servislerini bitirip 
gelen vatman ve kondoktörler bura· 
da abdest bozarlar. Burası onlar için 
abdest bozma mahalli ittihaz edilmiş 
tir. Abdest bozmak mübrem bir ihti 
yaçtır. 

Fakat abdest bozacağnn diye o 
muhitin havasını ifsat etmek, otu
ranların sıhhatlerine karşı büyük bir 
cürüm irtikap eylemek hakkını kum. 
panya müstahderr.ini kendilerinde 
nasıl buluyorlar. Hem de plantonlu
ğa yakın olan kilisenin helasına gi
derek abdest bozabilirlerken servise 
geç kalacağım diye üç dakikalık bir 
yerdeki helaya gitmeyip ta evlerimi
zin önüne abdest bozmak, oraları 
telvis etmek, umumun geçtiği bit 
yol olan yerde abdest bozmak doğ
ru mudur~ 

Kumpanya müstahdeminine iki 
dakika abdest bozacak kadar vakit 
bırakmıyorsa oraya yakın bir heia 
yaptırabilir. Bu tehlikenin önüne 
geçilmeyip orası asitfinikle temizlen 
mezse yarın yavrularımızın en ağır 
hastalıklara yakalanacaklarına şüp. 
he yoktur. Çünkü bu meydanlık o ci. 
var küçüklerinin oyun yeridir. Bü
tün muhiti bahusus yavrularımızm 
hayatını alakadar eden bu çirkin 
manzara karşısında belediyenin da· 
ha ziyade lakayt kalmaması için na
zarı dikkatini celbetmenizi yüksek 
saygılarımla Clilerim.,, 

Okuyucumuz şikayetinde pek 
haklıdır. Bilhassa bu sıcak günler
de bütün bir semt halkının sıhhatini 
tehdit eden bu mikrop yuvasının 
derhal temizlenmesi ve tramvay şir
ketine de müstahdeminini bu cirkin 
adetten vazgeçirmesi için şiddetli bir 
ihtar yapılması lazımdır. Alakadar
ların derhal harekete geçmelerini 
bekliyoruz. 
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Patris Martil ise, ne Antuan'ın ne 

Rişann tarzındaki münasebetİeri .. sev -
mezdi. Şehvi olmakla beraber, kafasını 
bir an kaybetmiyen Patris iÇin, aşk, 
hayatında, mesleki ihtiras kadar mühim 
bir mevki i~gal ederdi. Mesleğindeki 

şöhreti yüzünden olduğu nisbette aile _ 
sinin esaleti ve şahsi zekası dolayısiyle 
de girmeğe muvaffak olduğu yüksek 
muhitte, Patris büyük ve derin aşklar 
uyandırmış, onu görene kadar hiç bir 
macera yaşamamış olan kalblerde fırtı
nalar koparmıştı. Bu yüzden ona bir 
Don J uan şöhreti de verilmişti. Ar -
kulaşlan onun muvaffakıyetlerini, ken 

di muvaftakıyetleri gibi telakki ediyor. 
lardı. Hakikaten Patrise hiç bir şey, hiç 
kimse mukavemet edemiyordu. Hem 
şöhreti vardr, hem de kadınlar nezdin -
de bü,p:ik bir muvaffakryeti ! 

Patris, evlenince arkadaşları or.a. Do 
minik gibi bir kadının muhabbetini ceL 
be muvaffak olduklarından daha çok 
'hayran oldular. Bu hayranlık hislerine 
hic bir kıskançlık hissi karışmadı. 

Patris, yüksek bir a<lamdr, binaen -
aleyh, diğerlerine nisbetle yüksek bir 
kadın ile evlenmesi man!j! i.di. Lakin, 
Patrise hayranlıklarına, dostluklarına, 

samimiyetlerine rağmen Rişar ile An -
tuan, onun karısından etrafa yayılan 

şehvi cazibenin haricinde kalamamış • 
lardı, bu hissi kendilerine bile itirafa 
cesaret etmeden, Dominike malik olmak 
hayalleri, kafalarım işgal ediyordu ve 
artık Dominiki gördükten sonra, kolay 
muvaffakıyetlerinin bir tadı kalmadı . 
Dominikin onların üzerinde büyük bir 
tesiri vardı. Patr.is mert ve samimi dost 
lan olduğu için Rişar ile Antuan 
hislerini .saklıyorlardı. Fakat ne de olsa 
onlar da erkekti ve Dominikin cazibesi 
hudutsuzdu. 

İkiı;i de genç ka.dın için ümitsiz bir 
ihtiras ile yanıyorlardı. Lakin hi!rbir za
man küçücük bir hareket ile olsun, en 
ehemmiyetsiz görünen bir ima ile olsun 
ona bu ihtiraslarım belli ~tmemişlerdi. 
Mağrur Dorri1ikin böyle bir arzuyu 
reddedeceğinden, böyle bir teşebbüsün 
aralarındaki rabıtayı ebediyen bozaca _ 
ğından emindiler. 

Genç kadına gizledikleri bu alakayı 
ona karşr gayet hürmetkar ve gayet na
zik hareket etmek seklinde devam ettiri. ,.. . 
yorlardı. 

Dominlk, bu iki adamın kendine kar
şr duydukları bu histen, ar~udan tama _ 
men bihaberdi. Saf dürüstlüğü, kocası-

nm arkadaşlarının şi.ddetli arzusunu 
duymasına maniydi. Esasen böyle bir 
şeyden şüp!1clense, onların bu hareke _ 
tini Patrise karşı bir hiyanet telakki 
ederdi. 

Fakat Patris arkadaşlarının karısına 

olan hislerini anlamıyacak ka.dar dün -
yadan habersiz değildi. Lak:.rı o, bu hissi 
tabii buluyor, ve dostlarına emin oldu. 
ğundan endişe etmiyor, bunu sadece, 
karısının mukavemet edilmez cazibesi -
nin tesiri olarak kabul ediyordu. Kim 
böyle bir tesirin haricind'! kalarak Do. 
miniki görebilirdi? Burulan başka Pat
ris kendisini, alelumum diğer erkeklerin 

ve arkadaşlarının fevkinde sayıyordu , 
Onunla, kadın hususunda rekabete gire. 
bilecek bir kimsi!: var mıydı? 

Nerede kaldı ki, arkadaşlanrun dÜ·· 
rüstlüğünden ve bun.dan fazla olarak 
~arısının kendine olan muhabbetinden, 
onun ahlakından ve ismetinden emin • 
di. Binaenaleyh bu cihetten hiç bir teh
like yoktu. 

Antuan otomobile yaklaştığı zaman 
i indeki iri paketi gör.dil ve: 

- Bu ne? 
Dedi. Patris cevap verdi: 
- Şampanya? Bir m:işteri hediye 

ettl. 

- Ne marka? bilirsin ki ben bu işin 
amatörüyüm. Dur bakayım. 

Ve elini uzatarak bir şişe çekti: 
- A ... de.di, bu Supra Kordon Ruj 1. 

Yeni bir marka. Daha da piyasada pek 
yok.. fevalade bir şampanya imiş. Pat
ris, bir tanesini açalım. Biraz neş'eleni
riz. Zaten, demin Rişarla pek hüzünlü 
şeylerden bahsediyorduk. İyi ki geldi • 
niz. Bize, neş'e, aydınlık ve .. şampanya 
get'rdiniz. Haydi, dostluğumuz şerefi

ne içelim. 

Dominik güldü ve: 
- Dostluğun, dedi, şampanyaya ihti. 

yacı var mı? 

- Yo .. Yo ... Eğer icap ederse, mü· 
saade etmeniz için bir al'heye yalvarılır 
gibi size de yalvarayım. 

Ve Antuan, elinde şişe, bir dizini ye. 
re koydu, yalvarır bir vaziyet aldı. Gül. 
mekte <levam eden genç kadın: 

- Peki, dedi, lakin buraya, otomo • 
bille bir tur yapalım diye gelmiştik. 

- Mı:ikemmel. Bir saniye müsaade 
edin. Bir kaç bardak alayım, gider, yıl • 
drzlar altında kadehlerimizi tokuşturu • 
ruz! 

(Devamı 'l'!ar) 
~~------~------~--------------------------~~-.,-----~------~------~~----.:~----~~~-~~----------------------------------

l 
115 - Şarlton ayaj;a kalkmı,tr. Hırs:ızm 

allığı kur§un, bt1yUk bl" tali eseri olarak, 
tabancasmm kapZMma fsabct elmlştl. Her 
k•. yakalanan adama bU;11k bir hayretle 
bakıyordu. Kara &ISlgcnin bu kıyafette bir 
adam olacağnır kimse tasavvur ctmemi§tl. 

Kibar hırsız - Siyah 

76 - Bu müddet zarfında, siyah elbisele 
rlne btlrtlnmtlş olan ad.ım, yazı oca.cımda 

hUmmalı bir faaliyette bulunuyordu. Kasavt 

l\çmı~ vo orada bulduğu bir C\Tıtk nazan 
diklml!nl c<:lbclmlşti. 

'ii - Alt ltallal<l salonua bir ses duyul 
du. Hıı!lyc: 

- Ayol ru BUlnckmiş! diye bağırdı. Ha 
plshaneden çıkalı do.ha birkaç gün oluyor! 

Haydut hiddetle cevap verdi: 
- Evet benim! Şu Kıırn gölgeyle başımı 

nğrıltımz. Anlamıyorum ki, bir saattir bana 

centilmen 

ne diye bu isimle hitap edi ·orsunuz? 
Şarlton hiddetle sözünü kesti: 
- Komedyaya lüzum yok! Bana yazmı 

o1du~nuz bu mel<lub:ı tanıdınız mı? Du dı> 

fa artık elimize geçtiniz ''e size şunu Hıtar 
odeyim ki, 11rtık yalan söylemcğe devam et 
meniz faydasızdır! 

78 - Ku\•vetu blr ses herkesi tttrcttL 
Bu ses kapıdan s-ellyordu. Açık duran kapı 
nrn1 ı!!'ından Kara gölgenin zart! vUcudu gö 
>1Ukilyordu. Snldıı bir ııe~le: 

- Yalan ııoylemlyor, dc4f. Siz sahıs tız~ti 
ne yanıldınız! 



./ 

3 
CD -ro .., 
c: 
N 
C1) 
~ -· 

de bı.. ıl:aınet,.,.ahı nasıl bulduklarını sa-
' 1 .. 'J 
.<a aı;arak v·. gülerek anlattılar. 

lieı şevi, hatta Kollin Koldeki yemek 
h k.;.rs·n· 
1 

• - •• .1• Karkana takılarak anlattı-
a .l !.:ın. o:a:1ları <likkı>.tle dinliyerek, 

0:1 .. .1.ı· o•ra!;) ül' d" .. d . . ,. " ~r g u ve ıçın en şöyle 
Cv J l~:.1: 

1 
- Zavallı çocuklar 1. Sırf bana kar .. 1 

o ın s•vgi " 
d

.
1 

• : ve "ladakatleri yüzünden ken 
ı erını her 

1 
. . 'b· §eyden mahrum ettiler Es-

1~16J1 ! 1 Yaşaınağa devam etselerdi bu 
.a a. mahru . 
'·a 1 rnıyete katlanmazladı. Bu 
~ car sevg· · 1

' muhabbet ve sadakati on
luı a nasıl Ö:.J.i 

1
. ,.

1
.k Yeccğim? 

n.ı a ·ın v k 
mişti. Vak·· u uundanberi iki saat geç-
lar bile. Ü ·•n nas;! geçt:ğini anlamadı
li ş:y varc~,a~kadaşın, anlatacağı bir hay 
kn•'. C 1. \e Jan onları büyük bir şd-

' - ın ıyerek .. . 
meJiği . . sozlerıni kesmek istc-

.ç.n o:ılar b" ~ .... 
miite:nad;ycn sö l" usvutun coşuyor ve 

J ın O 
, Y uyorludı. 

,,arın ..... 
1 

. 
. oz e·ın'' k" "k ve .terinin . ' ... en, uçu ser-

} a:ıs·nı .. 1 
Jerini anla.lı. B~ d guze Percte ver.dik-
)!; b' ··k a onlara bordu oldu-hu ırşuranılıp :r 
G nde. o bi:ıa . . e:-ct sırf bu para saye 

) a Yerle m' · D ha}•atını \•c · ş ıştı. emek ki, 
nışanl·s k 

bilv1sıta cnlJ ' ını urtarmasmı da 
ra medyuhdu 

Uç ahbab, şayanı ha · . . . 
le ge"·eıelik ed· yret bır lakayd ıy 

ıyorlardı B 
nasıl çıkacak!~ · u yeraltmdan 

'rını ve hatt " k 
mıyaca ki<' rı ıne .. 

1 
. a çı ıp çıka-

.. .. ..e esıne ger 
ıduşunmürorlardı b'l M ıncc, bunu 

d 
1 e. ademki J 

ı pnlarındaydı O . . an 
. cmır verince h 

b•rabe:- çıkıp gide~ ki cı· • ep -c er ı. 

Genç şef, hiçb' r şe .. 1 rab"r bunu d" .. .. y soy ememehle be 
- uşunuyordu. Erza'-1 .. 

~ . ,. "' goz-
-'"'1 ~eçıwı ve kendilerini seki7. .. . 
· d' b•t k gu:l ı;e· 

tın ıre ı ece kadar yiyecek b 1 
& .. k u uııdu· 
• unu gorere : 

- Fazla b'Je, <lcdi. Yarın, aksam bu· 
ndan gideceğiz. Cünkü koı·k · b ; .. ~ arım, u-
gun meydan iyice rnu!ıafaza edilecek. j 

rn 
N 
C1 
ro ..., 

3 
ro -ro ., 

r+ o 

... 
z 
o -

o 
M 

il 

"' • 1 ... 

Fazla u.r şey söy'.eıncdi. Diğerleıi de 

bir şey sormadılar. Mademki yarın gi
<leceklerini söylüyordu~ demek ki, öyle 

olacaktı. 

Oç arkadaş faal'yete geçerek yatakla 
rı ..__ yani kuru ot demetlerini - hazır

ladılar ve yemek için ateş yaktılar. B:ı 

müddet zarfında Jan da. mütemadiyen 

dolaşarak etrafı ihtimamla tetkik edi-
. yordu. Birçok defalar mertlivenin basa
maklarını çıktı ve kulağını döşeme ta
~ına dayayarak dinledi ve ~öyle düşün-

dü: 
_ Hiç bir şey duymuyorum. bunun 

sebebi var. Ateş henüz tamamile sön
memiştir. Yaklaşmağa korkuyorlar .. Fa 
kat bu ateş yarına kadar sönecek mi? .. 
Zanndiyorum ki evet. Neyse, bekliye
Jim. Acele etmek ihtiyacı yok ... Hem de 
hiç olmazsa, Peretin evi etrafında dola'? 
m3 mam iç:n bundan daha iyi bir mecbu 

riyet olmaz:. 

Bertiy hakkında hiçb!r endişesi yok
tu. Bu, Pardayana karşı olan sarsılm?7. 
itimadını gösteriyordu. Mademki şöval
ye, genç kızın muhafazasını deruhte et
mişti. demek ki korkulacak bir şey yok· 

tu. 
Mahzenin sağııu solunu araştırırken, 

köş~de parlayan küçük bir cisim p.ördü. 
Bunu yerden kaldırarak mmldandı: 

- Bu da ne? .. 
Bu, Kollitı Kol hatunun Bertiy'in 

çekmecesinden aldığı, Karkanın d·. on
dan a~ırdıktan sonra, düşürdüğü veya 

kaybettiği küçük kutuydu. 

Jan bunu açtı ve içindeki kağıdı aldı. 
Karkan ve Kollin Kol hatun bunu oku
yamamı~lardı. Çünkü İtalyanca yazılıy-

dı. Parchyanın oğlu bu J'sanı r.ıükenı
ıncle.ı biliyordu. Okumağa başladı. 

ı::u, Parfe Gulann Kollin Kolclen usll 
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- Monsenyör atlamkrııu b;rar1 b le 

terk~tme>-li Monmartr r,ıanas~ırından 

doğru evine <löndü. Ve buradan doğru 

Luvra gitti. Sers~ri yiğit Jan .. 
Leonora sözünü kesti· 
- Bilivorum Söylend.ğine bak·lırsa, 

c!iğcr adamlarla beraber kendis:ni de 
berhava etmiş. Bana söyliyecelderiniz 
bu kadar mı mö·yö? 

- Hayır, monsenyö:ün bir aydanbe- , 
ri boşun:ı ara:lığı genç kızı da tesadü

fen buldum. 

L~onoramn çehresinde, bir tek adale 
}Jile kıpırdamadı. M'lamaf'h darbe ağır
c:ı. Lüson peskoposu, kraliçenin maiyet 
rah'pl'ğine tayininden dolayı teşekküre 
geldigi zaman, genç kızın nereye kapa
tıldığmı, ona söylemişti. O da Mon

martr man'lstırına gitmiş ve başr:ıhıbe
·ri ~ürcrek, kraliçe namrrıa, genç kızın 
iyice muhafaza altmda bulundurı..lma
nnı tenbih etmişti. llarikuHidc b'ı tesa
clüf olmadan, genç kızın manastırdaki 

mevcudiyetinden hiç k ir.ısenin haberdar 

ob:nryacağına tam.!mi!e kani bulunu
yordu Ilı.mun için. Sen Jiilycnin verd:ği 

haber üzerine kinden fena hald: !anet 
rtti. Buna rağmen haricen gayet sak;n 
ı;;örüncrck, casusun gfülcri içine baktı 

ve: 
-- Ya. öyle mi? ,JC'di. /\nl, tın baka

yım! 

Ve Sen Jiilyen, evi na~ıl·gözetled'ğini 
\'C bir asilzadı-nin iki gene;; kızla beraber 
na5;I orava gircl'ğini ve gene k1zlilrdan 
1 irisine Bertiv diye h'tap cdild'ğini duy 

t:uğı::rn an!attı. 

Leonor::ı c!ıi•üniiyordıı. Genç kızın 

r:ıanastııı lfo nnsıl kurtulabildiğini anla

r.ıağa ca\ı~ıynrclu . 

- o:ğe: genç 'ttzın kim olduğuna bi
liyor musıımız. diye sorclu. 

- n:1m:yorum madıım. Çok genç ve 

güzel biı kızdır . Buna rağmen. üzerin

cle çok sade bir işçi elbisesi vardı .. Bü
tün bildiklerim J)um'.nn ibarettir. 

- Ya as 'lzadt'? 

- Onun ism:ni biliyorum. Pardayan. 
Elfü::ıi ~e·skin !.>ir ad:ım. Oralardan geç
mekte ol:ın Saettayla kavgaya tutı:~tu. 

Dö~i.i~tüler. Saetta kuvvetli, çok kuv
ve~li bir adamclır Madam, buna rağmen, 
lıu Pardayan, onu müddeti ömrümcie 
&ör:---:: .. 1' ::::n ~: r l:oL 1 : l:la silah melen 
t~cr: t e~· .. K ~!:ı:ı:ı ·a da ·::· k:ılb·~·r 
'1ir kuvvet var. Rak::.: · · · tüy gilJl 

havaya kaldırdı, onu yerde ezeccgım 

zannet:ni~ti:n. Halbuki ona acıdı ve Sa
etta pı:ş'nde şeyt::ın gö :niiş gi!Ji 1·- ~tı. 

Lconora cüşünce~i bir tavırla sordu: 

- r • rli.lelJoyu niçin yaptılar ııcaba? 

- Dilmiyo~um. madam. Çok uz:a!t-
t:ıydım ve neler konuştuklarını duy-
madı:n. 

- Bu asilzadenin ismi Pardayan ol
duğunu nered!n biliyorsunuz? 

- Çünkü,Saetta bu ism:, bütün kuv

\'etil~ bıığırm ştı . 

- Pekala.. r.lonsenyöre. aradı6ı 
ı;enç kızı bulduğu11uzu süyled'niz mi? 

- Ev~t mJdam, ona. genç kızın sı· 

gınmış o!dugu evi gör.terdim. 
Le~ı1or;ı hafif b1r sinirlen meyle: 
- Du aceleye ne lüzilm va:-dı? dedi. 

- Tetadi.lf eseri, madam. Monscnyö-
re rastladıktan sonra. b~ı evin önünden 
r:eçmişt k. S::ırih talimJt almadığım için. 
bunu söylemekte h:çbir mahzur görme-

dim. Fakat gene de tedbirli hareket et
tim. Monsenyör derhal eve girmek is

t:di. Evin sıkı b:r surette muhafaza 

cJ'ldiği hususunda kend'sini ikna ettim. 
Ha!IJuki bu y<ınlıştu. :nadam. Mösyö 

<lö Pardayanm cıkışından sonra, genç 

kızlar evde yalnız kalmı§lardı. Diğer 

s 
en . 
~ 
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r. r.n \ Y;\t :i~J ocı .u 
taraftan. kı.::ı bçır:na işini de üzerime 
aldır.ı v: iki cilnliil: mühlet i:;tedi:n. t2-
te böylece, madam, siz gene vaziyete 
hak::ıı bulunuyortunuz. 

Lconnr l.m izihatı dinlerken biraz r 
rahat etmişti. 

- Zeki bir hizmetkarsınız, dodi. Si· 
zin istil;ba! ve servetin:zi ben temin e· 
de·eğim mösyö Sen Jülyen. 

Ca:;us yerlere kadar eğildi. 
Leonora ba~ını eline dayamı~. derin 

derin dl! i;'lüyordu. Sen Jülyen, harc
l:dsi .. bir v;;ız:vcttc, onun er.ıirlerini bek 
liyo:-du. Gen; l:::dın nihnyct başını doğ
rult•u ve o:akin bir srsle: 

- işte y2pacağrnız işler. 
Dedi ve Plçak sesle bir çok talimat 

"·:-di. Bu. taknben bir çeyrek saat sür
dü ,.e bundan sonra Sen JU!yen odadan 
çrkt:. 

Sokaga tıkmadan evvel, etrafa şüphe
li hir nazar atfetti. Gayritl!bii hiçbir 
şey gormedi ve Trauu i~t:k.ımetine doğ 
ru yoilan.:lı. 

Konçini.ıin e\•İ karıwındıı bir meyha· 
ne vardı. Casus uzcıklaştıgı sırada bu 
m'!yhanenin kapısı açıldı ve Roktay, 
E; ncs ve Lonv<ıl, d~anyn çı::tı !ar. ~· c:ı 
dılerine sırtını çcvircre!~ uzı:l:laşan Sen 
Jülycn: ı;ördülcr ve Eyno:; hayretle scy
Jend:. 

- Bu da ne? Bu sa:ıtte ve bilha!!sa 
Konçinin!n bulunmadığı bir zamrnda, 
e\'inde ne işi v:u? 

- E~e:: m:::km Leonora bu kadar 
'irkin olmasaydı, dedi, Konçininin krala 

yaptığım, Sen JUlyenin de Konç:niye 
yaptığına zahip olurdum. 

Roktay da: 
- P.ıkikaten ömür olur, 
D!": ıl · e etti ve u,u birden kahka

bahrla g idiller, sonrn kolkala girerek 
muk .. bil istikamette uuklaıtılar. 

XVII 

Pardayan uzun adımlarla, darağacı

nın b:.ılundugu meyuana gayet çabuk 
geldi ve doğruca harabelere girdi. As
kerler ve köylü!er hala or.ıdaydılar. Ba· 
zılarr, insan par~alarıru anı or, diğerleri 
de facia yerini muhafaza ediyorlar::!'. 

T-:·; ::-·:. :·en ba.··3 bir §ey·, 
bahsedilmiyordu. Pardayan kulak kabar 

tır kabartmaz, o zaman.ı kadar bilmtdi
ği bir hakikati, yani. burasını, bizzat 
oğlunun berhava ettiğini öğrendi. Bü
tün vü::udile C!o~rı.:ldu ve gözlerinde bir 
kr:ı!cır.ı cl:h.ığu halde r-

- O zaman işler deği§ir ! .. Mademki, 
bur.:6ını kendisi berhava etti, demek ki 
elinde h:ırut vardı! .. Başına gelecekleri 
peşinen tahmin edip buraşını bir barut 

deposu halınc getirmc~ine imkan olma
. ğı için, silah ve ceph:ınçnin bulundu· 

ğu mağarayı keıfettiği anlaŞJlıycr .. Şu 
··alde sağ ve SBlimdir .. Bunu derhal öğ
rcn:nck Uizrm. ! 

Büyük bir nezaketle bir zabite yak-
1-:ytı. D:.ı. Sııett::nın ihbarı üzerı..,,. f"a
liyete geçen ve yüzba§ı gelinceye l:a
ıdar kumanclayı C::ruhte c~i§ ob.- za· 

b:tti. Zavallr cesur :<izba~ı içeriye · :. 
dığı zaman bıı zabit te b~zı erni:-ler \•er-

mek üzere, oradan uzakla~mak me:bu
rlyetindc kalmıştı. Haya.tını işte bu u· 
zak!:ışmlya medyundu. 

Pard:ıyan istediği izahatı almııl< iç'n, 
bundan daha iyi bir te:;:ıcüf bulam:ı.zdı. 

Zabit :ie nazi!:ine b:r surette, hüdiseyi, 
baçlangıçt:ı.n sonuna kadar, bütüı. !afsi· 
Iatile anlattı. 

ParC:ayan, bu abllr.:ra dı:rı;unluk ve
recek şc:yanı hay:ct m:ıc~r ... p d:n:c-rkcn 

cSzlcri :-.uyor ve şöyle dü§ünüyordu: 
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- Fakat! .. Anlaşılıyor ki, P<1nlaya. 
nın oğlu babasına cidden şeref veriyor ı 

Zabite hitap ederek sordu: 
- Nasıl oluyor da, bu kahram:ın deli

kanlılar, manastıra ait olan bu eski bi
na içinde silah ve cephane buluyorlar? 
Darağacı, zannediyorum ki, ct'phane de
posu değildir. 

- Biz de kendi kendimize ayni suali 
so:duk fakat hakikati bir tUrlü anlama
dık. Darağacı artık işe yaramıyordu. U
zun zamanıdanberi oraya kimse girme
mişti. Oraya barut taşınmıt olduğunu 
da kimse hatırlamıyor. Binaenaleyh, bü 
tün bu bırut ve silahların, biızat asiler 
tarafmdnn oraya yığıldığını farıetmek 
lizımdır. 

Par:iayan öğrenmek istedikler!ni öğ
renmittı. Zabite teıekklir etti ve lakayt 
bir tavırla oradan uzakla~tı. 

Yi~it Jan. binaya gireceklerin, ora
dan :;ağ çıkmıyacakl:ınnı yüzba§ıya söy 
]edikten sonra, geriye dön rck merdive 
nin üzerinde durdu. Sandığın kapağı 
b ılunduğu yerden kaldırıldığı için, tim
di ancak kafası yerin altından çıbyor
idu. Bu vazivette büyük bir soğuk kanlı
lıkla bekledi. 

Kapının, mtithiş darbr1er altında kı
nldığını görUnce derhal fitili yaktı. 
V c döşeme ta~ını işleten basamağın üze. 
rine :-tln:h. Büyük ve ağır dötcn:e ta~ 
rlcrhal kıpandr. 

Jan birkaç seri adım:ia koridoru ıeç· 
t• tnf'ltık valti olduğu zaman, atlattıiı 
-::ırk•dc-n dolayı kendis!nden fazla he· 

yccan duyan üç arkadaıınm arasında, 
mağarada bulunuyordu. 

Hemen yüz:ükoyun yere lcJ.pındılar 

ve hh" müı:ldet, bütün cesaretlerine rağ· 
men biraz sararmıg bir halde, öyle::e 
I.aldılar. Doirusunu söylemek icap e-

den:e bu birkaç saniye, onlara bi: hayli 
uzun geldi. Yerin hafüçe t'trediğini 

hissettiler. Bu kadar. O zaman ayağa 

kalktılar ve üç ahbab vahşi kahk<lhalarla 
gülmeğe ba~Jadılar. 

Eskargas adeta sevinçle bağırdı: 
- Bana öyle geliyor ki, herifler hala 

havadaki seyahatlerinden dönmediler. 
Karkan da atıldı: 

- Hiç merak etme, acelesi yok va· 
vaı yavaı aşağıya yağmağa ba~larlı:r. 

Grcngay ilave etti: 

- Şu lark~a ki, kilçük kırıntılar 1 :ı-
linde yere inecekler. 

Jan sert bir sesle emretti: 
- Suıun! 

Mütee11ir bir tavırla. yavaşça ilave 
etti: 

' - Fakat onlara haber vermiştim! .• 
Zavallı adamlar! .. Fakat benim b-.ında 

hiç bir k.,bahatim yok ki! .. Nihayet t~en 
di hayatımı müdafaa ettim. Bu gc;yet 
me§rU ve dürüst bir ıeydir. Bunu bıma 
Berti, ken!lisi c;öyiemiJti. 

Gayet yavaş söylenen bu sözleri du
yan üç arkadaş bayrt'tle b=riblrlerinin 
yüzüne baktılar. Hiçbir 1ey anlamıyor-

lardı. Bu §Cytan Jan onları mütemadi
yen böyle &arip dü§üncelerle §Aşırtıyor, 
hayrette bırakıyordu. 

Jan onların yüzündeki §aşkınlık ve 
endiıeyi cörerelı. canlarını sıktığı için 
müteessir oldu. Ve güler yilzle sordu: 

- Söyleyin bakayım, sizi burada tam 
vaktinde nasıl bul fam? Demek burnda 
Oturuyordunuz, öyle rr.i? .. Hem de ou 
vaziyette, ha? .• 

Jan aurlır gibi söyiüyordu. Fakat. 
onlar, srrf adet yerini bulsun diye böyle 
yaptığını anladdar, derhal bütün ıevin:: 
ve ne§elerini buldular ve ba§lanndan 
ge;cn maceralın ve lutfu ilahi aayes·n-
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RADY O 
lSTANBUL: 

JS,30 konferans: Türkiye Kızılay cemiye 
ti na'nına. doktor Salim Ahmet tarafından 
l9 konterans: Deniz ticaret mUdilrU MUfit 
Deniz tarafından (Denlzcllik ve kabotaj) 
l!l,30 spor musahabeleri: Eşrct Şefik tara.. 
!mdan 20 Sadi ve arkadaı:ııarı tarafındarı 
Türk ıuuslltisl ve halk onrkıları 20,SO Ömer 
Rtza tAra!ından arabca söylev 20,4:1 Safiye 
ve arkadaşları tarafından Türk muı;ikls! ve 
halk ;arkılrı, sat ayarı 21,111 orkestra 22, 15 
ajans ve borsa ııabertcrl ve e"tesı günlln 
progr:ımı 22,30 p!Akla sololar, opera ve op~-
rct parçıılıırı 23 son. 
\'1YAN.A: 

lR Hi .. cnçıerc muırtld, şarkılar, keman koıı-
. ... .,03 seri ır.ıo karışık yayın - • O mu!<lkl 21,30 

Amcrıımn ı;arkıları 21,50 eğfonceli hlkflyc. 
ler 23,15 muhtelif haberler 23,25 eğlenceıı 

ınusilıl. 

BERL1N: 

18,05 küçtlk konser 18,35 deniz sporu 19,05 
nefesli sazlar konı;eri 20,05 gUniln akislE>ri 
20,25 musiki 21,05 haberler 21 15 dans mu 
siki~! 23,0:J hav:ı, haberler, sp~r. 23,35 halk 
musık.IBI ve eğlenceli h:ıva'nr. 
PEŞTE: 

19,05 kt>man konaeri ın 35 ı· f ,., "· .on erans 
20•0" halk §&rkıları 2105 piyes 22,45 haber
ler 2~,10 çingene orltestrnn 2' O" k f .... ı ·ı, " on erancı, 
gramofon, haberler. 
BCKP.EŞ: 

ı 9 ,o5 gr:ımo!on, konferans 20,25 havalyPn 
konseri 21 konferans 21,15 oda musikl!'!l 21,50 
akşam l<onserl 22,35 ha,·a, lıabcrler 22.'W 
konser 23,50 son haberler. 
BELGRAD: 

IS,35 muhtrıır şarkılar, halk qarkıları 
19,25 gramofon 19,35 konser 20,35. ulusal 
yayın 20,55 halk şarkıları 21,25 haberler, 
mizah 22,35 dans muslklsl 23,05 haberler 
gramofon. 
LONDRA: 

S i NEMALAR 

HEYot,LU 
SARAY 
TtJUK 
l\IEL!:K 
lPER 

SAKAK VA 
VILl>lZ 
sU&I F.ff 

ALK A /.AH 
r AN 

1'1K 
ŞARK 

-\SKi 

ı Programmr bildlrmemlşt!r 
ı Saadet. Palyaço 
ı Bildirmemiştir . 
ı OldUren zehir. Lorel Har

dl çocuk hınıızlan 

Bildirmemiştir . 
Nil şarkısı. Mikimavz 

ı ı-arasbulba. Kırmızı deri· 
ıııer çetesi 

ı Yeni Hatay. ~efiller. 

ı Nil şarkısı 
ı Blldlrmeıştmlr. 

ı Bildlrmclştmlr. 

ı Altın arayan kızlar. Hin 
dlstan kahramanları. 

ı Parmak izi. Ç-01 serserilPr SA. 'l'A1' 
(f;ııld "tory•J 
l.M'EU Cinayet cezası, Golenı 

Deli kral, 

lSTANBUL 
fl'ER <\. 1'1 ı Roma ateşler içinde. Lore 

Hardl der tsiz arkadaşlar 
tttU.LI ı BiltlJrmcmiştir . 
' ZAK ı Kallent. Fantoma 
Hll. \I ı ötüm §Uaı. Şob~rtin aşkı 
J\ l,tı:MUAH ı Renkli peçe. Tangolita 

HALK ı Damgalı haydutlar. A.ııtak 
l Eııl\I Kemal bey) ya ve İskenderun 

tayyare 
Ş.\F \1( ı - Çardaş Fürı;tin 

Narlı ltR pı 2 - Mlkl Maus 

KADll<OY 
ı ölllm perisi. 

O S KlJI.JAP 
UA LJC ı Dilcdlğlınlz gibi yaşarız 

BAKIR KOY 
MU: rrv \Ol a BlldJrmeınlştlr . 

KARAGÜMROK · 
: Sarışın karmcn. 

havadisi 
ı9.o5 facia 20,05 haberler, hava 20,35 k:ı- \ Y 

~ık yayın 21,05 org konseri 21,45 hartalar 
hafta:ıı 2!,05 as!tcrl bando 23,05 hava, ha. TiYATROLAR: 

Dilnya 

herler, spor 23,30 orkcsetra konseri 24.,35 
karışı'c yayın 24,1.'5 gramofon. 
PAR1'3 (P. T. 1'.): 

18 o~ orkestra konseri 19,05 org konser. 
vl lo:ıesel konseri l!l,50 konuşma, spor, 
haberler, gramofon 21,:l5 piyes 23,50 ı;ramo. 
!on 
ROMA: 

a.ıın ı. ....... r ıa,nıı l<arı~u'k ynym 21, 15 

karı,ılt ınus!lcl :.!2,05 piyes 24,55 dans musf. 
ldsl. 

Nöhel~i E<•zaneler 
Bu akşam §ehrtn muhtelit semtlerlnı1P 

nöbetçi o:an ec:tahaneter şunlardır: 
İstanbul cfhetınc1ekllcr: 

Emlnönilr:dc ( A MI 
(Havcfarl KilçUk · nasyanı. Beyazıttal 
Eyllp. te cicııkmet P:llarda (Hikmet Cemil), 

Atlamaz) ş h · c=-:ıızmt Sndık) }{ • e remlnın~e 
' aragUmrUkte rsıı:ıd l ~ • 

matyn<la IF.rotllosı, Şehzııdeba d · t'- ~1° vcrslte) Aksaray<Ja z· . şm 9 ( n 
(Vltnıtı, Alemdarda ~ ıya Nuri), FenPrrle 
köyde r Hlll'ıl). Sım Rasim). Bakır 

Beyoğlu e!hctlnclekilcr· 
tstıkllU caddcsinde _· 

_4ında (ltlmntl, Cnıa.tn~Kanzuk), BoFlanba 
sinde (İımr.t), Tak a Mahmudiye cadd~ 
ilde Kurtuluş CBdd ıılnıdc r~ızamettını. Şicı. 

rıılndc iN' d t) e p:ı~ad& (Vasıf), lia 1 • cc e , n.Rsım_ 
----~Yde (Barbutı, Beşik-

turnesinden dönPn 
HALK OPEH.ETİ 

Yaz temsillerine bu 
baltadan itibaren KL 
cltltöyde _ Beyleryinde -
Snrıyerde • Bebekle _ 

skUdarda. - Adada 
başlayacaktır 

ilk temsll _ Eski Ha.. 
.n ı n !!;sk i ras Operet 3 Perde 

BAKKAL VE TÜTÜNCÜ DOKKANI 
BAKKAL VE TÜTÜNCÜ DÜKKANI 

Beyoğlu Parmakkapı Mis sokağnıda 
18/ 1 numaralı "Cim,. apartıman altın 
da tütüncü dilkkfını eşyası ve malları 
ile beraber satılıktır. Mobilyesi yeni 

\'e muntazamdır. 
Malumat almak isth·rnler sabah 8 

den 12 ye ve öğ!eden sonra 14 den 18 
kadar arnı ad"e~c müracaat ~melcri. . 

tnşta (Nail Ha'lt), ~de (Asaf). 
ÜskUuar. Kadıl<öy ve Adalardnkller: 
üsküd:ırda (SclimlyeJ, Kadıkoyde Ycldc

ğirmrnindc (ÜçıC'r). BUyükadnda <Halk l 
Hcybc'lde rTann!j)· 

M. M. Veka letinden: 
1485 sayılı kanun .. . ·1 k 'k · . .. a gore savaş akatla ·ı 1 't öksü:z:lerınc ven ece ı ramıyc 

lerın tevzııne başla .. :. rı e şe ıı . . . 
• 1 . tnak uezre havalelerı Ziraat Bankasınca ıkramıye tevzı ko-

mısyon arı eınrıne g·· d . ·· 191 say 1ı 
t f . k on er.imek üzeredir Toplanan paraya gore ı 
e sır ararına nazara · da harb ma 

ı·ı-- h .. k .. d k . n harb malulü 2591 sayılı kanuna nazaran • 
li u u mun e as erı trı 1 • I . h · f öi:sUzlerine dÜ"Cll 

hisseler aşağıda göst . a u olanların derecelerine ve bır şe 1 n • "-' 
Ctılmiştir. (93) (3831) 

Derece 
Subay Erat 

1 L . K. L. !{. 

2 
206 50 103 25 

' 3 
185 85 82 60 

4 144 55 61 95 

5 123 90 41 30 

6 103 25 20 65 

82 60 20 65 

19 37 Blr şehidin öksüzlerine 

Nafia V Bina işleri uaoı 
. ekaletinden: 

ı - Eksıltmeye konulan . • . l 1 rifer tesisatı, su deposu ış: Ankarar;a Mülki ve mektebi sıhhı tesı:>.'lt · .rn °· 
ve ç • ı· ·r bed r· a JS:!S.22 liradır. aı:naşn hane in§aatı \'C tamiratıdır. \CŞl e ı. 

2 - Eksiltme 5.7.937 p. _ . 
·i eksiltme komisyonu od azartesi günü saat 15 de Nafıa Vckaletı Yapı lşle. 

3 - Eksiltme şartntı ..... ası~da kapalı zarf usuliyle yapıJacaktır.b _, 1 k 

b·ı· . l . .....uesı ve bun .. k 171 kuruş cue mu a. 
ı ındc yapı ış erı unıuın .. ... a ınutef erri evra 

ı:nuaurlüı".. r:t 
4 - Eksiltmeye glreb ihn .. t:o Un en alınabılir. uvakk:ıt 

t~=nir.::.t ...-~:-=e51 vo r-:r:ıt1:4 Ve;. ıçı~ taliplerin 2612 lira 12 kuruşl.uk m ' 
ri 15000 lira değerinde kal e:.aletınden alınmıs müteahhitlik vesıkası Vf ~~a.. 
ğuna dair vesika g0sternıe~:~~r ve Sıhhi tesisatı iyi bir şekilde ;apmı~ .;. u: 
maddede yazılı saatten bir 1 avrndrr. lsteklilerın teldif mektu~~ arır. ı ık.ıbncı 

. . . saat C'VV r p • Rcislıg.ne ma uz 
mukabılınde vcrmcsı mUkt . e ır~ kadar Komısyon .1 azıdu-. P o1;,tada olacak gC'cikmclcr kabul edı.rncz. 

{1571) (3440) 

t1AtSt..K - :.O.k~am postası 

Çocuk haftası 
Hediye kazananların 
adlarını yazıyoruz 
Bu haftaki bilmecemb:in halli : (Ho

roz yumurtlamaz) dı. 

BiR KRiSTAL KONSOL SAATi 
KAZANAN 

Birinci : Behire Gazi Osman paşa or _ 
ta mektebi talebesinden. 

si. 

LOSYON KAZANAN 
İkinci : 1ştar Boyher, Yüceülkü lise • 

lKt Ş1ŞE ESANS KAZANAN 
Üçüncü: Sacide Süheyla, Aksaray 

Horhor Hacrhalit sokak 4. 
BİRER İPEKLi TvtENDIL 

KAZANANLAR 
1 - Haluk, Kuzguncuk Tufan so • 

kak: 2 - Muzaffer KemalT:.irküç E
dirne; 3 - Kenan Özdöl, Fatih Orta o. 
kul; 4 - Kadri Özöner Şehremini: 5 -
Rıza Tevfik Ankara fenni gözlükçü, 6 
- Binnaz, Fındıklı Setüstü; 7 - Selim 
Çetinoğlu, Fenerli sokak: 8 - Gül Çığ, 
9 - Niyazi: Aşıklar meydanı; - 10 
Saadet Karagümriik ilk okul No. 12 

BiRER ŞEKE LEME 
KAZANANiar 

11 - Semih Batu, İstanbul Kutucu • 
lar; 12 - Hikmet Sandıkçı, Gelenbevi 
orta okul; 13 - Şake A rnavutköy: 14 
- İclal, Erenköy kız lisesi; 15 - Şükri
ye, posta memuru Hıfzı kızı, 16 - Gü.. 
zinTarı, Tepeba~ı; 17 - Şakir Arikte -
kin, erkek lisesi; 18 - Sait Varol, Bo • 
yacı köy; 19 - Rüstem Özalp, Çağaloğ
luyukuşu; 20 - İsa, vatman 721; 21 -
Sirpohi Asayan Ermeni okulu; 22 -
Ziya. Denizyollarında kamarot : 23 -
Nur han, Beyoğlu 29 uncu ilkokul: 24-
M. K. G. 775 erkek lisesi; 25 - Vecihi 
Beyoğlu - M. Dasoğlu , Kumkapı -
Muzaffrer İstanbul 3 üncü okul - E
rol Aksoy, Kadıköy - Suzan Bari, Bey 
oğlu 29 uncu okul - Serap Fatrna, Bey
oğlu 35 inci ilk okul - v:indüz T anel, 
Lüleburğaz - Asuman Nedim Aksu. 

DEFTER KAZANANLAR 
25 - Ahmet Taştepe, Gelenbevi orta 

okul; 26 - Hacer Nişanca Kumkapı; 

27 - Evalatin, Beyoğlu Kumbaracı; 

27 - İhya Kartal Sivas Kitapçızadeler; 
29 - Emine Tunçkale, Balat Molla Af . 
ki; 30 - T urgut Hadımköy; 31 -Ya
şar Şöylü, Kabataş lisesi; 32 - N evzat 
ençay, Eyüp Ortaokul ; 33 - Meh me 
Ayvansaray Tokludede; 34 - Sabri A. 
kı, KabataJ erke klisesi; 35 - Orhan 
Günenç Kumkapı orta okul; 36 - Şük

ran Beşiktaş Orta bahçe; 3 7 - Muazzez 
ülen Davutpaşa tramvay caddesi: 38 -
Burhan Kazaca, Edirnekapı Neslişah; 

39 - Aytel Osen, Bağlarbaşı; 40 -
Perihan Altınel, Eyüp orta mektep, 41 
- S. Oser 199 K. C. S.; 42 - N am (k 
ilgar Kasrmpaia orta okul; 43 - Erdo. 
ğan Kasımpaşa Aşıklarmeydanı; 44-
Süleyman. Kabataş lisesi; 45 - Adnan 
Akador, Bahçekapı b::rber: 46 - K emal 
Dilkolçay, Kadıköy ilk okul; 47 - Nu<li 
Gelenbevi orta okul; 48 - Nezihe, Ça
pa öğretmen okulu; 49 - Saadet Ka.. 
ragümrük ilk okul: 50 - Halime, Edir
nekapı O:.ilgeçmcz mahallesi. 

BİRER KALEM TRA~ 
KAZANANLAR 

76 - İsmail Pertevniyal lisesi; 77 
- Muzaffer Onerkol Bahçekapı Taşhan 
yanında; 78 - Mükerrem Sirkeci, De. 

mirkapı; 79 - Lutfi Çetin Saraç Uzun 
çarşıbası; 80 - Mediha Sevincan, Sa -
matya Yalıl>oyu: 81 - M. Ali Sev; 82 
-Vedia Sev, Samatya; 83 - Cahit oı. I 
çay Pertevniyal lisc3i; 84 - 3 - A O. 

S. : 85 - F~tm~ Mu~addes Şehrem!ni: 1 
86 - Hayrunnısa Dılkolçay, Kadıköy: 

(Devamı var) 

:: :::::: :::: :::::::: ::ı: :::::=::::::::::::: ::::::::::: .. .. 
H H BE R'in U .. .. .. .. .. . .. 
g $eU~~ır ~i .. - . .. .. 
g ~ t'dl ~@ li")) ~ ;; •. lF' •• 
•• ıı• .. 4 .. .. ... . 
:: ~ l:Z;a :: .. .. .. .. .. .. 
:: Bu Jrnpon'arı 30 gün nc}redecc :: 
g ~ız. Onları lıerglın kesip salda11 g 
:: nLZ. 30 tanesini bir sert halin c b!• :: .. .. 
:: riktlrlı> ldaremıze getirenlere bir ii 
:: numara vereceğiz. Sonro ulusal cko ii .. .. 
•• noml ve artt rma kurumunun tstaıı .. ~ q H bul şubesi tarafından tayin :ılunao ft 

ltl 
• 

1 Emniyet Sandığı lllnları 1 
Emlak ahctlarına sekiz 

taks·tıe satış 
SEMTİ ClNSl Muhammen kıymeti 

Kasımpaşa Tn.htakadı mahallesi Tahta~ 
kadı sokak eski 24 yeni 22-2·1 No: lu 
bir katta. 
Çarşıyıkcbir Feracccilerde yeni 19 No: 

lu. 
Kartal Meydan sokağında eski 21, 
251.90 No: 
Üsküdar Sclmanağa Şehcamii s okafr.n_ 
da eski 15 yeni 1i No: lu. 
Çarş1yıkebirde Kazaz'ar orta sokak •'S. 
ki ve yeni 37, 39 No: lu 
Üsküdarda Ihsaniyc mahallesinde SııL 
taniyt yeni Mustafnpaş:ı sokak eski 26 
mü. Yeni 19/1 No: h 
Hatapkapısı Ahıçelebi mahallesi Zin
dankapısı sokak eski 306 yeni 3i0 No: 
lu. 
Aksı.ray Ağayokmm eski Yakupağn 
mahallesi eski Valdccamii yeni Valdr. 

İki odalı ahF,ap bir evin lamamı 250 

İki katta üç oda ahı:;ap bir ev 
İki katla D odalı iki b3lüklü 
bahçeli bir n.hşap ev. 

Kargir bir dükkan 

İki odalı bir ev. 

üç katta kargir iki odnlı bir 
dükkan 

500 

..:;50 

25:> 

150 

300 

80Cı 

çeşmesi soknk eski 12, 12 1, 12 2 yeni İki katlı biri dört diğeri lieş o. 
132. 134 No: lı. do.h elektriği havi kiı.rgir iki ev 1200 
Ercnköy, Merdivenköyünde yeni Baha- Biri iki katta altı odalı Ahşap 
riye soklk eski 5, 7, 5 müekrrer ve yeni ve diğeri kfırgir beş oda ve balı. 
42, 42 1 ve 42 2 numaralı. çeli iVi ev. 800 

1 - Arttırma 9 Temmuz 1937 tarihine düşen Cuma günü saat on üçten on 
be~e kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin üzerinde kalacak. 

tır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 10 nu nispetinde 
pey akçesi yatırmak lazımdır. • 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalam sekiz senede sekiz müsavi 
taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 

ipotekli kalır. (3480) 

Otobüs sahlplerlne 
Otobüs talimatnamesi mucibince camların dağılmaz cinsten olması şarttır. 

Memlekette bu cins cam tedariki imkan dahiline girmiş olduğundan bilümum 
otobüslerin birinci teşrin 1937 tarihine kadar camlarını dağılmaz şekline sok-
maları lazungeleceği ehemmiyetle ilan olunur . (3836) 

- Her akşam -
Bayan 

HAMiVET 
PANORAMA - Bahç .sinde_ 

~A.Z IL 
CIL ILACI • 

Dcp s ınıın 

YOKAP 
ı"enni Fıtık bağ. 

ıarı, tıbbi I\or. 
salar, lastik !;O. 

raplar ve tuva
let Korsal arı 
toptan ve pera
ken-:ie Satış. 
Beyoğlu Tol\at_ 
liynn oteli kar. 
şı:.ında Ş a r k 

Merkez Eczal 
üst kutınJa. Tel. 41 i5.8 

Beyoğlu sulh üçüncü hukuk hakimli· 
ğinden: 

Rabia vekili avukat Muammer Salih 
tarafından açılan izalei şuyu dav:ısr ne 
ticesinde: Fatma, Münevver,Muhiddin 
Necati, Müşerrefin müştereken mut asar. 
rif oldukları Cihangir Kazancı başı ma· 
hallesi sağır oğlu sokakında eski 8 mü 
kerre yeni 12, 12-1 kapı numaralı bod· 
rum dükkanı müştemil ve 27 50 lira 
muhammen kiymetli kargir hane ile Ga 
latada A rapcami mahallesinde kalafat 
yeri caddesinde eski ve ytni 59 numara 
lı ve 100 lira muhammen kiymetli arsa 
nın tamamlarının şuyuunun izalesi için 
ayrı ayn açık arttırmaya konulduğun 
dan 5-8- 937 perşembe günü saat 15 
den 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahke 
mesi başkatipliğince müzayede ile satı 

lacaktır. 

Arttırma be~ieli muhammen bedelin 
yüzde yetmiş beşini bulursa o gün ihalt 
edilecektir. Bulmadığı taktirde !Sinci 
güne gelen 20-8-937 cuma günü sa 
at 15den 16ya kadar icra olunacak vt 
en çok arttırana ihale cdilecektiı'. 

1 - Hane ve arsanın evsafı tnahke 
me başkatibi nez.dindeki 937-.'?2 nu· 
maralı dosyada yazılı olduğundan anla 

mak istiyenler ora.da okuyabilirler. 
2 - ihaleye kadar birikmiş mal:ye. 

Belediye vergileri Vakıf icaresi, 20 se 
nelik evkaf taviz bedeli ve dellaliye 

müşteriye aittir. 
3 -Arttırmaya girmek istiyenler mu 

hamen bedelin yüzde yedi buçuğu nis 
betinde teminat akçesi veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu getirme 

!eri şarttır. 
4 - Arttırma bedeli ihaleden itiba 

ren 7 gün içerisinde mahkeme kasasına 
yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale bozu 
lacak farkıfiyat, zarar ve ziyan faiz bila 
hükfim kendisinden alınacaktır. 

5 - 2004 num:ıralı icra ve mas ka· 
nununun 126ıncr maddesine tevfikan 
gayrimenkul üzerindeki ipotek sahibi 
alacaklarla diğer alkadarlar gayri 
mcnkulun üzerindeki haklarım hususile 
faız ve masarife dair olan iddialarını 
ispat için ilan gilll'·inden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsb·telerile satıı 
memuruna müracaat etmelidir. Aksi 
takdirde hakları tapu kütüğü ile sabit 
olmiyanlar satış parasının paylaşmasın 
dan hariç kalırlar. 

:: cntr bir günde bu numarala" arasın :: 
:: ela kura çekilecektir. J-Iedlycleri :i 
:: ccman 1500 kilo ~ck.-rdlr. 55 .. .. 
::::::::::::::::::::::::::::::.::~:::::::::::::::::::::ı 

1 BALLY 

1 
Ayakkabılarının 

ı Yazlık son modelleri gelmişti 
1 Paçika kis Beyoğlu 

6 - Şartname mahkeme d ivanhane 

sinde herkesizı görebi'leccği yere asıl· 

mıştır. Fazla malumat almalC istiyen 
lerin 937-22 sayısı ile başkatibliğe mü 

racaatları ilan olunur. (1499 Y~ P,l 
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BEYKOZ 
HAFTASI 

1 Temmuz 1937 den 

itibaren 

• 

HABER - Akşam postası 

-

YERLi MALLAR 
PAZARLARI 

ADEM i i K Ti DAR~-• 

1 TEM.MUZ - 1937 ... 
1 

Baş ve Diş 
ağrlları 

-
Grip, Yaz nezlesi, 

Romatizma 
ve kadınların 
sancılarını 

derhal geçirir 

iz de tecrübe 
ediniz 

t ilk ve 12 ilk ambalAJ- ı 
larını her eczaneden 

arayınız 

Her akşanı 
Memleketln en yüksek sanatklrlarlle blrllkte 

• 
1 

SiM Belediye 
bahçesinde 

Milli oyunlar ve 

---A-k•ır•o-b•ai::e~n :n4~~•a•ır•a•O•a•ır---' 
HER AKŞAM--• .. 

MA da: 
Bahçemizde mahdut gecelerde teganni etmekte olan memleketin 
hakikaten en yüksek sanatkan 

• 
Saym hallmnızın talebine binaen bugünden itibaren her akpm 

arkadatlariyle birlikte seansla rmı yapacaktır. 

--- KUçUk çocukları eAlendlrme§e ve ilk adım

Alameti 
farika 

larını ko?ayca öğretmeAe mahsus sahncaktlr. 

A. Ki Fi 
ISTANBUL 

Beyoğlu, Istiklll caddesi Kallavi ( eski Glavany ) 
sokağın köşesinde 

TELEFON : 41429 
Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz. 

·- Tabletler• • Her eczanede arayınız. • Posta kutusu 1255 Hormobln J 

-
• ................ _ Nefis ve leziz makama yemek isterseniz? mm:::ı:-.::::ı:=::i ::·············· ...... .. -----------"-----------:------- i

1
J!= Her Yerde li 

rn rklye Cumhuriyet Merkez Bankası a::.·· H:ı 
İtalyan usulü 11.fi innikten yapılan • 

26/611937 vaz.iyeti ==--il Y . Z 1 
"--• A K T ı F Lira p A S 1 F' 1 lira ; MARKA GLUTEN MAKARNASINI JSTj::YINIZ P. 

L.29.600.409.98 Serma1e • • • • • • 15.000.000- ! Başlıca bakkaliye mağazalannda sntılı r. !! Altı.D IS&tl kUoeram 21 Oi-1242 
Banknot. 
Ufaklık. n 15.745.211.- thtıyaı akpesJ: 9 Fabrikası: Galata Ne catibey caddesi No. 167 i! 

,. .föt>.936.2.il 46.302.557.23 ~~.,;;: ~ov~aJA~e. .' '. • .' • !:~~~:~~N? 6.621.ıso.ıo L ... ~~~~~;,.1'.;:~!.?,~~--~~:-~.!~~!!.!..~~~~~4!,4:!..,=ı:!l 
L. 1.821.673.71 1 821.673.71 .............................. • .................. - • ._. .... __.... ...... -.......... • 

TedavWcıeki BanknoUat: 

Ua.b.lldck.l Mu.lı.ablr ler : 

Türk Uram : 
Darlttekl muJıııblrler: 

Altm atı kllograı G.05U'74 
Altma tahril! kabil ııerbeet 

dövizler. 

7. J 09.521.60 Deruhte edilen evrakı nakUye "LJ58.748.563-

Diğer dövizler ve borçlu 

klirlnı; bakiyeleri • . • • 

Bazlne taııvWerl: 

45.530.17 

40.952.332.07 48.107.383.84 

Deruhte edilen c•rakı cakUye ıı 

karşılığı. fL 158.748.563-

delerine tevtll:an Hazine tara-
Kanunuu e vcı 8 LDd m&(l. ~ 

tmdan vaki tedtyat ,. 13.496.827- 14..5.251.736-
&aecla& dttdu11 

Hazine tıonolan 
l'lcar1 ııenetler 

. 
L. 4.C00.000.-
,. 31.870.650.01 35.870.650.01 

Esham ve TabvUAt cUTdanı : 

i Denıbta edllen eYrakı nıı.k. 

ıl lt1yen!n ka~ığı eabam •eıl.37.416.H9.98 
f tabvUl'ıt lt1bar1 kıymetlt' 

Sert>ut uham •e tahvtll\t L. 3.761.517.4 41.177.997.47 
Yrut!dar : 

m ve dCYlz Qzertae 
vflAt Uzertne 

L. t:6.626.45 
L. 7.868.513.0ti 7.935.139.51 

Kanunun e vo 8 tııcı maddı> 

lerhıe teTfikan hazlne taro.tm. 
dan nk1 tediy&t. 

Deruhte eı!ilen evrakı naktJyeo 

L. 13.496.827-

baklyeat. L 145.251.736-
Karşıtıgı tamamen &!tm oıar&k 

tedavtlle lllı:•eten vazecıUen L. 19.000.000-
Reeskont mukabW Ul•eten ted., ... 9.ClC0.000- 173.251.736. -
'f&Zed. 

Tttrk Uraaı MeYdutJ 
Oövta raaııhUdab: 

Diğer dövizler •e alacaklı 

13.294.019.41 

• )., •w Altına tahvili kabil dövizler t 533 -:ı3 

kllrtn1: bakiyeleri • • • .28.t-'.93.00S.86 28.895.500.19 
Alnbt.eW t 1 t ı ı 106.831.539.93 

1 

4.500.000-
12.92H.837 .8 

343.89.' .97a.fö l"tUn 

&Moııto na11cıı )1DO• tı ı..a - Alt.ıs tızerfııu aY&lll yüzde t ı-.ı 

• • 
Boğaziçinin Sayın Halkına Yeni 

ve Fevkalade kolaylık 
- Şimdiye kadar fevkalade tenzilatlı bir aylık ve iki aylık abon

man kartlann mücerret 11.yın halka daha ziyade sühuleti te· 
min maksadiyle bu kere yalnız bir aylık olmak üzere tertip ve 
satılmasına karar verilmi§tir. 

2 - Bu bir aylık kartlar dahi eaki iki aylıklar gibi Rumelihisan ve 
Vaniköyüne kadar iskelelerde yüzde 25, Erimgan, latinye ve 
Çubukluya kadar yüzde 30, Kavaklara kadar yüzde 35 ve bu 
son mıntaka kı, aylan tenzilat niabeti yüzde 40 br. 

3 - Bu kartları hamil olanlar ayni aünde mükerrer gidip gelme 1 
hakkını haizdir. 

4 - ltbu kartlar pazar günleri mm taka ve lasun farkı ararulmak. 
aızm tirketin bütün iakeleleri arasında muteber olacaktır. İt· 
bu bir aylık kartlar 11 temmuz 1937 aabahmdan itibo.ren meri 
olacağından arzu buyuranların 3 temmuz 937 tarihinden bat· 
lıy~rak Köprüde Enapektörlük dairesine veya idarei merkc· 
ziye kontrol müdiriyetine müracaatle kartlarını tedarik ebne· 
leri ilan olunur. 


