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Biade cuulak - Kendi 
kendimize ca~ 
Son haberler - lc:ma1e,_at.&. 
Memlekette TAN - ....
tiltldleri. 
OSdil. 
Ekonomi - Alkerlilr. 
Atadlrldin Flol')'a pllJmcla 
ctiakii sedntilerinlenlee a
lımmt retimler • 
Avcılık. biklnleri - Bric 
_ Smpneler, "ıeameter. 
A7&JdrablC1lar " terlikciler· 
le beraber. 
Diin:pa bldiseleri bqmmda 
pnteler. 
Çocuklar için 7Udar - 0-
Jı:ucluJı:lanmız, daydaldarmm. 
Kadm ve Moda. 

Romanya ile 
Tecimimiz 

[HUSUSi MUHABlRlMlZ 
BlLDlRlYOR] 

Ankara,27 

Büyük Önder ATATÜRK Dün 
Şehrimizi Şere§lendirdiler 

Ulu .. , clln Flor,a
clakl b-..ınclırtık 91· 
ııımalannı ela tetkik 

buı~rclular 

Büiden olduğu gibi bugiln de, dev· 
!etleri uğraştıran devamlı aiyual ıö· 
rtttüler kadar; yeşil çubah masalar 
eon yıllarda devletler arumda ekono
mik bir çok carii§lere yer olmakta· 
dır. Kendimizden pay biçelim: inci· 
lialerle bir ticaret anlaımaımıa varalı 
Cok ıeçmedt İspanya ile ıarii§Wer 
ylribnedi, kesildi. OnUmilzdeki gUn· 
lerde Pranaa ve Yunanistanla deiet· ' 
ler bqlayacak. Ve nihayet Roman~ 
ile Ankarada baıJımıt bulunan ıaru
ıüler aiiriiklenip duruyor ... 

Dit tecim politikamızın temeli bel· 
Uttir: mal'"'m alanın malım alacap. 
Ve bu espri ile meydana konan 17 
1iuiran 1933 tarihli Türkiye • Ro
IMllya tecim anJıpn1111, üzilnle a6yle
aek IAmndır ki; yertilmekte bizi ~ot
naıt edecek aoaıuçlar vermit delildir- . 

TOddye Be kcıquJan aıumdaJd 
delil ckirumu. bafka meml4etJilriD 
~e olan npterile ~. 
fili dışnomallik gase çarpar. Oyhımu 

pldfuHilı+iiY. Btıllllı&O eebebi. bu mem sa.~:.-=~ • .._ 
1iunma iye bı•• tg il'{•••· ., re smmetmek iP ... ,.... g&'lnek 
oldr. Tmnteralne, bir~ yıl Bnceye 
kadar yok ve jmktnm •Jllan Bal • 
ba paktının temeli cibi. bu memle
ketlerle ekonomik uılJar " deiifler 
için de gayet kuvvetli bir temel var-

clır'İ'erldye • •omanya durumu bu ba-
1ıı11•n :6mek diye ortaya ~ 
ı..tar &ıemlidlr. Nice Orilnlerimb 
vardır ki Romanyada yoktur, ve Ro
manp bunları c:1ıprdan almak sora
lı altnidadır. Maden ldSmlril. tue ~ 
tuslu ba1ik. n,.tin ·ve seytinyaiJ. tl
ttbl, Jnmı ve ,.. meyva ve bu arada 
portab1 ım.on. geldtde1ııab UzUm. •• 

&ibi-... ıelince, ,.ııus petrol ve ben· 
sincfea Romanp bq6nldl ekonomik 
Jruraimlmsda lamretli bir tamamlayı
cı rolü oynayabllmektedir. Bu böyle 
iken bugünkü durumaa hiç te bu yol· 
da bir 1elişim c&termedilini gar • 
melde acı duyuyonu:. K~da .-----------. 
bir taraftan Balkan paktına cirmif bu 
hman her memleketten fazla olarak 
w.te popWer olan Titilleakomuı doat 
ve animli sesi, diler taraftan da ~o
manya De it yapan tecimenlerimizin 
~ pnbyor... dan ild" 

Ba doet memleketle bun 
eene evvel yapılan tecim anlaflDUI• 
nm temeli, iki tarafın birbirine özeür 
4a.is vermesi iken, Romanya &nce 
tarihlerini yükseltti.. Sonra da bizden 
alabileceği tilti1n. k6milr gibi bir ta • 
lam mallan amırlar qın yerlerden •· 
ra,.nk piyuanma mtml sevi~ ol 
da. • ise onlardan alabileceğimiz 
Jaer pji almakta denm ettik. Tecim 
dencemls aleybimise olarak yuvmrlak 
beu.p bir buçuk milyon lira bir açık 
verdi. tı bununla da kalmadı. Roman 
~ T&rk azgilr cfıitlerine dam ver· 
IDek yllkenini çencele asarak kendi 
•tıflanndan çok qap olan TOrk çı• --tlannm tutarım da bloke tutmıya 
lıetladı Nihayet bjr hafta kadar evvel 
B1Jmtten tedmcnlerimbe ıu OsUnlU 
Hl yilbeldl: 

- Kapaık parama kUrtarmak isti· 
yoraaım, konulan yeni uaullere uya • 
rak • ,.m alaca~ ytizde elli altı· 
amclall nsgeçerek • piyaadan dGvis 
aJarai çıkamm f 

Bal1lll anlamı Jmaca ıudur: Ro • 
man,a bizim için Romanya htlkametl
nin ~ tedbirlerJe kay~ ı.t
ıa,_ ~ buna rapien it ,apuı 
~bu tarzlarda bybite 
bqdqaeülan bir memleket halini 
al~. Ve TUrk tedmenleri Ro
anyada WOkıt b1an 46 milyon ley 
bdar pe....._, ba bdar umu 

(Aıbm s lnctlde 1 
\Wsdl S. Say111an 

Eden Lavalla 
Anlaşamıyor or.ae- .......... ___ '111 

Atatürk'ün dün Florya pli
Meselenin halli için uzun ~ ziyaretle!İ ~asında al-

görüşmeler lazım dıgmm tesimlen 9 uncu
dadır. 

LAVAL 
Paria, 28 A.A. - Eden dibi 

Laval ile bitlikte 11.ylavlar ku
rulunda diplomatlar locasmda 
kurumun görüpnelerini dinle • 
mişleniir. 

Pan.; 28 A.A. - ~teler, 
dUn Edenle Lava1 ...-. ya, 

lArkuı a U.Udel 

Başbakan Yarın 
Yola. Çlkıyor 

[HUSUSi llUHABIRlllJZ 
BiLDiRiYOR] 

Aabn,,za 
Bqhakan lemet İnönü Şutc

ta Yaı>acalt seyahate yarın bq
hyacaktır. Iamet lnöiıti buradan 
husuet trenle cece yum hare • 
ket edecektir. 

sa Bakanı ve 
Moskova e~l•I 
Qellyorlar 

Ankara, 28 (AA)-•m
vı 'bilyük eÇal Zekli Apaydm 
buıün öğle yemeğinde .... -
ımn hmd lnlntiaiin ktifldiDde 
çajnb- eJatak IJulliiNUUf ve -
lndan• ilt &i5dlf'ıdlftllr.~ 

Celi l Bayar 
lstanbulda 

Ekonomi Bakam Soviyet 
Rusyaya gidiyor 

Ekonomi Bakaıunm CeW Ba 
yar dün sabah An.karadan ıehri
mize geh .. iıtir. CeW Bayar, bu
rada on gün kadar kalac.ıt ve 
tetkikleroe bulunacaktır. Eko • 
nomi Bakanımız, Sovyet RuBJB
Yil yapact.~ı seyahat için tem· 
muzun 10 1_-ıda tataDbuldan ha· 
reket edecek, 14 dünde Moako
vaya Valmlf bulunacaktır. 

[Arkam 3 iDdlde) 

auck>Av ıNıvoR Suvarilerimiz 
Ekmek Dün de Bir Zafer Dalıa 
Ucuzlatllmadı Kazandılar 

•• , ... ,. ., ••• lıl•41• 
IO para dltti, ekmek 
fi:ratları J'İ•• 7eriade 
• a J' ı J' o rl 

Buğday ve un fiyatlan diln 
yeniden bq para dÜfmÜ§tür. A
nadoludan fazla mal gelmesi, 
piyaaanm düzelmesinde imil ol· 
maktadır. 

Ziraat banklSI, genel duru • 
mun gidiıini yakmdan takip et· 
miı, nizmı mevkiini muha.fua 
ederek •tıp mal çlkarmağa Ul
zum gönnemiftir .. 

Bir kaç ~Ur Ap....._ 
... , ı••ttil.,,...~Yml 
lllll*lat tilltUa lrGdmlan pteıdi-
indet\.~.ıa kaqı ellerinde 

dtl- XIUltıl tet1 • 
menleri bun1an lıtanbul piyua
mua gôndermefe batlam'flar -
dır. 

D6ıı Boruda ebtıa un1ann 
çuvalı 700 • 780, birinci yumu • 
ptdm:Jn çuvalı 690 - 730, birin
ci sertlerin de 480 - 570 kunıt 
araamda mumıele görmüftilr. 
Yumupk buğdaylar 6,10, sert 
buğdaylar da 5,10 kuru§tm aa· 
tılmqtır. Anadoludan ve liman-

[Adraı S incide 1 

(HUSUSi llUHABIRIMIZ 
BILDWYOR] 

Viyana, aı 

Eyllp Oacl bit _.,. adtrhıt 

!kinci gln yapılan mfkabMra. 
da da. binidlerimis mıvaffllki
yct kazandılar. Yirmi hayvanla 
giri;en mUsabllk. ... da birinciliği 
bir Macar zabiti kazandı ve za • 
t"tlerimiz dardüncü geldiler. Vl 
yana tehri lmplama mahsua o • 
lan en mi\him nr'!llbakaya 31 
at istin* etti ve mülizim Eyip 
Vncü iiçüncllliiğü almawya iDii • 
r. r~ak olda. - Akıncı 

DC9KTORLARIN VERGiSi 

Dün O ada epiyc 
münakaşalar yapıld 

Temyizi, iatinafl olmayan kararlan 
verirken gözönüne ahnacak durumlar 

Etibba ö4aımn :flibıkil toplantısıntla bulıımn hekimler 

Etibba oda11, dfln aat 17 ,30 ba Muhadenet cemiyetinden ild 
da altı aylık genel toplantımu bin ve Türk Tıp eatünıenbıdea 
yaptı.-· Oda baıkını. idare beye- bin lira muavenet almarak u 
tinin altı ay içinde yaptığı if1eri ._,.ada borçlarm ödendiğini, 
anı.tan raporu opciu. Rapor P.De Ttirk Tıp encüıtıeninin yar 

._, biıianm yapılmam için ar - dnni1e bir kütjiphane kurulduğu 
folunan 5819 lira Jark 1mrafUn nu ve bunun için de 3500 lira 
verilmedili, bundan bqka bina· tahsisat konduğunu ve daha 11811 
nuı diğer İfledne Rliedilmek ra Tıp 1ergiainin açıldzimı ıöy
lizere daha fazla~ ihtiyaç lecli. 
olduğu dtiftiniilerek eda geli - Raporda"Etibba odası gazete 
rini toplayabi1mek için tefkilit si" çıkanldığı, bu pzetede- mea 
yapıldığı ve oda muraflarmm lek hukukunun koıuoma11 için 
lmlltddlğı )rlıabycb. yuıJar yaqldıfı ve meslpkt e • ......, ..... --&ib· !Hurllbnldll 
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UTANMA 
Tan'ın kültür sayfasında Sab

ri Ander, kime utangaç denebi
leceğini roman ve piyes müellif 
lerine soruyor. Buna kısaca ve 
acele bir cevap vermeği dene -
mek istedim. 

Bence utanma, kelimesinin 
tayin ettiği kadar muayyen bir 
duygu değildir: korkuya ben -
zediği zaman, ona zengin türkçe 
mizde "çekinme,, deriz. Bu, 
utançla korku arasında bir duy
gudur ve "ne çekiniyorsun?,, su
ali, "ne korkuyorsun?,, ve "ne 
utanıyorsun?,, manasına gelir. 
Utanma bazan da bir sıkıntı ve 
tıkanma hali, bir bunalmadır. 
O zaman da bu duyguyu "sıkıl
ma,, sö.zile ifade ederiz. 

1 

Kariye camisindeki 
Muzayık 

!ngiUz asarı atika mütehas .. 
sıslanndaıı Jhon P. Daston Ka
riye camiinde bulunan ve Mer· 
yemin yanında Havvariyun bu
lu..,rluau halde uyur bir vaziyet-
te gösteren bir mozayik 11akıkm
da Journal d'Orient gazetesine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Meryemi uyur bir vaziyet .. 
te ve Havvariyun ile beraber tas 
vir eden moznyik tablo 14 üncü 
asırda l stanbulu süsleyen bir sa 
nat harika:ıdır. Fakat asan ati· 
ka noktai nazarından bUyilk ve 
tarihi bir kıymeti olan bu moza
yik düşmek üzere bulunuyor, 
Tabloyu duvara tcsbit eden çi· Her türlüsünde de utanma, 

mahrem ruh haletlerimizin dı -
şanya çıkamama ı, cemiyetin 
yüzüne bakamamasıdır. Bura -
da insanın sosyete ile çatışan 
taraflarından doğma bir şahsi -
yet buhranı karşısındayız ve bir 
intibak sıkıntısı geçiriyoruz, de 
mektir. İçtimai baskı arttıkça, 
mesela fazla ciddi bir muallim 
ve fazla disiplinli bir mektep ha
vası içinde utanma duygusunun 
çoğalması bu sıkıntıyı izah eder. 

Seyyar sahcılar gene yiyecek feyferi açıkta salma§a batladılar - latanbu1 • Silivrl yolunda çahtıhyor r.1e11to ve çivi mal:.ımmda kul -
larulmış ılan demir subuklar bu 
nun düşmesine mani olamıya
caktır. Bu tablo tahta arkahğt 
ile beraber müzeye veya başka 
yere nakledilerek hafif meyiJli 
ve yan uf!~i vaziyette muhafaza 
eJilmedi:.çe kaybolmuş demek· 
tir. 

Amerikaya bozuk 
Barsak gönderenler 

Askeri hizmet ve POLiS 

Rütbelar bildiriDdi 75 Kuruş fazlaya 
~K HA

0

BERLER 
Türkofis İstanbul ubesi, A

ınerikaya bozuk bağırsak gönde 
ren firmanın Ekonomi Bakanlı
ğınca mahkemeye verilmesi ü
zerine, bazı tetkikata girişmiş -
tir. Ofise ve teci modasına ihra 
cat cıntiamız hakkında yapılan 
baıı şikayetler bu arada göz • 
den geçirilmektedir. 

Yeni ordu dahili hizmet ka - K 155 li 1 
nunu dün ilbaylığa gelmiştir. arşı ra 

• Kibrit fiyatlarının l temmuzdan 
itibaren, büyük kutuların 50, küçükle 
rin 40 paraya i~dirildlği .d~n. Fi!1a? s 
Bakanlığından ılbayhğa bıldınlmıştır. 

V elhastl, bana öyle geliyor ki, 
utanma. insanın cemiyetle mü -
cadelesinde uğrayacağı korku • 
nun müphem şuuru olsa gerek
tir. 

Peyami SAFA 

Hava tehlikesine 
Karşı 

Hava 'kurumunda "hava teh
likesini bilenler,, yazımına dün 
de devam olunmuştur. Dün üye 
yazılanlar şunlardır: 

Fenerler umum idaresi 750 
ve Tahtakaledc aleminyom eş
ya tüccarı Salamon Buda Levi 
100 lira teberril etmiılerdir. 
İş bankası ajans amiri Nejat 
Abut 22,20, İş bankası ajans 
veznedarı akir 20,52, Beyoğlun 
ela manifaturacı Ali Derviş 20, 

Sultanhamamda manifaturacı 
Ahmet Sabri 20, Sultanhamam
da manifaturacı lbrahim de 20 
lira taahhüt eyle~lerdir. 

ltalyan şair dUn geldi 
Şehrimize geleceğini yaroığı

mız ltalyan fütürist şair Mari -
netti, diln AeN> Express şir.keti 
nin bir tayyaresile geç vakit Bü 
yükdereye varmış ve gece şehri
mize gelmiştir. 

1arinetti, bugün ltalya sefa
ret konağında kurulrmı olan ki
tilp sergisinin açılış resminde 
ıbulunaeak ve bir söylev vere • 
ccktir. Şair, şehrimizde fütUrist 
lhakkında bir de konferans vere
cek tir. 

Bu sergi üç gün sürecek ve 
her .kes tarafından gezilebile -
ccktir. Sergi pazartesi günü ka· 
!Panacaktır. 

No.68 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESAR! 

lteyifli bir yolculula can atıyo .. 
rum. 

Otomobil, matbaanın önünde 
efordu. Kadriye, sordu: 

- Ben de geleyim mi? 
- Sen, bilirsin. 
Hemen caymıştı 
- Hayır, hayır ... Sen, anla; 

gel, haber ver. . 
Otomobilden indim. Koşarak 

matbaaya girdim. Muhasebe 
kısmının önUn.den geçerken ida
rede çalışan arkadaşlardan biri 
seslendi: 

-- Yesari bey, bir mektubu. 
nuı: var, gelin, alın. 

Yanına gittim: 
-- Telefon eden sen miydin? 
Ge.ng arkadaş. bir çekme çek-

ti, kağıtları karıştırdı, bir zarf 
çıkardı: 

- Dün bir hanım getirdi, bx· 
taktı. Çok müstacelmişt 

,... N a'Il bir kadın l -- -

Kanundaki tariflere göre: As - Evvelki gece Erenköyünde o-
kerlik - Türk vatanı, istiklal ve turan komisyoncu Ali, bir ahba
c.ümuriyeti korumak için harp hına gitmek üzere Eminönünde 
sanatını öğrenmek ve yapmak bir otomobile binmiş. ve Edime
mükellefiyetidir. Bu mükellefi- kapıda Altay mahallesinde in • 
yet, hususi kanunlarla vazolu • miştir. Şoför, 7 S kuruşa pazar
nur. Böyle bir mükellefiyet altı hk yapıldığı halde lSO kuruş al
na giren ve resmi bir kıyafet mış ve tam bu sırada otomobilin 
taşıyan şahsa asker denilir. yanında iki kişi belinniştir. Bun 

* Uyuşturucu maddeler inhisar.ı ge: 
neı rr··-'·törli Ali Sami, afyon ışlerı 
etrafında temaslarda bulunmak üzere 
bugünlerde tekrar Ankaraya gidecek· 
tir. Afyon ısiyaııamız hakkında müste
ıarlar komh•yonunea hazırlanan rapor 
kati şeklini alarak Başbakanlığa veril
miştir. Aldığımız malOmata göre An 

karada toplanan odalar kongre 
snde de konusulan kontrol me
selesi üzerinde, bakanlık önem -
le meşgul olmaktadır. İhracatı
mızın bazı pratik u ullerle kon
trol edilmesi lüzumunu son ha
dise bir kere daha teyit etmiş • 
tir. TUrkofisiMersin şubesi, Mer 
sin limanından ihraç edilen her 
çeşit emtianın kontroluna giriş
miş ve ilk denemeler oldukça 
faydalı sonuçlara vamnştlr. 

Mallarımızı dış piyasalarda 
köttileyici hareketleri önlemek 
icin bu usulUn umumileştirilme 
si düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, kara listele • 
rin yeniden neşri ve bu şekilde 
hareket edenlerin ilan edilme -
lcri ac kararlaşmış uıunmak -
tadır. 

Pl!j'ardaki tetkikler bitti 
Belediyenin plajlarda yaptığı 

tetkikat bitmiştir. Sıhhat direk
törlilğU de dUn halkın sıhhat 

noktasından mayolar için yap .. 
tığı tetkikat sonunu belediyeye 
bildirmiştir. 

Sıhhat müdürlUğü, mayolar • 
dan hastalık geçmemesi için bir 
mayi ile, mayoların her vücut ... 
tan çıktığı z man dezenf ek.te 
edilmesini tavsiye etmektedır. 
Fakat bu usul alakadarlarca iyi 
görülmemi tir. Çünkü bu ame -
liyenin ıkı bir kontrol altında 
yapılması icap etmektedir ki. bu 
na da her plajda bir memur bu
lundurmadan imkan görüleme • 
mektedir. 

Belediye sıhhat direktörlüğü 
nün bu teklifini tetkik edecek ve 
bu işi bir sonuca bağlayacaktır. 

- Ne genç, ne de ihtiyar! ... 
Ne şık, ne de killüıstUr •.• 

- Şuna orta yaşlı, orta halli 
desene ... 

- Aman Yesari beyciğim, 
biz:, sizin gibi muharrir değiliz 
ki. 

- Yazı yazmıyorsun, konu
şuyorsun. 

Mektubu açtığım zaman si
nirli bir kahkaha attım: 
''Mahmutçuğum 1 
"Tam bir haf tadır siy:ıtikten 

yatıyorum. Seni arayıp sorama
dığım için kusuruma bakma. Bu 
mektubumu Zehra ile gönderi -
yorum. Bu hafta içinde konuşu· 
ruz:. - Baba Saffet,, 

Bizim tekaUt aktör Sarf et 
Babadan. Bir haftadır hasta yat
tığı i~in gelip beni görememiş, 
merak etmiyeyim, diye yazıyor. 

Gülmekten başka elden ne 
1• ' ge ır. 
Mektubu cebime soktum, aşa· 

ğıya indim, otomobile atladım. 
Kadriye sordu: __ 
- Bitti mi i~in? 
GUlmekten kendimi alaınıyo

rum: 

Er - İhtiyaçtan devlet tara- lar, Aliyi karakola götürecekle
fmdan deruhte ve temin olunan rini söyl~mişler, otomobili sur 
rütbesiz: askerdir. haricine doğru yürUttUrmilşler -

Onba§ı, çavuş, üstçavu , ba§- dir. 
çavu , baş gedikli bu rütbeleri , Otomobil Rami yolunda du -
haiz olan askerdir. Onbaşıdan ırulmuş,Alinin iddiasına göre bu 
madasına erbaş denir. Bunlar - esnada 155 lirası bu adamlar ta· 
dan hususi kanunla mükellefi - rafından zorla alınmıştır. Jan • 
yetlerden fazla hizmet deruhte darma, meseleyi incelemekte ve 
edenlere gedikli denilir. şoförü aramaktadır. 

Erat - Erden başgcdikliye • Dün saat altı buçukta Bey-
kadar olan askerdir. oğlunda Mezarlık sokağında c-

Subay - Hususi kanunlara lcktrikçi Angilis'in dükkanından 
göre orduya intisap eden yarsu- duman ~ıktığı görülmüş, yeti~en 
baydan mare ala kadar askeri itfaiye tarafından sönd.ürülmüş-
rütbeyi haiz olan askcrlernir. ttir. 

Ordu rütbe sırası aşağida ya :ı;r PUn sabah Pangaltıda Er -
zılı ır. ~.,._.,_--a-Scnol,vh .. det ... :".,_ ı ....... r A -~= 

ı - Onbaşı, 2 çavuş, 3 üstça nin dilkkanının asma kilidini kı 
vu , 4 başsavu , S baş gedikli. rarak para çekmecesini karıştı 
Bunlar Er.başlardır. ran yersiz takımından Tatlı ya 

Subaylar - 6 yarsubay, 7 As kalanmıştır. 
teğmen, 8 Teğmen, g yüzbaşı. * Dün, çakmakçılarda, Valde 

Üstsübaylar - 10 binbaşı, 11 hanında oturan İranlı Aziz, ar· 
yarbay, 12 albay. kadaşı Haşimin başka bir yerde 

Generaller - 13 Tuğgeneral, ~alısmasına gUcenerek üzerine 
14 Tümgeneral, 15 Korgeneral, hücum etmiş ve Haıimi bıçakla 
16 Orgeneral, 17 Mareşal 

Amirallar _ Tuğamiral, Til- ağır surette sol kUreği üstün • 
mamiral. Koramiral, Oramiral den yaralamıştır. Can acıısiyle 
BüyUkamiral. Azizin elinden aldığı ayni bısa

Ba,ı bUyUk çocuk 
Bir he.talık n.o:ticesi başmm 

üç misli büyüdüğünü yazdığJ -
mıı Recep ismindeki çocuk, dün 
Srhhiyc dircktö.rlü~ tarafından 
yeniden Cerrahpaşa hastahane
sine yatırılmıştı~. 

Başındak; büyük ıır, şimdilik 
yalnız tedavi edilecek, tedavi 
müddeti dolduktan sonra ameli
yat yapılahilece1 tir. 

- Bitti. 
- Neymiş? 
Cebimden zarfı çıkarıp uzat4 

tım: 

- işte! 
Mektubu kapar gibi aldı, oku

yacağı zaınan, kolunu dürttüm: 
- Nereye gidiyoruz? 
Şoför, emir almndığı için du

ruyor, bekliyordu. Kadriye, gill
dü: 

- Sahi, unuttum. 
- Maçkaya Meymenet ha-

nımlara ... 
Şoför, hafif~e başını salladı, 

otomobil yürüdü. Kadriye, göz
lerini kırpı~tırarak mektubu 
okuyordu. Döndü, anlamamış 
gibi bana baktı: 

- Kim bu? 

ğı Azizin bacağına atan Haşim 
hastahaneye kaldırılmış, Aziz de 
yakalanmıştır. 

* Fenerbah~ede 50 numaralı 
evde u§ak Kamil oğlu Mehmet, 
dün tabancasını karıştırırken si 
lalı birdenbire atcs almış ve Meh 
medi sa~ bacağından yaralamış
tır. Mehmet Gureba hastahane .. 
sine kaldınlmıştır. 

eı Beşiktaşta, Şenlikdede ma
hallesinde Mektep sokağında 

ruğu ite dizime vurdu: 
- Ahlaksız r •• 
Hiddeti çok sürmedi, yllıü 

güldü: 
- iğnelerin hoşuma gidiyor .. 

Zaten söyliyecek başka tarafın 
yok ki. .. 

- Bu kadar mültefit olma 
scvgiliın! 

Ellerimi avusları içine almış
tı; sesinde, teselli eden bir tat
lılık vardı: 

- Boylu boslu, genç, güzel, 
fakat alık, haha bir delikanlı ol
mak mı isterdin? Hayatta b\i· 
ttin acın bu mu? 
Göğüs ge~irdim: 
- Hemen hemen. .. 
- Ne yazık! 

* Finlandiya fle yapılan yeni tica
ret ınlaımaaı meriyetc girmi§tir. 

" Gümrük muhafaza teıkilatr, ka
çakçıhgın memlekete olduğu kadar bu 
i i yapanlar için de ı<...arlı olduğunu 
halka anlatmak için, afigler ve levha· 
lar hazırla' "Tir§tır. Resim ve yazı ile 
canlandm1An bu levhalar, her tarafa 
asrlmağa bıt1anaea• •• 

• Yeşil ay ccrrıiyeıt dUn Ubaybğa 
müracaatla blr rozet gUnU iııtemlıtir. 
Yetil ayın, yetil gUnil bayramı da ya· 
nn yapılacaktır. 

• Eminönü kaymakamlığında Rai· 
fln başkanlığında hava kurumu kaza 
kolu dUn toplandı. Toplantıda 

baıkan ve idare heyeti seçimi yapıldı. 
Kaza kolunun faaliyet ve allihiyetle
rinin kararlaştınlması paıarte i gü -
nUne bırakıldı. 

• KUltUr mUrlUrlü ründcn g mcmu· 
run Ankarada kurulan husu&i mektep 
ler cenel dircktörlU~Unc gönderile .. 
eekleri aöylenmektedir. 

• Ecuer mektebinden yeni btr nU· 
mune eczahanui açılmaısı kararla! -
mııtır. Bunun için tetkikat yapılmak· 
tadır. 

ııı Kültür inr.ibat meclisi aalt günü 
direktörlükte toplanaeatkır. Bu top -
lantıda, Uç yıllık çahıma esnasında 

muvaff aldyct göıtercmiycn muallinı· 

ler tesbit edilecek ve bunlann tasfiye 
edilmeleri için bakanlığa bildirilecek
tir. 

Uncu Rızanın ba§ı boş olarak bı 
raktığı arabanın hayvanları bir
denbire ürkmüş, o sırada sokak
tan geçen Hatice isminde bir ka 
dına çarpmıştır. Başından, ku -
laklarmdan ve muhtelif yerle -
rinden ağır surette yaralanan 
Hatice. Haseki hastahanesine 
kaldırılmış, araba~ı Rıza yaka -
lanmıştır. 

- Buyurunuz, hanımefendi. 
Kadriye, bana döndü: 
- Haydi, Yesari, girelim. 
Dar bir taşlıktan yürüdük, 

sekiz on ayak merdiveni çıktık. 
Çocuk, bizden evvel fırlamış, 
nı.crdivenin solundaki kapıdan 
kaybolmuştu. 

Kadriye, cok alışkın ve teklif
siz bir tavırla yarı açık kapıdan 
girdi; onu, takip e<liyordum. 

Geçenlerde bu tablo temizle • 
nirken r ~la çukur yerleri ma
yi halin-...: alcsı ile kapatılmalı 
ve ayrılan parvçalan ya!~•ştırıl
malı idi. 

' Yarık Gtenarlan da alçı ile tut 
tıurularak tablonun dağılması • 
nın Önür~ .. gccilmcH idi. O za • 
man bu tedbirler alınmış olsay
dı ta' · .,nun hemen dasılac ... ğmr 
gösteren bugünkü alametlere 
şahit olmıyacaktık.,, 

3 inglllz 
Gazeteci geldl 

Londra - 16tanbul otomobil 
yolunu tetkik etmek üzere Lon. 
dradan otomobille yola çıktığı
nı yazdığnnız heyetten bir kıs • 
mı dün gece şel-.rimize gelmit 
ve Perapalas oteline inmişler • 
dir. 

Gelenler, Daily Mail gazete-
". ırnnh=::ı,.,..i .. .; 'P--- "" " ... · ly .c.xpresse gazetesi muharriri 
Harold Pemberton, Deily He • 
rald gazetesi muharriri Wina • 
ton'dur. Heyeti t:~kil eden Lon 
dra otomobil kulübü Basın işleri 
direktörü Arr, bir motor fabri
kası direktörü olan "Jaylc Edir· 
n~ye 0 JÇ vardıklarından anca·k 
bugiln §ehrimize gelebilecekler
dir. Heyet Edirnede Turing ve 
otomobil kuliibU namına Ekrem 
RUştü ve Ekrem Muhiddin tara• 
fından karşıL:umşlardır. Ek • 
rem Rüştü ve Ekrem Muhiddin 
de heye · =n diğer azasile birlik· 
te bugün !stanbula gele<:ekler • 
dir. 

Heyetin Londra - İstanbul yo 
lu hakkında yapacağı araştırma 
larm neticesi gelecek eylülde 
Budapeştede toplanacak olaıı 
arsıulıısal turiz~ kongresine bil 
dirilecektir. Kongre turizm ba
kımından çok önemli olan bu 
yolun tamir ve ıslahı hakkında 
bir kan.: verecektir. 

soluk sarı, ondüle saçtan, se· 
vim1i, çocuk yüzünü, mat altın· 
dan bir çelenk gibi çer;cveli· 
yordu. 

Kadriye, sağdaki merdiven 
önünde durdu, seslendi: 

Ve boyu kısanın uzunu, ince 
belli, kaşları hayretle gerilmiş; 
zeki, uyanık bakışlı gözleri hay· 
retle parlıyan; tatlı soluk sarr, 
ondüle saçları, sevimli, çocuk 
yüzünü, mat altından bir çelenk 
gibi çcrçeveliyen bu genç kız, 
göz alıyordu. 

ince dudaklarmda, kırıl·, oy .. 
nak bir gülümseyişle ilcrlcdiı 
Kadriyeye elini uzattı: 

- Neredesiniz, hanımlar, bey 
ler? 

Ve soldaki camlı bölmenin 
kapısını açtı, baktı. Burası, 
hem koridor, hem yemek odası, 
hem bekleme salonuydu. Kapı-

-Siz, bize de gelir misiniz, 
hanımefendi? 

Kadriye, onu kucakladı, ya. 
naklarmdan öptü: 

- Benim fahrt vekilharcım-
dır. Birkaç gUn görünmediği 
için, özür diliyor. 

Mektubu geri verdi: 

- Evet ... Ne yazık! 
Otomobil, bir arsanın yanm

daki üç katlı evin önünde dur
muştu. Kadriye, otomobilden 
atladı: 

ı:nın yanındaki şık büfe, göz alı
yordu. Ortadaki dört köşe ma
sanın üıerinde duran yuvarlak 
akvaryumdaki renkli balıklar 
göz alıyordu. 

- Seni göreceğim gel~, ~o
cuğum ! 

Genç kız, Kadriyenin karfr• 
sında dururken bakıy:>rdum. 
Kadriye, blitün olgun1uğu ile 
açılmış, ağır, bayıltıcx ltokulu, 
fakat yapraklan kururııağa yüz: 
tutmuş bir kaysı gülfae; genç 
kız da, rengi. kokusıt taze bir 

- Kendin gibi adamların da 
garip! 

Sol gözUmü kırptım, gülüm
syerek baktım. O, bakışımdan, 
ne demek istediğimi anlamıştı, 
elitlerini ııktı ve küçücük Y.wn· 

- İnşallah evdedirler. 
O, zili çalarken, ben de kaldı

rıma çıkmıştım. 
Kapıyı, on yaşlarında, sağ bi

leği sanlı bir çocuk açmıştı, 
KadriY.e;:i görlir görmez tanıdı: 

Nihayetteki kapı açıldı. Boyu 
kısanın uzunu, incecik belli, sa
rı saçlı bir genç kız göründü. 
Kaşlan hayretle gerilmiş gibiy
di; zeki, uyanık bakışlı gözleri 
hayretle P.arlıyor gibiydi; tatlı [4'rkası var] 
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YOL SIYASASI 

Demiryollarımızı da Bes
leyecek Şoselerimiz 

•• 

Cep Klavuzu Basılıyor · Kambiyo kararname 
sinin bir maddesi 

Verimi Onünde 
I 111 

~nkara, 28 (A.A.) - Türk dili araştırma kurulu genel sekre
ttrl~~nden: Karşılıklar kılavuzu üzerine gelen önergeler gözden 
geçınlerek gerekli görülen katma ve düzeltmeler yapılmıştır. 
Kılavuzda karşılığı gösterilmiş sözler ile yeni karşılıkların şekil
ce birliği üzerine yapılmakta olan son irdellerin arkası alınır alın
maz kılavuz biri "osmanlıcadan türkçeye" öteki ''türkçeden os
manlıcaya'' olmak üzere iki kısım ''cep kılavuzu" halinde basıla
caktır. Karşılıklar kılavuzunun kitap şeklinde basma hakkı ku
rumumuzca kanun yollariyle alınmış olduğundan, başkalarının 
Mı yolda kitap basmağa kalkışmaları kanuna karşı olacağını her 
kesin gözü önüne koymağı ödev sayarız. 

Ankara, 28 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor)- Türk parası
nın kıymetini koruma hakkın -
daki 11 numaralı kambiyo ka -
re&rnamesinin 32 inci maddesi 
Bakanlar Heyetince değiştiril -
rr.iştir. Yenim& :de şudur: 

A- t1 toaeleri üzerinde çal11makla beraber, memleketi birbirine bağlayan 
iyi ve ıon teJmiie göre yapdacak köprüler ve fOH örü'lerıne kavuş
malı: için, pratik bir program toplanacaktır' 

B - Şoae yapdarmda : 
~ Demiryollarmı da besleyecek dikel yönctler cozetilerek -. 

Ekonomik düşünceye yer vcrilcceii gibi; 
Yurdun ıuvenlik ve aavka11 duıunceııne de ayrıca dikkat edilecektir." 

On 
DENiZ TiCAREiMiZ 

Dört Veni licaret 
Vapuru Alınıyor 

[HUSUSl MUHABlRlMlZ BiLDiRiYOR] 

Ankara, 28 por hazırlanmaktadır. Bu rapor 
, Deniz ve hava yollan müste- la tetkikat neticesi bakanlığı -
şarı Sadullah, gazetemize şu mıza bildirilecektir. Filvaki alI
malumatı verdi: nan tahkikatla 14 vapur satın 

"- Yalovadaki otelin insaatı almak düşünülmüş ve hatta bun 
devam etmektedir. Denizyollan ların sür'at, tonaj ve diğer ev -
idaresi tarafından alınacak va - safı da tesbit edilmiştir. Bugün 
purlar etrafında Avrupada ya - için, rapor gelmeden birşey söy 
pılan tetkikat hakkında bir ra - lemek doğru değildir.,, dedi. --------
Harab Cami Ve Medreseler 

Boş Bırakılmıyacak 
Ankara, 28 (Hususi muhabi -

rimiz bildiriyor) - Yeni Evkaf 
genel direktörü Fahri şehrimi
ze gelmiş ve vazifesine başlamış 
tır. Kendisini gördüm. Bana Ev
kaf genel direktörüğünün mem
leketin işleri hakkında şu iza -
hatı verdi: 

- Kamutayın son toplantı -
lannda çıkan yeni vakıflar ka -
nunu 6 ay sonra meriyete gire
cektir. Daha şimdiden kanunun 
esaslarından başka yeni vaziyet 
etrafında birşey söylemek im -
kanı oktur. Yalnız kanunun 
--..:....-.. -.r',b9.- lf'atiar bu 
kanunun tatoık suretını gos -
terir bir nizamname projesi ha
zırlayacagız. 

Evkaf memurları kefalet san
dığı nizamname projesi Devlet 
sfirasında tetkik edilmektedir. 
Nizamname, diğer dairelerin ke 
falet sandıklarına ait nizamna -
melerin aşağı yukarı aynıdır. 

Genel direktörlük yurdun her 
köşesinde mevcut cami ve ma
halleleri kısrm krsrm tasnif ve 
tasfiyeye tabi tutmaktadır. Bu 
hususta vilayetlerden istenilen 
listeler peyderpey gelmektedir. 
Harap ve içinde namaz kılın -

maz bir halde olan cami ve mes 
ciltleri yurda nafi bir şekilde 
kullanılacak bir hale koymak is
tiyoruz. Tasfiyeye tabi tutulan 
cami ve mescitlerdeki hademe
leri diğer açık yerlerde kullana 
cağız. 

Bu gibi cami ve mescitlerde 
bulunan mefruşat ta aynca tas
fiyeye tabi tutulmaktadır. Bun
lardan asarı atikadan madut o
lanlar müzelere ve diğerleri de 
mevcut cami ve mescitlere veri· 
lecektir. Harap cami ve mescit
leri kullanılacak bir ekle sok -
tn41·1dan '7'1.::ı.'lr•o.ıh ..... .,. _._ı-ı,..,.._ 
teıu camı ve mescitleri kapat • 
ma:k yolunu tuttuğumuz anla • 
şılmasın. Yurdun her köşesinde 
cami bulunmıyan yerlerde ca • 
mi veya mescit yapılmakta ve 
yapılacaktır da ... Mesela Hey -
beliadada gördüğüİnüz lüzum 
ve zaruret üzerine bir cami yap
tınnaktayız. 

Maksadımız dediğim gibi is
ti~ade etme~ imkanı olmıya~ ca 
mı ve mescıtleri kullanışlı bir 
hale getirmek ve bu gibi cami 
ve mescitlerdeki hademeleri de 
ibadet edilen camilere yerleştir 
mektir.,, 

Türkiyeye aldığından fazla 
mal satan ve 7ürkiye ile bit klc
ring veya l' ~nzeri anlaşması ol
mt) an -nemle~:etler<le kor..ten • 
jan kararnameleri hükümleri 
dah~:inde mal ithal .. ":mek isti -
yenler, bu malların bedellerini 
satıcı namına Türk parası ola -
r.:ık Cu ıuriyet Merkez bankası
n:ı yatırırlar. Satıcı, bu parayı 
ancak Türkiyeden Türk mah a-
larak aynı memlekete ihraç su
retile kllllanabilir. Bu muamele 
bu memleketleri.'1 klerinkli ve -
ya benzeri anlaş.nalı memleket
lere munhasır kontenjan karar
nameleri ile listelerinden de isti 
faJelerine ha: .. verm z. 

Bu maddede yazılı ithal ve ih 
raç m::.ın.eleleri muvakkat an • 
tasmalara bağlı hu:rusi takas lis 
tclerinin tabi tutulduğ~ takas -
tarda kıymet biçme hükümleri 
dahilind- "'ereyan eder. ,, 
Kr-~rname btot,.ün Finans Ba-

kanlığınca alakadarlara tebliğ 
e:lilmi ~tir. 
Ankara • Zongu'dak telefonu 

Ankara, 28 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Zonguldak 
telefonunun bitirilmesine çalı • 
şılmaktadır. tık eşrin ortaların 
da hat bitirilecek ve Cumuriyct 
bayramında kon··şmalara başla
nacaktır. 

KÜÇÜK ANKARA ! 
HABERLER 1 

• Ankara, 28 (Tan) - Italya 
ile hükumetimiz arasında mev-
tut Ia~as...anlastlUliı ~ıimlerk 
muayyen mallara şanu idi. Bu 
liste tevsi edilmiştir. 

* Ankara, 28 (Tan) - Mı -
sırla ticari vaziyetimiz lehimize 
oldugundan Mısırdan gelecek 
malların bedelleri hakkında 
Türk parasının kıymetini koru
ma hakkındaki kararnamenin 
32 inci maddesi tatbik edilecek~ 
tir. 

* Ankara, 28 (Tan) - Eko
nomi Bakanlığı iş bürosu reisli
ğine mülga İktısat yüksek mec
lisi umumi katibi Enis Behiç ta 
yin edilmiştir. 

- Btt yandan, büyük görelme ve 
kuvvetlenme aracı olan Demiryollan
mızı yapmağa devam ederken, öte 
yandan da bu demiryollanru besle· 
yecek, fOHlerin yapılmasına ve mo
dern köprüler kurulmasına devam e
dilmit ve edilmektedir ... 

- Ulkemizin şehir ve kentlerini 
birbirine bağlayan İl ıoseleri üzerin
de çalı1ılınıt ve çahtılmak ve ıosa· 
lar üzerinde iyi ve son tekniğe göre 
yapılmıt köprülerimizin sayısı da 
günden güne çoğalmaktadır ... 

Bayındırlık Bakam Ali Çetinkaya' 
nm Büyük Kurultaydaki izahların -
dan bir kez daha öğrendik ki: 

( 600) yılbk bir yap olan Osmanlı 
İmparatorluğu göçüp paraçalandık
tan sonra bugünkü Cumuriyet Tür
kiyesi içinde bıraktığı §OSelerin tuta· 
n 18.335 kilometre ve esaslı cügir 
köprülerin aayııı da (105) idi.,, 

Bu yollann (4.450) kilometresi 
toprak düzeylemeai (tesviyei türa
biye) halinde, 13.885 kilometresi de 
bakımsızlık yüzünden harap olmuş 
ve genitlikleri 3 metreye inmiş esas
lı onanma mühtaç bir hale düşmü} 
idi ... 

• · Recep Pekerin nafia bakanlığı sı-
raaında ülkemizin ihtiyaçlanna daha 
uygun tekle konan (foae w köpriiler 
kanunu) ve bet yıllık yol programı 
ile değerli ğiripelere imkan elver· 
mi§, bu geyzde Cumuriyetin son 6 
yılı içinde 9515 kilometrelik yeni, 
teknik ve S metre genişlikte ıose yol
lan ve 69 da kagir köprü yapılmıştır. 

Harap olan 13885 kilometrelik şo
senin de 8.000 kilometresi onarılmış, 
iyi ve teknik birer ıose haline sokul
mu§, geriye kalan 5.885 kilometresi 
de tekerlekli tatıma araçlannın işle· 
ye bilecekleri bir hale getirilmiştir. 

Böylece bugün Çumdriyet Türki· 
yesindeki toselerimizin tutarı 30.000 
kilometreyi geçmiş, ki.gir ve modern 
köprülerimizin sayım da 174 ü bul
muttur .. , 

• '"~:ı...-ıi _.__.ı.. • .,..ı.vwnnUı:.ki. 
fOM yolu ve modern köprü alanında 
da, Osmanlı lmparatorlugu devrinin 
6 a11rbğını .Cumuriyet 6 yıla 11gdır
mı1tır. • Yeni yapılan yollar arasında : En 
önemlileri : 

A - Trabzon • Er~urum • Karak~ 
şe • Bayazıt • İran ıının. 

B - Balikesir • Balya • Çanakkale 
yollandır : 

A- Birinci yol 600 kilometreye ya 
kındır. Bu yolun 3 değerli önemi 
vardır. 

1.- Birincisi : bu yol, komşumuz, 
dost İran ülkeıini. Cumuriyet Tür· 
kiyeainden, geçerek Karadenizde 
Trabzon limanına bağlayan çok ö-

E den Lavalla ~~li ve değerli bir (Transit) yolu-

Bugv day iniyor C Anlaşamıyor birBu~~~;onc:~::a~=· t~:! elal Bayar açıktır. 
[Baş tarafı 1 incide] [Baş t-rafı 1 incide] [Baş tarafı 1 incide] 2.- İkinci değeri de tudur : 

lammzdan 177 ton buğday, 45 Sumer Bank genel direkto""ru·· 1 .. .. Sivas • Erzurum demiryolu bitin-
ton da un gelmiştir. N pı an goruşmelerin ilk konuşma ce, bu yol o demiryolunu da besleyi-

.urullah Esat, Iş bankası genel d · Bugday piyasasının mütema- d k a gözönünde tutulan mesele - ci ve ona dikel bir yol olmug olaca-
ıre törü Muammer Eriş, Ba. 1 · k 1 ğı için, güzeyden (Trabzon), (Gü-

oiyen düşmesine ragmen narh kanlık tetkik heyeti baş.kam 11- erın otarı masma doğru hiç müşhane), Güneyden de (Karakösc) 
komisyonunda henüz hiçbir ha- hami Nafiz, Petrol direktörü bir ilerleme sağlamadığını yaz· ve (Bayazıt) illerini o demiryoluna 
reket görütmemiştir. Komisyo - Cev~.t -~yüp, e~ektrifikasyon di- maktadır. bağlamıt olacaktır. O zaman da bu 
nun salahiyettar bir üyesi nar- rektoru Hamdı Töker bu seya • Bunların kotarılması için Lan salyoludn wek~~o~ik vektecimel ve tamnük. -
hın ne zaman degw iştirileceg-i yo- h egen a a ço artını§ ve Y • at sırasında Bakana refakate- dra ve Paris arasında uzwı da- selmit olacaktır 
~aıki sorgumuza: deceklerdir. Celal Bayann Rus- nışmalar gerek görülmektedir. 3- Uçüncüsü ve en değerli önemi, 

Fıyatların düşüklüğü, ek- y~darki tetkikleri bir ay kadar bu yolun doğu aırunmımı gerisinde 
mek fiyatlarına tesir edecek de- surecektir. Eden görüşmelerinin ve ona araııl (muvazi) ve boydan 
recede değildir.,, neticelerini anlattı boya devam etmesidir ki bunun yurd 

C 
e Lo d 28 A A Ul l savgası bakımından değerini söyle-

( evab-u vermiştir. ~nkara, 28 A.A. _ Çağın ü- n ra, · · - us ar meğe bilmem ki luzum var mıdır? 
/ Buğday f:,, _tlan ür gün için· sosyetesi bakanı Eden bu sabah B - Balıkesir • Balya • Çanakka-
... ~ zerıne Yakında Sovyet Rusyada o.: 50 para indiği halde, piyasa- · kabine arkadaşlarına Pariste le yolunun da iki önemli değeri var-

k d bır etüt gezisine çıkacak olan E- Laval ve Romada Mussolini ile dır : 
yı ya ın an takip etmesi lazım konomi Bakanı Celal Bayar, ev- k ı - Biri: Bandırma - İzmir dcmir-
gelen belediyenin, narhı tenzile yaptıgı onuşmaların sonuçlan- yoluna dikel olarak Çanakkale ilini 

velıld gi.ın öğle yemegw inde Baş- m anlatmıştır b d · 1 ıuzum·· go"rmeyı'şı· hayretle kar _ l · u emıryo una Jl'e Kütahya • Bah-
bakan smet lnönünün köşkün- Bu sabah Avam kamarasın _ kesir dcmiryolunu da Çanakkale İli-

şılanmıştır. Daha üç gün evvel, de çağnh olarak bulunmuş ve da bir saylavın, Paris ve Roma ne bağlamış olmasıdır 
gayet cüzi bir yu"kseliş uz·· erın· e, · · Bundan ötürü bu yol, hem Bandır

dış ışlerı bakanı Tevfik Rüştü görüşmeleri üzerine bir diyev ma • İzmir demiryolunu dikel ola· 
derhal toplanan ve ekmeğe bir Arasın da bulundugw u bu yemek- rak, hem de Kütahya • Balıkesir de-
kuııış zammcden narh komis - yapıp yapmıyacağı hakkındaki miryolunu tamamlayıcı olarak her iki 
yononun, bugünkü ciurumu göz te yapmak üzere bulunduğu ge· sorusuna dış işleri bakanı Sir dcmiryolunu da besleyici bir durum
önünc almaması garip görün • zi konusu etrafında Başbakan i- Samuel Hoar bl.Jlu ancak pazar- da oluıu bunun ekonomi ve tecim 
mektedir. le görüşmüştür. tesi günü yapabileceği cevabını baknnından da değerini attırmakta-

15 günlük mutat müddetin Dün Atatürk ile lstanbula git vermi~tir. dı~::_ ikinci •• daha değerli önemi 
dolması bekleniyorsa, bu da miş olan Celal Bayar, bu yolcu- de : Yurd aavğası bakımındandır. Bu 
"komisyon lüzum gördüğü anda luk sırasında da Büyük Şefin bu 25000 lira veren Nuriye yol ~lıkesir iataıyonundan Çanak-
toplanacaıktır.,, yolundaki temi- gezi etrafındaki yüksek direktif madalya kale Boğazına giden en iyi yoldur. 
na ta taaruz etmektedir. Bundan batka : lerini almıştır. Hava kurumuna 25,000 lira C) (Hopa • Borsb), 

Tamamen halkın menfaatine Ç) (Malatya • Elaziz) lll'lseten· de veren Nurkalem fabrikası sahibi :r 
uygun gelen bu tenzil isinde da- ğu henüz devam etmektedir. yeni yapdmıt ıoaelerimizdendir ... 
ha fazla g ..... ikmemek lazımdır. B Nuriye, dün, saat on birde ken- • 

D' _ ~~ ütün şehirde, bu kontrolsuz- di fabrikasında, İstanbul Hava 
ıger t~!tan, bozulan de - Iuktan şildyet etmiyen semt ve Kurumu Başkanı tarafmdan ma Bir taraftan demiryollanmız, -., _ _ _ _._ ____ ...:....__ ____ ..__ _ _ ...ı... _ _ :...;....!...:.:=::..:.:...:.:::.:.:~~~~~:...L~~~~~~~~~~~:!!J~U pro2rama uy: un olarak :vamhrken 

Parti programı madde: (26). 

gözleri içinde kalan İllerimizden ve 
İlçelerimizden deıniryollanna dikel 
ıoaelerin yapılmasına devam olunması 
Büyük kurultayca esas olarak kabul 
edilmi1tir. 

Bu çok önemli ve değerli bir karar
dır : Bunun sebebi açıktır: 

Bir kere, demiryollarına arasıl 
(muvazi) olan şoseler, demiryollarım 
beslemez... Birbirlerile yarışa girişir· 
ler ve birbirlerini zarara sokarlar ... 
Bir kaç yerde, şoselerde işleyen kam
yon ve otobüs şirketlerile yaptıkları 
gibi, demiryollan ile birbirini yıkıcı 
yanşa giriştikleri olmuştur ... Böyle 
olmasa bile gene birbirine arasıl yol
lar, o yol üzerindeki taşıma işlerini 
yol sayısı kadar dağıtırlar, her yola 
düşen pay o nispette azalır. Asıl de
miryollanna dike (umut) olarak, ve· 
ya onlann ucuna eklenerek demiryo
lunun henüz ulasamadıgı yerleri ona 
bağlayan şoselerdir ki hem demiryol
lanm besler, hem de o yolda çalışan 
Kara taııma araçlarını... Bunun da 
ülke ekonomisi bak mından değeri 
apaçıktır. Yurt savgası bakımından 
değeri ise, ondan belki daha üstündür. 

Onun içindir ki, Cumuriyet Halk 
Paptisinin 4 cü Büyük Kurultayının 
onayladığı Parti programının bayın
dırlık alanında, 26 cı maddeye katı· 
lan yukarıdaki B (bölek) i çok yerin
de ve çok önemlidir. 

Yetilköy: Ali Rıza EREM 

Doktorlar 
[Baş tarafı 1 incide] 

tüdler için doktorlara bu suret
le imkan hazırlandığı yazıbydL 

Meslek hukuku itibarile gü -
nün en alakalı mevzularından o
lan kazanç vergisi kanununda ya 
pılan tadilat ile bazı hususi has
tahanelerde açılan ücretli polik
linik işlerinin nasıl halledildigi 
de raporda kaydedilmişti. 

Rapor okunduktan sonra üye 
lerdeıı Diri ücretli poliklinik me 
selesinin hala halledilip edilme
diğini sordu. Başkan Niyazi Göz 
cü, Fransız İtalyan ve Sen Jorj 
hastahanelerinde evvelce birer 
poliklinik oldugunu ve bunların 
muayene ücreti olarak 25, 15, 
10 kuruş aldıklarını, fakat bu 
ücretin kanuna muhalif olduğu 
için alınmaması hakkında Sıh
hat direktörlüğüne tezkere ya -
zıldığını ve alman cevapta da ar 
tık poliklinik ücretlerinin alın -
mıyacağı yazılmakta olduğunu 
ve meseleye halledilmiş nazari
le bakıldığını söyledi. 

Maktu vergi hakkında idare 
heyetinin fikirlerini ögrenmek 
isteyen bir üyeye karşılık ola -
rak başkan dedi ki : 
"- Seçtiginiz idare heyeti ya 

ni biz, hem hükumetin ve hem 
de bütün doktor arkadaşlarımı
zın hakemiyiz. Binaenaleyh ih -
sası rey edemeyiz. Hem sizin ve 
hem de hükumetin itimadım ha
iz bir heyet olduiumuz için bu 
kanuni mesele üzerinde müna -
kaşa açmayı doğru bulmam. 
Yalnız mütalealarıruzı dinleye -
biliriz. Mütalealannızda bizi şu 
veya bu sekilde bir karar vermep 
ye icbar ve bizi kendi düşünce -
lerinizle empoze etmemelisiniz,, 

Söz alan başka bir üye, yeni 
muayenehane açmış arkadaşla -
rın vergiden tamamen muafiye
ti değilse bile asgari vergiye 
tabi tutulup tutulamıyacagmı 
sordu. Başkan, Niyazi Gözcü: 
"- Doktorlar iki türlü vergi 

vereceklerdir: Birisi nisbi, dige
ri maktu vergi ••• Nisbi verginin 
azlığı veya çokluğu sizin eliniz 
dedir. İsterseniz azaltabilirsi -
niz. Maktu vergiye gelince, onu 
biz, sizleri sınıflara ayırmak su 
retile, tesbit edeceğiz. Hem hü
ktimetin. hem sizin hukukunu -
zu koruyacak olan heyetimiz, bu 
kadar aiır mesuliyetler karşı p 
emda, şüphesiz ki. kararını ve -
rirken çok düşünecektir. Çün -
kü, vergi tayini işinde heyetı • 
miz temyizi, istinafı olmayan 
bir heyettir. Bu salahiyet ve me 
zuniyet, şimdiye kadar hiç bir 
kurul idare heyetine verilmemiş 

MEVSiM MIKROB 
Kışın sizi hiç aramaz. 

rast geldi mi? Hemen yap 
- Görüşemiyoruz .. 
-Evet!. 
- Vallahi o kadar ö 

ki .•• 
- Ben de öyle •. 
- Yok ama sen benim 

değilsindir. 
Dikkat edin. Tuzak ku 

Tekrar lafı alır ••• 
- Neredesiniz? •• 
- Yine gazetede .•• 
- Hayır, hayır ••• Nere 

ruyorsunuz?. 
- Suadiyede .•• 
- Aman bir gün 
- Buyurun! 
- Adresi bilmiyorum •• 
- Suadiyede beni sora 
- Olmaz! Yanlış bir 

derim. Sen bana mufass 
res ver .. 

Adresi aldımı? İşiniz d 
dır •. O pazar olmazsa öte 
zar saat sekiz buçukta d 

- Henüz kahva\tı etm 
nizdir. Bahçede bahçiva 
hut kapıda hizmetçiyle 
leşir •• 

- Bey kalkmadı mı? •• 
- Şimdi kalktt •• 
- Bu ne tenbellik böy 

yol öğle zamanı oldu ..• 
bakalım .•• Bana da bir ha 
kerli kahve .• Oooh, şöyle 
yım ..• 

Bu sözleri bagıra bağ 
ler ki, içeriden işitsinler 

Siz pencereden görü 
.. ' mu ..• 
- Vallahi artık daya 

dım. O kadar görcccğ' 
ki ... 

Diye yakanıza yapışır. 
yemeğinde muttasıl ye 
metheder, yemekten son 
sırın üstünde horlayarak 

Öğleden sonra çay, li 
hülasa bir kahvaltı daha 
dan sonra da: 

- Şöyle bir dolaşsak! 
bir de kendisini gezdirtir. 

Ertesi haf ta ayni ad 
ka yazlıkta oturan bir b 
nışı görür ona da: 

- O kadar özledim ki 
desiniz? •. 

Diye sorar •. Ve böylec 
bir yaz mevsimini sayfi 
çirir .. Böylesine mves· 
robu denir. Mümkün old 
dar uzak durmalı. hele 
vermemeli.. Çünkü gece 
ya da kalkarsa çoluk ç 
hatsız olur. O güzelim 
adama cehennem gibi g 

B. F 

Romanya i 
Tecimimiz 

[Baş tarafı 1 · 
bekledıkten sonra; yarısını 
mek tehlikesi ile karşı karşı 

Ozgur doviz esaslı anlaşm 
tülügüne bundan iyi bir mi 
na bilir mi? Ve klering siste 
memizdeki isabet, bu durum 
da ne gu el canlanır? Parti 
mızın verdigi direktif çok açı 
na göre hukumetimize döşen 
açık görünüyor. Buna ra~me 
mi bakanhgırun bugune ka 
bir girişimde bulunmamı§ o 
seflenmege deger. 

Balık çıkatçılanntn anla 
göre son yıllara kadar bizde 
yırmi mılyon kadar çiroz a 
gun de almak i tiyen Romen 
leri, hiıkUaıetlerinin bulduğ 
ler ytizunden bi ey alama 
Jar. Zeytincılerimi ın, zeyti 
mııın, ta e meyvacılarımızı 
mtirculerimızın de yanılan 

Romenlerle burada devam 
ran görü melerin bu derece 
guttügümuz ve d ği§tire 
miz tecim polıtikamız esas 
menlerın anlamadıklarına 
labilır. Eski bir soz vardır: 
kantarla, alıt verit miskalle. 
lugun temeli iyi hesap olm 
ber, bu memlekete artık 
pılanmızı en biıyük ni · ett 
mak zamanı gelmiş görünü 
nomı Bakanlığı bunu yap 
da geçikirse tecimenlerimiz · 
§Uğuru bunu yapacaktır. 

Mecdi S. S 
Yarıda kullanılan kclımeler : 

- Gorilımeler - Deiet - t 
- tee sur - Ycntılmckde -
- Sonuç - netıce - Deiiı -
le - İlıi - muna ebet - dı 
cayntabı - İye lllhib - yalın 
asıı - menfaat - zoratı -

_!t_ _ .._ ... ---
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Alıcılara Güler soKAKLARıMız. aELEoıveMız 

Yüz Göster,elim 
Sarıycrde, pazar günü nasıl w 

sa açık kalabilmiş bir yemişçi 
dükkanından kayısı almak iste
dim; manav cevabı dikti: 

- 40 kuruş! 
- İstanbulda {25) e veriyor 

lar .. Diyecek oldum. Başını öte 
yana çevirdi : 

- Sen de git oradan al! .• 
Bu söz, beni kızdıracağı yer

de düşündürdü. 
Sanyerin biricik manavı, İs -

tanbuldan gezmeğe gelen yüz -
lerce kişiye; benim vasıtamla: 
• - Sakın ha! .. Böyle ihtiyat -

sızlık etmeyin .. Bundan sonra, 
Sarıyere geldiğiniz zaman, ye -
nıişinizi de birlikte getirin .. De
mek istiyordu: 

Bu sattcıya kızmak neye ya -
rar? Hatta, ben diyeceğim ki, 
Üstelik kendisine teşekkür bile 
etmeli ... 

Nasılsa, yamlıp, yemişlerini 
Sanyerde taze taze alabilecek -
lerini düşünenlere böylelikle gü 
zel bir ders verdiği için ... 

Müşteriye soyulacak armut 
muamelesi yapmak bizde yeni 
bir şey sayılmaz. Ancak kafata 
rmı yeni gidişe uyduramıyan sa 
tıcılar:ımızm bundan otuz; yıl 
önceki, eli tcsbihli müşterilerin 
ortadan çekildiğini de, hesaba 
katmaları doğru olur. 

İsmarlanan besiğin parasını 
yirmi beş yıl sonra: 

- Y.oo ..• Ben bu kadar acele 
ye gelemem! Diye müşterinin 
kafasına atan Hacı babalar dev 
rinde yaşamıyoruz. 

Fazla söze ne hacet ? 

Hıyanetin, hürriyet ve 'iti/alın en canlı bir hıyanet vesikasının son satırları İyi bilelim ki: Alıcı, kendini 
n.aza c;ek~i; para arslan pençe -
sıne geçtı ve tatlı dille güler yü 
zün hele alış veriş işlerinde de
ğeri çok arttı. 

Ne DersDnDz? Baştan nihayete ka
a a r y a 1 a n v e y a ı d ıı: d a n 
i b a r e t bu beyannameden 
bahsedişim Vahidcddinin hiya -
neti nerelere ve hangi zamanla -
ra kadar götürdüğünü göster -
mek ve, bahsimize dönerek, ls -
tiklal savaşçılarım büyük harbin 
ittihatçılarından göstermek i&tc 
diğini anlatmak içindi. 

Ayni fikri itilaf servisleri de 
propaganda etmekte ve öyle gör 
düklerini söylemekte idiler. 

İstanbulun 16 mart işgalinde 
itilaf orduları kumandanının 
yazdığı tebliğ şu suretle başla -
yor: 

''Beş bu~uk sene evvel Mema 
liki Osmaniyenin mukadderatı -
ı:ı her nasılsa elde etmiş olan İt 
tıhat ve Terakki cemiyetinin rü 
esası, Alman telkinatına kapıla
rak, devlet ve milleti Osmaniye 
yi harbiumumiye istirak ettirdi-
ler. Devlet ve mill~ti Osmaniye 
bin türlü felaket geçirdikten son 
ra öyle bir mağlubiyete düçar 
oldu ki, İttihat ve Terakki cemi 
yetinin rüesası bile bir mütare -
ke akdederek firar etmekten baş 
ka çare bulamadılar. 

Mütarekenamenin aktini mü
teakip düveli itilafiyeye bir va
zife terettüp etti. işbu vazife es
ki memalki Osmanyenin bütün 
ahalisinin bilacins ve mezhep 
saadeti müstakbelelerini, inki
şaflarını, hayatı içtimaiye ve ik 
tısadiyeelrini temin edecek bir 
sulhün temellerini atmaktan 
İbaretti. Sulh konf cransı bu va
zifenin ifasiyle meşgul iken, fi
rari ittihat ve Terakki erkanı
nın mürevvici efkarı bulunan 
bazı eşhas, teşkilatı milliye nam 
müstearı altında bir tcrtiE teş
tip teşkil ederek ve padişah fle 
hükumeti merkeziyenin evami· 
rini hiç addetmekle .. ,, 

imza: Kuvayı işgaliye 
Bahis buraya gelmişken işgal 

kuvvetlerinin, iyi bir propagan
da ve provokasyon nümunesi o
lan tebliğinin son maddelerini 
de kısaca görüp geçelim: 

"1 - İşgal muvakkattir; 2 -
Maksat makamı saltanatın nü -
fuzunu kırmak dejfü, kuvvetlen
dirmektir: 3 - Türkleri istan
buldan mahrum etmemektir. 
Fakat tasrada kargaşalık ve bo
ğuşmalar olursa bu karar deği
şebilir. ( 1) 4 - Bu nazik za
manda herkesin vazifesi kendi 
işine ve gücüne bakmak, Osman 
1ı devletinin döküntülerinden 
yeni bir l'ürkiy_e xaP.mak i5in 
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EKMEK işi 
Mahsul az olunca buğday yük 

sclir. Buna kimse bir şey yapa
ma?.. Onun ardından da ekmek 
pahalılaşır. Belediyelerin işi bu 
ekımek yükseli ini kontrol et -
uu;.l'ı.. ı.h. Dı.ucu:»ı Lıcı 1;.ı. :ı;..0.1.ı ...... 

rumak için buğdayı koruma ka .. 
nunu yapıldı. Şimdi bir aralrk 
buğday yUkseldi, ekmekte yük· 
seltildi. 

Ziraat bankasmm cill'\1.:u·s ... ;;. 
uıgı ougoay pıya!.aya normaı 

halini iade ediyor. caba bu yükseliş ne zaman olıır 
ve ne zaman indirilir? Bu ince 
bir meseledir. Ancak dün fırıncının zararın: 

Geçen sene ekmek altı kuruşa düşünen belediye için bugün de 
kadar satıldı. Belki bu biraz a - şehirlinin fazla verdiği pahah • 
normal idi. Lakin bunu halk dü- hk far.kını ortadan kaldırmaya 
şünemez. Onun için ek-meğin tl· hemen tevessül etmesi kadar ta· 
cuzluğu büyük nimettir. Simdi bii bir şey olamaz .. Acaba ko • 

• I> ,,,-"""" ~ • 

L> ~ • \ ,. " ~ • ~- c..J"-" .~ -(Y. 
- · ..r'1v ;. l\u--'- • · . o 

ıd k A 
misyon neyi bekliyor? Ve ne. 
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§ E alan için günde on kuruş ayda 3 mcğin pahalılaştırıldığı istical 
= Türk Anonı~ Şirketi e lira eder. Fakir tabakası için bu ile şimdi de ucuzlatılmıyor? 

- - - ~ "'-f,' ~'\ ~, J--' \..,.. .l;. . 
t:.:,~\.. ; ,_,.. . . . - "'..,.rt._. 
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---------~-~·--·-_....-cA.~_.:r' "' , • ~....il..> = I t b ı A w t: ·· ı· d w • k v k · Biz bö.vle düşünüyoruz. :: ı an u centalıgı : uç ıranın egen ço tur. a u-

Yine o nıyanet şebekesinin ve.sika1arrndan : Liman Han, Telefon: 22925. E le buğday düşeııken köylüyü ko- Siz ne dersiniz? 
son bir ümidi cinnetleriyle mah
vetmek istiyenlerin iğfalatma 
kapılmamak. makarn saltanat 
kalan 1stanbuldan verilecek 
emirlere itaat etmek.,, 

Bu tebliğden sonra Anadolu
da yapılan teşebbüsler, casus
luklar, ve propagandalar bizi 
bu hususta fazla izahat yükün
den kurtaracak kaçlar fasihtir. 

Yalnız Anadoluda değil ts
tanbulda da işgale ne biçim 
başlandığı, neler yapıldığı da 
bu tebliği en iyi anlatacak bir 
tercümedir. Unutulmaması gere 
ken bir vesika olduğu için "Nu
tuk,, tan aynen alıyorum: 

" ... 336 senesi martının 16 n
cı günü öğlenden evvel saat on
da makine başında şöyle bir tel
graf verildi : 

Ankarada Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerine 

"Bu sabah Şehzadebaşmdaki 
mızıka karakolunu İngilizler ba
sıp oradaki askerlerle İngilizler 
müsademe ederek neticede şim
di istanbulu işgal altına alıyor
lar ... ,, 

Manastırlı: Hamdi 
"Hamdi efendi devam etti: 

murlart, müdürleri geldiler. 5 E ......_.~~ 
Koğmuş~r. b~ saate kadar bu- ~ ~arabiga yolu ~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rası da (2) işgal olunacaktır. : BARTIN vapuru 29 Haı.iran : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
Şimdi haber aldım, işgalden : CUMARTESi ıaat 20 de Kara-: 1• T T ı·. HA D 1 M .1 L L ""ı 
sonra İstanbul halkına yapılan § bigaya kadar. § 
muamele, tehditler, terörler, ha- • 111111111111111111111111111111111111111 ii 
pisler ve para cezalan hakkında Türk Sigorta Şirket·ı 
çok şeyler yazıldı. Ve o zamanı i L A N 
görenler de çok olduğu için bu· Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. I 

d k Beyoğlu'nda İstiklal caddesindt ra a mevzuumuza arıştırmıyo- Sigortaları halk ı""in mu··ıaı·t ceraı·ti· havı"clir. B.. .. b - 310 numerolu Turan barındaki Bay r-• ~ 
rum. utun unlara ragmen Hasan'm Osküdarda kız Kulesi par· M k · !J • G 
m emlekette İngiliz muhı"pler er aı uıareaı : alatada tlnyon Hanında 

kı ile hiçbir alakası olmadığı görü-
cemiyetine girmiş bir padişah, len lüzum ilzerine ne§rine mecburi· Acentası bulunmayan şehirlerde acenta araıunaktadır. 
bir itilaf ve hürriyet partisi oldu yet hasıl oldu. Telefon : 4.4887. 4102 
ğunu tekrar hatırlamak bu tari- ------------- •~~!!!i!!~!!!!!!--~~~--!!!· ~-~!i!!e!!!_!!ı_!!_ !!!!!! .. !!!!~~!!!!!!!!!!~!!3!!!!!!!!!!!!!!!?Fee• 

~i unu~ama~ için l~z~dır. ~111111111111111111111111111111111111111~ ~-----~-----~------------~ 

ltilAf ve hürriyet ~ ~~~j~ y~ll~rı = ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Başta Vahdettin, sonra Da- _ K k h • 

mat Ferid, daha sonra haris, § 1 Ş L E T M E S 1 u ru a vec 1 
inatçı, kindar Sadık, Mehmet : Acenteleri: Karaköy Köprltbaıı 
Ali, Gümülcüneli İsmail Hakkı : Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· 
gibi bütün işleri memlekette bir- §111111 zade Han. Tel. 22740.111111 § M EH M E o EFE. N D. ı· 
lik ve düzenliği bozmıya, nere- § Mersin yolu __ c 
den olursa olsun para çekmeğe 
bağlı olan ve bütün üyeleri ca- !: KONYA vapuru 30 Haziran = M ah tu m 1arın1 n 
hil ve ayak takımından ibaret 5 PAZAR günö ıaat 10 da Mer- E 
bulunan bir fırka halinde uzun ~_:ne kadar. (3578) 4842 5 
söze ne hacet? - A Ş .. h ' d · "f d Bugün yurdumuzun temiz ~ yvallk yolu § O retın en ISİI a eye Özenenlerden 
topraklarına ve Lozan muahede- i MERSiN vapuru 29 Haıiran = 1 s k 
sindeki genel bağışlamaya gire- 5 CUMARTESi fiinü saat 17 de i a 1 n 1 n 1 z 
miyen ( 150) tiklerle kaçakların : Dikiliye kadar. (3589) 4843 E 
ve h~nliklerini bildikleri i~n----- ~ra~zon yolu =-= ~' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 
gelcmiyenlerin bu fırkadan oldu ı:..... =---
ğunu söylemek onları tarife 5 KARADENiZ vapuru 30 Haz.i- E 
yetmez mi? E rao PAZAR gilnü saat 20 de= 

E RiHye kadar (3611) E [Arkası var] 
:t lll lll 1111111111111111111111111111111 il ;: 1 : 

--- - _ Daktilo Aranıyor !!!!!!__,~~ 

"Bizim asker uykudayken İngi
liz bahriye efradı karakola ge -
lip işgal etmekteyken, askerimiz 
uykudan şaşkın kalkınca müsa
demeye başlanılıyor. Neticede 
bizden 6 şehit ve on beş mec
ruh ... Zırhlıları rıhtıma yanaştı
rıp Beyoğlu cihetini ve Topha· ( ı) Ulusal savaıı bir ihtilal ve kat· 
neyi işgal ve bir taraftan da liam telakki ederek bu savaşa gire· 
harbiye nezaretini işgal etmiş- ccklcri tehdit etmek istiyorlar, 

ZAYİ - 4179 No. ,oför ehliyetna
mcmi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Denlzyollar1 idaresine müsabaka ile kırk b~Ş Ura ' 
ücretli bir daktilo ahnacaktır. lsteyenl~rin 4 
Temmuz 935 Perşembe gUnU aaat on be94t kadar 

ler ... işte Bey_oğlu telgraf me •. "' .(2}. Harbiye telgrafhanesi. Şoför Cemil 
•~ Levazım Şefliğine müracaatları. (3808) ~ 

~ 
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SON HABER ıç Mançuko 
Kuklası,, 

Mussolini Çitçi Gibi Çahşll 
Ve GUndeliğini de Aldı 

Japon Askeri Mogolistan 
Cumhurluğunu kuşatıyor 
Moekova 28 (A.A.) -Ş.ncay'dan Pravda gazeteaine bi~iril

:LQıe göre Japonyanın ergisi, asığlan Sovyet Ruıyanmkilerle 
bir f*ilde ilgili olan Mogoliatan Cumurluğunu kuta~. • 

tir. Bu sonunca varmak için Japonyanm yalnız Şahan ele geçınp 
tetkilitlandırmuı değil, Şanai ve Sugiuan illerini de almuı ge
rektir. Çin ve Jmpon kuvvetlerinin çarpıpn~ ile ~un~lanan 
Kalgan hadiwinin önceden tasarlanmış olduıu tahmin edilmek
tedir. Şangaydan "Pravda" ya yazıldığına göre Ja~ya, dört 
Çin ilinin ele geçirilmesinden aonra, Süel kuvvetlenn yardımı 
ile orta Çincle bir ekonomik yayılma yapmayı dütünmektedir. 

Versay Andlaşmasının 
16 ıncı Yıl DHnUmü 

Bertin, 28 (A.A.) -Versay andlqmasımn on altıncı yıldönü
mii dolayısiyle Alman cemiyetleri komitesi halka yaptığı bir bit.. 
dirikte diyor ki: 

Almanya, kendi hakkına ve öz kuvvetlerine dayanank Venay 
andlapnasuu, yenenlerle yenilenler araamda kuruWı yalancı 
farktan yıktı ve kendi Süel egemenliğini yeniden kurdu. 

Bildirikte, Hitler'in Alman ordusunun, ne sal~, ~e ha!k! 
ezmek, ne de fütuhat için bir yaraç (ilet) olmadığım aoylcdiği 
hatlrlatdmaktadır. 

Uluslar Kurumu Taşınıyor 
Cenevre, 28 (A.A.) - Uluslar sosyetesinin on bet ıenedenberi 

fçinde bulunduğu fimdiki konağı satıhla çıkanlmıftır. Sosyete 
yalanda yeni )'IPtlrdığı Ariana aarayma yerleşecektir. Sosyete 
genel mekreteri bütün hük6metleri bu satış itine yardmı etmeie 
ve ıenit rekllm yapmağa çaiJıın11tır. lsviçre cumuriyeti, bina 
aatıJmadılı, yahut dört milyon lsviçre frangına veya bundan çok 
bir paraya abcı bulamadıp takdiıde bu parayı vermeyi aağla-
11Uftlr. 

Avrupada Yer Deprenmesi 
Viyana, 28 (A.A.)-DUn 18,30 tt. bilhula lnabruk, Bergem 

'"Voral6erg'de üç dakika 16rea bir yer depremi duyulmUftm'. 
Bmı, ~8 (A.A.) - DOn, en çok Bale, Zilricb ve Bem'de d~ 

aniye ıllren kuvvetlice bir deprem duyulmqtur. Bale, Zuridı 
w Saint - Gall'deki evlerd• bazıları tehlikeli bii' tekilde sanıl-
m•larcbr. ( 

BALKANLARDA . HU
SUST ISTıHBARATIMIZ 

Yunan Meclisi 
Cumhuriyete 
And İçecek 

Japonya 'Mançurya'yı işpl edeli 
guete idarelerine Uzak Doludan ki· 
tap ve risale akmai• bqladı. Bu Jd. 
tapların buılan, Japonya'nm ifıalini 
haklı gCS.tmnek isin yuılnuJtrr. Ya
ni Japon propagandaaıdır. Bazdan 
da aJponya'nm haksızhtını tebarils 
ettirir. Yani Çin propapnduıdır. 

Baıkılan mükemmel, ciltleri mü • 
kenunel olan bu kitaptan okuduktan 
sonra Çin'lllerin ml, yoksa Japon'la· 
nn mı daha iyi propagandacı oldutu
nu katirmek sor bir meeele halini 
ahr. Her halde her iki uluıun da ken
di davasını yabancı efktra bildirmek 
için aarfettl1deri gayret karpmda 
hayranlık hiul duymamak elden cel
mez. 

Bu eerl kitaplardan ton olarak ıe· 
len "'Mançuko Kuklası" adında üs 
yUs sayfalık bir Çin kitabıdır. Bu 
eserde Japonya'nm Aıya &erindeki 
emellerinin enteresan bir tarihi yud· 
dıktan tonra Mansurya'ya seçiliyor 
ve bu Wkenin habu olarak nasıl I!· 
pi edildiğinden etraflıca bahaedili • 
yor. 

Eserin en enteresan tarafı, içinde
ki fikirleri takviye makuclile ilbe 
edilen vesikalarda. Bunlann Kellogc 
Misakı, doku.ı taraflı Walhinıton 
muahedesi gibi yalan tarihe ait olan 
vesikalar her yerde bulunabilir. Fakat 
bizim cibl Çin'e ve Japonya'ya uak 
olan bir ülkede zor bulunabilecek ~ 
likalar vardır. Meeell Japoaya'ma 
..Deli ePtro'au" olan Baron Tmsalra· 
am imparatora verdlll muhtıra, bu 
muhtırada Tanaka, Japonya'nm Alya 
bt'umı nud ele ceçirebllecelinl açık 
bir lisan De balı cc:U;yor. 

Bu aerde bbim enteraaa buldu • 
lumus buı vealblar da Japon,a'nm 
tarih kitaplanndan alman parçalardır. 
Milellif, kulara mahauı tarih kitap 

Yunan kralı Yorı/nin son re· lanndan, paldara maheua medeni 
simlerinden biri maltbnat kltaplarmdan aldıp bu ktı-

b• • çUk ldlçtlk benderde ,Oya okuyucuya 
Atina 28 (Hususr muha ın • Japoaya'nın yabana ulualan nud te-

Muaaollnl ekin tarlasında 

Rom..ı, 28 A.A.) - Muaolini 
bu sabah Litoryada kurutulan 
Pontin bataklıldan üzerinde ku
rulan ,köylerin harman itlerinin 
açılma töreninde bulumnuıtur. 
Mussolini, vücudünün Ült kıs
mı çıplak olduğu halde, yeni ya 
pılan Borgo, Pasutia ve Sabo
dia köylerinin çiftliklerinde ça
bfl1llf ve it bittikten 80nr& ~i 
defterini imza ederek gilndeliğı
ni almııtır. Yeni 195 ürü3nü 
100, 900 i buğday olmak üzere 
1 ~o bin kentaldir. ı 935 yıtmda 
Littoria ilinin kurutulan ve eki
len topraklan 4«5,-00 hektar idi. 

iyi •kerler 
Littorya, 28 (A.A.) - Pon -

tin bataklıklan tlzerine kurulan 
yeni ktiylere bir göret . y~pa~ 
Muuolini köylülere dcmlftır ki: 

"Bugün iyi çiftçileri.c, yamı 
da iyi askerler oJacatız.,. 

ltelyacl• manevralar 
Roma. 28 (A.A.) - Yakm

da büyük aüe1 kuvvetler manev 
ralar yapacaklardır. Gazeta del 
Popolo diyor ki: 

"Bu manevralar kuvvetleri • 
misi .CSmUrcelerin konınmuı i • 
çin dofu Afrikalmı gittikleri 
halde,İtalyanınıiieletkisinitut 
mai• ve ana ülkedeki kuvvetle
rimizin (talim) görmelerine yar 
dmı edecektir. 

mizden)' - Başbaka'?' ~dariı Jıkld ettilfıü blldlnnek istiyor. An. 

gazetecilere yaptığı bır diyevde cak dolayıalle Japoaya·am kunet Habeş Uzlaşma Kom·ısyonu d · u· ki kaynatzm da 8ifenmit oluyorus. Bir emış r : tarih kitabı garp emperyallnnlnin bO· 

- Rejim meselesi için yapda· tUn geri ülkeler gibi Japonya'yı da ·ık·ı ~aralı da a·ınıı·yecek cak reyilmm tam bir ~~ yutmak iıtediiini, Japonya'nm buna 1 ~ 
daireainde cereyan etmesı, ahali bqı ıeJdllfni yuıyor. Bqb bir ta· 
nin izhar deceği isteğin doğru o rih kitabı Japonya'da bpitillUyorıla· La Haye, 28 A.A. _Dün Ha· lmparator u1mlar 101Yete1in 
1arak ortaya çıkanlmaaı, hUkil- rı anlatıyor ki bu. kulaklanmua ya· 1 1 la komieyo- den duruma incelemesi için nötr 

B banca ıetea bir vuiyet delildir. Me- beş· ta yan uz şma ini • · 
met için bir namus borcudur. u ..ıa Japon müellifi diyor ki: "Japon. nunun Şe9eniagen otelindeki f!J.ldller ganderme1 istcmıt-
ıuretle yapılacak royi lmm ne • ya'da Y&fl1Ul yabancılar Japon mah· toplantıamdan sonra ~ tır. • 

1
• 

ticeai baklanda muhaliflerin de kemeleri tarafından muhakeme edile- bir bildirii, iki ilgili taiaıf Gl'UD· Biklirif HlıbePltanda eeır 1•• 
tereddüde düpesi kabU değil • rnulerdl. Japon,l dıprda ptirileD Uıldarmm dinlenmeli için ted • fin bulundufunu yadmmıamalC 
dir. Yeni Meclisin pazartesi top mal için latedlll ctmrak ramia1 al· birler alm•cafmı yn:naktadır. ta (inklr etmemekle) her.her 

ki. •llJde Ör • irJar tantısı merasimden ibaret ola - ~ ıer~·~ değildir." .tı.ıY.an ve H~ or uıtak.ları baD1arm aclJ'JQl.tl ~ve 
l!A...._DinLm • •·-+ "!"'<1-'- -.,-.-: Jllitc.umJı•~kl.._,ara.ıJ.U.riıu~ıl&;+~il p · ek" H~:...-- rta el o"t.a..: itlerde elde edilen Derle-. __ .......,~.._ ---------~--r-tan aonra eski meclisin feshi ve auvvetten an dı ını yazıyor. Bü- e al'l9t ı --~~wau o • ~ 

Tokyo, 28 (A.A.) - Gece yansı, ~ın ukerleri tarafından çı- • . . 1 hakkınd tün bunlar dotru. Japonya da dotru- çiliği hukuk müpviri profesör meler üzerinde ıtrar etmektedir 
kanlan brgqahklar üzerine Pekinde örft y&ıetim billtilmittir yenllUUD top anmaıı a- lutunu anladıktan IOIU'a ona ıöre Guton Y eze yakında dinlene • ----------

. ) J ku tl . d . ko-·--'-. . ...._..u.:-ıer ki kararnameler oku•cak, yeni tedbirler a1ımt ve evvelce kencUalne c-'-lerdir. GI d 
1
,..

1 ,(ilin edilmiftir • apoa vve en ilsem 1 
WUMIA açın WUU&I saylavlar Cumuriyet rejimine verilmek ittenllen illstan timdi de ~ resun • ~ 

lllııialctadJrlar, kayıtmz ve şartms o1ıınk and ı- lıendloi lıOfblonaneri:vo< • • Konıiayonıın pmdild itleri Jıü Bir kaza 
çeceklerdir. ---------- kında 80 • .:uya ~ :tilen komis-

Meclia bqkanlığmm seçilme- yon üyeleri, daha fazla sonwla· Giresun, 28 (Huauat muhabl· 
ıi erteli salıya bua1alacak ve o Tlrklyeclekl n araftlr'mak için çabftıklanıu rimiz bildiriyor) - Ordudan on 

Yunanistan Tayyare Ahyor 
~tına, 28 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Hava Baaa1ıtı 

oa ilkiz ilk talim, altı yÜkMk talim tayyaresi alımnık üzere, 
baft •tatelerine talimat gönderdi. Ayı:.ıca Kallron tayyare fab
rlruada t8lim ta)')'lreleri yapılmaıma da baılanacaktır. -

cün e8ki Meclis reisi Vozilda bat M a ı t • l ı la r eöylemişlerdir. Bunlar, itlerinin Uç yolcu ile gelmekte olan bir 
kanhfa ıeçilecektir. çok güç olduğunu gizlememek· volcu motöril Piriuis limanı 6-

Kr.I JorJ'un bir tekzibi INGILIZ HUKUMEnNDEN tedirler. 1 

1 M nünde ürtmadan batnuftir. Yol Atina, 28 (Hususi muhabiri • YARDIM GORUYORLAR. talp memnun edilecek mı.. culardan üçü kadm olmak fkere 

Atinada iki Toplantı 
mizden) - Eaki Yunan krah Türk tebaama haaredilmit o- Londra, 28 A.A.- Daily Tel- altısı boğulmutiarcbr. Geri ka-
Jorjun Lord Kranafilde Yuna • lan bazı küçük aanatlarm ecnebi grafm Adia Abaı.daa ö~i- lanlan imdada gönderilen mo • 
niatana gider gitmez bir temer- l::r tarafından y3pıJmMının ka • iine care .. ~. hükOmetbıin törle kurtarmak kabil olabilmiı 
küz kabinesi teşkil edeceğini ıöy • • • İ yaptığı bır bildınf İtalyan 11 • tir. ~tlaa. 18 (Hueuli muhabirimiz bildiriyor) - Halk Partisi 

•1Jmarı ÇaldariU, Milli Radikaıter Kondilllin bqkanlıklarm 
da toplanıyorlar. 

ledifine dair ban gazetelerde gCS nunla yuak edilm~ı ilzenne • kederinin gönderilmesine de • Fatma dimnlftir. 
rülen yudar Vradinf gazetesi tanbulda bulunan bır çok Malta VllD edildiğini ve genel kuvvet· 
tarafından tekzip edilmiştir. blar ipb kalml§lardır. Bunlar • terin İtalyan aömtir(elerinin uv 

INGIL TEREDE Gl!NELOZ Mevromlhella istife etti dan bir kı1m1 Maltaya dönmek gama gerek miktarı çok geçti- lnanbul 1,& Sut 
Atina, 28 (HusuSi muhabiri • istemişlerse de Malta büldimeti lini bildirmekte, Habeflstamıı Eleldrlkslz kaldı 

mizden) - Sandalyesiz Bakan Maltada i§8izlerin m~ sefeıi>erliğe dair hiç bir hareket 10.4 70.489 Kişi Uluslar 
Kurumunun Lehinde 

•• vronıihali :.-:• · · s · · ı..,_, __ .1 • ..ı....1 · yapmadığmı sağlamakta ve e - Dün ıece uat yirmi busula dofnt .ma 1 unu& etl?Uftir. e artm~.&11 ~ ~& amna et- ter timdi .. ..,, __ _....., olan ha. elektrik fabrfkHmda 9bn bir ama 
bebi hWcAmetin kayıtsız ve şart mem11tır lngilıs komoloeu bu ~&~-wa Jlldnden lıtanbulwı Mr pis waıtleri 
SIZ' olarak Kral taraftarhtı yap- • kem kamisyonu Roma hildkne- '* busU IUt Jradar eıektdWs kal • madıfı ve halbuki k~ndiiinin bu husuata vaki ola.ı. beyanatında tine hak verecek oluna Babe • dı. Nihayet fabrikada utntıJarak an• 

toadn, 28 (A.A.) -Albert 
llall'de diln yapılan ıopı.tıtıda 
I.ord Seçil. "U1a.Jar kurumuna 
)'lfdllll ~ birlili'' tarafın
den yapılaft uıusa1 ceneıoywı 
~ bildirmiftlr. 
~la bua1ara verilaıı ce • 
~ aayıu ıunlardır: 

1 -1ncilt.ere uluslar kurumu 
l}'elli olarak kıJmah mıdır? 

10,470,489 .,evet'' ve 862,775 
"bayır". 

2 - Anıulusal bir andlqma 
n. kara, deniz ve hava kuvvetle 
Iİftla kaldınlmasına •hm misl
ail1 (mütemayil). 

l,533,558 "evet.,,, 1,689,786 
"mvır''. 

ı - O.ı uıflar için lillh ya 
,. " •• yuak edilmeli mi • 
dir 1 
~~?,329 "evet", 775,505 

4 -Bir ulamı atcbnmma 
....... için 8telıi ulualar 
.,....... çahpıJı mıdır?. 

5 - Slel olımyan ekonomik 
teclbirlerlc mi olmalıdır? 

10,027.(08 ... 635,074 ha· 
p. 

G - Gereklili tajdirde, ıiel 
tedbirletle mi obaJıdD"? 

f:..:...ae bulundu~·dur. demiftir ki r: ıistanm İtalyayı memnun ede- A dbeltilmit" 1Ut Jinal ikide co-
aw" _... -Malta hükGmeti bucfin llal ceğini ulamaktacbr. "1U ı.lav ftrilebiJnaittir. 

ftadlkal perllal tada ~lerin çok oldulunu na -------------------
G.784.368 "evet", 2,351,981 

''hayır'·. 
Atlna, 28 (Huauıl muhabiri· ~ dildcate a1ara1c buradaki 

mizden) - Radibl partili li • J.laltablL-ı kabul etmek iateme
deri general Kondilia taraftar • mittir. Vuiyet Kanada ve Hm. 
larmı buıün bir toplantıya da • diltanda da böyledir. Bb bunHarp zamanında vet etmietir. 1ara mümktin olduğu bc1ar yar 

Ulu tefklllb ~...__........._..~ dnn ediyoruz. Bugün 250 aileye 

.::Waria, 28 A.A. - Saylavlar Ylldırımden BldU 450v::!ıi:nay= ~~ 
una "harp nmanında ulu- tlgu, 28 (A.A.) - tlgum için cxı bet liraya ve bir aile İ· 

IUll tqkilitlandınlması,, hak • Çindir köyünden otuz yqlann- çia 30 liray.a L~rdır, İngiliz 
kmda bir kanun projesi veril • da Omnan km Şeliriye tarlada hilk4metinin bunlar baıkkmda 
mittir. Ulusal müdafaa yüksek ça119uken; yıldırım çar.parafe öl - bir karar almasmı beklerken 
konseyi tarafından onanan bu mU.ttlr. bun1an birer ikişer Maltaya ran 
proje, harp umamnda ulmun a- ---------- d ... .ı. ... 1...... C!imcli' labileceği bütün tedbirlerin enn~e ~,,.oruz. Y ye 
mümkün olduihı bdar .. .a...a. SAGIRLIK kadar Fransa, !talya ve difer 

•- ~ yerlere ;;6nderdikleriL ·z, ipiı-
uygutlamnuı err.uu ıütm• . lik yüz-".:.Jden geriye döameje 
tedir. KALKIYOR mecbur olnmi·'U"dlr. 

Ahali ve hüktmet aramdaki Bunlardan bir bmmm kabu-
ilgilere k•mnif bir temel ver • Berlladeld »oyçe ~ltllr fabrika· lü için ~ita hm.lmetf nadia-
mek ıerefi bu kanun pn:»jeeini 111UD ,.ptrlı elektıoru ku1alrlrklarla t t:=el:Alste b landW. Bu 1eıo 
dofunnUft\11'. Halktan httkamet aP*m pek Piu itftebDlrler. loe heple ~r anemda llalta Ji. 
le ~ııııı olaalarm ancak icat: lmlak ,erine lrafa hadJderlae sanından bqka lagilizce ve ital 
mallarma el konut.bilecektir. tesir yapan aletler. TGrldye Acente- yanca -'•itenler olup olmadlfmı 

Projeye gijre harp ASnanmda ~'W~ta ı::. ~:!-!~! araıtınyonız. Bu lisanlar orada 
18 YBfll'lJ bitinnit kadm, erkek timdi mtlracaat edenler ..,aJlat me- k~-~t:lan dille-iir. Bu -dilleri 
bütiln Fransızlar dndelikle ça- munumıs tmafmdaa ,._.. ziyaret bilenler daha evvel Malıua ka-
lıpbileceictir. ~nUr, 46" _ bul edileceklerdir •• 

Kirahk Buyuk bina aranıyor 
lıtanbul Leyh Tıp talebe yurdu MOdOrlO§Onden: 
Cemberlitq, Beyazıt ve Seh:Adebqı civarında IAabl 

( 7 5) karyola konabilecek; bir kaç büyük salonu bulu· 
nan büyük bir konak Leyli Tıp Talebe Yurdu itin kira· 
lanacakdır. Bu weraiti hais konak sahihlerinin Çemberli
taı civarında Fuadpqa türbeli kaqısmda Leyli Tıp Ta
lebe Yurdu Müdürliifüne müracaat etmeleri. ,( 3M4) 

Denizli Villyeti Daimi Encüme
ninden 

DenWi Memleket hastanesi Rontpn 111besi için ~ 
dak safeti markalı muhtelif eb'adda (130) cftbüne fi
limle yine aynı markadan yinniai birinci, )'İrmİli de ikin 
cl olmak tizere 40 kutu banyo satın aJınmak için mu~ 
bammen bedeli olan 1058 lira &serinden 10-7-935 çar. 
eamba gününe kadar açık eksiltmeye konulm\lfdur. 
Sartnamesi İstanbul ve İzmir ve Deni%li Sıhhat Mil 
düriyetlerine eönderilmitdir. İstekli olai11ann teklifle
rini ihale ~ünden evvel Denim V a&ıdenne
leri bildirilir. (3Ci40) 
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H A K YERLERi 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

• • -...- A A A A A A A A __ , '"' ___. ~- -
Çorum Ogretmenleri Genel Acaba bu 

Müddeiumumi Suçluların Hak
sız Tevkif Edildiklerini Söyledi 

Et yemekleri 
K imlere 
Dokunur? 

Bir Topl~ntı Yaptılar Eksik likler 
Tahkikat yapanlar işin kolaymı 
düşü nerek yalnış yola saptılar! 

Sabatay ile ortağı Arif, iskeleden 1 tahkik~t sırasmd~. i~kence yapmaktan 
Üsküdar yolile Pendiğe döndükleri suçlu 3andarma boluk ~anda~~ Ab
sırada, yolda soyguna uğramışlar, pa durrazzakın muhake~es~de dun d.e 
ralan alınarak kendileri de öldürül - ağır çezada devam edıldı. Suçlu vekıl 
müslerdi. tutmuştu. Ancak müdafaaya hen~z 

Çorum, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - llk okulalar yaz 
tatili yapmışlardır. Orta okulalarda da imtihanlar bitirilmek üze
redir. Çorum ve ülkesi ilk okula öğretmenleri kültür direktörlü
ğünde bir gün süren bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda bir 
yıllık. çalış:naI~r konuşulmuş, yeni ders yılında yapılması gerekli 
olan ışler uzerınde faydalı münakaşalar yapılmıştır. 

Bayburtta Yeni ilk Mektep 
Bayburd, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bir senedenberi 

b~yük bir faaliyetle yapılmakta olan ilk mektep binasının her şe
yı tamamlanmış, maarif idaresine teslim edilmiştir. 

Açılma töreninde, Erzurum ilbayı Ethem Aykut ile Erzurum 
kültür drektörü ve kalabalrk bir halk kütlesi bulunmuslardır. Tö
rend~n .sonra mektep gezilmiş, şarbayhk davetlilere ~bir ziyafet 

. vermıştır. 

Bir Kadın Kömür Oldu! 
Gemlik, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Altbenlide bir yıl

dırım düşme hadisesi olmuştur. Eşeği ile beraber giden bir köy
lü kadına, yıldırım düşmüş, altındaki hayvanla beraber kömür 
haline getirmiştir. Kadının yanındaki çocukları bu afetten kur
tulmuşlardır, Yalnız küçük kızının bir yanağı yanmıştır. 

Hava Tehlikesine Karşı 
Söke, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Hava tehlikesini bi

len üye yazımı işi önemle devam ediyor. Ilçebay Sadi Cidalin baş 
kanhğında şarbay Eyüp Ozbaş, malmüdürü Süleyman Gönen, 
hava kurumu muhasibi Demir Altümsek, eczacı Halil Tükel ve 
daha bir çok zevatın iştirak ettiği bir toplantı yapılmıştır. Üye 
yazılanların sayısı 115 i bulmuştur. llçeıbayla birlikte calışan 
kurul bu hayırlı işi için köy köy dolaşarak köylülerle görüşmek
tedir. 

Edirnede bol Yağmur! 
Edime, 27 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bir haftadan -

beri yağan yaz yağmurları Trakyanm her tarafına, bilhassa 
Edirne rnmtakasına sonsuz faydalar vermiştir. Edirne çiftçileri, 
bu yağmurun Edirne mıntakasına en az, 2 milyon lira kazandır
dığını sevinerek söylüyorlar. 

iyi tütün 
Yetiştirmek i~in 

Görülmedi mi? 
Bayburtta 40 bin lira harcana· 

rak yeni bir ilk okul bincuı inşa • 
dilmektedir. Haziranın on dördün
de açılış töreni yapılan bu yeni O• 

kul, Maarif idaresince de teslim a· 
lınmıs bulunmaktadır. 

Dıiardan eksiksi% görünen bu 
yeni yapının iç kısımlarında maale
sef bazı itinasuılıklara rastlanmak
tadır. Yapısı yeni biten binanın iç 
kısımlanndaki bazı döşeme ve ta
van araları şimdiden açılmış gibi
dir. Acaba okul teslim edilirken bu 
noksanlar görülmedi mi? 
B~ce §imdi yapılacak iş müteah

hide hemen bu eksikleri tamamlat
mak olmalıdır . 

Denizlide HaBkevi 
Dikuş kur5u a~lldı 

Denizli, (Tan) - Halkevi kurslar 
komitesinin açtığı dikiş - nakış kursu
na iştirak eden 14 kız, güzel bir sergi 
açmışlardır. Serginin açılışında, Halk
evleri Başkanı Necip Ali Küçüka da 
bulunmu~tur. Resimde görülen (X) 
işaretli Necip Ali Kü~üka, (X) işa
retli Vali Fuat Toksal'dır. 

Arifle Sabataym katilleri ve soy - hazırlanmamıştı. Duruşma, bunun ı -
guncuları oldukları iddiasile Şakir, A· çin 4 temmuza kaldı. 
li, Şefik, Safer ve Rüştü isminde beş * Zepur adlı bir kadına hakarette 
kişinin ağır cezada duruşmaları ya- bulu~aktan suclu avukat Liitfi. dün 
pılmakta idi. Sultanahmet birinci sulh cezada üç 

Ağir. cezan;n dü!1kü. c~lscsind:, gün hapse ve 3 lira para cezası öde
müddeı umumı Muhlıs, ıddıanamesı- meğe mahkum olmuştur. 
ni söyledi. I h' ı 'd · E af b k 

Muhlisin iddiası, gerçekten önemli *. n ısar ~r 1 ar~sı . S? an ası 
ve ibrete değer bir hak mevzuu ola • tasf~ye he;:etı alcyhıne ihtısas mahke
rak ele alınabilecek bir iddia olmuş- mesmde hır kaçakç.ıhk davası açmış

tır. Davanın sebebı, bulundurulması, 
kullamlması ve alım satımı yasak o
lan 14 kopye defterinin satılmış olma
Sidır. Bu defterler bankaya aittir ve 
eşyası -:\tddığı sirada bunlar da el -
den çıkarılmıştır. Bu davaya yakında 
bakılacaktır. 

tur. 
Müddei umumi iddianemesinde •'bu 

cinayetin tahkikatını idare edenlerin 
mutlaka ise bir fail bulmak endişesi
le hareket ettiklerini ve fazla zahmete 
girmiyerek tahkikatı yanlış bir yola 
sevkettiklerini söylemiş ve tahkikatın 
yeni baştan yürütlmesi için dosyanın 
makamına verilmesini istiyerek, suç
lulardan beşinin de beraatlerini iste
miştir. 

Bundan sonra, suçlular kısaca mü
dafaalarını yapmışlardır. Karar başka 
bir gün verilecektir. 

"'Mehdi oğlu Ismail isminde birine, 

"' Crgara kağıdı kaçakçıhğmdan suç 
lu bulunan kolsuz Bekirle Hüseyinin 
durusmalarına dün dokuzuncu ihtisas 
haky~rinde devam edilmiştir. lddia 
makamI ü->:erlerinde 62720 yaprak cı
gara kağıdı bulunan suçluların ceza
landırrl..,alarıru istemiş, duruşma mü
dafaa için kalmıştır. 

DENiZ BAYRAMI 

Bir Temmuz Bütün Türkiye 
için Şenlik Günü Olacak 

1 Temmuz Pazartesi günü de
niz bayramı yapılacağını yaz -
mıştık. Gündüz ve gece ayrı ay
rı programlarla yapılacak olan 
bu bayram şenliğinden bütün 
halk istifade edecektir. Progra -
mr kısaca yazıyoruz: 

1 Temmuz günü bütün gemi
ler, karadaki deniz kurum ve ku
ral binaları ile kuleler ve iste • 
yen mağ-aza ve dükkanlar bay -
raklarla donanacaktır. 

Yüksek Tecim okulası, De -

Proğram ı yazıyoruz 

Et yemeklerinde bulunan şu be§ 
hassa onların kimlere dokunacaklarmı 
gösterir: 

ı - Kan damarlarındaki tansiyo
nu arttırırlar ve yüreği çok yorarlar. 
Bundan dolayı tansiyonları zaten yük
sek olanlara, damarları sertle!imiş 
c..llanlara, kendilerinde böbrek hastab
ğı bulunanlara, güç soluk alanlara ya
hut böyle olmak istemiyenlere e.t ye• 
mekeri iyi gelmez. 

2 - Karaciğerde ve böbreklerde 
kan toplarlar ve bu uzuvlarda bulu
nan zehirleri arttırırlar. Bunun için 
karaciğerleri ve böbrekleri zaten kanlı 
ve yorgun olanlar, bu uzuvlarından 
hasta olanlar ve hasta olmaktan kor
kanlar et yemeklerinden zarar görür· 
ler. 

3 - Et yemekleri bir dereceye ka
dar kahve ve çay gibi, hatta ispirto
lu içkiler gibi tesir ederek sinirleri 
fazla kuvvetlendirirler. ispirtolu ic.c· 
kiler yalnız medeniyetli memleketler
de bulunduğundan, medeniyetten ge
ri kalmış, onun için ispirtolu içkiler• 
den de mahnım bulunan bazı kabile
lerde insanlar çok et yemeği yiyerek 
sarhoş olurlar. Bundan dolayı sinir
leri zaten ayakta ve gerilmiş, uyku • 
suzluğa ve sinir ağrılarına tutulmuş 
kimseler de et yedikleri vakit şikayet
leri artar. Şu kadar ki, bu saydığım 
sinir halleri çok vakit sinirlerin zayıf
lığından, kuvvetsizliğinden ileri gelir. 
Onun için sinirlilerin et yememeleri 
muvakkat bir zaman kindir. Kendi • 
}erini şikayetçi eden haller geçince yi
ne et yerler. 

4 - Bedende azotlu maddelerin bi· 
rikmesine sebep olur. Bundan dolayc 
karaciğerde, böbreklerde kum sancı· 
lan bulunanlar, romatizma hastalığı
na tutulanlar et yemekleri yiyemezler. 
Bunlar en ziyade hayvanın karaciğe· 
rini yahut böbreklerini yedikleri va
kit zarar görürler. 

5 - Et yemekleri barsakların için• 
de maddelerin çürümesini kolaylaştt• 
rır, inkibaza sebep olurlar. Onun için 
mide ve barsak hastalıklarında, en zi· 
yade barsak hastalıklarında et yemek· 
leri hiç iyi gelmezler. 

İzmir, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - hıhi,.ar1aı hl~n;ıtl <d'"'J'<CT ....,,,.., 
memurlarr ciftçilerle yaptıktan tc;. 
maslarda. tütünlerin yetiştirilmesi, kı 
rım ve dizim usullerile denk haline ge 
tirilme §ekilleri hakkındaki gerekli 
bilgileri kendilerine vermişlerdir. 

-~--=,,._-~-'~• ni:a ko~tanhğı, birer muzika 

re büyük bir deniz fener alayı: ya 
pılacaktır. Bu alaya denizyolla
rı Vapurculuk sosyetesi donan
mış iki vapurla, Akay ve Şirke
ti Hayriye dörder donanmış va
purla, Haliç iki, gemi kurtarma 
sosyetesi bir, deniz ticaret di -
rektörlüğü ile Liman işleri ge -
nel direktörlüğü, kayık ve mo
törcüler kuralı bütün vasıtalari 
ile şilepler de uyar gördükleri 
vapurlarile katılacaklardır. A -
lay sırası ile ve Kalamış vapuru
nun hareket i ile ba~layacaktır. 
'3a.aı: .t: ı ,Ju ua vaıaLa rıııuı uıu -

Ancak, et yemekleri herkes ıçın 
mutlaka fena değildir. Onların yarr
yacağı adamlar da vardır. Zaten dün
yada her şey öyle değil midir? Hem 
ivi tarafı hPm lrntıi •4~-L • ~
yemekıerinın ıyı taraflarını da başka 

Kandırada 
Sürek avı 
Kandıra, (Hususi muhabirimiz bil

Cliriyor) - Kandıra ilçebayı Şekip 
Yurdakulun istirakile bir sürek avı 
yapılmıştır. Ava Kandıra miiddeti u
n:ıumisi N.ezihi .ve muallim Sait te iş
tırak etmışlerdır. Neteicede Ziraat 
memuru Salahaddinin kumandasında
ki parti 18, Turnalı muhtarı Sevket 
partisi 14 domuz vurdular. V~rulan 
domuzların 29 u di~i idi. 

2506 numaralı kanun hükümlerine 
uyularak tütünleri ayırmak, istimale 
elverişli olmiyanları da ayrı denklere 
koymak, çiftçilere çok uygun ve elve
rişli gelmiştir. 

Zonguldak, 
Ereğliye bağDandı 

Zongludak, (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Zonguldağı 
Ereğliye bağlamak için 62 kilo
metrelik ve yedi metre genişli
ğinde yeni bir şose açılmıştır. 
Bu şosenin toprak tesviyesi bi
tirilmek üzeredir. Yirmi güne 
kadar bu yolda otomobil ve 
kamyonlar işlemeğe başhyacak
tır. 

400 Aydmh ispartaya 
Bir Gezgin Yaptılar 

'Aydınlılardan bir kafile lspartada havuz başrnda 

'Aydın, (Hususi muhabirimiz bildi
~iyor) - Kızılay Kurumu, Isparta ve 
Eğridire bir gezinti yapmış, bu ge
.r.intiye 400 Aydınlı katılmıştır. Gez
ginler, Kaleönü durağında başta 11-
bay Fevzi Daldal olduğu ha1de Ispar
talılar tarafından karşılanmı§lardır. 

Belediye parkında şarbaylık bir çay zi

)'afcti vermi~, Ar.dm lla,lkevi bando· 

su güzel parçalar çalmıştır. Aydınlı
lar Jspartada Atatürk andacma bir 
çelenk koymuşlardır. Kafileye Aydın 
sporcuları da bayrakları ile kat?imı§
lardı. 

Isoarta il hayı. gezgin lcrlc Eğri dire 
gelmis, konuklar orada da ı:;amimi bir 
hava içinde karsılanmışlardır. Aydın
lılar bu seyahatten ~ok memnun dön
müşlerdir~ 

"" 

"' Germencik. (Tan) - Kamun 
Kızılay Kurumu bir müsamere tertip 
etmiştir. Hafta dolayısi1c 36 çocuk 
giydirilmistir. 

* Denizli, (Tan) - Vali Fuat 
Toksal Samsuna, Mektup<;u Şevki 
Manisaya tayin edilmişlerdir. 

* Gemlik, (Tan) .- Orhangazi -
Gemlik sosesi üzerinde koza yüklü bir 
kamyon devrilmiştir. Ne can ve ne de 
mal zararı olmamıştır. 

* Conım, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Corum Şarbaylığı ver· 
diği son bir kararla Çorumda peçeyi 
de yasak etmistir. 

ı;: Edirne. (Tan) - Edirne Erkek 
Muallim Mektebini bitiren genclerden 
on bir kişilik bir grup Edirne Halke
vinin himayesi altında bir bisiklet sc
} aha tine çıkmışlardrr. Genç öğret
menler. Erlirneden Uzunköpı iiye git
misler. oradan da Kecıan. Malkara yo
lile Gelibo1ura uğrayarak Çanakkale
ye gecc:ceklerdir. 

* Akşehir, (Tan) - Yağmursuz
ltık ~arımız ve civarında devam edi
vor.Yazlık mahsullerde ümitsizlik baş 
göstermistir. Ekmek fiyatları 60 pa
ra yükselmiştir. 

* Akşehir, (Tan) - Hilaliahmer 
kurumu menfaatine olarak orta mek
tep bahçesinde yakında bir müsame
re verilecektir. 

* Akşehir. (Tan) - Su ile müte
harrik elektrik tesisatının kurulmasI 
işi devam ediyor. Tesisatın kanal haf
riyatr ve santral binasmın yapısı bit
mek üzeredir. Avrupaya sipariş edi
len ma1zemeler Istanbula gelmi~tir. 
Yakında buraya getirilecektir. 

* Kandıra, (Hususi muhabirimi~ 
lıildiriyor) .:_ l lava kurumu kolu baş 
kanı Mehmet Yiizerin daveti üzerine 
tsnaf ve ileri gelenler Parti salonun
da toplandılar. lfava teh\ike<>İ konu
su üzerinde· konuşuldu. Toplantıda 
bulunan 14 kisi hemen üye yazıldılar. 
Çalışmalar devam etmektedir. 

* Gemlik, (Tan) - Orhangazi ile 
Yalova arasındaki sınır dedikodusu 
nihayet halledilmiştir. 

* Denizli, (Tan) - Bu yıl ilk ola
rak Kızılay haftasI yapılmıştır. Ku
nımun başkan Sağhk Direktörü Maz
har Ülgen bir program hazırlamış, 
hafta, gecit resmi ile başlamıştır. Ye
ni üye yazımı işi hararetli geçmiş, 
menfaate bir gardenparti, verilmiştir. 
Hafta münaseb .. +ile Cümhur Başkanı
na ve Basbakana telgraf çekilmiştir . 

" Sarı Bal '' tefrikamız 
12 inci sayf amızdadır 

ıle 10,45 de bulunmak uzere 
Taksime gideceklerdir. Deniz -
yolları işletmesi, Vapurculuk 
sosyetesi, Liman işleri genel di
rektörlüğü, Akay, Şirketi Hay -
riye, Haliç, Türk şilepleri kurum 
ve sosyetelerile kaptan ve maki
nistler kuralı 9,55 de Tophane 
denizyolları parkında toplana -
caklardır. Önde muzika olarak 
ve yukarıki sıra ile Taksime çı 
kacaklardır. Kurumun önünde 
kendi forsu ve çelengi taşma -
cak, bütün denizcilerin ellerin 
ayni boyda Türk veya Parti bay 
rakları bulunacaktır. 

dan kalkan Kalamış vapuru u -
zun bir canavar düdüğü ile ha
reketi bildirecektir. Ve sırası ile 

bir gün konu~uruz. 

Lokman Hekim 

Köprüde bağlı bulunacak olan Dr. A. KUTl.EL 
Akayın diğer Heybeliada ve 
Göztepe vapurları ile Şirketi 
Hayriyenin Boğaziçi iskelesin - Karaköy Topçular caddesi N .33 
den 66, 73, 72 numaraları kal - 4690 
karak sıraya gireceklerdir. Ha -
lic sosyetesinin vapurları da • - - Doktor ~ -- - • 

E y Ü p t e n k a 1 k a r a k bu I' H h 1 il 
S I r a d a 7 2 n U m ar a n I n ar 1 o r o ro n 
kasma geçmiş bulunacaklardır. Eminönü Valde kıraathanesi ya-
Diğer taraftan Sirkeci önünde • - nında Telefon: 24131 - -• 
bulunan hususi memur ve romör 4532 
körler de Haliç vapurlarmı takip 

Taksimde şenlik ederek sıraya geçeceklerdir. Sa-
Alay 10,45 de Taksimde top- ray önünde toplanacak olan di

lanmca komutanlık tarafından ğer büyük gemiler ... Verilen sı
bir sıra yapılacaktır. 11 de bu sı ralarr ile limana doğru sokulup 
ra ile çelenk koyma ve bayrak bu diziyi takip edeceklerdir. 
çekme töreni başlayacaktır. Deniz fener alayı bu hareketi sı-

OPERATÖR 

Doktor rtimet 
Ankara caddesi Zorlu 

apartmanı N o. 21. 
Cumadan maada hergün 
saat ?-6 hastalarım kabul 

Bayrak çekilirken limandaki rası ile köprüden kalkarak A
bütün gemiler birer dakika sü- hırkapı, Mendirek önü, Kızkule- , 
rekle ve birer dakika ara ile üç si, Beylerbeyinden geçerek dö - • 
kere düdük çalacaklardır. Çe - necek ..• Ve bu turdan sonra Sa- - ------ ---- --
lenklerin konulmasından sonra ray önünde toplanacaktır. Bu - ·~~~~!ıi!iii~----~~~~~· 
genç denizciler namına yüksek rada deniz kurumları tarafından D OK f O R 

- -~eder. 4115'"" - • 

tecim okulasmdan bir okur ve fişen!k eğlenceleri yapılacak ve 1 R ÇU" f Hakk u .. ze• 
deniz tecim filosu namına da tahlisiye genel direktörlüğü ta U! 1 O 1 1 

kaptan ve makinist kuralından rafından da 23,30 da manevralar Galatasarayda Kanzuk eczahanesı 
bir üye, söylev vereceklerdir. gösteril~cektir. Manevralar es- karşısında Sahne sokağında 3 nu· 
Büyüklere çekilen telyazıları da nasında bütün gemi projöktör- maralı apartımanda ı numara. 
okunup törene son verilecek ve leri bu alanı aydınlatacaktır. Sa •!"!!!!~~!"""'!!!!!!!!!!!~~~~~~----• 
alay dağılacaktır. ~-ıt 24 te kaptan ve makinist kura 40Y9 

Deniz 1 lmın balo yapmakta olduğu An 
yarış arı kara vapurundan isaret verile - G .. D kt 

S t ıs 30 d d · k ı .. 1 · · •~ oz o o ru -• aa ' a enız u up en cektir. Bu işaret üzerine muzika 1 jl 
tarafından deniz tecim okulu ö- larla birlikte hep bir ağızdan de ŞUKRU ERTAN 
nünde deniz yanşları yapılacak, nizciler marşı söylenerek alaya 1 Bırinci Sınıf Mütehassıs j 

kazananlara değerli hediyeler son verilecektir. ıBabıali) Ankara caddesi No. 60 
verilecektir. Bu yarışlar akşam Telefon : 22566 
geç vakte kadar sürecektir. Fener alayından halkın istifa- • _ _____ · • 

Gece programı desini ve görümünü temin için 4100 
Geceleyin; gündüz bayrak mümkün olan hersey yapılmış -

çekmiş olan yerli ve limandaki tır. Bu maksatla Kalamış vapu
gemiler, ışıklarla donanacaktır. ru denizciler ailesine, Erenköy 
20,30 da radyoda deniz marşı 0 _ vapuru Kadıköy halkevi emrine, 
kunacak ve deniz tecim direktö- 7 4 numara Cumuriyet Halk Par 
rü tarafından bir söylev verile- tisine, 73 numara Halkevi ve ü
cektir. Saat 21 de de 1 Temmu- niversiteye, 15 numara Eyüp ve 
zun, tarihl önemi hakkında yük Fener Cumuriyet Halk Partisi 
sek tecim okulası tarih öğret_ nahiye ~e~ke.zlerin~~parasız ola
ınenlerinden Niyazi bir konfe _ rak verıl:11ış~ır. Dıger vap~rlar 
rans verecektir. en çok yımıı kuruşu geçmıyen 

Deniz fener ala 1 bir bilet muk~bilinde umuma ~-
y ı çılacaktır. Bogaz, Adalar, ve cı-

Saat 21,30 da başlamak üze· var halkının gelmesini temin i-

çin de şirketin 74 numarası 19, 
15 de Sarıyerden kalkarak Ru
meli sahilini takiben Bebeğe ka· 
dar toplayacak ve sonra Anado
lu sahilini de alarak ineeektir. 
Akayın Erenköv vapuru da 
Kadıköyünden kalkıp o civar 
halkını alarak Mendirelf önünde 
kendi yerine girecektir. Alayın 
bitiminde bu gemiler ~k kalk -
tıkları iskeleye kadar yolcuları
nı bıraka bıraka döne:eklerdir •. 
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Yunan Denizciliğinin Son 
Günlerde Geçirdiği Sıkıntı 

[ATINA HUSUSi MUHABiRiMiZ YAZIYOR] 

Atina, 22 idi ve mecmuu 180.047 tonilato 
Resmi gazete bir kanun neş- tutuyordu. Yunan gemilerinden 

retti. Bu kanuna göre beş yüz işsiz kalanların umumi tonilato
tondan fazla olan Yunan gemi- ya nispeti yüzde on dört kadar
leri her kimin malı olursa olsun dır. Bu nispet mart ayında yüz
deniz bakanlığının izni olmadık- de dört, nisanda yüzde altı idi. 
ça yabancılara satılamıyacak Demek oluyor ki işsizlik gittikçe 
ipotek edilemiyecektir. Bu kanu~ artmaktaır. Ve artan bu işsizlik 
nu dinlemiyenler olursa hem yalnız gemi sahipleri için tehli
hapis,hem de yarnn milyon drah keli değil, ayni zamanda birçok 

miye kadar para cezasına çarpı- deniz işçilerini de işsiz bıraktığı 
lacaklar. için tehlikelidir. Cünkü Yunanis 

Bu kanunun çıkarılmasına tan bugün dünyanın başlıca 
sebep nedir? Buna sebep, Yunan yirmi beş deniz devleti arasında 
denizciliğinin son günlerde ge- İngiltere, Birleşik Amerika, Ja
çirmekte olduğu sıkıntıdır. Yu- ponya, Norveçya, Almanya, 
nanistanın "Milli seyrisefain şir- Fransa, İtalya ve Hollandadan 
keti,, ismini taşıyan şirket, İs - sonra dokuzuncu sırada gelmek
tanbulluların pek iyi tanıdığı bil tedir. Yunanistanın bugün mec
yük Patris II vapurunun İsveçli muu 1,818,126 tonilato hacmin
lere satmıştır. de 1309 gemisi vardır ki, bunun 

Bundan b a ş k a ayni şir - 709 u yelkenlidir ve 600 ü bildi
ket, Edison isimli vapurunu 
İtalyanlara Bayron ve Andros ğimiz buharla işler gemilerdir. 

Yalnız yelkenlilerin tonilato 
vapurlarını da Fransızlara sat - mecmuu 56,327 dir, buharlıların 
mak üzeredir. ise 1,761,799 dur. Yunan gemi-

Şirketin, vapurlarını satacak . . 
kadar müşküı vaziyete düşüşü, lennın vasati yaşı yirmi beş ka
Yunan bandırasının yabancı de

dardır. 

Dünya denizciliği için vasa -
nizlerde ve memlekette dolaş - ti yaş on dkuz buçuk kadardır 
masmı, böylece de Yunan hu-

ki Yunanistamn yaş nispeti ol-
dutları J!ışında bulunan iki mil- dukç~ iyidir. Yunanistanın de -
yondan fazla Yunanlının ana va- niz tecim filosunun kıymeti beş 
tana bağlılıklarını temin eden buçuk milyon İngiliz lirası talı -
Yunan deniz işlerinin kötüleme- min edilir ki bu sermayenin 
si, hükumeti endişeye düşürmüş beşte biri yabancılar tarafından 
tür. Deniz işleri bakam Dusma- tem=., edilmiştir. Yunanistan te
nis ile deniz tecim direktörü cim filosu 1934 yılında ıı mil _ 
''Milli Seyrisefain şirketi,, mü- yon 450 bin ton mal nakletmiş 
dürleri ile bu şirketin dağılma 7,570.000 İngiliz lirası navlun 
ması için tedbirler aramak üzere almışlardır. Bugün Yunanistan 

müzakerelere girişmişlerdir. Şir- deniz filosunu son senelerde art
ket müdürleri hükumetin yakın 

tırmış olan nadir diinya devlet-
bir zamanda ve vaktinde para leri arasında bulunmaktadır. Bu 
ile yardım ettiği takdirde Pat- devletler Sovyet Rusya ile Fin
ris II vapurunun satılmasına Iandiyadır. Bu artış hem tonila
karşılık büyük bir yolcu, iki de to yekunu hem de yeni alınan 
motörlü vapur alarak eski faali- gemilerin hacimleri itibariyle 
yetine tekrar başlıyabileccğin\ olmuştur. On sehe evveı nt:" lta-

BORSA 

28 Haziran CUMA 

PARALAR 

Ahı 
1---

Sterlin 614,-
Dolar 123,-
20 Fransız Frangı 165,-
20 Liret 202.-
20 Belçika Frangı 81,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. 813,-
Florin 81,-

20 Çek Kron 98.-
Avusturya ~ilin 21,50 
Mark 40,-

Zloti 23,-
Pengo 23,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 53,-
Y cn 3ı,-
lsveç Kuron 31,-
Altın 941,-
Mecidiye 58,-

Banknot 227,-

Satıt 

619,-
125,-
168,50 
204,-
82,-
24.-

818,-
83,-

100.-
23,50 
42,-
24,50 
25,-
14,-
55,-
33.-
32,-

942,-
59,-

229,-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturyp 
Peı:eta 

Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernnvets 
İsviçre kuronu 

ES H A · M 

Kapanıı 

12.03 
621,-

0,79,77,50 
9,65.10 
4,72,50 

83.71.50 
2,43,50 

63,77,55 
1,17.18 

19,05,90 
4,22,70 
5,81,43 
1,97,71 
4.21.-
4.51,40 

78,54,43 
34,96,33 
2.78,30 

10.98 
3,13,75 

iş Bankası Mil- 00.-
n " N. 9,50 
., " H 9.70 

Anadolu % 60 ZS,70 
Anadolu %100 42,75 
Sirkctihayriye J6.-
Tramvay 28.25 
Bomonti - Nektar 8,15 
Terkos 16,25 
Rdi 2,60 
Aslan çimento 10,10 
Merkez Bankasr 58,-
0smanlı Bankası 24,-
Telefon 11,-
:lttibat,__dc:tirmençfük T.A. • 850 

rk D ii meni bildirmişlerdir. dar Yuııanistanda 6000 tonilato 
Bundan başka şirket müdürü Iuktan fazla gemi yok gibiydi. 

_ Şark merkez ec:ı:ancsl 

Bay Embirikos ile finans işleri Bugün Yunan filosunun içinde 
bakanı bay Pesmazoğlu da gö- 11.000 tonluk gemiler vardır 
rüşmüş, hükumetin şirkete tahsi ve bütün tecim filosunun yüzde 
sat vermeğe karar verdiğini altmışını 4000 tondan fazla ge
bildirmiştir. Ayrıca da hükumet miler teşkil etmektedir. 
bir deniz tecim bakanlığı kur- Fikret ADIL 
mak niyetindedir. Çünkü, bu
günkü deniz bakanlığı hemen 
hemen savaş gemileri ve deniz
ciliği ile meşgul olmaktadır. 

Yalnız bu meselenin halli için 
daha evvel milli meclisin toplan 
ması beklenmektedir. 

• 
Deniz tecim işlerinin bir ista

tistiğ'ine göre bu ay başında li
manlarda işsiz bir vaziyette kal
mış mecmuu 211.132 tonilato 
90 yük gemisi ve mecmuu 32934 
tonilato 27 yolcu gemisi vardır. 
Geçen yıl bu ayda işsiz bulunan 
Yunan gemilerinin sayısı 105 

oN: 66 

Yerli mallar sergisine 
hazırhk 

Temmuzun 18 inde Galatasa
rayda açılacak olan yerli mallar 
sergisi için hazırlıklara başlan -
mışdır. Sergi komitesi dün mil
li sanayi birliğinde sergi komise 
ri Nazmi Nurinin Başkanlığın
da toplanarak çalışmalarına baş 
lanuştır. 

Galatasaray lisesinin sergiye 
tahsis edilecek kısımları tem -
muzun 3 ünde boşaltılarak sergi 
komitesine teslim edilecektir. 
Pavyonların kurulması için he -
men işe başlanacaktır. 

KIRMIZI VE SiYAH 
yazarlardı; M. de Renal'in adı 
çoğu vakit ta son satıra geçiyor
du. Gerci o kazancr olmadığını 
söylüyo;du ama ruhaniler mec
lisinin bu işt~ şakası yoktur. 

Bölüm XXlll 
BiR IŞY ARIN KEDERLERi 

Biz o küçük adamı bırakalım. 
o küçük korkularım çeksin dur
sun; ona uşak ruhlu bir adam 
lazımdı, ne diye gidip de gönlü 
büyük bir adamı evine alır? Hiz
metine girecekleri de mi seçme
sini bilmez? Bu bizim xıx uncu 
asrnnızın girlişi öyledir ki nüfu
zu olan bir asilzade gönlü bü
yük bir adamla karşılaştı mı onu 
öldürür, sürer, hapse atar, ya
hut o kadar hakaret eder ki öte
ki, aptallık edip kendini öldürür. 
Anlattığıll'ız vak'ada gönlü bü
;r.ük adam, bir tesadüf eseri ola-

STEN OH AL 

rak, daha ıstırab çekmiyor. 
Fransa'nın küçük şehirlerinin 
ve New - York hükumeti gibi 
idare başına secimle gelen hüku
metlerin en büyük felaketi, dün
yada M. de Renal gibi adamlar 
bulunduğunu unutamamaktır. 
Yim1i bin nüfuslu bir şehrin or
tasında o gibi adamlar kamoya 
bildiğine göre bir gidiş verir, 
belediye amirlerinin halk tara
fından seçildiği şehirlerde de ka 
moy dehşetli bir şeydir. Asil ve 
alicenap ruhlu, sizi yakından 
tamsa dostunuz olabilecek bir 
adam, sizden yüz fersah ötede 
oturuyorsa .sizin hakkınızda, 
şehrinizin kamoyuna bakarak 
bir fikir edinir; kamoya tesir 
edenler ise tesadüfün asilzade, 
zengin olarak dünyaya mutedil
ler partisine soktuğu birtakım 
budalalardır. Kendini g8ster
mek istiY.,enlerin vaY. haline! 

ISTIKRAZLA 
Türk Borcu l Kupon Kesik 28,10 

" lI ,. 26.10 
.. .. lll .. .. 26,75 

Ergani 95.-
lstikrazi dahili 94,50 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupon Kesik 10,25 
Anadolu I ve il 44,20 

.. il Kupon Kesik 44,50 
Anadolu mümessil 52,40 

Paris borsası 
Paris, 28 A.A. - 27 haziran 

günü Paris borsası durumu: 
Esham borsası, alış veriş oldu 

ğu halde iyi hir durumda kal -
mrştır. Fransız ulusal fondaları
nın iyi gidişi cesaret vericidir. 
Fransız rantları, küçük farklar
la iyi durumdadırlar. Arsıulusal 
esham daha kararsızdır. Yung 
eshamı yükselmekte, Süveyş 
tutunmakta rio ve royal duç düş 
mektedir. 

Akşam yemeğini yer yemez 
M. de Renal çoluğunu çocuğunu 
alıp Vergy'ye döndü; fakat iki 
gün geçmedi, yine Verrieres' e 
geldiler. 

Onlar şehre varalı daha bir 
saat olmuş, olmamıştı, Julien, 
madame de Renal'in kendisin
den bir şey sakladığını sezdi. 
Julien yanlarına gelir gelmez, 
madame de Renal kocasına an
lattıklarım yarım hırakıyor ve 
onun cekilınesini bekler gibi bir 
tavır takınıyordu. Julien bu ihM 
tarın tekrar edilmesine lüzum 
bırakmadı. Onlardan uzak dur
du, girginlik göstermedi; ma
dame de Renal bunun farkına 
vardr ve seht-bini sormadı. Tuli
en icinden: "Aceba verime biri
ni mi bPlrlu? dive diisüniivordu. 
Daha dün değ-il, evvelki giln 
canciğerdik ! Ama hannnefendi
lerin hali böyledir diye herkes
ler söylüyor. Krallar gibi; on
lar da bir bakanı azle karar ver
diler mi. ona bin bir türlü iltifat 
ederlenniş !,, 

Julien. kendisi içeri girer gir
mez kesilen bu koııuşmalarda1 

c __ A~_E_R_L_i_K __ ~~r~~--A~-~:~ı ~J 
Gelecek Harpler En Önce Hava 

Saldırımlarile Başlayacakbr. 
Şimal Afri~a~ındaki Fransız isterler. Buna karşı en iyisi ha- diğer taraftan düşmanın harp et 

~ava k~~etle_r!?ın ku?1a.n~anlı- va . kuvvetlerini ufak birlikler mesine yarıyan tekmil kaynak
gında gosterdıgı becerıklılık do. h~lın.de dağıtmak ve çok ileri ların kurutulmasına çalışılır. 
l~yısıyle ana vatan Fra~sız hava gıtmış olan haber hizmeti ve İngiliz Albayı diyor ki, hava 
f~l~larmm kumandanlıgma ge - muhabere vasıtalariyle bunların filolarının inşası ve yeniden 
tırılen general Armengaud'.n~ birli~te iş görmelerini temin et- meydana getirilmeleri deniz fi. 
~~va s_al?.ırnn~ hakkındakı du- mektır. Bu suretle de saldıran loları gibi güç değ-ildir. O halde 
şuncesı şoyledır: . tayyareler ile saldırıma uğnyan düşman filolarını havada yen-

Sald~rım; harbı en çabuk so- memleketin tayyareleri arasın- mek, onlara büyük zayiat ver· 
na erdıren. vasıtadır. Bu sebep- da hava muharebesi ilk andan dirmek ve o an için üstünlü<Yü 
ten h.~va fılolan her ~e~d~n e":- itibaren başlıyacak demektir. temin etmek yetişmez. Bu~u 
vel duwşman memleketının ı~len- Burada !1etice; iyi ve bol mater- devam ettirmek gerektir. Bu
?e dogru saldıracak kuyv~tı ha- yaJe sah1p olanındır. nun için de en iyi çare tayyare 
ız olmalıdır. Bu taarruz duşman General Felix Marie'nin fik- imalatma tesir etmek onu sek
moralini, servetini ve ha~ ~ası- rince hava filolarının kullanıl- teye uğratmaktır. Ta~yare fab
talarını sarsıp harap edebılır. masında büyük dikkat ister. İki rikalarmdan başka bilhassa de
. . J?ü~?1~n mo~al ve serveti en ~:af da hava korunmasında bü- mir ve çelik istihsali yapan mer
ıyısı buyuk şehırlere saldınlmak yuk hazırlıklar yapmış buluna- kezlere çok aşağılardan hücum 
la zedelenir. Bu şehirle.r ayni za- caklardır. ~ halde iyi hesapla- etmek ve bunl!ln çalışmaktan a
manda yolların, demır yollan- madan ve ılk zamanlarda çok hkoymak bu üçüncü safhanın 
nın ve ?1.uhab~re a~!~nnın (şe- uzak hedefler gösterilerek yapı- en büyük işlerinden birini teşkil 
bekelerının) bırleştıgı noktalar- lacak saldırnnalar bombardıman eder. Çelik yalnız tayyare ima· 
dadır. Demiryol, liman, erzak filolarının büyük zayiat verme- !atında değil, diğer tekmil harp 
ve malzeme depoları ve endüs- terine sebep olacaktır. O halde vesaitinin imalinde de birinci 
trinin tahribi harbin gidişini bir taraf çok büyük üstünlükle rolü oynadığı için bu cihetten 
sarsacak tesirler yaparlar. malik değilse ilk zamanlardaki de bu üçüncü safha saldırmala· 

Bugünün harbi materyal har- saldırnnalar sınırlardan pek de rımn ehemmiyeti vardır. 
bidir. Materyalce üstünlük zafer uzak olmıyan hedeflere inhisar 
için birinci vasıtadır. Hava ta- edecektir. Ancak ilk denençler 
arruzlan ise fabrikalar vasıtasi- ve materyalde yapılacak değiş
le bu materyalin yapılmasına tirmelerden sonra bu mesafe 
tamamen mani olabilir. gittikçe uzıyacaktır. Maamafih 

Ordular seferberliklerini yap- bu düşünce fırsat ele geçirilir~e 
mak için zaman isterler. Halbu- uzun baskınların yapılmıyacagı
ki hava filoları daima seferber- na delalet etmez. 
<lirler. O halde harp evvela ha- İngiliz albayı Chamier hava 
va filolarının saldırmasiyle baş- saldırımlanm harbin ilk anları 
lar. Bundan başka ilk zamanlar- için başlıbaşına neticeler alacak 
da hava filolarına karşı koyacak bir ehemmiyette görmektedir. 
düşman silahlan da azdır. Bu Ordu toplanmıya, deniz filoları 
müsait hallerden istifade ederek düşman kıyılarına veya filolan
saldıracak filolar seferberlikleri- na saldırmak için hazırlanmıya 
ni tamamlamak için çalışan bü- çalışacakları sıralarda kuvvetli 
yük garnizonlara, depolara ta - hava filoları düsman memleketi
arruz yaparsa daha harbin baş- ni altüst edebilir. 
Iangıcı~~a büyük karışıklıklar İngiliz Albayı hava saldırma-
çıkarabılırler. . .. . 

lanm dört safhada gozden geçı· 
İlk günlerde iyi iş gören 200 · · · · d 

b.. "k 500 k" .. k nyor. Bırıncı safha an yıldırım uyu , orta ve uçu tayya- .. 
re düşman seferberliğini gecik- s~ratle ~eya baskın. ta~zında 
ruıckll'in ,.r,.11-,.n 11n1 ,,,.. rit!- du,man Nakavt,. edılmege ça

miryol tahribatını tamamen ba- lıtılacaktlr. Hunun ıçııı uc v4z.1-

şarabilirler. ta hava filoları ile düşmanın en 
Seferberliğin tamamlanma .. hassas noktala.rına. saldırmaktır. 

sında büyük yardımı olan şehir- Her memleketı!1 hır ~ayıf tara~ı 
Ier, ayni zamanda endüstri ve vardır. Mesela İngılter~d~ lı
ticar;tin toplandığı yerlerdir de. mantar ve doklaı:zn tahnbı er
Sonra buralar geceleyin de ko- za~ ve m~l~eı:ıenı~. me~leke~~ 
lay bulunup saldınlabileceği dagılına ışını altust .. e e.r . ı 
için en çekici noktalan teşkil harpte bundan dah~a muessır b~r 
ederler. şey olamaz. Mesela Lon~ra, Lı

verpol ve Suthampton lımanla
rırun büyük ve ani bir saldınmla 
tahribi günler ve haftalarca İn
gilterenin faaliyetini sekteye 
uğratabilir. Diğer memleketle
rin de buna göre zayıf tarafları
m bulup saldırmak gerektir. 

Düşman memleketinde hava 
korunması iyi bir şekilde tesis 
edildikten sonra hava kuvvetle
ri ordu ve deniz filolariyle bir
likte çalışmağa başlarlar. Bu 
takdircJe kısa tacizler ile hudut
tan cok uzak olmıyan hedefler 
üzerine tesir yapmak düşünülür. 
Maamafih asıl kazanç ilk za
manlardaki baskın tarzında sal
dırımlarda aranmalıdır. 

Saldıran filolar şüphesiz düş
man hava kuvvetlerinin bulun -
dukları üslere de taarruz edip 
onları saftan dışarı çıkarmak 

Verrieres belediyesi emlakinden 
bir evin sıksık sözü geçtiğini 
farketmişti; bu eski, fakat geniş 
ve kullanışlı ev, kilisenin karşı
sında, şehrin en işlek yerinde 
idi. "Bu evle hanımın yeni sev
gilisi arasında ne ilişik olabilir?,, 
Bağrı dolmuş. kendi kendine 
Birinci François'nın iki mısraı
nı tekrarlayıp duruyordu; bu 
iki mısra ona yepyeni gözükü
yordu, çünkü madame de Rc
nal'den duyup öğreneli daha bir 
ay olmamıştı. Ama madame de 
Renal her mısraı bin bir yemin, 
bin bir okşama ile yalan diverek 
söy)emişti ! 

Souvent femme varie, 
Bien· fol qui s'y fie. (1) 

M. de Rcnal posta arabasına 
binip Besançon'a hareket etti. 
Bu yolculuk iki saat içinde ka
rarlaştırıldı, belediye reisi pek 
düşünceli gözüküyordu. Dönü
şünde masanın Ü%erine gri kağı
da sarılı iri bir paket atarak ka
rısına: 

- işte o pis iş, dedi. 
Bir saat sonra ju~ien o iri P.a· 

İkinci safhada havada üstün
lük teminine çalışılır. Bunun 
için de en iyi çare düşman hava 
filolarının üslerine taarruz ve
ya tesadüf edilecek düşman fi
lolarını havada alt etmektir. Bir 
defa bu elde edildi mi, üçüncü 
safha başlar ve burada elde edi
len üstünlük devam ettirilirken 

ketin ilancıya verildiğini gördü; 
hemen o adamın arkasına takıl
dı. "ilk sokak başında işin aslı 
anlaşılacak.,. 

Koca fırçası ile ilanın ters yü
zünü ıslatan ilanının arkasında, 
sabırsızlıkla bekliyordu. Niha
yet ilan yapıştırıldı ve Julien, 
M. de Rcnal ile karısının konuş
malarında sık sık sözü geçen 
eski, büyük evin artırma yolu 
ile kiralığa çıkarıldığını okudu; 
hayli tafsilat da veriliyordu. 
Artırma bir gün sonra saat iki
de, belediye salonunda yapıla
cak, üçüncü mumun sönmesine 
kadar sürecekti. Julien'in umdu
ğu boşa r;ktı; mühleti pek kısa 
buluyordu: evi kiralamak istiye
bileceklerin hepsinin nereden 
haberi olacak? Zaten on beş gün 
evelki tarihi taşıyan ve üç yerde 
baştan başa tekrar okuduğu bu 
ilandan bir şey öğrenememişti. 

Gidip kiralık evi gezdi. Onun 
geldiğini görmemiş olan kapıcı, 
bir komşusuna gizli gizli : 

- Ne yapsalar boş! diyordu. 
M. Maslon ona evi üç yüz fran
ga bıraktıracağuıa söz verdi .i 

Düşman endüstrisi üzerine 
saldırmada uzun .zaman sonra 
patlıyan bombalar ehemmiyet 
kazanır. Yere temasla birlikte 
patlıyan bombalar yalnız hücum 
anında iş gördükleri halde mu
ayyen bir zamandan sonra pat· 
lıyacak şekilde ayar edilen bom
balar üç gün sonraya kadar iş
letmenin tamamen tesisine ve 
emin bir surette devamına mani 
olacağı için malzeme imalatım 
taciz eder. 

Sonra, yere değer değmez 
pathyan bombaların herkes bir 
tarafa saklanmış bulunduğu için 
tesiri az olduğu halde, bir müd
det sonra pathyacak bir surette 
tanzim olunan ve ekseriya yere 
gömüleceği için pek farkına va
rılamıyan bombalar çalışma za· 
manında patlıyacağından tesir
leri daha büyük olur. 

.ıJvı uwu.u ::.auıa. duşman 

memleketine arzularımızı kabul 
ettirmek için harbin devamına 
yarıyan bütün vasıtaların, her. 
çeşit fabrika, cephane imalatı, 
elektrik, havagazi santralleri, su 
tesisatı ve saireyi tahrip ederek 
düşman ulusu aman dilemeğe 
icbar edilir. Chamier'in fikrine 
göre cephe gerisindeki insanla
rı, kadın ve çocukları öldürerek 
barışı tesise çalışmaktan ise böy 
le hayati ehemmiyeti haiz tesis
lere hücum etmek daha tesirli 
ve daha insanidir. 

Bunları mütalea eden La 
France Militair mecmuası soru· 
yor: Hücum edilen memlekette 
bir hava müdafaası, iyi bir ha· 
va korunması varsa Chamier'in 
düşündükleri böyle matematik
man icra olunabilir mi? Bu çok 
şüphelidir. Bundan dolayı da 
her memleket için evvela· hava 
korunması için tedbirler almak 
ve vasıtalar temin etmek gelir. 

belediye reisi bu işe razı oımu .. 
yordu ama Frilair paskopos ve
kili onu çağırttı. 

Julien'in gelmesi o iki ı;tu 
hayli rahatsız etmiş ol ~ ki 
hemen lakırdıyı kestiler. 

Julien, ertesi gün saat ikide 
artırma salonuna koştu. Bir yarı 
karanlık oda hıncahınc dolu idi; 
fakat herkeste garib bir susma 
vardı. Bütün gözler küçük bit' 
masaya dikilmişti; Julien bunun 
üzerinde, bir kı:: lay tepsi için&e, 
üç mum parçası yandığını gör
dü. Mübaşr bağırıyordu: Üç yüz 
frank, üç yüz 1 

Orada bulunanlardan biri ya
vaşça yanındakini : 
"- üç yüz frank! vanahi in

sanın sinirine dokunuycır, be!,, 
, dedi. Julien ikisinin arasında idi. 
"Sekiz yüz franktan fa~la eder; 
artırmaya ben de giri~ceğim.,, 

- Boş yer~ çeneni yormuş 

(ftrkası var) 
/\'.ATAÇ 

(1) Kadına inan ol1laz, çabucak· 
tan değişir. 
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ıran 

Çakal Tilki 
Güç 

Gibi Kurnaz 
Olan Bir 

Avlanması 
Hayvandır 

Çok 
Veni Evlenenler Ve Çocuk 

Fena taksim 

Bazı oyunlarda, kozlar ha
sımlara müsa:v· dağılmaınışsa 
kozdan zayıf düşeceğinizi anlar. 
sınız. O zaman bu gibi fena 
taksimlere karşı tedbirli olma
nız lazımdır. Bunun için de, 
eğer yapacak uzun kağıdınız 
yoksa, hasımların kozlarım bi -
tirmeğe çalışmaktansa sağlam 
kağıtlarınızı yapmak ve sonra 
kuvvetli tarafınızdaki küçük 
kozlarla kağıt kcsmeğe uğraş • 
mak daha doğru bir iştir. 

Meşhur Ni~e'nin şöyle bir SÖ· 
zü vardır: 

"Adamrn cinsi terbiyesi ve ta
biati fikir dalının en yüksek te· 
pesine kadar Jıer noktada kendi· 
ni göstc.;r." 

Cinsi terbiyenin ne olduğunu 
henüz bilmiyenlerin fikir tepe • 
!erinde çalı çırpıdan başka bir 
şey görünmemesinden daha 
haklı ne ola:bilir? Maalesef bize 
gelen mektupların çoğu basit 
cinsi terbiye meselelerine taal
H\k ediyor. 

Günilc, saatile haber veriyor ki, 
bir gün Kadıköy'ünde bir bah
riyeli ile tanışmışlar, beraber 
gezmişler ve ertesi gün için 
randevüleşmişler. Ertesi gün, 
kim bilir nasıl hulyalarla evin· 
den erken çıkan M. K. randevu 
vaktini beklerken şeytan karşı· 
sına sevgilisini çıkarmış. Fakat 
nasıl? Mektubunu okuyalım: 

Mesela morda: 
Kör: 7, 5 
Karo: As, 7, 6, S 
Trefl: Rua, 8, 5, 2 
Pik: 9, 81 4 
Elinizde de: 
Kör: As, rua, 9, 4", ~ 
Karo: 4 

Kaplan kurtunu yiyince boylu boyunca yere uzamverdi 

Eski;::hir:le Cürr.lmriy · t ma
ballesincie Mehmet Oruç imza
sile gelen mektup baş: . .ı mem: •. 
ket:;:-· lise talebesinin bildiği 
maHimata ait r Jrgularla dolu • 
dur. Bu mektubun bir noktasın· 
da der: .)r ki: 

.' ... Tramvaya binmek için du
rak mahalline giderken bahri
yeliyi tanrmadığım bazı bayan
larla yukarı giden tramvayda 
gördiim. Fakat o beni görmedi. 
Benzetmişimdir ümidile rande -
vuya yine gittim, ama o yoktu. 
Arkadaşım gördüm ve tanıma· 
dığım iki kişi ile eve kadar pe
§İmden geldiler. Aradan iki 
gün geçtikten sonra ondan mek· 
tup aldım. Cevap bekliyor. Ne 
yazayın:?." 

Tren: As, 4, 3 
Pik: 7, 6, S, 2 
Var. r ir kör oynuyor!Rm11%. 

Para etrafına tüphe 
ile bakıyor ... Bizi 
gördO mO, bize 

taarruz edecek mi? 
İranm şarkı ftma1isinde dağ

lık Khorasan ha'V'l.'lliii, avcılık 
için ideal bir mcm1ckettir. He. 
men hemen çöl halinde olan bu 
memlekette sıra dağlar uzanır. 
Yüksek fidanlıklar çalılık~rla 
nöbet nöbet biribirini takip eder. 
Otlaklarda yabani keçiler, ge· 
yikler, yabani koyunlar, antilop 
geyikleri otlar. Ormanlarda ise, 
konuklar daha korkunç ve yırtT·. 
cıdır. Aslandan maada, bütün 
vahşi hayvanlar vardır. Yaban 
doJ1luzu, ayı, kurt, pars ve kap
lan. ! 

Khorasana giderek avlanmalC 
kolay değildir. Avcılar için cen· 
net sayılacak bu ülke Asyanm 
kalbinde olduğu gibi, malfım 
patikalardan günlerce uzakta· 
dır. Amaca, ancak bin zorluğu 
yenerek vasıl olunabilir. 

Burada Avcılık 
Kolay değil 

Yüksek ve münzevi dağlarda
ki son köye geldikt.en sonra ora
da durulur. Konuk sever halkı 
yabancı misafirlere seccade ve 
semaver getirirler. Bunlar. İran 
hayatının ayrılmaz iki parçası
dır. İranlılar, yeni gördükleri 
otomobili, hele magnesiumlu fo
toğrafın parlaklıklarını hayretle 
seyrederler. 

Burada, av seferinin planı ya· 

BUyUk bir daG ökUzUnUn kafası 

pıtır. Yola ~ıkılırken kılavuzluk 
ve hamallık edecekler, köyden 
seçilir. Köyden ayrılmazdan ön
ce tüf ekler bir defa daha muaye
ne olunur. Bu havalide avlanan 
bir zat şöylece anlatıyor~ 

Dağlar ve orman· 
lar arasında 

''Oto, geride bırakıldı. Balta 
görmemiş vahşi ormanda yapı· 
lacak kamp için, ancak hayvan
ların taşıyacağı hafif eşya götü
rülebilir. Patika müsaade ettik
çe, hayvanla seyahat ediyoruz. 
Kuvvetimizi. mümkün mertebe 
tasarruf etmek gerektir. 

Birkaç saat yürüdültten sonra 
kamp kuracağnnız mahalle ge
liyoruz. Çadırlarımızı kuruyo
ruz. Yerliler çadır kurmak kül· 
fetine bile katlanmazlar. Fakat 
garplılar, 2.500 metre yüksek
likte açıkta yatmağa dayana
mazlar. Birkaç saatiik çalışma
dan sonra kamp kuruldu. Yerli
ler, kendilerine iki ağaç arasın
da bir sığınak yaptılar. Çadır· 
lar iyice çakıldı, yük hayvanları 
serbest bırakıldı. Mutfakların 
yeri tesbit edildi. Yakındaki 
kaynaktan su aldık. Sonra kuru 
odun topladık. Akşam yemeğini 
hazırladık. Ateş üstüne bir ten· 
ecre asılı .. Aramızdaki biricik 
bayan, yemeği pişirmek vazife· 
siyle meşgul. Yerlilerden biri 
marmiten vazifesini yapıyor, a
teşe bakıyor .. Bu sırada, tence
reden çıkan giizel ve iştiha açı· 
cı koku, onu, geyiklerin izlerin
den fazla alakadar ediyor. Bu 
yerli avcılar, güzel bir insan ti
pidir. Da~hk havaliyi her taraf
tan gem1iş olduğu için, orman
lar arastnda kaybolmıyacak bi· 
ricik insan bu yerli avcılardır. 

Yerlilerin tUfe~i 
Yerli avcının silahı en eski bir 

tüfektir. Çakmak taşı ve çiçekli 
uzun ve ağır bir demir boru •• 
Yüz yd oluyor ki, bu çeşit tüfek
ler Avrupacla kullanılmıyor. 
Bunun yuv~ rlak kurşunları 15 
milimetreliktir; Avruapdaki as
keri tüfeklerjn iki mislidir. 

Yerli avc1, hazan haftalarca 
<ıevam eden av seferinde kendi
sine lazım olacak eşyayı sırtın
da taşıdığı bir torbaya yerleştir
miştir. Bu torbanm muhteviya· 
tI pek basittir. Barut kutusu 
kurşun, birka~ c;-:ıkmak taşı bi; 
parça katı ekmek ve ekseriya 
küçük bir paket afyon. Bu mem
lekette e&rar tiryııkileri de çok
tur. 

Bir ayı avcısı 

Yerliler, eski tiifeklerini usta
lıkla kullanırlar. Ancak bunların 
atış mesafesi yeni silahlardan 
çok aşağıdır. Ancak otuz kırk 
ad.unda iyice nişan alınabilir. 
Yerli avcı, ateş etmeden evvel 
kaplan veya parsın pek yakın 
gelmesini beklemek mecburiye· 
ıındcdir. Bu şartlar altında av-

" •.. Bütün müşküllerden son
ra evlendik. Ama gene bir mÜ§· 
kül karşısrndayız. Kazancım ka· 
li gelmediği için kendimizi ge· 
çindirmekte Jıayli sıkıntılar çe· 
kiyoruz. Derken aramızda ev • 
Jenmemizin mahsulü görünecek. 
Bunu o da özlüyor, ailesi de ... 
ancak ben düşünüyorum ki ... '' 

Mehmet Oruc'a ve oııuri gibi 
tereddüt içinde bulunanlara şu 
basit kaideleri tekrar etmekte 
fayda vardır: 

Yeni evlenenler, hele bütçele· 
ri dar olanlar çocuk yapmağı 
iki üç sene geri bıraıkrnahdır. 

Uzviyetleri ve bütçeleri yeni va
ziyete alışıncıy:ı kadar .•• 

Bu geri bırakmak yalnız ana 
baba için değil, çocuk için de ıa
zmıdır. Çün:..ü socuk anasının, 
babasının eıidişeden, istikıbal 
dü-şüncesinden mümkün olduğu 
kadar uzak bulundukları, artık 
vaziyetlerini, aralarındaki mü -
nasebeti iyiden iyiye tayin et
tikleri bir zamanda vücuda gel
melidir. 

Ama, dikıkat edilmeli: Bu za. 
r.ıan çok uzatıhraa nihayet bu 
geri bırakma akamete de sebep 
olabilir. 

• Haydan geıen 
huya gider 

Erkekler bazan bir genç kız
la tamşır tanıtmaz ona gönül 
dökmekte, hayal yollan açmak· 
ta kendi hesaplarına kir görür 
ve genç kızlar üzerinde nasıl 
bir tesir bırakacaklarını hesap 
etmezler. Halbuki bu ayak üstü 
vaitleri çok defa bir genç kızı 
günler ve aylarca l:J.şündürür, 
uykusuna girer, neş'esini kaçı
rır. 

İşte Çamlıca'dan M. K. imza
sile mektup yazan kız:m hali. .. 

lanm~k için insan elinden em:n 
olmalıdır, sa~Ja.-n yilrek sahib. 
bulunmalıdır. 

Geceleri korkunç 
Konser 

Günün aydmlık saatlerinde 
ormanlar sakindir. sanki ıssız
dır, sakini yoktur. Fakat güneş 
dağlar arkasından kaybolur ol·· 
maz, gecenin türlü korkunç ses
leri başlar. Kampnnızm etrafın· 
da üç, dör tane geyik bağrışıyor. 
dallann hışıltılan işitiliyor. Ge· 
cc sükunetini başka sesler de bo
zar. Ayının derin homurdanma
sı, büyük yırtıcı hayvanlann or
talığa korku salan gögrcmeleri .• 
Uzakta bir kurdun ve çakalların 
ulumalan, bu korkunç konseri 
tamamlar. 

Çakallardan birini ilk gece te
peledik. Çakal, tilki gibi kurnaz 
ve avlanması güç bir hayvandır. 

Pars avı 
Bu havalide puıuya yatarak 

avlanmaktan başka çare yoktur. 

Oyuna karo ruasile başlamnt§
tır. İkinci karoyu kesiniz:, trefl 
ruasile eli mora geçiriniz ve 
liçüncü karoyu kesiniz:. 

Buna mukabil IJkozdan zayıf 
ta olsanız:, öteki Ü~ renkten kuv· 
vetli iseniz, hasım kozdan sağ• 
lam da kalsa yapacak rengi ol· 
madığı için, koz çekiniz. Eğer · 
koz çekmezseniz o zaman aaj• 
lam kağıtlarınızı keser. 

M. K. nin bizden istediği 
mektup nümunesi olmasa gerek. 
Nasıl hareket etmesi Iazımgel
diğfoi soruyorsa fikrimizi söy
liyelim: Cevap vermesin. Başka 
kızlarla randövüsüııe gitmek 
için randövüsüne gelmiyen ve 
kendilerine arkadaşlarını gön 
deren bir çapkına başka türlü 
muamele etmek küçüklük olur. 

• Kardef inin kızı 
va arkada,ı ... 

Kadıköy'ünde Altıyol Ağzın· 

da M. Savni irnzasile: 
" ... Rahmetli kardeşimin yİr· 

mi iki yaşında bir kızı ile bera
ber oturuyoruz. Ben ondan da
ha Jcügük old11iuın j in kendi İ· 
ne abla diyorum. Bazı hastalık· 
lar ge&iren sblamm ailece nazı· 
nı çekeriz ve kendisini çok seve
riz. Bundan dolayıdır ki, evimi· 
ze sık sık gelen ve bir kibar ai· 
lenin evladı olduğu halde henüz 
hiçbir iş sahibi olmıyan arkada
~ımla onun evlenmesine razı 
olamıyorum. Arkadaşım benden 
giz:li olarak ksrde§imin kızını 
ailemizden istemi~. Buna nasıl 
mani olabilirimr • .'' 

Kolay: Ablanızla bir olarak. 
Fakat bakalım ablanız da sizin 
fikrinizde mi? Ya aI'kadaşınız 
ailenizden evvel onun rızasını 
elde etıni§ ise 1.. o zaman mani 
olmağa kalkr.1anız manasız 

olur. Hem sizin bu evlenmeğe 
neden mani olmak istemenizin 
sebebi pcık iyi anlaşılmıyor. Ar
kadaşınızın iş güç sahibi olma
ması mı, yoksa §U her erkekte 
kendi yakınlarına karşı gizlice 
mevcut olan kıskançlık mı?!!. 

Başka çeşit avlanma usulleri 
burada tatbik edilemez. Vahşi 
hayvanlardan birinin iz:i bulun
du mu, avcılar ve köpekler, san
dıkların dibinde hareketsiz bek
lerler. Yaprakların en küçük 
hareketini tarassut ederler. 

Birdenbire - ahı ne unutul
maz dakika - küçük alanda bir 
parsın ihtiyatlı yürüdüğü görü
lür! •. Pars etrafına şüphe ile ba
kıyor. Bereket versin ki, rüzgar 
bize müsait. Sevincimizden tit -
riyoruz. Bizi gördü mü? Bize 

Mesela morda: 
Kör: 8 
Karo: As, vale, 7, 4 
Trefl: Rua, vale, 5, 2 
Pik: Vale, 7, 6, 2 
Elinizde de: 
Kör: As, rua, 7, S, 2 
Karo: Dam, 5, 2 
Trefl: 10, 4, 3 
Pik: As, dam 
Var. Koz kör. Oyuna pt'k oıı

lusu ile başlan·mıştır. 
Hiçbir renkten korkunuz ol

madığı için, altı kozunuz olduğu 
halde koz çc1dniz. 

Bilenler için 

\f D 10 7 • 
• il & i 

+• 
•. ID153 .. o···, • l •• 1 • 10 ı 1 

+ il D V !,.4 2 O E + ID 1 _ 
• IOJ~ , 8 + U 1, • 1 •.. ,., 
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+ •• t. ., 

Kağıdı (S) vermiştir. 
(S) bir kör, (0) iki trefl, <NY 

dört kör söylcmi§tir. 
(O) oyuna trcfl ruasile batla· 

mıştır. 

Bunu as ile alan (S) nin en 
iyi oyun tarzmır karşılıklı kağıt 
kesmesi olduğu apaçıktn. An· 
cak karşılıklı l:a:;ıt kesmeğe he.
men başlarsa, (E) morun kese
ceği son iki trcf üstüne iki ka· 

kaçacc.ktır; işte .JU ıırada, 
(S) karo oynıyacak olursa, ar• 
kadaşının onlu verdiğini gören 
(0), as ile alact ·: ve karoyu ar• 
k .daşrıa kestirKektir. 

Bunun için karıılıkb kesmeğe 
başlama~an evvel (S) karo oy· 
namah ve kar< ian hemen iki lö
v.-: yapr !hdır . ondan sonra kar• 
şılıklı istedir i gibi keser. 

rrensip: Oyuncu, karşılıklı 
kesmeğe başlan ıdan evvel baş. 
ka renklerden yapabileceği sağ .. 
lam kağtıları almalıdır. Bu SU" 

retle hasnnlaı:- karş··tldı kesme 
sırasınd kağıt ·caçamazlar. 

taarruz: edecek mi? Yoksa kaça-
1 

- - J 
cak mı? .KUÇU K 1 LAN LA~ 

Gök gürlemesini andıran bir 
gürültü ı?ecenin sük<lnunu yırt- 3 LiRA-Tuvaiete •e ıtrlyata .ıt her 
tı. Atct edildi. Ormanın her ta· ne vapmalı lırtenenls berkesin vapa
rafmdan akıi sedalar geliyor. bileceği ,ekilde formlllünU vaıar 
Tüfeğin dumanı kalkınca, muh- gCSnderirim veya ıstretirim. &men 
teşem hayvanın yerde, hareket- laboratuvarı. Kadıköy rıhtım 76. 
ıiz, sırt üstü yattığım gördük. • 4675 
Usta elden çıkan bir kurşun, yü- * "' * 
reğine isabet etmişti. Yırtıcı Müderris doktor Ratit Tlhıin akıl 
hayvanın güzel postunu bir ga- ve sinir hekimi Bostancıda Tepe mıt· 

hallesindc 88 numaralı evinde hasta• 
nimet gibi memleketimize götü· larını her gün öileden aoın kabul .. 
receğiz. der. Telefon 52,232, 
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AYAKKABICILAR, TERLiKCiLER 
Ayakkabı Borsasında 

Dolaştım ••• 

Bütün Terlikciler, Hep Bir 
Ağızdan, / şsizlikten Şikayetçi I 

Çarşıkapıdaki ayakkabıcı bor j smT a113:h gökten in?i:ece~? .. 
sasında, satıcılar, her gün oldu- Çok delıkanlıları - elim cebıne 
ğu gibi bugün de sinek avlıyor- sokup bir avuç leblebi aldıktan 
lardr. Renk renk, biçim biçim sonra - aha şu cebimden çıkar
terlikleri. irili ufaklı kavaf işi tının. Midem demir gibidir, de
kunduralan işportalara sırala - mir ... Taş tutsam, tanrı izni ile 
mış, yağmur duasına çıkan ümit suyunu ... 
siz köylü gibi, derin bir tevek- Sözünü bitirmeğe vakit kal-
külle, mallarından üç beş çeşit matları hep birden atıldılar: 
,alacak müşteriyi bekliyorlar. - Siz Tatyosa bakmayın .. O 
Beni görünce, etrafnnı. aldılar: bu zanaatta çok gene sayılır .. 
Dertleri o kadar çok kı, hangı - Evet E t ~O d iht'-

. b 1 kl b ·1 . .. ve .. n an ı 
binnd:n aş ıyaca arını 1 emı- yar terlikçi de var. Sırplı İsmail 
yarlar· .. , derler. (90) a merdiven daya-

- Hasan, be, sen soyle .... mıştır .. Bizde eski adam mı a-
- Ben ne söyleyiın, ağzı taf rarsın sen .. Darıca enginarı gi-

yapan biri söylesin ki, efendi de bi boy boy ... ,. 
yazsın!.. Tatvos, kendinden daha yaşlı 

Nihayet aralarında anlaştı- bir te;likçinin bulunmasına kız· 
lar: dı: 

- Mahmutlu çağıralım... - Sırplı İsmail de kim olu-
Corlu medresesinin bir köşe- yonnuş .. Benim gibi leblebi çiğ

sinde kira ile oturduğunu söyli· nesin de göreyim onu .• 
yen altrmşlrk bir adam, içini çe- Alay ettiler: 
ke çeke anlattı: - Takma dişlerine çok gü-

- Bunca işçiyiz, şunun şura- venme ! 
sında kaç paralık mal satarız, Bü:;.r.ütün fitili aldı: 
diye bir sorsana!.. Neredeyse, -Kim demiş, takma diş .. Be-
paydos çalacak. Çoğumuz daha nim babam, ~rahmetli, iyi ma
sif talı etmedik. rangoz idi. Çürük mal yapmaz 

- Burada perakende kundu- idi. Ağzımdaki dişler de irah-
ra ~atmaz mısınız? metlinin bıraktığı gibi ağzımda 

- Satsak da alan kim ... Söz-lı duruyor ..• 
'de toptan vericiyiz ama, gel a - O sırada, bir terlikçiyi daha 
cıyı ~öster. tanıttılar: 

- Sen, kendi başına kaç ter- - Meddah Aşkr'nm oğlu 
lik çıkarırsın günde ..• 

- işçiliği bilir, onun orasını .. 
Yalnız olursam, altı çift yapa
rım, kalfa çalıştırırsam, 12 çift 
cıkarırım. Ama, ne fayda? Ter
fik başına beş kuruş kalıı:, kal
maz. 

- Ce."niyet bunları sizden 
alıp müşteri tuldukça hesabını
za satsa1 sizi bekletmese olmaz 
mı? 

- Olıııasına olur .. Ve lakin 
onlarda da para yok. Bir koope
ratif yaptılar. Açlığa idmanın 
varsa, ver malını kooperatife .• 
Sen aç ağzını poyraza .. Müşteri 
çıkacak, malım satılacak, diye 
bekle, dur ..• 

Derken, öteki işportacıların 
oa birer birer dilleri çözüldü. 
Edirnekapıda, Çukurbostapda 
Arif, iki terlii?;i biribirine vura
rak bağırdı: 

- 7 5 kuruşa, iskarpin satıyo
rum efendi... Bundan ucuzu can 
sağlığı ... Sor, b~kalım, on ku:u~ 
kahr mı iskarpın başında .. Bıttı 
bu zanaat ama, biz hfila pabuç
ları sürter dururuz. 

Çorlu medresesinde oturan 
~bdi söze karıştı: 

- 6() yıllık terlikçiyim ! Kun
öuranın da alasını yaparım. On 
yaşındayken bu zanaata g~dim. 
Girmez olaymışım, olmuş bır ke-
.re ... 

Altmış yıl içinde bir kulübe 
sahibi olamadım. Medresede 
oturd.:.1 <>-um odanın kirasını vere· 
miyoru~. Sana daha açıkça, bir 
laf.. Kanın öldü, bir yenisini bu
lup evlenemiyorum. Bizimki de 
_yaşat;lak mı? 

Bir arahk, sordum: 
- Sizin en yaşlınız kimdir? 
Hemen aradılar, buldular, 

avuç avuç sakız leblebisi yiyen 
bir ihtiyarı önüme sürdüler: 

- Meşhur Hacı Tatyos, işte 
budur! 

Çatır çutuı leblebi çiğniyen 
ihtiyarın seksen beşlik bir adam 
olduğuna güç inamlrrdı. 

- Nasılsın, Haci Tatyos, iyi
sin ya .• dedim. 

Güldü: 
- Görorsun ya .. Daha ölme

dik, eş dost sayesinde yaşıyo
\'UZ. 

. - Hala çalışıyor musun? 
- Çalışmasam, ekmek para-

Hakkı! .. 
Gerçekten çok tatlı adamdı 

bu... Ortalığı gülmekten kırıp 
geçiriyordu. 

Bir aralık, bana dönerek: 
- c in anlrya(4lğm, hak be

reket versin kuru fasulyeye .. de
di, kilosuna ver yedi buçuğ~ at 
tencereye .. Kaynat kaynat ye! .. 
Kuru fasulye de olmasa, şu gör
düğün esnaf, çoktan tahtalı kö
yü boylardı. 

Sordum: 
- Baban Meddah Aşki ne 

yapıyor? 

- Ne yapsın? ihtiyarladı ar
tık .. Eve yan geldi oturuyor. 
E .. Şaka değil, 93 yaşında ..• 

- Terlikçilikten günde ne 
kazanıyorsun? 
Başım salladr: 
- Bizimkisi dostlar alışveriş

te görsün... Şimdi birazdan, iş
portalan vuracağız sırtımıza ... 
Çalmadık kavaf dükkanı bırak-
mıyacağız ... Alan olmadı mıydı, 
zararına verip döneceğiz. Dedim 
ya, dostlar alışverişte görsün ... 
Çoğumuz, işi balıkçılığa dök
tük... Terlikçilik sökmeyince 
gelsin balıkçılık ... Al eline olta
yı, çık köprü üstüne .. Artık kıs
metine ne çıkarsa ..• 

Hayatlarından sık sık, olur 
olmaz şikayet etmeği adet edi
nen kimseler, bu az kazançlı, 

fakat hol neşeli adamların ara
sında, tavsiye ederim, yarım 

saat dolaşsınlar. Derhal üzünti.i
leri, sıkıntıları geçer. 

Terlikçiler, burada geçirdikle
ri boş vakitlerinde şarkı söylü
yor, arada biribirleriyle şakala
şıyorlar. 

Ben yanlarından ayrılırken 
birisi gülerek kulağıma iğildi: 

- Neymiş Lokman Hekim?. 
"Gamı zevk et, hüner odur 
alemde .. ,, Bizim elimizde şimdi 
bir bu hüner kaldı. 

Bu filosof ruhlu adama: "Oku 
duğun şeyi yanlış okudun. Hem 
de onu söyliyen Lokman He
kim değil, filanca şairdir!,, de
rneğe doğrusu dilim varmadı. 

RÖPORTAJCI 

Ucuz Ayakkabı, 
Pahalı Ayakkabı 
Bir kunduracı" Kötü 
ayakkabı tetanos da 

yapabilir,, diyor 
Postahane caddesinde 23 nu

marada Altın dikiş kundurama· 
ğazası sahibi Mustafa işten an
lamıyan kimselerin, ayakkabıcı
lık yapımya kalkışmalarındaki 
zararı anlatarak bize şunları 
söyledi: 

Ayakkabı borsası, her sabah böyle müşteri arayan terlikciler, kunduracı1arla dolar 

- Benim kendi işçilerim, 
bütün gün çalışarak, ancak gün
de bir çift ayakkabı çıkarabilir
ler. Öte yanda ise, bir başka a
tölyede ayni miktar işçi günde 
on çifte kadar ayakkabı yapabi
lir. Fakat bu iki mal arasında ne 
büyük farklar olduğunu işten 
anlıyanların gözü derhal seçer. 
Mesela, ben gizli demir çivi kul
lanırım. Bir başkası çivi yerine 
dikiş yapar. işçilik, onda ayrı, 
ötekiı;:de ayrı, bende ayrı .. Dünyanın En iyi Ayakkabısı Köseleleri Nasıl 

ile En Kötü Ayakkabısı Ağırlaştırıyorlar 
istanbulda Yapulır ! ... 

Ayakke>bı borsasında af ıcı ve 
İstanbulda tamam 20.000 ki

şinin ayakkabı ve terlik yapa
rak geçindiğini içimizde pek az 
kimse bilir. Ne yazık ki, bu 20 
bin esnaf, senenin ancak dört 
ayında muntazam çalışabilirler, 
Geri kalan aylar işsizdirler. 

Ayakkabıcılar, her şeyden ön- •.... 
ce dsiplin altına alınmak ister· 
ler. Çünkü bugünkü çalışma 

tarzları, çok kararsızdır. Şu ka
darını söyliyebiliriz: Dünyanın 

en iyi ayakkabısı ile en kötü 
ayakkabısı Türki.yede çıkar. Ya· 
ni, Türkiye, en iyi ayakkabı ya
pıcısı ile en kötü ayakkabı ya
pıcısının, bir arada ve omuz omu 
za yaşadıkları bir yerdir. 

·· ~J <.. '·~ 

~-
"~ . 
~ ·~ 
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satıcı, karsı karşıyet .. 

Gonç bir terlikc1 

Yüksek işçi elinden çıkmış 

ayakkabı ile, gelişigüzel bir işçi 
elinden çıkmış ayakkabı arasın· 
da malzeme, dikiş, yapıcılık ve 
dayanma bakımlarından o ka
dar büyük farklar vardır ki; şa
şılır. Bizde kunduracılık yalrT
görgüye bağlıdır. Çırak çok de
fa ustasından gördüğünü ya
par. Zanaatı ilerletmeği pek az 
düşünür. Tabii, bunun müstes
naları çoktur. 

Netice şu oluyor: İyi ustadan 
iş görenler, iyi yetişiyorlar. Kö
tü ve bilgisiz usta yanında çalı
şanlar ise, oldukları gibi kalıyor
lar. 

tI bilmiyenlerin malını kabul et
miyort. Buraya gelen mallan 
sıkı bir muayeneden geçirmedik
ce, satışa çıkarmıyor. Bunun 
büyük faydalarını gördük. Ayak 

Ayakkabıcılar kurumu başka· 
nı bize şunu anlattı: 

Çabuk dabağhk· 

Sistemi zarar 
Veriyor ... 

Son senelerde dabağat siste -
miınizde, bir değişiklik oldu. 
"Seri dabağat,, yapılıyor, yani 
köseleler hiç bekletilmeden bir
takım eczalar vasıtasiyle ayak
kabı imaline başlanıyor. Bu ec
zalarla muamele gören kösele
ler, metanetlerinden çok kay
bettikleri için çarçabuk parçala
nıyorlar. Bir de köseleler, ağır
lık veren bir madde ile sun'i ola
rak ağırlaştırılmaktadır. Bu iş, 
gene halkın ve esnaf m zararına 
oluyor. Çünkü kösele ağırlaşın
ca, kilo da fazla ~ekiyor. Esnaf 
değersiz köseleye yüksek fiat 
vermeğe mecbur oluyor. 

Bu sistemin her halde değişti
rilmesi lazımdır. Aksi takdirde, 
ayakkabıların çürük olduğuna 
dair ileri sür\ilen şikayetlerin 
arkası alrnmıyacaktır. 

kabı yapmağa yarıyan köselele
rin hepsi yerli malıdır. Dışardan 
kösele gelmediği gibi, deri itha
latımız da yüzde ona inmiştir. 

Türkiye içinde, senede 6 mil
yon ayaklık deri, 1 O milyon ki
lo da kösele sarfolunuyor. Ha
kiki zanaatkarlarnmzı meyus 
eden şeylerin en bellibaşlısı, 

ucuzcu esnaf mm, rekabetine 
karşı gelememektir. Çünkü bir 
kısım ayakkabıcılar, en kötü 
malzeme kullanarak yaptıkları 

ayakkabılarını gayet ucuza mal 
edebiliyorlar. Ve tabii ucuza sa
tıyorlar. Öte yanda ise hakiki 
zanaat ehli, malını kıymetten 

düşürmemek için iyi harç ve iyi 
işçilik kullanıyor. Neticede ta
bii pahalıya mal ediyor, pahalı
ya satıyor. Bundan dolayı, ayak
kabıcılar arasında bir ayıklama 
yapmak zarureti vardır. Ta ki, 
hakiki zanaat ehli, ara yerde e
zilmesin.,, 

- Acemi kunduracılar elinde 
her gün binlerce liralık milli 
sermaye, mahvolup gitmekte
dir. Çünkü kunduracılarırnızm 
çoğu ~ptidai olarak yetişiyorlar. 
Cemiyetimiz, bir aralık, ayakka
bıcılar için bir kurs açmayı dü
şündü. Fakat maddi imkansız
lık yüzünden buna muvaffak 
olamadı. Biz de başka yoldan 
yürüyerek, hiç olmazsa, kötü 
malların sürümüne mani olmak 
istedik ve bu maksatla bir koo
P.eratif açtık, KooP,eratif, zanaa· 

Emektar terlikcl, kazançsızhğın acıs1nı, bir fincan 
acı kahveden çıkarıyor 1 

Müşteri ise hepsini bir görür. 
Ve ötekileri ucuzluğuna tamah 
ederek beğenir alır. 
Ayakkabı yapmak için biraz 

da sıhhi bilgi ister. Derilerde, 
köselelerde, ve hepsinden fazla 
işçilikte fark vardır. 
Bir çift ayakkabı, üç dört kişi
nin elinden geçerek ancak bir 
günde çıkarken öteden üç dört 
kişi günde on çift ayakkabı ye
tiştirirse, bu ayakkabılarından 
ne beklenebilir? Kötü yapılmış 
bir iskarpin, ayakların biçimini 
bozar, çorapları parcalar. Hatta 
çivilerin pasları içeri işlediği 
zaman tetanüs bile yapmak teh
likesi vardır. Türkiyede çok iler
liyen •ayakkabıcılık zanaatmı 
birtakım acemi kalfa ve çırakla· 
rın eline bırakmamak lazımdır .. 

Ayakkabıcıların 
En Büyük Derdi 

O .. , .. ' çu .... 
, ___ _ 

Esnaf, derilerin 
Fabrikalarda 
ölCjüsüz kesildiğin· 
den şikiyetCjidir! .. 

Ayakkabıcılarımızm, başlıca, 

hatta en büyük derdi, memleket 
içinde yapılan derilerin ölçüle· 
ridir. 

Hükumet geçen sene, bir ölçü 
kanunu çıkardı. Bu kanuna gö
re, satıh ölçülerinde metre siste
mi kabul olunuyordu. Fakat ara
dan geçen bir yıllık zaman zar
f mda fabrikalar, derileri bir tür• 
lü doğru ölçmeğe ahşamadı. 

Sözde ölçülmüş olarak, fabri
kalardan gelen deriler, en az 
yüzde on beş, en fazla yüzde o • 
tuz beş noksan çıkıyor. 

Bu yüzden her gün binlerce 
liralık hak kayboluyor. Elde 
metre sistemi gibi sağlam bir 
esas dururken, derileri nasıl 
olup da eksik ölçtükleri anlaşı
lır şey değildir. 

Ayakkabıcılar, ölcüler kanu· 
nu çıktığı gündenberi, belediye
de ölcüler müdiriyetinde bu iş 
için ;ğraşmaktadırlar. Belediye 
kanunlarında, derilerin eksik öl
çülmesini suç sayarak cezalan
dıracak madde bulamıyor. Ölçü
ler müdiriyeti de, derileri ölçe
cek ölçü bulamıyor. Şikayetleri
miz iktısat vekaletine de bildi
rildi. Fakat bir yıldanberi. he
nüz bir cevap alamadık. Netice
de bundan halk da çok ziyan 
ediyor. Çünkü esnaf, ölçüde 
kaybettiğini fiata zammetmek 
mecburiyetinde kalıyor. 

Bunun her halde önüne geçil .. 
meli, fabrikalar eksik deri çıkar~ 
mamalıdır. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
UZAK ELLERDE 

Sergüzeşt Merakı 

Paris Sairden 
Marıldz denilen adalardan bir 

kısmını idare eden jandarma 
bundan bir müddet evveli' içi ta 
limatname, nizamname ve ısaire 
dolu bir paket almıştır. 

Bütün bu kağıtlar bilaistisna 
jandarmanın bürosunu, süsle · 
meğe yaramı§tır. Çünkü bura • 
da nizamnameye tabi olmak i · 
çin ne otomobil, ne motor, nebi 
siklet ve hatta 11- Je deniz mo -
toru vardır. 

Buna mukabil her kibar Mar
kizlinin asgari bir köpeği ve bir 
de domuzu vardır. 

Jandarma .:omuzla meşgul ol 
. maz:, çünkü elin le buna dair bir 

talimt '-ıamc yoktur. Fakat kö· 
peklere gelince, ona sayfalar 
dolusu köpek nizamnasei gön -
derilmiştir. Ustclik bütün kö -
pekler de, çoban köpeği, av, lüks 
gibi sınıflara a~ılmış ve hepsi
ne deği§ik vergiler konm tur. 

Mar:kiz adasında muhafız kö
peği denilen mahluk vardır. A
ma muhafaza edilecek ~ey yok
tur, denilebilir. Fakat jandar -
manın noktai n;. ·an bu değildir. 

Av köpeği de yoktur. Çünkü 
av hayvanı yoktur. Kala kala 
geriye lüks köpekler kalır, bun
ların da vergisi senede 40 frank 
tzr. 

bandarma bunun için bu ver
giyi halktan istemiştir. Fakat 
.zaten çırıl çıplak olan yerliler, 
h·.ı parayı ömUrlerinde toplu bir 
halde görmüş de illerdir. 

Bunun için yerliler, köpekle· 
rini yemeği tercih etmişler, ve 
!köpek neslini tüketmeğe başla
mışlardır. 

Bu ada!ardan Lir tanesinde 
bir tek otel bulabildim. Faıkat 
sabahleyin kalkar kalkmaz mus 
lukta su olmadığım gördüm: 

Patron: 
- Sormayın başrma gelenle

ri, dedi. Hesabı ödemediğim i· 
_çin suyu kestiler. 

Bir saat sonra bana §U habe· 
ri v .. rdi.: 

- Öğleyin yemeık bekleme • 
yin, ~Unkü gazi :. kestiler. 
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sarf ederek N ad ya için uzak yer· 
lerden getirdiği döşemeler, kol· 
tuklar, sedirler üzerinde şu 
duygusuz, katıbakışlı Amerikalı 
kimbilir ne tatlı dakikalar yaşı
yordu. 

Ve gene Nadyaya bin bir be
hane ile verdiği o çeşit çeşit la
vantaların kokusunu o kaba, ya
ğız Amerikalr Sarı Bal'ın ne sı-

. cak yerlerine burnunu sokup 
kokluyordu. 

Pirovani kafasını dolduran 
bu düşüncelerin, vehimlerin bi
rer paslı iğne, kambur çivi gibi 
beynine saplandığını hissedi
yordu. 

Nadya, eskisi gibi davetlerini 
yapıyor, onları yemeğe davet 
ediyor. Piyano çalıyor, şarkı 
söylüyor. Tatlı tatlı konuşuyor 
\'e vücudunun en can alıcı cizgi
lcrini belirten türlü türlü elbise
lu, kıyafetlerle onlara bedii zi· 

Saat on bire doğru hiç olmaz
sa hazırlardan bir şey yemek is
tedim: 

- Aman, dedi. Olamaz, çün
kü haciz koydular 

Bu sa~ırları sizi güldürmek İ· 
çin yaz:mryonım Bütün hikaye 
ettiklerimi hulasa edersem bun
dan §U sonucu çrkarryorum: 

Nere ye giderseniz gidiniz, ilk 
evvela bir jandarmaya sonra da 
bir tahsildara rcıstgelirainiz. 

Siz, gi.:neş, ışık, hür bir hayat 
arayarak yola düzülürsünüz. Fa 
kat karşınıza çık.ln ilık adam siz 
den ikamet tezkeresi, ikincisi, 
gelirlerinizi sorar. 

O halde bütün bu eeyahatlar 
bu macera mıdır, bir sergüzeşt 
midir? 

Bakın size bir hikaye anlata· 
yım: 

İngiliz Sudanında bütün na • 
kil vasıtaları iki kardeş yaban
cıya aittir. Bunlar, bundan otuz 
sene evvel, ceplerinde iki yüz 
frank olduğu 1"~1-'e buraya gel· 
mişler ve nihayet müthiş sıca· 
ğın altında güzel bir iş kurmuş
lardır. 

Buradan bin i!.:...metre uzak. 
ta, Belçika Kongosunda bir gün 
belinden aşağısı ot bir etekle ör 
tülü bir lngilize rHtgeldim. Bu 
İngiliz eski ıistcm bir kurumu 
idare ediyordu. Tahki kettim. 
Meğerse bu gayet jayanı dikJkat 
ıbir adammış, 20 sene evvel mü· 
him altın madenleri keşfetmiş 
ve hala da bunları işletiyormuş. 
lngilterede bir kadın tanıdığı 
vamıı§, arada sırada onunla mek 
tuplaşır ve para gönderinniş ... 
Kendisine gelince, 20 ıeneden· 
beri bir dah:ı tekrar Avrupa top. 
rağma ayak bumamış. 

Kulübe gitmez. Beyazları gör 
mek istemez. Ve hatta kaç ço -
cuğu olduğunu lbile unutmuştur. 

Bununla beraber çok zengin· 
dir. 

Onbangui'dc bir Fransıza rast 
geldim. Bu üç dört vilayet bü • 
yüklüğünde araziye sahipti. Bin 
lerce zenci ve o kadar beyaz hep 
onun hesabına çalışıyordu. Bir 

yaf etler çekiyordu. 
Fakat işte hepsi bu kadardı. 
Bugüne kadar ona biraz daha 

yaklaşmak için attığı adımlar 
hep yerinde saymakla neticelen• 
mişti. 

Nadya onun bakrşlariyle, hal· 
leri, hareketleri ile, hatta hazan 
elini sıkarken pek yanında bu
lunurken ihsas ettiği adali meyil 
ve temasları 'uh ve kıvrak lati
felerle karşılıyordu. 

Daha ilerisine gitmek. 
Buna nasıl imkan olurdu ki, 

bu kadarı bile öteki miaafirler
lc beraber bulund~klan sıralar. 
da olabiliyordu. 

Bu kaçamaklar arasında yü
zünü kızdınp ondan bir hususi 
ziyaret müsaadesi almağa cesa· 
ret edememişti. 

Böyle oldu~u halde nasıl olu
yor da onlar güneş altında, dağ 
başlarında, masa Üzerlerinde 
kan ter içinde çalışırken Vatson 
kasabaya dönüp Nadyayı ziya· 
ı et edebiliyordu? 

Pirovani artık en yakın raki
bi Moreno'yu unutmuştu. Şimdi 
bütün hıncı bu ham halat1 ıo-

Bir Mısırlı Kadın Türkiyede 
Gördüklerini Anlatıyor 

El. Ahram'dan: 
DUn Bayan Huda Şa'ravi ile 

yeni Tür.kiycnin uyandırdığı du 
yuşlardan bahsediyordu. Bayan 
Huda Şa'ravi, Türkiye Dahiliye 
vekilinden dün aldığı bir mektu
bu bize gösterdi. Türkiye Dahi
liye vekili bu mektubunda Mısır 
Kadın Birliğini Türkiyede tem· 
sil etmi§ olan Bayan Huda Şa'· 
raviye ve arkadaşlarına takdiri
ni beyan etmiş ve Huda Şa'ravi
nin Mısır matbuatında Türkiye 
haıkıkmda verdiği diyevden ve 
Tüt1kiye ile Avrupa devletleri a· 
rasında yaptığı eşitliklerden do 
la.yı teşekkürlerini bildirmiştir. 

Bayan Huda Şa'ravi bu mek • 
tup dolayısile diyor ki: "Ben ha 
ıkikati söyledim ve bu hakikat 
sarahatle, sadece ve bütün sami 
miyetle memleketimde anlat -
tım. Bu beyanatım Tüıık ulusun 
da iyi bir tesir uyandırdı, ve bu 
iki ulusu bağlayan ruh ve dost -
luk bağlarını daha ziyade pek • 
le~tirdi.,, 

Bayan Huda Şa'ravinin beya
natı bana başka bir hadiseyi ha· 
tirlattı. Bu da bir sefilin Türki
ye aleyhine bana gönderdiği bir 
yazıdır. Bu sefil daima uyuyan 
ve mezellet içinde yaşayan ve 
ölenlerdendir. Çünkü böyleleri· 
nin ruhları daima haset ve nef
retle doludur. Bu şahıs diyor ki: 
"Türkiyeye giden bir kimse ga· 

bacağı topaldı. Ve o topal ba -
cağile elinde kırbaç köyden kö
ye dolaşarak ahali çalıştırıyor -
du. 

Bu da zengindi ... 
Bundan başka cebinde bir kaç 

frankla Parise, N evyorka, Lon
draya gelip, otomobil, bira vesa
ire vesaire kralı olan nice adam· 
lar sayabilirim. 

Demek her yerde bir sergü • 
zeşt vardır ve bu 11ergüzeştte mu 
vaffak olamıyanlar da mevcut -
tur. Netekim her yerde de jan -
danna ve tahsildar vardır. 

vur sayılır.,, 
Bu şahıs Cafer Handan ayrrl· 

madığı halde Türkiyeyi iyi ta· 
nıdığ ıiddiasında bulunmakta -
dır. Halbuki biz 1933 senesinde 
Türkiyeyc giden Mısır dostluk 
ve muhabbet heyetinde (El • Ah 
ram) gazetesini temsil ettik; ve 
camilerde namaz kılanların Mı • 
sırdan daha fazla olduklarını 
gördük; ve Kahiredeki gibi de· 
ğil sokaklarda kendilerini arze
den fahişeleri, Mısır sokakların
daki sarhoşlar ile bar ve mey • 
haneleri de bulmadık. 
Mısırda olduzu gibi göbek 

dansı yapan çıplak kadınları 
Türkiyede görmedik. Kahircde
ki adi çalgı ve çalgıcılar Türkİ· 
yede yoktur. Türıkiyede yalnız 
bizde eşi olmıyan bir hüıkumet 
ve bir ulus bulduk. Bunların bir
birine bağlı olduğunu ve mem· 
leketlerinin kalkınmasına çalış
tıklarını gördük. 

Bu cahile ve buna mümasil 
olanlarına vereceğimiz en iyi cc 
vap şudur: "El • Ahram gazete· 
si geçen günkü yazdığı bir ma
kalede diyor ki: Türk ulusu zen 
gin olmadığına rağmen - kendi 
hükumetine bir çok tayyareler 
satın almaktadır; ve Türkiye 
vekilleri ve saylavları birer ma· 
aşlannı devlete hediye etmişler
dir. Bu hareket tarzını bütün 
şarkta bulmak kabil değildir. 

Bir Marsilyal ıtanıyorum. 65 
yaşındadır. Evlidir ve iki çocuk 
babasıdır. Bundan yirmi beş ıse
ne evvel Çine gitmiş, orada ti
caretle uğraşmış, sonra tekrar 
memleketinde döndüğü zaman 
burada yaşayamamıştır. 

Söylemek istediğim şudur: 
Dünyanın büyük olduğu za • 

manlar geçmiştir. Asyada, Afri. 
kada, ve Okyanuslarda bile dün 
ya küçülmüştür. Ve sergüze te 
atılan herkes, her yerde iki a -
dama rastgelmektedir. 

jandarma ve tahsildar. 
Bundan ötesi kötü bir edebi -

yatttr. 

Yunan Borçları 
Yunanistanm dışarıya olan 

borçlarının en büyük kısmı ln· 
gilterede ve İngilizlerin elinde
dir. Bu işi bir sonuca bağlamak 
üzere geçen şubatta o zam~n 
Yunanistan finan~ bakanı olan 
Pcsmazoğlunun Londrava git· 
miş olduğu da malfundur. 

Geçenlerde de Times gazete
si bu işe ait olarak lngilterenın 
dış memleketlere verilmiş b;)rç
lar komiteleri başkanları Sir 
Austin Chamberlain ile L.>U· 
bok'un bir mektubu çıkmış ve 
bu mektupta her iki başkan, Yu 
nanistanm dış bor~Jarını, Po te-

Pesmazoğlu 

kiz hükun1etinin yaptığt gibi, 
faizleri indirerek nihai surette 
halletmesinin çok iyi olacağım 
ileri sü~mii§lerdi. 

Times gazetesi aynı zaman -
da, Sir Henry Beoumont'nın dC& 
bir mektubunu neşretmiştir. Ba 
zı hamillerin işe desteklik etme 
diklerinden dolayı hamiller ko • 
miteleri ile arsıulusal finans ko 
mitesinden şikayet eden Sir 
Beamont, lazım olursa faiz /ÜZ· 
desini de indirerek Yunanio; ·an 
borçlan işinin bir ısonuca bağ • 
!anmasının her iki taraf için ha
yırlı olacağını ve Portekiz devle 
ti i,in olduğu gibi, Yunanistan 
devleti finanaının da bu suretle 
genel savaştan evvelki haline 
getirilmesi mümkün bulunaca • 
ğmt bildirmektedir. 

Bu mektupları mevzuu balı ~c· 
den Proia gazetesi diyor ki: 

"İngiliz hamilleri başkanhrı 

kontrolu,, idaresinden de kur • 
tulması lazım geleceğini söyle • 
mektedir. Çünkü yeni ekonomik 
durumda bu idarenin faydası kal 
mamıştır. Yunanistan ekonomik 
mahafili, uluslar cemiyeti finan 
sal komitesinin arzusu üze'"i,ıe 
kurulan Yunanistan Ulusal ban 
kasının pek ata bu idarenin ye
rine geçebileceği fikrindedir. 
Aynı işten bahseden Akropo· 

lis gazetesi ise, Elen borçlan • 
mn Londrada plase edilmesin • 
de büyük rol oynamış olan r n • 
giliz bankerlerinden Hambru' -
nun Elen borçlarının konsolide 
edilmesi şartlarını kararla~tır • 
nı:lk üzere Atinaya gelecek ln· 
gfüz delegeleri arasmda bulu 1 • 

r:ıasmdan dolayı kederle,ımekte 
ve konuşmaların bu yüzden çok 
çetin olacağına ihtimal vermek· 
tedir. 

Gazete yazısına şöyle devam 
etrr.ektedir: 

Hükumetin şimdiden mukabil 
tel liflerde bulunmak üzere ha· 
zı;. ianması tazım gelir. Gc:çici 
hal ç;..areleri ile işi idare etmek 
zı.rnanı geçmiştir. Elen ulusu ar 
ttk ne fazla bekleyebilir, ne de 
eski borçlar için her yıl büt~ı:si· 
ne taşmamıyacak derecede bü· 
yük meblağlar koyabilir. Yuna• 
nistanın arzu ettiği tek lojik ça· 
re. bütün borçların uzun vadeli 
ve lojik faizli bir tek borca çe :/• 
rilmcsidir. Bu çare bütün ala • 
caklarm da fenfaatindcdir. 
~ unanistanın on beş yıldır ge 

çirdiği büyük felaketlerden son· 
ra ·;e dünyanın bugünkü ekono
mi~ halinde Yunanistanın, altın 
borçlarını ostronomik rakamla• 

Bundan bir kaç ay evvel, size 
Okyanusta ıS!ız bir adaya gide· 
rek orada yaşamak istiyen fakat 
nihayet tabiatin müşkülatına da 
yanamryarak ölen doktor Rit • ,... 
tenin hatıralarından bahsetmiş· 
tim. Bu adam ne istiyordu: 

Galpagoe adalarında milyar • 
derler için bir otel yapmak ve 
gel keyfim gel ya§amak ... Fakat 
muvaffak olamadı ve öldü. 

nüfus sayımı 
~ taraf mdan bu kere bu suretle i

l er isürülen tahvil işi ve faiı 
yü1.dcsinin indirilmesi ,geçen ~u 
batta Pesmazoğlu tarafınian 
Londrada yaprlan tekliflere tam 
surette uymaktadır. 

20 lLKTEŞRIN 1935 PA· 
ZAR GONO MEMLEKE
TİN HER TARAFINDA 
GENEL NÜFUS SAYIMI 
YAPILACAKTIR. 

Sir Austin Chambcrlain 

, ı ve faizleri ile ödeyeceğini dü· 
şiınmek ve Yunanistan için bu· 
ııun kabil olduğunu sanmak ka· 
dar manasızlık olamaz. Bunun 
i\rin alacakblanmızın §araplan· 
ııa biraz su katmaları ve IJorçlu· 
laı~na borçlarını ödeyebilın'?leri 
için yardım etmeleri lazı!ll gelir. 

Bazılan insanlardan kaçmak, 
kanunlardan, nizamlardan kur -
tulma kiçin uzak yerlere gider
ler. Fakat iıte böyle bir köpek 
için 40 franık istendiğini gördük 
leri zaman hayrete düşerler, ve 
yalnız muzla y2şanamıyacağmı 
anlayınca da daha bedter şaşkı
na dönerler. 

1 - NU!us sayımına esas ol
mak üzere Belediyelerce bUtiin 
binalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda otu
ranlar Hük(tmcte haber vermeğe 
mecburdurlar. Oturdı·.~u bina nu
marasız olduğu halde haber ver
miycnlerlc bu numaraları bozan 

ve silen ve kaldıranlar için para 
cezası vardır. 

Hele bir hastalanmıya gör • Başvekalet 
sünler, doktor, hiç değilse 500 1statistik Umum Müdürlüğü 
kilometre uzaktadır. '-=~-=--· -r ._.) 
ğuk, kaim kemikli Amerikalı 
üzerinde toplanmıştı. 

Bunu doğrudan doğruya 
(Nadya) ya da açacaktı. Ame
rikalının vakitli vakitsiz, Basıb
rine dönüşünün kasabada iyi bir 
tesir bırakmadığını söyliyecek
ti. 

Fakat bunda ne fayda olabi
lirdi? 

Hem (Nadya) yı ürkiltmek 
de doğru değildir. Amerikalıya 
verilen bu müsaadenin ergeç; 
kendisine de verilmesi ihtimali 
vardı. 
Şu halde bu yeni rakiple mü· 

cadele edip onu geri ve bu şeref
li yeri almak için çalışmaktan 
ba,ka çare yoktu. 

Pirovaninin akıl erdiremedi· 
ği bir nokta da önceleri o kadar 
i'tihasız, sönilk görünen Anıeri. 
kalmm birdenbire şD.hlanması ve 
kendileri gibi ml\ddi birçok fe· 
dak!rhklara bile girişmeden 
muvaffakıyetin sırrım elde et· 
mesi idi. 

Amerikalı şimdi onları gör
dükçe o kemikli yüzünün istih
zaya, alaya elverişli bütün çiz. 

gile~jni göstererek süzüyor. Ağ
zından eksik etmediği piposu
nun dumanları çayıra saldırıl· 
mış bir aygır gibi burun delik· 
lerinden püskürterek atım mah
muzl uyordu. 

Bu ne acı hakaretti ? 
Tesadüfler çok ağırlaşıyordu. 
(Nadya) nm salonunda top-

landıkları vakit Sarı Balın vü
cudu onların kabaran sııtlarmı 
yat~tırmıya kafi gelmekle bera-

Genc biribirlerine yırtıcı göz
lerle bakmaktan vazgeçemiyor· 
lardı. 

işte bu çetin ve buhranlı g·ün
lerde idi ki, Turgudun kısım mü 
hendislerine verdiği yeni bir 
vazife, onları bir sabah Gökde· 
renin batı sınırı üzerinde yapı -
lacak tesisatın başında topladı. 

Her mühendisin ihtisasına 
göre fikrini söyliyeceği bu top
lantıya başkanlık etmek vazife· 
sini Turgut Muhtar Arife ver
mişti. Toplantının zaten onun 
mıntakasmda oluşu bu tercihi 
yapttrmıştı. 

Barajdan bütün atölye ve 
tezgahlara verilecek suyun ana 

Pesmazoğlu o zaman, İngiliz 
ekonomistlerinin bugün ı1 cri 
sürdükleri teklifinin gerek Yu
nanistan gerek İngiliz hami1ler 
için hayırlı olacağım söylemiş 
ve borçlarm konsolide c<lilm ~si 
suretile Yunanistanın her yıl 
mukannen ibir miktar borcunu 
ödeyebileceğini bildirmişti. 
Diğer taraftan Yunanistam'l 

finansal mahafili, genel borghı
rm halledilmesi He birlikte Yu
nanistanın "arsıulusal fin tns 

yollarını belli etmek için yapılan 
toplantıya bütün mühendisler 
geldiler. 

Gökderenin her zaman yeşil 
olarak sakladığı bu serin vadi, 
bu sabah her zamankinden fazla 
kalabalıklaşmıştı. 

Konuşmalar çok ciddi oldu ve 
çizilen krokiler patrona veril
mek \iıere Muhtar Arife bırakıl· 
dı. 

İşleri acele olanlar hemen 
hayvanlarına atlayıp geri dön
düler. Muhtar Arif kendi mınta
kasına gelen arkadaşlarına çay 
hazırlatrmştı. Vatson, Moreno, 
Pirovani, Nuri, Conterac kaldı
lar. 

Amerikalı artık gemi azıya al
mış bir haldeydi. Diğer ispan· 
yolların pek acemice çevirdikle
ri manevraların kof çıktığım 
yfüı:lerine vurmaktan zevkalrr 
gibi hareketler, istihzalarla on
larla konuşuyordu. 

Çok nazik Muhtar Arifin ya
nında üstü kapalı kelimelerle 
biribirlerini şişliyen rakipler 
çaydan sonra hayvanlarına atla
dılar. Mühendis Nuri ve Conte· 

Yunanistan borçlarını, ancak 
bugünkü hakiki imkanlar dere· 
resinde indirildiği takdirde ö • 
deyebilir ve ancak bu sure. ··e 
Yunanistan eski ekonomik var· 
lığını bulabilir. Hem bizim henı 
de alacakhlarnnızın menfaati 
bunu icap ettirmektedir. 

rak, Atik yolundaki ham arazi· 
yi gözden geçirmek için doğuya 
doğru at sürerlerken ötekiler 
geldikleri yolda ilerlemeğe baş· 
lamışlardı. 

Üç süvari toplantı yerinden 
henüz yüz elli metre uzaklaş· 
mışlardı ki, Muhtar Arif arka 
arkaya duyduğu üç el silah sesi 
ile başını o tarafa çevirdi. 

İlk bakışta gördüğü manzara 
şu idi. Pirovani'nin hayvanı boş" 
tu. Moreno hayvanından atlı
yor. Ve Vatson güneye doğm 
dört nala atını sürüyordu. 

Yanındaki kısım çavuşu Lice
li Ylsufa işaret etti: 

- Koş. Bir şey oldu. 
Ve kendi de beraber o tarafa 

seyirtti. 
Silah seslerini işiten ,,e top

lantıda hizmet eden işçiler de 
onları takip etmişti. 

Vak'a yerine geldikleri zaman 
Moreno ellerini açmış. Gözleri 
yaşarmış, sapsan bir yüzle on
lara haberi verdi: 

- Pirovani öldü. Vatsonun 
kurşunu ile öldü .. 

(Arkası var) 
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ÇOCUK TEMSiLLERi 

Hicri'nin Bahsi 
-ı-

Sahne, bir kahvehane· 
nin tarasasmda geçer. Per
de :ı~ılrnca, bar ve bayan, 
küçük bir masa önünde 
oturmuşlar .şurup i~iyor -
/ar. Uzun bir s~klit. Çok 
uzun bir sükut .. sonra: 

Bayan - Pek iyi, bana baş
ka söyliyecek bir şeyin yok mu? 
Hep bayat haberler. Dünyada 
ne var, ne yok?. 

Bay Hicri - Yavrum, sana 
yeni bir şey anlatmama imkan 
yok ~~i, on y ... di yıldır evliyiz, 
birihirimizden bir dakikacık ol· 
sun ayrılmadık · i... 
. Bayan (Kollarım havaya kal
dırarak) - Amma yaptın!. 

Bay - Yalan mı? Sabah saat 
IY ~ide beraberce kalkarız, kar
şı karşıya çalı. -~ımız daireye 
birlikte gideriz, beraberce döner 
kahvaltı ederiz. Daireye yine 
birlikte döneriz, ayni gazeteyi 
birlikte okuruz. Akşam yemeği
ni yine beraber yeriz ve .. yalnız 
ibaşrmıza, hiçbir zaman çıkma
yınız. 

Bayan (Acı acı) - Benden 
ayn olarak, Bayan Fatma'mn 
cenaze törenine gittiğın günü 
unuttun mu?. 
. Bay - Hayır, asla unutma • 
dnn. Altı yıl oluyor ki, o cena
:ze törenine gitmiştim. Bunu, te
f erruatile sana belki üç yüz de
fa anlattım. Zaten, sevinç vere
cek bir alay değildi, yash bir 
vazife .. Eğer teferruatını bir de· 
fa daha dinlemek ister isen baş
lıyayım. (Başlıya_rak) Camie gi
rerken önce şapkamı çrkardun 
:ve .... 

Bay Kamil kahvehane. 
ye gelir. Yakın masalar • 
dan birine oturur, gazete· 

sini açar, okumağa başlar. 
Bayan ( Kocasınrn sözünü ke

ıerek) - Bu adamı görüyor mu
r;wı, Hicri. Bunun bir noter ol
duğuna lbahis tutuşmağa hazı • 
rmı. 

Bay (Kamil'i inceliyerek) -
Noter mi, olabilir... Ancak, sa
mimi olarak ı:iyliyeyim ki, bu 
adam bana bir muallim gibi ge-

liyor. 
Bayan ( Kamil'i uzaktan ince

Jiyerek) - Sana diyorum .ki. bu 
adamın gözleri bir noter gözü
dür; bu bellidir, alışkandır.Hem 
gazetesini nasıl tuttuğuna bak, 
noterdir, noter .• 

Bay - Pek iyi ama .. 
Bayan - Eğer inanmıyor

san, gider kendisinden sorarsın. 
Bay - Amma yaptın .. olur 

mu?. Münasebetsiz düşmez mi? 
Bayan - Münasebetsiz düş

mek mi? (Kalkar, Bay Kfmil'e 
yaklaşır) Af buyurunuz bayun .. 

Bay Kamil (mütehayyir) -
Bayanım, bir emriniz mi var? 

Bayan - Baynn, sizin noter 
ol nanız i:ıtimali yok mu? 

Bay Karr=• (Şaşkrn §B~ın)
Hayır, hayır bayanım, ıben no

ter değilim .. Hayır, hayır .. 
(Bay Hicri davayı kazanmış· 

/ara mahsus muzaffer tavurls) 
Bay - Gördünmü? (Kamil'e 

dönerek) Kanın, sizin noter ol
duğunuza dair bahse tutuşmuş
tu. 

Kamil (Müphem bir eda ile) 
- Ne tahaf!. 

Bayan (Hiddetli hiddetli) -
Y , "zno r değil mi ·n·z?.. o
ter olmayınca, rnaişetinizi nasıl 
temin ettiğinizi öğrenebilir mi
yiz? .• 

Kamil (Şaşkın ve ahmak) -
Anhyamadım, tekrar buyurur 
musunuz? .. 

Bay (Söze karışır) - Bayım, 
bu laübaliliğimizden dolayı iti
zar beyan ederim. Evet, evet, 
yersiz bir laübafüik .. Fakat ma
zur görünüz, kar.ım ile aramızda 
önemli bir bahse tutuştuk. Bu -
nun içindir ki, çok rica ederim, 
a~ buyurun. LQtfen mesleğinizi 
bıze söyler misiniz? 

Kamil (Bir kat daha alık/aşa
rak) - Vallahi bayım, bundan 
sade bir şey olamaz ben mu-
allimim.. ' ' 

Bay ( Keylinden sıçrayarak) 
-Oh, şükür .. O muallim imis 
İşitiyor. mı:s~n aHndan'cığım: 
otıuallım ımış .. Muallim! .• Mu
a lim!. .. 

(Arkası var J 

KARiKATÜRLER 

İmtihanları ne zaman bi -
rincilikle geçsem babam bana 
hediye olarak ne istediğimi so
rar. 

- Benimki bana hiç bir §ey 
sormaz. 

-Neden? 
- Çünkü birincilikle imtiha-

ilJ g~tiğim olmadı şimdiye ka • 
dar. Fakir yılan oynallyor. 

OKUDUKLARIMIZ, DUYDUKLARIMIZ 
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Gecelik Gömleği ile Görünmektense 
Ölümü Tercih Eden Kadın 

Birden Bire Makine Dairesinden 
Ateşler Çıkmağa Başlamıştı. Kap
tan Bunu Gördü ve Derhal imdat 

Kampanasını Çaldı 
Geçen asrın ortalarına doğru üzerinde dolaşıyordu. Her şey 

Royal Maıil İngiliz seyrüsefain yolunda gidiyordu. 
şiııketi Hindistan adalarına se- Fakat birdenbire makine dai
ferlere başlamıştı. Kumpanya- resinden alevler çıktığını gÖ· 
nın Amazon adlı gemisi 1852 se- rünce aklı başından gider gibi 
nesinde bir cuma sabahı Shcu- olmuştu. Ayni zamanda dör • 
thampton limanından ikinci ka- düncü çarkçı da ayni şeye şahit 
nunun üçüncü günü kalkarak olmuş, imdat kampanasını çal
birinci seferini yapmak üzere ınağa başlamıştı. 
162 yolcu ile birlikte hareket et- Bir dakika içinde duman in
mişti. Zamanının en denizci sanı boğacak bir hal almış, göz 
gemisi olarak inşa edilen Ama- gözü göm1ez olmuştu. Hortu
zon pazar günü Biscay limanına ına koşuncıya kadar yangın; ge· 
~ğle vakti girmiş bulunuyordu. minin güvertesine, yağ odao&ı:ıa 
Ikinci Kaptan Trcwceke tom- ve sair aksamına sirayet etın"ş 
bel tembel kaptan köprüsünün bulunuyordu. Bu esnada ildnci 

imdat işareti çekildi ortahk biribirine karıştı. 
çarkçı da imdada yetişmiş, hor
tumu işletmeğe muvaffak ol
mu§tU. 

imdat işareti 
Üzerine 
İmdat işareti üzerine güver

teye hücum eden yolcular da bi
ribirlerine giriyorlardı. Çünkü 
alevlerin boyu artrk bacayı bile 
aşmağa başlamış, bütün güver· 
teyi yalıyordu. Can kurtaran 
sandalları geminin kıçında ol· 
duğu için onlara gitmek te her 
an imkan haricine geliyordu. 
Sandallara yetişmek için yega
ne yol direklere tınnanarak öbllr 
tarafa aşmaktı. Vaziyet haki -
katen fecidi. Esen rüzgar da 
alevleri sandallara doğru sürük
lüyordu. 

Herkes şaşırmıştl 
Vazifesi başına koşan kaptan 

kaptan Trewceke tembel tembel gUgertede dolaşıyorau geminin kıçının rüzgara çevril-

FAYDALI BilGiLER 
BU,GUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
1STANBUL 

19.30: Jimnastik Bayan Azade Tarcan. 
18.SO: Fransızca ders. 19.20: Danı musi· 
kisi (plik). 19.SO: Haberler. 20: Spor mil· 
sahabeleri. Sait Çelebi. 20.SO: Bayan Bed· 
riye Tilıiln. Türkçe sözlü eserler. Radyo 
caz ve tango orkestrası. 21.30: Son ha· 
herler, borsalar. 21.40: Yaylı sazlar kuar· 
teti: Ali Sezai, Orhan, lzz;et Nezih, Mea· 
ut Cemil. 22: Pllk ncıriyau. 

BU kreş 
13-15: Plik ve duyumlar. 18: Süel mü· 

zik. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin ıilre· 
ği. 20: Sözler. 20.20: Plak. 20.40: Sözler. 
21: Dans müziği. 22.30: Duyumlar. 22.50 : 
Dans'm ıUrefi. 23.15: Yabancı dillerde 
duyumlar. 23.35: Konser {role). 

Budapeşte 
20.20: Piyano konseri. 21.15: Skeç. 23: 

Duyumlar. 23.30: Siıcl müzik •• Duyum· 
lar. 

Moskova 
19.30: Solist konıerl. 22: Almanca ya

)'Jm. 23.05: Fransu:ca yayım. 24.0S: İs· 
veççe. 

Roma 
20.15: Sözler .- Pllk: •• Sözler. 

"Lodoletta,. adlı Maıcagninin 
Sonra: Duyumlar. 

Prag 

21.50: 
operaaL 

20.15: Rııdyo orkestrasL 20.50: Sözler. 
21.05: Hafif mUıik. 21.45: "Parayı ıeytan 
ılım,. adlı operet. 22: Sözler. 23.15: Du· 
1Umlar. 23.30: Plik. 23.S5: Duyumlar. 

Varşova 
20.30: Sarkılar. 20.50: Aktüalite. 21: 

Şarkılar. 21.45: Duyumlar. 22: Karışık ya-
7ım. 22.30: Senfonik orkestra. 23: Spor. 
23.15: Sözler. 23.20: Şarkılı orkestra kon· 
seri. 

Breslau 
20.15: Alman earkıları. 20.40: Harta· 

nm duyumları. 21: Günün kın duyumlar. 
21.10: Konser. Büyük radyo orkestrasL 
23: Duyumlar. 23.30: Dans müzifi. 

Hamburg 
21: Dunmlar. 21.10: Sen yaz aqamı. 

JaYımr. 23: Duyumlar. 23.25: Reportaj. 
23.45: Danı miiziiL 

MUnih 
20.0S: Oda milztfi, 21: Duyumlar. 21.10: 

Reportaj. 23: Duyumlar. 23.30: Proıram 
arası. 24: Ka~ık müzik. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

:ı. Melek : Kahirede aşk geceleri -
Kedi ve keman. 

~ Yıldız : Gönlil tuzağı - Dağlann 
kızı. 

:ı. Elhamra : Veronika - Bar sar· 
kıcısı. -

:f. Şık : Korkunç ev - Telefoncu 
kız. · 

:(. Alkaxar : Gaip ruhlar adaSl -
Suvariler kralı. 

:;. Alemdar : Sürüsüne Bereket -
77 No. lu casus. 

:f. Milli : Fantoma - Kadınların 
sevgilisi. 

~ Hilal : Zombl - Tunç vücutlar. 
:t- Kadıköy Süreyya ı Kimsesiı:. 

it- Kadıköy Hale : Gönüller Birle
since. 

:;. Oaküdnr Hiıle : Aşk fırtrnalan. 
:f. ipek : Gene aşk beldesi - Kerim 

Racanın oğlu. 

:;. Tan : Tarzan ve eşi. 
:/o Halide ve arkadaılan (05küdarda 

Hale bahçeıinde) ı Bir şenlik ge· 
cesi. 

• NOBETÇI 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır : 
Emlnönünde Bense.son - Ankara cadde
sinde Eşref - Bayazıtda Cemil - Küc;ük· 
pazarda Yorgi - Şchzadebaimda Uni· 
versite - Y enikapıda Sarım - Samatya· 
da Erofilos - Şehremininde Nazım -
KaragUmrüktc Fuad - Büyükadada Meh
mcd - Heybelide Tanaş - Bakırköyiinde 
Merkez - Fenerde HUsamcttin - Has. 
köyde Yeni Türkiye - Kasımpapda Yeni 
Turan - Kadıköy{lnde Büyük - Galata· 
dı Kaptiçi - Bostanbaşında Itimad -
Taksimde Tarlnba.şı - !'bekada Maçka 
- Eyilpte Hikmet - Be~iktaşta Nail ec· 
zane}erı. 

• L 1 M AN 
HAREKE rLERi 

DUn limanımıza &elen vapurlar : bmit· 
ten 16,15 tc Ayten, Mudanyadan 17 de 
Asya, Jskenderi7cden l 7 de /.nkara. 

Dün limanımızdan giden vapurlar : Mu· 
danyaya g da Saadet. tzmlte 9 ela Kocaeli, 
Mersine 12 de Çanakkale. 

Bugün limanımıza gelecek vapurlu : 
Karabigadan 6 da An~alya, Bandırmadan 
6,30 da Gülnibal, Bartmdan 8,30 da Bar· 
tm, Karadenizden 16 da Vatan, L:mitten 
16,15 te Kocaeli, Mudanyadan 17 de Saa· 
deL 

:;. Türk : Bir a!':k nal'Ymesi _ Bitmi· Bugiln limanımızdan gidecek vapurlar : 
~ b İımitc 9 da Güzel Bandırma, Ayva.itfa 

yen ıztırap, 17 de Mcrıin, Bartına 19 da Antalya, Ka-

rabigaya 20 de Bartm, Bandırmaya 21 de 
Gülnihal. 

• DAVETLER 

Çocuk Esirıeme Kurumunun Ankara· 
daki (Çocuk bakıcı okulu) na öfrenici 
ya:nlmaıma baılAnmfiur. Çocuk bakıcı o
kulu yatılıdır ve parasızdır. Öğretimi iki 
yıldır. Deraler hem teorik (nazari) hem 
de pratiktir. Okulu başrakla bitirerek dip
loma alanlar hastahanelerde hasta bakıcı, 
ayleler yanında çocuk bakıcı ve Çocuk 
Eıirreme Kurumlarına atanırlar. 

Okula yazılma ve aluıma ıartlan ıun· 
lardır : 
1 - 28 yaşından a141iı olmamak. 
2 - İlk okuldan diploma ılmıı olmak, ol· 

mak, orta okulu ve liseyi bitirenler 
(tercih edilir). 

S - Uzgidimli (Hüsnühal uhibl) ve Pi· 
lıklı olmak. Okula yazılmak isteyen· 
ler (Ankarada Çocuk Esirceme Ku· 
rumu genel mcrkeri batkn.nlığma) 
yazı ile başvurmalıdırlar. 

Yazılma için gerekli olan belgeler : 
Okul diploması, özbelck (Nüfus kiadı), 

uzgidimli kandı, ı;afhk ve aııı raporları, 
üç fotograf. Yazma işi bir a7 sürer ve 
temmuz ayı ıonunda kapanır. • HASTANE 

TELEFONLAR! 

Cerrahpap hastanesi. Cer· 
rahpaşa 

Gureba Haııtanesi. Şehremini, 
Yenibahçe. 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Gilthane hastanesi. GWhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Balark~ Reşa 

diye kışlası 
Beyoğlu ZUk<lr hastanesi. 
Firuzağa 
Etfal hastanesi. Şi§li 

Haydarpap NUmunc has
tanesi 
Zeynep Kimil hastanesi. 
Oskildar, Nuh kuyusu, Glin 
Doğumu caddesi 

• 

21693 

23017 

24553 
20510 
22142 

16 .. 60 

43341 
42426 

60107 

60179 

iTFAiYE 
TELE.FONLAR! 

İstanbul itafiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

Yeıilköy, Bakırköy, Bilyükdere, 
UskUdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz. Kı· 
nalı mıntakalan için telefon santra-

mesini emretti. Bu manevra ile 
alevler yokular üzerine değil, 
geminin pnwasına doğru sü
rüklenecekti. Eğer kaptan bu 
manevrayı yapmamış olsaydı, 
can kurtaran sandallarından bır 
tanesini bile kurtarmak mü ~
kün olamıyacaktı. Maamafih 
kurtardıktan sonra da vaziyet 
vahimdi. Çünkü gemi son sür· 
atile ilerliyor; bu vaziyette ise 
sandalları indirmek imkansız bir 
hale geliyordu. 

Herkes saşımıış, tayfalar, 
yolcular biribirine ginnişlerdi. 
Kaptan yangını söndümıek için 
bütün tedbirlere müracaat etti
se de para etmedi. Nihayet sanı
danlları indirmek sırıası gel· 
mişti. 

Birinci sandalın içine dolan 
yolcular, tayfanın fena bir ma
nevrası neticesi, daha sandal de· 
nize inmeden denize dökülüvcr· 
diler. 

Herkes kendi 
Başına 

Bütün bu kegmekeş arasında 
kaim bir seş yükseldi: "Hemes 
kendi başıı., kayırsın!" 

Kaptanın sandalların indiril· 
mesi için verdiği kumanda da 
para etmiyordu. Çünkü hangi 
sandalın indirilmesi için emir 
\ .::riyorsa; "Tutuştu" cevabını 
alıyordu. 

Nihayet o da iş işten geçmiş 
olduğunu anlıyarak odasına gi
rerek bir daha çıkmadı. 

Artık heııkes bildiği gibi ha
reket etmekte serbestti. Henüz 
tutuşmıyan can kurtaran san
dallarından bazılarını indirmek 
kabil oldu. İçine binenlerden 
birçokları tekrar denize dökül· 
diller. Bazıları da canlarım kur
tarmağa muvaffak oldular. Fa
kat bir kadın kendisine sandal· 
da tahsis edilen yere iç gömle
ği ile binmektense, ateşte yan
mağı tercih ederek, diğer yol
cuların protestolarına, ricaları • 
na rağmen sandala binmekten 
istinkaf ederek diri diri yanmak 
üzere tekrar odasına avdet et
mişti. İngiliz an'anepercstliği
ne ne müthiş bir misal değil mi? 

Şafak sökerken 
Beş saat .nütemadiyen deniz

de yanarak ortalığı aydınlatan 
Amazon kazasından kurtulan 
birkaç bahtiyar, şafak sökerken 
sandallarına sığınmışlar, vapu
run batmasını dehşet ve korku 
içinde seyretmişlerdi. 162 yol
c ldan ancak 58 hişi kurtulmuş. 
diğerleri ya yanmış, yahut ta 
denizde boğulmuşlardı. 

lındaki memura (yangın) kelimcıini 
söylemek kifidir. • MU RACA AT 

YERLERi 

Dcııt. YoDan acentesi Telefon 
A.by (Kadıköy iskelesi baı mo-

murlufu) 
Slrketi Hayrtye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez acen· 

teıi, Teleforı 

Şark Demriyollan müracaat ka
lesi. Sirkeci Telefon 

Devlet Demir7ollan müracaat 
kalemi Ha7darpap.. Telefon 

42362 

43732 
44703 

22g2s 

23079 

4214 



--
Yaz ıçın hafif 

güzel kadın elbiseleri 
Te erkekler için ipekli 
ye çizgili şık gravatlar 

Yaz için Moda Olan Hafif 

~ D ...• 
arıyı ıyı mu-

hat aza etme
nin esas şarta 
onu sondere· 
ce temiz tut
mak ve cilde 
iyi bakmaktır 

DERiNiN JÇIN
DEKl PiSLİK
LERi DE ÇI -
KARMAK LA
ZIMDıR. 

l 

SIHHAT VE G_Ü_1E_!:J-_l~ 1 

Yüzü Nasıl 
Güzelleştirmeli? 

Erkekler içlerinden g ü z e 1 -
1 i ğ e son derece m e f t u n 
mahluklar olduklan halde gü -
zclleştirmc sanatı tabir ettiği -
miz usule haricen son derece mu 
arizdirler. Maamafih siz onla -
rın bu husustaki itirazlarım hi 
çe sayarsanız karlı çıkarsınız. 
Çünkü modern kadın bilhassa 
yüzünü ihmal etmenin vahim ne 
ticelerini artık idrak etmiş bu -
lunuyor. 

Bununla beraber bir çok ba -
yanlann evli olduklarını ileri 

. sürerek yağlı suratla yatağa gir 
mck imkansızlığından yana ya
kıla bahsedeceklerini bildiği -
miz için onlara kocalarını inki -
san hayale uğratmaksızın yüz -
]erine nasıl bir ihtimamla işin 
içinden çıkacaklarını anlata -
lım: 

Deriyi iyi muhafaza etmenin 
esas sartı son derece temiz tut 
makti'r. İkinci şart beslemek ve 
harekete getirmektir. 

Deriyi temizlemek yalnız üze 
rindeki pislikleri gidermekle ol 
maz. Derinin içindeki pislikleri 
de çıkarmak lazımdır. 

Deriyi temizlemek için sürü -
len merhemi haftada bir gece 
tatbik etmek maksada kifayet 
eder. Bunu sürdükten sonra üze 
rine hafif allık sürerek merhe -
mi kapatmak, kremin tesirini 
hiç te azaltmıyacağı için kati -
yen mahzurlu değildir. 

Esasen yatak odasında yüz 
mumluk lamba yakılmı.yacağma 
göre, biraz akılli davranmasını 
bilen her kadın bu hususta ko .. 
casmın nazari dikkatini celbet • 
meden işini görebilir. 

Sabahleyin, derinin yuzune 
çıkan pislikleri iyice silebilmek 
için deriyi yumuşatmak Iazım -
dır. Bunun üzerine yüzü sıcak 
su ile yıkamak suretile yağları, 
pislikleri atmak kabil olur. Bun-
dan sonra da soğuk suya bir 
mikdar kolonya katarak yıka • 
mak temizleme işinin birinci kıs 
mını hitama erdirmiş olur. 

Yüz tamamile temizlendikten 
sonra haftada üç gece yatma • 
dan evvel besleyici kremden çolC 
hafif surette sürülerek üzerine 
podra sürülürse çok iyi olur. 

Kadın Elbiseleri Ve Kravatlar 
Yaz mevsimi adamakıllı et -

rafı bastırdı Her tarafta hafif el 
biseler görünmeğe başladı. Zan 
nedilir ki, kadınlar yaz gelince 
sıcak olduğu için hafif giyinir -
ler. Hayır, katiyen. Hafif hafif 
giyinmenin sıcakla mevsimle hiç 
alakası yoktur. Yazın böyle şık 
olurlar da onun için. İşte size 
şimdi yaz elbiselerinden güzel 
bir kaç model veriyoruz. Bun .. 
lann hem yapılması kolay, hem 
fiatı ucuz, ve hem de üstelik çok 
zarif tir. Hele bilhassa üzerinde 
değişebilir askılı bir eteklik ve 
yahut kısa bir pelerin bulunma 
sı gayet pratiktir. Çünkü bu 
pelerinleri, başka başka elbise -
lerle giymek ve yahut etek kıs 
mmı başka blüzlarla kullanmak 
kabildir, 

Bundan bir müddet evvel mo 
da olan pelerinler bir müddet -
tenberi ortalıktan çekilmişti. Bu 
sene en son moda gazetelerin -
de gördüğümüze göre, bunlar 
ufak değişikliklerle yine moda 
alemine atılmağa başlanmıştır. 
Pelerinlerde yaz için bilhassa 
çizgili k.umaşlar kullanılmakta
dır. Geniş çizgileri tercih eden -
ler çoktur. Yaz için, kırmızı, ye 
şil, san, daha doğrusu değişik 
çizgiler çok modadır. 

Yukarıdaki resimlerde Eponj 
dan Koton jorjetten yapılmış 
güzel modeller görüyorsunuz. 

Fakat bununla beraber, moda 
çıkaran müesseseler, yalnız ka
dınlarla meşgul değildirler. Di
ğer taraftan erkekler aleminde 

. de el uzatmışlardır. Yukarıda 

Son moda askıları da unutmıyahm 

bu sene erkekler için moda o -
lan gayet zarif gravatlar ~ö~ü -
yorsun uz. 

Çiçekli modası 
Bu yaz kadınlığa, bütün haki

ki ifadesini verdirebilmek için, 
ibayanlarnnızın roplannı vücuda 
getiren mensucat, harikalı gü
zellikler arzediyor. Roplann 
çizgisi zariftir. Siluet'i. ahenk
dar bir dikkatle tetkik edilerek 
yapılmıştır. 

Bu yaz, fabrikanlar, yüksek 
bir zevk eseri gösterdiler. Res· 
sam artistlerinin kalemi ,kurşun 
kalemi, fırçası ile görülmemiş 
basmalar vücuda getirdiler. 
Bunların tonalitesi ve tezatları 
hazan şaşılacak ve takdir edile
cek bir güzelliktedir. Umumi
yetle hakim olan desen: çiçek
lerdir. Bunlar arasında koca • 
manian var, sanki taze ve se
rin renklerile şimdi toplanmış 
gibi göze çarpanları, yahut koyu 
bir fon üzerinde kara, esmer ve 
sairesi var. Bunlar, tüveyçlerin 
şaşaasına bir relief teşkil ediyor. 
Onlara kat'i bir canlılık veriyor. 

Roplar arasında bazısı çok 
güzeldir. Siyah ipek müslinden 
bir rop, kocaman, menekşe ve 
ebegümeci renginde laleleri ve 
beyaz damarlan ile g~ .. • ..... ka
maştıran bir san'at eseı .nuş
tur. 

Küçük, hafif yeşil per1''!1 t ve 
Çin ropları da çok zarift. Bun· 
lann parlak sanları, toz pembe
leri vardır ki, serpilmiş küçük 
yapraklar ve çiçekle~e masum 
bir zarafet arzeder. 

Birçok tisülerde güller, Jale
ler, karanfiller, güzel demetler 
halinde serP.ili. Bwılar1 heP. ~az 

terzilerinin, zarif illiamlannm 
eseri. Roplar, linondan, tülden, 
muselinden yapıhnış beyaz ça
masır bluzlan tamamlanır. Bun· 
da~ gecelik manto dahi yapılır. 

Bu yaz, yumuşak kaplinler, 
ıkorsajın kalın bravatı, çanta 
hep, ibayader çizgili kıra vat tisü
leri ile yapılmıştır. Bundan da
ha zarif ve daha §Ik bir _şe;: ola-
maz. Erkek elbiseleri için kumaşlar 

YUn örmesi beyaz va bej bluzlar 
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latanbul Harici Aakeri Kıtaab ilinlan 

Ciheti Askeriye için 1200 me suretile satın ahnacak
ton mazot kapalı zarf usu- dır. İhalesi 15-7-935 pazar
liyle eksiltmeye konulmuş- tesi günü saat 14 dedir. İs

lstanbul Gümrükleri Satış Müdür
lügünden: 

Kilo Gram Marka No. Kap Kıyaıed Et)-anm Cinai 
L. K. 

7'1 

FRM 
1144 

L 

3/5 6 Çuval 
8/10 

12 l .. 
234 145220 z ç. 

5 300 50/9 lnaHye O 

336 20 Kına 

217 50 Tuzlu baEıraak 

75 95 Ayıklanmıı plring 
'20 50 Safran 

tur. İhalesi 1 Temmuz 935 teklilerin evsaf ve prtna· ş33 
pazartesi günü saat 10 da mcsini almak üzere 333 ku
tlzmirde latlada Müs. Mevki ruı mukabilinde M. M. V. 
Satınalma Komisyonunda Satınalma Komisyonundan 
yapılacaktır. Malin tahmin verilecekdir. Eksiltmeye gi
edilen tutan 72000 liradır. receklerin belli cün ve saa
Muvakkat teminat akçesi tında ve 2490 sayılı kanun-
4850 liradır. Beher kiloma· da gösterilen vesikalarla ve 

9 500 O O O 5 85 Ç6ven 

7 5 O O 34 torba S Yerli Bugday 

Yukanda yazılı eşya 10-7-935 tarihinde saat 14 de 
İstanbul İhracat gümrüğü dahilindeki satış salonunda 
açık arttırma suretile satılacakdır. İsteklilerin muayyen 
zaınanda müracaatlan. (3472) 

zot için altı kurut fiat tah· 4574 lira 95 kuruşluk te
min edilmiıtir. Talipler şart minat mektubu ile birlikde 
namesini her cün Komia- Ankarada M. M. V. Satın· 
yonda c6rmekle beraber alma Komisyonuna &elme-
bir suretini de 360 kuruş leri. (37) (3638) ....... 
bedelle alabilrler. İstekliler Ordu sıhhi ihtiyacı için 
Ticaret odasında mukayyet 7 5-80 santim eninde 8000 
olduklarma dair vesika cös- metre kadar sedyelik bez ile 
termeğe mecburdurlar. Mil Akköprüdeki umum sıhhiye 
nakasaama iıtirik edecek- deposunda mevcud etüv 
Jer muvakkat teminat mak-
buzu ile birlikte teklif mele- makinaları için su geçmez 
tuplanm ve 2490 sayılı ka- bezden mamul 100 aded ör-

tü satın alınacakdır. Ver
nunun 2 ve 3 maddeleri ve meğe talih olanlar ı 5 gün 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli 10269 lira 84 kuruş olan Fındıklıda 13 
üncü ilk mektep için yeniden yaptırılacak ders levazı
mı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakını 
ıörmek ve parasız şartname almak üzere levazım mü
dürlüğüne müracaat etmelidir. Eksiltmeye girmek için
de 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazı
lı vesilCa ve 770 lira 23 kuruıluk muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber teklif mektuplarını 5-7-935 
cuma günü saat 1 S e kadar Daimi encümene verilme
lic!ir. <1> (3426) 

Şartnamesinde yazılı vesika içinde birer metrelik nümu
lan ihale saatinden Iaakal nelik bez ile beraber teklif 
bir saat evvel Komisyona mektublannı M. M. V. Sıh- T B M ı · · • d H · d 
venniı bulunacaklardır. hat İşleri Dairesi birinci Şu- • • 00 iSi 1 are eyetın en: 

<14> .<~2!0> 4478 besine getirmeleri ilan olu- 1 - Eksiltmeye konulan iı (Ankarada T. B. M. M. 
1 - Kırklarelinde 3840 nur. (41) (3634) b!nasmm vantilisiyon tesisatı.) 

kilo zeytin yağı 20 eer ton * • • Tesisatın keıif bedeli 50000 liradır. 
nohud ve pirincin ve 64 ton Edremit garnizonu için 2 - Bu ite aid şartnameler ve evrak sunlardır: 
sebzenin açık eksiltme ile i- 100,000 kilo sığır eti kapalı a : Eksiltme şartnamesi 
halesi l0-7-935 çarşamba zarf usulile satın alınacak- b : Mukavele projesi 
günü telgı:"afhane ayan saat dır. Birinci teminat bedeli c : Nafıa 1ıleri şeraiti umamuyesı 
il 1 de sebzelerin ve saat 15 1500 liradır. İhalesi 15 Tem e : Husust ıartname 
de diğer erzaklar yapılacak- muz 935 pazartesi günü f : Keşif cetveli 
dır saat 11 dedir. Ekıiltmeye g : Proje 

z-Zeytln yağının tah- ıeleceklerin teklif mektub- İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 250 kuruş bedel 
min edilen fiatı 4 ı kuruş larile birinci teminat bedel- mukabilinde T.B.M.M. İdare Heyetinden alabilirler. 
ilk teminatı 118 liradır. Pi- lerini veya banka mektubla- 3 - Eksiltme 12-8-1935 pazartesi günü saat 15 de 
rincin tahmin edilen fiatı 23 nnı veyahud 2490 sayılı T. B. M. M. İdare Heyetinde yapılacakdır. 
kuruı ilk teminatı 345 ljra- kanundaki teminata aid ve- 4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapıla~akdır. 
dır. Nohudun tahmin edilen silcalan 15 temmuz 935 5 -Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3750) 
fiatı 11 kurut ilk teminatı pazartesi &\inil saat ona ka- lira muvakkat teminat vermesi, bundan baıka aşağıdaki 
165 liradır. Tue fasulye- dar komisyona getirmeleri veaikalan haiz olub ebiltme Komisyonuna göstermesi 
nin tahmin edilen fiatJ 7 ku- evsaf ve ıartlarmı anlamak lAzundır. 
nJI 20 santim ilk teminatı isteyenler için komisyonun ,. ~ksiltm~ye en azı, bir parçada (20000) liralık vanti-
1130 iradrr. Kabağın tahmin her EÜ:n agk ol~.~ız lasıyon tesısatr yapmış olduğuna dair Nafıa VekAletin
edilen fiatı Z kurui- 74 aan• Ankara ve İstanbul Satmal- den vesika atanlar girebilir. 
tim ilk teminatı 45 liradır. ma Xomie:voDlarma birer 6 -Teklif mektublan yukarıda (3) cü maddede ya
r.I'aze aovanm tahmin edilen evsaf ve şartname gönderil- zıh saattan bir saat evveline kadar T. B. M.M. İdare He
liatı 3 kuruı 44 santim ilk dili. <35> <3532> yetine ıetirilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine mak-
teıninatı 4 7 liradır. ---------- buz mukabilinde verilecekdir. Posta ile gönderilecek 

3 ~ Ayn ayn eartname- lstanbul Komutanblı mektublann nihayet ( 3) ncü maddede yazılı saata ka-
leri KUklareli Satrnalma Sabnal111a Kom..,...u dar gelmiı olması ve dıı zarfın mühür mw:nu ile iyice 
Komisyonunda her cün gö- lıa11ıar1 kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Ankara Yüksek Ziraat Enatitüaünün 375 • 425 tale
besi ile 100 - 120 müstahdemininin 12- 7 - 935 tarihin· 
den 31 mayıs 936 tanhine kadar sabah, öfle ve akşam 
yemekleri pazarlıkla ihale olunacağından parasız eart
namesini almak isteyenlerin Enstitü Muhasebesine ve 
talih olanların 11-7-935 tarihine rastlayan pereembe 
günü saat 15 de 5837 liralık muvakkat teminatlarile 

,, Enstitü İdare ve İhale Komisyonuna müracaatları. 
(3602) 

Şirketi Hayriyeden : 
Temmuzun birinci günü alqaııu yapılacak denb bayramı (e

ner alayma iştirak edecek 66 ve 72 No. h vapurlara yolcu alına

caktır. Bu vapurlar Köprüden 21,30 da hareket edecek ve mera· 

ıiınin aonunda Köprüye gelecektir. 

Bilet ücreti herkes için 30 kunıftur. 

lstanbul 4 inci icra memurıuıundan: 

Emniyet Sandığı 

rülebilir. kabul edilmez. (3616) 
4 - Eksiltmeye cinnek lıtanbul Komutanlığı ------------------

isteyenlerin teminatlannı i· birlikleri için 240,000 kilo 

N amma birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli 
vukuf tarafından tamamına 2706 lira kıymet takdır 
edilen Tapu kaydine göre: Tophanede Deyn senedine 
göre: Kabataıta, Molla çelebi mahallesinde Mezarı ;: 
'.lst sokağında eski 2 yeni 4, 6 No. lu maa hava birhar e 
açık arttırmaya vazedilmiı oldulundan 5.g .. 935 tarihi
ne müsadif pazartesi cünü aaat 14 ten 16 ya kadar daire
de birinci arttırma icra edilecektir. Arttırma bedeli kıv
meti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde mit -
terisi üzerinde bırakılacaktır. Akli takdirde en son art
tıranm taahhüdü bakı kalmak üzere artbrm• 15 ıun 
müddetle temdit edilerek 20 .. 5.935 tarihine müsadif sa
h giinü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla· 
cak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli ~ti 
muhammenenin yüzde 7 5 ni bulmadıiı takdiı<ie satı 
2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 
Sat13 peşindir. Arttırmaya i§tirak etmek isteyenlerın 
kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 nispetinde pey akçe i 
veya milli bir bankanın 1:eminat mektubunu hamil b -
lunmalan lizımdır. Haklan Tapu sicilli ile sabi olınıya t 
ipotekli alacaklarda diğer alikadaramn ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masari 
dair olan iddialannı evrakı mtispiteleri 1Je Wftikteilin 
rihinden itibaren nihayet 20 etin zarfmda birlikte da· -
remize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan Tapu 
sicilli ile sabit olımyanlar sat11 bedelinin paylqmasın 
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye
den mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icareai bedeli 
müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malUınat almak 
isteyenler 22-7-935 tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık bulundurulacak arttnıııa şart
namesi ile 934 - 3853 No. lu doayaya müracaatla mez. 
kılr dosyada mevcut vesaiki &"öre bilecekleri ilin olunur. 

haleclen evvel mal aandıiı· una verilen fıat komisyonu
muzca pahalı c6rilldiiiiln-

na yatınnalan ve ihale sün den tekrar kapalı zarfla ek· 

~==~k=n~=: siltıneye konulm\lltur. Be-
da her kilosunun tahmin bede-

ına KoJ\ÜSyonun bulun· li 1 O kuruş olub ihalesi 1 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlar1na mahsus yaz tarifesi 

temmuzun birinci pazartesi sabahından itiba· 
ren tatbik olunacaktır. 

(3629) 

lstanbul 7 inci icra memurluiundan ; 

Emniyet Sandığına 
malan. (39) (3636) 

• • • Temmuz 
935 

pazartesi gü- LOtfl Fikrinin f'dadakl k6fklerl Birinci derecede ipotek olup yeminli üç ehli vukuf ta· 
Gulemirdeki kıtaat ihti- ~Usa; ı~::· :artna.me Büyük Adada Nizamda Ziyapaşa sokağında cem'an 7019 lira rafından tamamına 3600 lira kıymet takdir edilen Be-

yacı için 140 ton ekmeklik 
81 

m atmalma 50 kul'Uf kıymeti muhammeneli ve 5482 metre murabbaı saha şiktaıda Abbasaia mahallesinde Y eniçeşme sokağında 
un kapalı zarf usulü ile mü- Komisyonunda görlllebilir. üzerinde 4 parça bina, ı - mükemmel banyolu ve fevkalide man- eski 16 mükerrer yeni 52 No. lu bahçeli yamn Maeora 
nak~-va konmuşdur. lha- Eksiltmeye gireceklerin aralı 1.a..1c. B suyu olan bır" evı·n tamamı a-" arttırmava vazedilmiş -,, 1800 li alık t · ek z esas-. 2 • unun arkasında ufak bir köfk. 3 - Geniş ~- ,. 
lesi 18 Temmuz 935 per- r emınat m tu- bahçe kenarmda kolaylıkla bir köşk haline konabilir sağlam bir olduğundan 1-8-935 tarihine miisadif perşembe günü 
.-..be .n•nu·· saat 15 de İz- bu veya makbuz ve 2490 saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırmuı icra ,,_... •- sayılı kanunun 2, 3 cü mad- bina. 4 .. Kirada aynca güzel bir kötk. Ahır, bahçevan odası, . Arttırın . 
mirde Burnovada askeri delerindeld vesikalarla bir- ıu depolan. kıf1ık çiçek camekinlığt, çepe. Satış 8-7-935 pazar- edılecektir. a bedeli kıymeti muhammenenın 
Satmalnıa Komisyonunda likde teklif mektublanıu i· tesi günU uat 14 te Beyoğlu 4 cü Sulh Hukuk Mahkemesi sa1o- yüzde 7 5 ııi bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bıra .. 
yapılacakdır. 1ıbu un için hale saatinden en az bir !1undadlr. Yüzde yedi bnçuk teminat akşeai şartdır. ( 12683) kılacaktır. Akli takdirde en son arttıranm taahhüdü ba-
keatirilen bedel 18220 lira ki kalmak ilzere arttırma 15 cün müddetle temdit edi -
dır. İlk pey 1365 liradır. saat evveline kadar komis- deki vesikalarla birlikde tek misyonda hazır bulunmala- lerek 16-8-935 tarihine müsadif cuma eünü -t 14 ten 
ısteldilerin Ticaret Odasın- yona vermeleri. <3277> lif mektublannı belli günde n. (3395) 16 ya kadAr keu dairemizde yepılacak ikinci açık arttır· 
da kayıdh olmalan ve vesi· • • • 4479 ihale saatinden en az bir 4604 masında arttırma bedeli kıymeti ı;ııuhammenenin yüzde 
ka cöstermeleri mecburi· Cerkeaköyündekl kıtaa- saat evveline kadar Satınal- • • • 7 S ni bulmadığı takdirde satq 2280 No.lu kanun ahkamı 
dir. Sartnaınesi her gün Ko- tın ihtiyacı olan (72,000) ma Komisyonuna vennele. Komutanlığa bağlı kıt'a- na tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iş-
miayonda ıörillebilir. İs- kilo Ekmek'e verilen fiat ko ri. (3378) * • • Jar ihtiyacı için beher kilo- tirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenepin yüzde 
teldilerin ilk pey makbuz· misyonwnuzca pahalı gö- Ha""_,_

0 
••• .::-deki ,__..:.. ı·h- sunun tahmin edilen bedeli 7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi-

larile birlikde teklif mek· UUD& 7"" IUUI ( 8) kuruı olan ( ı 0240) ki- nat mektubunu hamil bulunmalan limndır. Haklan 
tublanm münakasanm ya- rüldüfiinden tekrar kapalı ti~acı için beher kilosunun lo kuru soğan açık eksilt- Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda <liğer 
pdacajı gün ve saattan en zarfla eksiltmeye konul- tahmin edilen bedeli (9) ~·ve konulmuıdur. İhalesi alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu baklanm 
aşajı bir saat evveline ka- muşdur. Ekmeğin beher ki- kı. nll olan ( 7000) kilo ku- 4 Temmuz 035 perşembe ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı 
dar makbuz mukabilinde losuna tahmin edilen bedel ru 10ian açık eksiltmeye günü saat ı s dedir tstekli· müspitelf' ,i ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 
Burnovada Askeri Satmal- on kuruıdur. İhalesi 15 konulmıqdur. İhalesi 4 lerin •artnamesini her gün ~n zarfında birlikte dairemize bildirmeleri li.mndır. 
ma Komisyonuna vennif Temmuz 935 pazartesi ıü.. 1'emmuz 935 perşembe gü- öğl~den evvel Fındıklıda Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile ubit olmıyanlar sa 
bulunmalan. (38) (3637) nü saat 15 dedir. Sartname· nü saat 15,30 dadır. İstek· Sıtınalma Komisyonunda tıs bedelinin paylaşrnaamctan hariç kalırlar. Müterakim 

• • • si her gün öileden evvel tiler şartnamesini her gün görebilirler. Eksiltmeye gi. vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rmu-
66499 lira fiatla ihale Fmdıkhda Komutanlık Sa- eğleden evvel Fındıklıda receklerin (62) liralık ilk mu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 
ilen 728 aded muhtelif tınalma Komisyonunda &'Ö- Satmalma Komisyonunda teminat makbuzlarile bir- Daha fazla malUnıat almak istiyenler 5-7-935 tarihinden 

" ·· dhazlan müteahhi- rülebilir. İsteklilerin 540 görebilirler. Eksiltmeye ri· likde vaktinden evvel ko- itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundu
tti teahhüt edemediiin· liralık teminat mektubu ve- receklerin (48) liralık ilk misyondan hazır bulunma- ndacak arttırma prtnamesi ile 934-7157 No. lu dolya-

11:-... ı11..J:uı......1uaszııL...1:11ı::U0ıü0 :a::a.li:Ll:M.d.U:!LI....lı~n.a.JK.DlJZU....lU!!L.zjWill_tıtasz:r..IL.JL...b!!!1221°a.:a.:l~ .... ı.1&1ıııualLa.a0Ja..Jb.i0~~--.....ı...11.&.t-.a.~-----L_........-.1r.;..• -....!lll-4!.Lı._.--..L.ıı~ı-.W!lA ....................... :u ... .:.c...-.t.:ı ... 
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ISayın Halka ilanı - -
§ 1 Temmuz 1935 ten Başlayarak ~ 
== == 

~ Veni Kibrit Fiatları ~ -

1 LA rt 
SATILIK 

,~-· ' 
30 ton istiabmda muı. Petrol ile 

işleyen "PARSONS .. markalı, 8 silin 
dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetinde 
motörü havi. 

Beşikten mezara kadar sağlam 

ve beyaz kalan dişlerl 
Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği 3,60 " 
Sür'ati 12 mil 

1 Diş Macunu kullananlar birçok 
Masif akaju ağacmdan bir salon. 

bir bala, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MOTEDIL 

Galatada, Kevork Bey Hanmda 
(Alime Han) ı . 2 - 3 numarada 
StDNEY NOW1LL ve şeriklerine ~ 

tecrübelerden sonra neden daima 

Büyük kutu: 50 Para 
== müracaat. (3091) 4108 

~ : 1 

--= d~ ~~J ~lı~o~I!? r:~' ------------ <;ünkü R A O Y O L 1 N ------ e Ditlerde ( Küfeki - Tartre ) Küçük kutu: 40 Para ----

= İstanbul Beşinci lcra Memurluğun= dan: Bir borcun temini için mahcuz := olup paraya çevrilmesine karar veri= len 900 liralık gayn mübadiller bono= su 4 • 7 - 935 tarihine tesadüf eden 
5 perşembe günü saat on dörtten on be-
- şe kadar birinci açık arttırma ile ve huıulüne imkin bırakmaz.. MeY-

~ 1 - Şimdi 60 paraya satılmakta olan büyük kutu ~ :~~~rm% ;esd~! kfuı:ı~d~~hatr;~~~;; cut olanlan da eritir. 

~ kibritlerin 1 Temmuzdan itibaren 50 paraya, küçük~ ~!r;t;n·0~3~e:ee~;~~e.r~~~~a;~ta;~ 
--= kUtU kibritlerin de 40 paraya SatllaCaQ-ini bildirir Ve =- tırma ile İstanbul Bahçekapıda Dör-

e Ditlerin mine tabakaaım çizip 

düncü Vakıf Hanında Esham ve Tah-
g§ fazla İSteyen Satıcıların SOSyetemize Ve acentaları- § vilat Borsası kapısı önünde satılacak-=- mıza haber Ver·1ımes1'n1' dı'lerı·z. =- tar. Almak istiyenlerin o gün ve o sa-atte mahallinde hazır bulunacak me-- -- = mura müracaatları ilan olunur. = 2 -Acantalanmız, satıcıların ellerindeki · kibritleri 29 = (12711) hutahklanna olur. Atız 

§ Haziran tarihine kadar geri alacaklanndan, sayın ~ 7_odalı,BmEoBb1.E1tKa111detu-aı-:_t ~- t [ :

1

' I kokuaunuftkjeae0r.Y~L'N § halkın kibritsiz kalmamaları için bir kaç gün 1 U k ~ • : _ 

§ gereklerini şimdiden almaları rica olunur. :: dası ve modern onforu, buyuk Siz de 1 kullammz. _ = 1 taracaaı ye meyve ataçla bah- 1 

§ Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı ~ I,. ~:yi .. :~~br~üi:~.!i,~ 2i~ı;:~~Jp : a.. 1 8 8 8 ~ _--
1_~--pos-ta_k_~_·u-na-ya-zılm __ ... ___ 4346_--_; --ll~l_ll~l-ll!!!!;=-ll!!!!!!l_Jl!!!!!!l_Jl~l-11~1-11~1-ll~l-ll!!!!!!l-ll!!!!!!l_ll~l-ll~l-ll~l-ll~l-ll~l-ll!!!!!ll_l!!!i!i!ll-l~ll-l~ll-l~l-11~1-ll~l-11~1-ll~l~lll~ 

~ Kibrit Satlcılanna ilan ~- me~~~:eğ~u: 3~:h~~~e~~k~;s-~h1:: ~ Türk Hava Kurumu ~ 
::ı yıh dosyasile Esat tarafmdcin Beyoğ- - B k p • -
5i_ 1 - 1Temmuz1935ten başlayarak halka büyük kutu =-- lunda Kurtuluşta ve Yenişehir ara- s=_ u·. yu·. ıyang osu ~=-

sında Papasoğlu Külleci sokağında 

~ kibritleri 50 paraya kÜÇÜk kutulan 40 paraya Sata- ~ 11 sayılı apartımanın sahibi Yunanlı 
-=- CakSlnlZ. == Nikoli Kommiyos ve Yorği kKoml~i- ~- Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir §_ 
~ nos ilerklerine açılan yüz se sen ıra :i alacak davasının muhakemesinde: :S 19. CU tertip 3. cU Keti de 11 Temmuzdadır E: =- 2 - Elinizde bulunabilecek kibritlerden zarar gör- ~ bunlardır Nikoti Komminosun altı = B .. .. k . k . = 

sene evvel Yunanistana gittiği ve ha· S_ Uy U 1 r a m 1 ye ~ 5§ memeniz için bunlan 29 Haziran Cumartesi öğle~ len neresinde otduğu meçhul bulun-

=:: vaktine kadar acentaıarımıza geri vermeniz gerek- __ = duğu davetiye zahnndaki meşruhat- §_ 50.000 Lı· rad 1 r === tan anlaşılmış olmakla iştirak vekil-
§ tir. Bu tarihten sonra hiç bir talep ve iddianın kabul § ıer ilanen tebliğat icrasına karar ve- = -

- rilmiş ve muhakemenin 18-7-935 saat S Ayrıca: 20,000, 12,000, 10,000 Llrahk ikrami• =: 

~
-= edilmeyeceğini Şimdiden bildiririz. ==- 14 de bakılacağından Nikotinin mu- - -

hakemenin günü mahkemeye gelme- 5 yelerle 20,000 Llrahk mUklfat vardır. 4477 !! 

. Tu .. rkı·ye Kı· brı·t ve Çakmak ı· n h ı·sarı =--~ diği ve tarafından bir vekil gönder- ;n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fii _ mediği takdirde ğıyabında muhake-

,_..-:--JllJ_ll_IJl_llJl_JJl_IJl_lll_lll_lll_lll_llf_lll_lll_lll_lll _l lll_lll~lll-llf_fll~lll-lfl_lll_lll_lll_l lll_lll_l ll_lll_IJl_lll_lll_IJl_lll_İ tt_fıl_m......_ll[#_......:.~..-l~:~::~ __ k~-a~-\-l~~-~ca-o':na_d~-v~!_1re_e ~-~~ ~i!!! Muhayyer Ha san şevki """"" 
Musiki Meraklıları 

K~ÇÜK ÇiFTLiK PARKINDA 
Münir Nurettin - Eftalya Sadi 

• ye arkadaşlarile Darüttalim yavrularını dinlemelidirler. • 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

İstinyede Neslişah S. mahallesinde 2 Bostan 
Paşabahçesinde Sultaniye mevkiinde 25 bin me2 Tarla 
Beykozda Akbabada Şifa çiftliği 
Beyoğlunda Aynalı çeşmede 600 me2 kahve bahçesi 
Anadoluhisarmda Tuğla fabrikasında 8 bin me2 

Bostan. 

, 111111111111 A R S E B Ü K 1111111111'.. Yukarıda yeri ve ismi yazılı bostan, bahçe ve çiftlik 
_ Ün ~ üç senelik kiraya verilmesi arttırmaya çıkarılmışdır. 
3 ~ İhalesi 1-7-935 pazartesi günü saat 15 dedir. !steyenle-
g Yeni gelmit hiCj~ir yerde görülmemiş kretonlar1 § rin İstanbul. Evkaf Müdürlüğünde Orman Arazi kısmı-
:! bUtUn lstanbul Cjevreslnde söyleniyor =: na gelmelerı. ( 3466) 4681 
= = 51 Beyo§lu, istiklal caddesi 110. 282 = Belsogv uklugv u ve Frengi'ye 
iillllllll 11111111111111ili1ili1111111111111111111111111111111 11111111111111111111 ır.; r yakalanmamak için en eyi çare, 21 aenedenberi bu hastab=·~·~ı 

teduiaile uğraşan Dr. A. KUTlEL'in tertip ettiği (NEOPROTEKTlN) o D E o N • _ ilieıdu, Yalunda piyasaya çıkanlacakbr. · · · -~ • 

!!9# .ION IARllLARINI 
TAICDIM EDER 

Bayan Vedia Rıza Giz 
No. 270045 Ağlatan kadın şahane JJ özler 

Bayan Muzaffer 
No 270046 Kadın fendine, Gizli sevda 

Bay rtadir 
No. 270051 Çiftetelli gazel - ben o 

l'Um dilberinin 
Rast gazel - Güzelim kon
ca güller gı bi. 

~ Satıhk Vapurlar~ 
VAPURCULUK TÜRK ANO

NiM ŞiRKETiNDEN: 
Sosyetem zin malı olub çah~malanna lüzum görülmediği için ha

hçte bağll bulunan Yenidünya, lımit, Feyyaz, Selimet, Kırlangıç ad-
b vapurların açık arttırma suretile ve pefin para ile sablmasına 

karar verildiğinden bunları guip görmek isteyenlerin içindeki bek
çilere ve almak isteğinde bulunanların da sosyeteye müracaat ede
rek şartlarını anlamalan ve Jıer biri iç.in şimdilik üçer yüz lira de
po etmeleri ve açık arttırmanın yapılacağı 3 Temmuz 935 Çarıam-
ba günü saat 14 de sosyete merkezine gelmeleri ilin olunur. . - - . 

ı;9~ &N 
llllln~J ,NYN«}.J ' ffllNllJfJ 

1ıapow c;~eı 
,,,,,,,,,,, c11:19_1NBHll/Pao 

tıllıltıl110tllıltltıl>I Nn 
111/IJY'tlfANI~ N/11111/jHJ~ 
t~BrJNtB1:1n.ı. ns 

ION[UAnJI #1/DAn 0011 •Ol 

Yerli dokuma bezleri parlatmak için silindir makineleri 

-- TUZLA iÇMELERi ~ 
~~d~6~~~~ X.~~.!~ 1~<2.!~1!.l?da~ay. ı 

darpaşaya gıden vapurların trenleri menbalara kadar bHJÜn 1 

- - _ gideceklerdir __ ~ 1 

<I n 1 U bestekar 

Sadeddin Kaynak Gecesi 
3 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiyede BEL Vü bahçesinde 

Telefon: 49091 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad· 

desi, 100.- Basıldığı ıer.: X AN matbaası. 

Pudra, yağsız krem ve losyonları 
Cildin letafet ye rençlifini muhafaıa eder. Her yerde arayınız. 

~!!.!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!i!i!!!!!!i!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!"""~~-~~~~!!!!!!~~~· 
4596 

Devlet Oemiryolları ve Limanlan itletme 
Umum idaresi ilanlan 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli ile 
mıkdarı aşağıda yazılı seyyar telgraf makineleri 5-8-935 
... ~artesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek 
isteyenlerin 393, 7 5 liralık muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada tesel
lüm ve sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme daire..
sjnde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

3 5 adet seyyar telgraf makinesi Muhammen bedeli : 
(3469) 5250 lira 

4682 

Muhammen bedeli 11250 lira olan 150 ton Mazot 
9-7-1935 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usuli ilo 
Ankarada İdare binasında satın alınacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 843, 7 5 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kantt· 
nun 4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma4 

nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay
nı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine verme 
leri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
n1üdürlüğünden alınabilir. (3470) 4721 

Muhammen bedeli 35282 lira olan muhtelif eb'atta 
meşe kereste 12 temmuz 1935 cuma günii saat 15.30 da 
kapalı zarf usulile Ankara'da İdare binasında satm alı
nacakdır. Bu işe girmek isteyenlerin 2646, 15 liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. ka
nunun 4 ncü maddesi mucibince işe ginneğe kanuni nıa .. 
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay· 
nı gün saat 14,30 a kadar komisyon reis1iğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler 175 kuruş mukabilinde' Anka
ra, Eskişehir ve HaY.darpa§a veznelerinde satılmakta-
dır • . (3556)~ ~Sll 


