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Peyamı Safa'nm "Üc; r.es!!1' 
ı;crgı i ", Orhan Selım ın 
"B r ınce mesele" fıkraları 
- Şehır haberleri. 
Ankara haberleri - Hafta
nın ııyasası - Felek'in 
" Ya hafız 1 " fıkrası. 
A z Hudai Akdcınir'in 
• BıLde casusluk" - Sağlık 
ogudlcri - Kendi kendimi-

c c:_"\tıyoruz. 
Son haberler - icmal. 
Memlekette TAN - Scvİ§· 
mclcr, evlenmeler. 
Kultuı. 
Dunya ga.ı:eteleri karşısında 
hidiıeler - Ekonomi. 
Kazan hanlığının son gim
lcn - Hikaye. 

Romanyada 
25 milyon leylik 
Bir rüşvet 
lHUSUSI MUHABİRİ

MİZ YAZIYOR] 
Bukreş, 16 temmuz. 

Romen adlıyesi 25 milyon leylık 
bir riişvet me elesinin tahkikile meş
gul olmaktadır. Tahkikatın son de
ı ece gizli tutulmasına ragmen, sızan 
şayialardan bu işte bazı mühim şah
sıyetlcrın alakadar oldu~ları anlaşı!· 
makta v bu yüzden dedıkodular gıt 
tıkçe biiyum ktedir. Daha şımdiden 
bu ı ın Romanya dahili a~v~linde ~e 
gişiklikler dogurabilecegını tahmın 
edenler vardır. 
Meseleyı anlatalım: 
Her millet gıbi Bclçikanın da Ro

manyada bloke kalmış paraları var
dır. Bu para 100 milyon leye baliğ 
olmaktadır. İşte geçenlerde Stalke ve 
Mollcr isınınde iki Belçikalı bu pa -
ray; kurtarıp memleketlerine götüre 
Jflmek ıçin Bukreşc gelmişler ve ça

lı maya koyulmuşlardır. Bu esnada 
Vasilesku ve Naht adında iki Roman 
yalı bu Belçikalıları bulmuşlar ve 
kendılerine Öuyük makamatla sıkı 
tcmaııları oldugunu, bir ~ok kimsele
r ~oz geçırebıleceklerini ve parayı 
m h c kl ı ;öylemiş 
1 rdır. B 1 ıkalılar bu şozlere inan -
mışl r ve derhal pazarlıga ~irişnuı • 
lerdır. 

Be a agı bcı yukarı, derken yüz 
tnılyon ley ıçın 25 milyon leye uyu • 
ıulmuştur. 

Fakat ;Belçıkalılar açık göz insan
\!~~ır. Bır y hak~ında kat'i kanaat 
ıra 25 m~dıkten ve ınanmadıktan son 

ıy.. 1 d ~ · ı 
le vermezler. 'ö'nı..~~g·ı ~ 25 santim bi-
den garanti istemişi;/b1ı.~~meı_ıl~r -
dam da !le~çikalılardan daha''aikJç~~ 
goz değıldırler. Onlar da minareyi 
çalarken kılıfını hazırlamasını bilen 
kimselerdir. 

- Garanti mi? demişler, hay hay! 
Sızc Romanya Bank Nasyonalinden 
bir musaade mektubu verelim. Ayni 
zamanda Bukreşin en ileri gelenle • 
nndcn bırınden teminat alalım ... 

Fılhakika Romenler Belçikalılara 
iızeri "Bank Nasyonal,, damgalı bir 
mektup temin etmişler, ayrıca Bük
reşin en sozu geçer bir memurundan 
da bloke paraların iade edilecegine 
dair söz almışlardır. 

Meselenin ciddi olduğuna inanan 
.Bel~ıkahlar nihayet 25 milyon leyi 
bu ıkı Romene vermişlerdir. 

Fakat bundan sonra Romenleri koy 
dunsa bul ı .. 

d 
M:scle . Belçikalıların kafaııına 

an etmı~ ve hemen hükumete mü
ı acaat etmı !erdir. Yapılan tahkikat
ta Bank Nasyonal'in böyle bir mek
tup vermedıgi anlaşılmıştır. Diğer 
t~raftan ıkı R?menin huzurunda Bel 
_çıkahlara temınat veren b" .. k 
murun da, hakikaten 

0 8 
uy: 

1 
me. • 

sahibi olup olmadıgı ~üphaen a yemn 
t r :s sı uyan -

mış ı. 

[Arkası 7 incide] 

19 Temmuz· 

UÇAGI GENE 
UÇAK VURUR 

ISTANBUL 
TELEFON { Mudur : 24318. Yazı i$1eri : 

Udare ve Matbaa : 24310. 

inönü Dost Sovvet Topraklarında •• 
ERiTREDE BiR HADiSE 

Bazı Çapulcular 
Sınırı Geçtiler 
lngiltere Habeşistana yapılacak silah ihra
catını hiçbir zaman menetmiş değildir 

Habeı imparatoru: "Eier ltal
ya aaldınraa, biz Je harbede
ceğiz ve Ulualar Kurumuna 

baıvuracaiız" diyor. 

Roma, 18 (A.A.) - Eritre toprak
larına geçen birtakım çapulcular, bir
çok çoban, kadın ve çocuk öldürmüş
ler ve 4000 hayvan aşırmışlar ve bir 
sürü de esir almışlardır. Kasabadan 
gönderilen İtalyan kuvvetleri, bu ça
pulcular sının aştıktan sonra oraya 
vasıl olmuşlardır. 

imparator tren yo
luna razı oluyor 

Mussolini Habeşlere karşr kinli 
söylevini verirken 

Lon.dra, 18 (A.A.) - Habeş İmpa
ratoru Taymis gazetesinin bir aytarı
nı kabul ederek kendisine diyevde bu
lunmuştur. İmparator, denizde veri
lecek bir limana karşılık bırakmaya 
hazır olduğunu ve bu arazi parçasının 
Ogadcnin bir lasmı olabileceğini söy
lemi§tir. İmparator, iki ltalyan sömür 
gesini biribirinc bağlayacak bir demir 
yolu yapılması imtiyazını da ltalyaya 
vermeğc amadedir. Mamafih İmpara
torun fikrince bu meselenin teferrü
atını kurtarmak zordur. Esaretten bah 
seden lmparator, esarete ltalyanın Af 

[Arkası 5 incide] 

HUSUSi 

BAŞBAKAN SOVYET TOPRAKLARINDA 

inönünü Sınırdan Çağırdı
lar, Sevgi ile Karşılandılar 

[HUSUSi MUHABIRLER~IZ BiLDiRiYOR] 

S arıkamış, IS-Başbakan İnönü, Tevfik Aras ve beraberlerin 
de bulUnanlar, Sovyet Ermenistan Cümuriyeti sınırların

da dostluğumuzu pekleştiren güzel bir törenle karşılanını.~l~~dır. 
İnönünün sınıra geldiğini haber alan dost cümuriyetin buyuk:le
rı, h."'··:=-i"i tooraklarma cağınnak nezaketinde bulupmO~a~d.ır. 
Erme!1ı~tan cümurıyeuııır; na.~'b..ı .... nır a.Eliot.. bulunmadıgı ıç~n, 
muavı~ı o.lan muvakkat Başbakan, Sovyet ittihadının Ennenı~
tandakı ~ıplomatik ajanı, Sovyet Ennenistan cümuriyetinin zı
r~at komıs~ri, Sulama işleri şefi, hudut livası kamutanı, Politek
nık mektebı pr~fesör!eri lnönünü karşılayarak, hep beraber kar
ş~ ta.rafa geçmışlerdır. Komşu toprakta Serdarabat barajı ge
zı~~1~· kanalın nasıl işlediği en ince noktalarına kadar görül
muştur. 

Ç?k yürekten olan bu karşılamada ittihat memleketleri ile kuv 
vetlı yakınlık ve komşu Sovyet Ennenistan Cu" · t' 1·ıe ara· 

d k
. . .. murıye ı 

mız a ı ıçten mu~~~ebetler hakkında çok samimi görüşmeler 
yapılr:ıış.~ır. Bu goruşmeler ara~~nda iki dost cümuriyetin büyük 
şeflerı hurmetle anılmış ve bu yurekten yapılan tören içinde yük
selen alkışlarla dost ulusların yakınlığı ve karşılrkh saadet istek
leri bir defa daha ifade edilmiştir. 

Bu ziyaret Sovyetlerin ve Türklerin barış siyasasına ne kadar 
bağlı olduklarını bir defa daha isbat etmiştir. 

Inönü buradan Kağızmana gitrnı ler ve oradan Sarıkamışa 
varmışlardır. 

{Batbakanımızın Erzunımda kar,ılanıtlan Jıakkında 
muhabirimizin verdiği tafsilat 3 ncü .ayfamu:dadrr] 

• • • 
Dün Sabah Ödemişte Asıldılar 

İ zmir 18 - Dört yıl evvel <?~eınişte, ~eynek köyü~de Meh· 
metle k~nsını ve beslemesını geceleyın evlerine gırerek ve 

paralarına goz koyarak boğmak surtile öldüren ve sekiz bin lira 
kadar pa~a b_ul~p alar.akgidet? hancı Hakkı ile diğer arkadaşla.~ı 
sahahleyın 1zmır hapısh~nesınden alınarak Ödemişe götü.riild~
ler ve ~rada asıldılar. Bırçok köylüler kasaba a elmişlerdı. 
Ölenlerın akrabasından birkaç kişi .. ipleri biz y k gegv iz" diye 
·1 1 d'l T b'A .. 1 . ce ec 
ı er e ı er. :- ıı on enne g_eçildi. Hancı Hakkı d~nnadan bu işte 
s~çu olmadıgından bahsedıyordu. Diğerleri hiç bir şey söyleınc
dıler. 

• • • 
Vehbi Demirel işe Başladı 
E <lime, 17 - Trakya genel cnspektörlüğü vekaletine atan
. ~ış olan lç Bakanlığı müsteşarı Vehbi Demirel, bu sabah 

vazıf esın~ başl~m.ıştır. Vehbi Demirel, yapılacak işler hakkında 
şunları soylemıştır: 

"- Trakyadaki iskan işlerini devletin kuvvet ve kudrctilc 
müten~sip bir surette başaı:n~k ve aramıza gelen göçmenleri en 
kısa bır zamanda refah ve ıstıhsal sahasına geçirmek istiyoruz. 
Mrkezdekı vaziyeti gözden geçirdikten sonra mıntakanın her ta

f ınd bı ınceleme gezisine çıkacagırn.,. 

BiR ŞiFA HAZiNE$i DAHA 
\ 

UYA.SABUNA 
~~~~ffi(ôJ~~~ 

BiR SAYFiYE HiKAYESi 
1 inci tablo 

Bizim bayan, bendeniz, bir de 
çocuiumuz, ya:z geldi, hava ısındı, 
banyo alalım diye, henüz: yerlefti
iimiz apartımanımu:ı bıraktık, 
kalktık, •ay/iyeye taıındık. Sayf i
ye! Deniz hamamı! Vücutlarımız: su 
da ıalanacak, güneıte kuruyacak, 
ve böylece, kuruya ıalana, ıslana 
kuruya, canlarımıza canlar katıla
cak/ Sonra, bire doiru, eve döne· 
ceğiz. Çamlarla dolu bir bahçe! 
Bahçede hasır koltuklar! Limonata 
gibi bir rüzgar! Gevif çefidinden 
hafif öğle uykusu/ Ahşam üzerı 
sandalla koyda gezme/ Daha son· 
ra, birkaç tek rakı! Eş dostla: 
"Vay! Siz de mi burada? Ne hat! 
Ne ala!" diye maaada.n masaya se
lamlaımalar, "Hanımefendi afiyet
tedir/er inıallah ?'' gibi konuımalar, 
"Gençleımipiniz mQfallahl" diye 
gakalaımalar, derken, kah kah kah, 
keh keh keh, kih kih kih ve ... Dans! 
Arka arkaya dana! Geceyarıaına 
kadar dana/ 

Bizim bayan, bendeniz, bir Je 
çocuğumuz, yataklanmı:zı, t~ncere
lerimiıı:i bir uzun arabaya yükledik, 
meıhur köpeklerimizi kayıılann
dan yakaladık, ve sıcak bir Tem
muz sabahı idi ki, saydığım hülya
lara doğru, ıehri bıraktık, say/İyeye 
yollandık. 

Bi.ı:im bayan, bendeniz, bir de 
.ço.c:uğumuz. karar vermi§tih; Yq§a· 
yacaJctdı I • Say/iyeye taıındığımız akıam, 
efycımuu fUraya buraya yerlqtir
dilıten sonra, "Haydi YQfamağa 
baflıyalıml" dedik. 

Bizim bayan, bendeniz, bir de 
çocuğumuz, bahçeye çıktık, ev sahi
binin hazırladığı koltuklara otur
duk. 

Baktık: Her yer karanlık! 
. BüYiik bahçenin içinde, •anki bir 

sıyah nebatat alemi ortasında kay
bolmuf gibiydik! 

.~aiırnız çam, aolumuz çam, ÖnÜ· 
muz ram, arkamız çam, her tarafı
mız fam ve ram ve gene çam içinde 
'd' " r ı .'· Aman bayan biz nereye gel-
dık ?" dedim. "Vallahi bilmemi" 
dedi. ikimiz de, Fenerbahcede ev 
tutrnuıken, yanlıılıkla bir Heybeli
ada geceainc düımüı olmaktan 
korkrnuftuk / 

Bizim bayana "Fakat güzel bah
çef' dedim. O: "Evet ... Yalnız faz
la ağaç var. Gece çok karanlık ve 
dallar da, •r..nki siyah eller gibi, ru· 
hu boğuyorlar!'' dedi. "Amma yap· 
tın .ha!" diye yalandan gülmek ia
tedım, fakat içimden hak verdim: 
Aiaçlar fazla ve fazla olarak ta 
gece çok karanlıktı. 

Bahçe parmaklığının dıfı, tram· 
vay gecen iılek bir cadde idi. Bak
tı~: bizim tramvay itleyen genif, 
ııuzel, iılek caddede, ne lflk, ne çıt, 
ne bir •es, ne bir nefes 1 Yalnız, Be
lediyenin büyük projeler dalgınlığı 
araaında aamaiı ve bakmaiı unut
tuğu lamba yerine, karıı duvarda, 
K.onan Doyl'un romanlanndaki ke
dıleri andıran bir kedinin loaforlu 
sözleri parlıyordu 1 

Bayana: "ister.en içeri girelimr' 
dedim. Bayan: "latemeaen de içeri 
Bİrelim/ Burası Karacaahmet gibi! 
Korkuyorum/" cevabını verdi ve 
aayfiye bahçesinin zifiri gece.in
den, •ay/iye evinin 25 mumlu loı, 
boı •ofaaına girdik. . 

Bayan kadifesi aolmuı bır koltu-
v , v 

ga yıkılır gibi oturdu, buı, ayagı 
kırık bir u:zun iskemleye uzanmak 
&.~erken çöktüm, kalktım, tekrar 
çoktüm, çocuk ta, anaaına acıyıp 
babaaına gülerek, irkildi, yatmaia 
reki/di. 

Bir müclclet aeasiz oturduk. 
Sonra, bizim bayana "Konuı•a

na ..• " dedim. O bana "Sen neye ko
nuırnuyorum?" dedi. "Ne konuıa
yım?" diye sordum. "Sen konupna
dıktan aonra ben ne konufayım ?" 
cevabını verdi. Ben de hakir idim, 
o da haklı idi ve baktık ki konuıa
c:~k bir feyimiz yok, "yatalım" de
dık, kalktık, yatak odasına geçtik. 

Ali Naci KARACAN 
Not: ikinci tablo yarınki sayımızda 

Dünyadaki Eşlerinden Üstün 
Bir Ilıca Bulundu 

llıca köyünde, bu eşsiz çamur banyosu az kalsm bataklık .. diye 
kurutuluyocdu 

Bu Hazine de 
A 

Sağlık Alemi-
mize Karıştı! 

Bu eşsiz lhcada da 
hamam, otel, ban· 
yo ar ya ılacaktır 
Gülhane fizik tedavi profesörü 

Nüzhet Şakir Diriau'nun başkanlr -
ğında 27 doktordan mürekkep bir ka 
file temmuz başında Anadoluda bir 
gezinti yapmışlar ve bu seyahat es
nasında Yalova, Bursa kaplıcalarını 
ve ondan sonra da Balıkesir-Bandır
ma hattında bulunan kaynakları tet
kik etmişlerdir. 

Profesör ve doktorlar Balıkesir -
Bandırma tren hattı üzerinde Ilıca 
köyünde bir çamur kaynağına rastla 
mışlardır. 6! - 65 derecede kaynayan 
bu çamur Ilıcasının suyu tahlil e -

f Arkası 5 incide] lJoktor Nüzhet Şakir Dirisıı 

YedinciYerli MallarSergisi 
·Dün 1 örenle Açıldı 

Serginin açılrşmdan görünüşler: Nuri Conker söylevini veriyor 
- Saylav Fakire kurdelayı kesiyor - V asri açış nutkunu söylü 

yor - Sergiden bir pavyon 
(Yazısı iı; say! amızda) 
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ÜÇ RESiM SERGiSİ 
Dün ve y.ann, bu yılın r.esim 

tarihinde iki mühim gündür. 
Dün, Güzel Sanatlar Birliği re -
sim şubesinin sergisi Galatasa -
rayda açıldı; yarın D grupunun 
sergisi de gene Bey-0glunda1 

Fransız tiyatrosunda açılacak. 
Buna bir de geçen gün akademi
de açılan talebe sergisini ilave 
etmeliyiz. 

Biri dünün, öbürü bugünün ve 
3 ncüsü de yarının resmini tem
sil eden bu üç serginin Temmuz 
ayı içinde açılması, üç nesil ara
sındaki anlayı farklarına rağ -
men, sanatin öz maddesi üstün
de birleştiklerine kader tarafın
dan işaretmiş gibi sevindirici ve 
neşeli bir tesadüftür. 

Üçünü de ziyaret fırsatını he
nüz bulamadığım ve görmeğe ha 
zırlandığım bu sergilerin mana
larilc eserleri arasında bir müna 
sebet bulunduğuna şimdiden e -
minim; eminim ki Galatasaray -
da açılan sergi, her yıl oldugu 
gibi, cami cnteriyörlcrile, Boğaz 
ici manzaralarile, Nil kıyılarile, 
lmparatorluk tarihimizden bir 
sayfadır. Gene eminim ki Fran
sız tiyatrôsunda açılacak olan 
sergi de okuyan adamlarile, işçi-
1 erilc, dansözlerile ve plajda yı
iianan kadmlarile bugünün tak
viminden koparılmış bir yapra
ğı andıracaktır. Akademideki 
jse, herhalde, muhtelif devirle -
rin ve muhtelif nevilerin hudut
suz imkan ve istidatlarını kucak 
layan bir etüd sergisidir. 

Dünün, bugünün, yarının inti
balarını muşambaya naklede.rek 
bize üç zamanın rengini veren 
bu üç sergiyi de görelim. Böyle
likle bizde büyük bir mazisi ol
mayan resmin bir yıllık değil, a
deta bütün tarihi içinde muka -
ycscli bir gezinti yapmış olaca
ğız. 

Peyami SAFA 

Lozan 9üniine 
Hazırlik 

26 temmuz çar anba gunu ıinivcrsi 
te konferans salonunda yapılacak o -
lan Lozan günü hazırlıkları devam 
ediyor. Rektörluk talim taburuna bir 
tezkere göndererek o gtin kampta bu 
lunan talebeni~ mc.ıun addeylcmcle 
rini rica etmi~tir. 

Belebiye butçeai yüksek 
lndika verildi 

Belediyenifl 935 butçesi yüksek 
tasdike arzedilmiş ve keyfiyet dün 
telgrafla belediyeye bildirilmiştir. 
Bütçenin bu ay sonuna ka-:lar gönde 
rilecegi umulmaktadır. Şayet gelmez 
se agustos maaşlarile temmuz Uc:ret 
Jeti geçen yıl butçesine göre verile -
cei<, memurların paraları geciktiril -
miyecektir. 

Makam tahsisatları henüz 
ahnamadı 

Kıdem zammı ve makam tahsisatı 
istiyen 365 ilk mektep okulu öğret 
menile 3 ilk okul müfettişinin liste 
leri Bakanlrğa gönderihıiiıti. Kul -
tür direktörü Bakanlığa ikinci bir 
liste daha göndermiştır. Haziran geç 
tiği halde bakanlıktan bu huausta bir 
emir gelmediğinden mua1Hm ve mü 
fettişler paralarını alamamıılai'dır. 
Bütçe tasniflerinin henüz sonu alın
madığının bu gecikmeye sebep oldu 
ğu ileri surblmcktedir. 

No. 87 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

O, geçırdiği baharın bilinçosunu 
Öüşünebilirdi. Fakat, ben de, duşiın
mekte haklı idim. 

O, bu bahan nasıl geçinniıti? 
Kadriye'ye gö.ı ucile bakıyordum. 

'Vücuduna yapışık beyaz ipek kostu
mü içinde, büti.in rengi ve canhhğile 
bir zambağa benziyordu. Bu beyaz 
zambak, karırmda pırıl pırıl yanıyor
du. Onun, bahar bcklemeğe, baharın 
erik çiçeklerile bir gelin tacı takma
&ını beklemesine ihtiyacı var mıydı? 

Kadriye, ellerini, masanın kenarla
rına dayamıı, batı öne iğilc, dalıın 
dalgın yere bakıyordu. 

llk defa, onun saçlarına dikkat edi
yordum. Benim saçlarıma karlar ya
ğalı yıllar olmuıtu, fakat onun saçla
nnda tek kır yoktu. Saç1arı, boyalı 
değildi. Kadriye'nin, boyaya tenezzül 
~tmiyeceğini de biliyordum. Bu, 
en un için, bir küçüklüktü; o, bu kü
fikluğü kabul etmezdi. 

Jlemek ki refah, kahkaha. onun 

~-------------------------------------------------------------------------0 ün ıranla ticari 
münasebatımız 
görüşüldü 
Ekonomi Bakanlığınca gösterilen 

]uzum üzerıne, transit halı mesele -
sini ve halı antreposu ücretlerini tet 
kik etmek üzere bir komisyon seçil
miştir. Komisyoıı ilk olarak toplantı
sını yapmış, bu toplantı da Ekonomi 
Bakanlıgınr temsilen ilbay namına 

mektupçu Osman, gümrükler nanu
na ithalat gfimruğu direktörü Tah -
sin /ı'azıl, tecim ve cndüatri odası na 
mrna Şcrafeddın Basmacı zade, Ii -
nıan genel direktörlüğü namına da 
Uusameddin bulu/ıtmuılardır . .Ayrı -
ca ilkili halı tacirleri ile bazı kurum 
dir~ktör.Jeri de çagınlmışlardır. 

Komisyon, belli başlı olarak lranla 
transit ticaretimiz hakkrnda etütlar 
yapacak ve kolayla~trrıcı tedbirleri 
tcsbit .t:decelctir. 

Digu taraftan Türkofisi Kars ~
besi direktörü Ah~t Naim dun 
Türkofisi lstanbu/ şubesi merkezin
de tecimenlerle görü~miı§tür. Ahmet 
Naim bugünlerde yeni vazifesine gi
decektir. 

Kars şubesi, prk ticaretimizin teş 
kilatlandırılması ve inkiplz imkin -
larr uzerinde önemle meşgul olacak, 
gereken t~dbirleri alacaktır. Bilhas
sa, Erzurum ve bavali•inden yapı • 
lan hayvan ihracauna değerile uy • 
gun bır önem verileuktir. Kafkas ve 
Karadeniz yolan un inkişafı, Sovyet 
Rusya ıle tecimen ilgimiz bakımrn -
dan gozönünde tutulmaktadır. 

Yaş meyva nakliyall 
Türkofisi, tehrimizde y19ılacak 

yaş meyva ihracatı için nakliye sos
yeteleri ile başladığı temasları sona 
erdirmek üzeredir. Mevsimin geçen 
sene meydan kalmadan nakliye üc
retlerinde görülecek ihtiyaç nisbe -
tinde tenzilat yapılması her mide 
temin edilecektir. 

Sovyet uzmanlanmn 
tetkikleri 

ŞehrimiU!e bulunan Sovyet Rus 
tayyarecilerinden Anonim ile Roma
nof, yanlarında tercüman İskender 
ve Türk kuşu şefi tayyareci Savni 
oldugu halde Yakacık, Kayı§ dağı, 
Sarı gazi, Dudullu köyleri civarını 

fi~~~vı:-~ı::tai-=~ 
ne bildirmişlerdir. 

Kaza tapu memurlukfan 
Tapu idaresine bağlı buJıunan hu 

tapu memurlukLarınm arill'lılan ev • 
safta binalar bulunmadığı için eski 
vaziyetlerini muhafaza edecekleri 
anlaşılmıştır. 

Haber aldığımıza göre, kamutay -
dan yeni çıkacak tapu teşkilat ka -
nununa göre, teşrinievve kle kazala
ra gönderilecek olan bu memurluk -
lar buralarda sicil muhafızlığı vazife 
sini gorecckler:dir. 

Evkaf genel di ... ktBrU 
lzmire gitti 

Evkaf gctıtl direktöriı Fabrr_ddin, 
dun akşama kadar İstanbul nkar ida 
resinde tetkikat yaptıktan sonra ge
nel direktörlük emlak direktöı'tl Ra
şide birlikte İzmire hareket etınİf -
tir. Genel direktör lzınirde evkafa 
ait işler üzerinde meJgU1 o~cak ve 
tekrar laıanbuLa dön«ektir. 

ŞOkrU Kaya gitti 
tç Bakanı Şukrü Kaya, dün ak:tam 

ki trenle .Ankaraya gitmiş!ir. Şükrü 
Kaya, 11 ve Şarbay Muhiddin Üstün 
dag ve İlbay muavini Rükneddin Sö 
zer ve bir çok kimseler tarafmdan u
ğurlarunıştır. 

saçlarını ağartmamııtı. 
Refah ve kahkaha r .. Yılan, ve yıl

ların biıtün değitikliklerini, hırçmlık
larını, densi.ılilclerini silip süpürüyor
du. 

Arada bir kış vardı. Bu kıttan son
ra, erıkler, çiçeklerini dökeceklerdi. 
O, acaba, bahara nasıl hazırLanryordu? 

Beni. gözünden ve eönlünden sil· 
miş miydi? Yoksa siliyor muydu? 

insanlar, na'mcı keseri &ibi, hep 
kendilerine yontarlar. Gözüne ve 
gönlüne girdiğim ne maJUmdu? Onun 
geçici iltifatları, bana. bu vehmi ve
rebilir miydi? Verebilme~e kifi miy
di? Kalbi, her bahar, erik çiçeklerile 
celeklenen, bu içi ölme.ı, ruhu tolmaz 
kadının, kafasından şimdi banli meç
hul hulyalann ve uzak bahaı'arm da
üssılası geçiyordu? 

- Ne du9UnUyonun, Yesari? 
Başımı kaldırdım, ıöz ıöze geldik; 

içimi çektim: 
- Senin düşündüklerini .. , 
Dur~un durgun b1ktı: 
- Çok acı şeyler düşünüyorsun, 

Yesarit 
- Sonbahar ... :Kış ıcliyor ... Veba· 

har yaklaşıyor. sevgilim 1 
llkildi, çenesini yumruklarına da-

Ekmek fiatı gene 
Yükselecek mi ? 

Belediye narh komisyonu önümüz 
deki pa.zartesi günü toplanacaktır. 
Ekmekte kullanılması lizım gelen 
yumşak buğday fiatları yükselmek
tedir. Bu yükscliı devam ederae ek -
mek ve francel& fiatları bir kuruş da 
ha artacaktır. Bununla beraber fı -
rıncılar ekmeği kendiliklerinden u
cuzlatmaktadrrlar. Bu da ekmekte 
yumşak buğday yerine sert buğdayın 
kullanıldığmı isbata kili görülmek
tedir. 

Üniversiledeki münhal 
doçentti ki er 

Universitede bet münhal doçent -
lik vardır. Önümüzdeki ders yılı içln 
bir imtihan açılacak ve bu münballc 
re tayin edilmek üzere beş doçent 
seçikcektir. İmtihana girmek için 
Ali mektep mezunu olmak, bir ecne 
l}i dil bilmek ve bir de ilmi eser yaz 
mış bulunmak lbımdır. İmtihanda 
en iyi muvaffak olanlar arasından ac 
çilecek beş doçent maa,ıı olarak ta
yin edilecek ve bu ders yılı vazifele 
rine başhyacaklardır. Birden fazla ya 
hancı dil bilenler tercih edilecekler -
dir. 

lnkıllp derslerinden imti
hanlar b.tti 

Universitede inkılap dersleri im • 
tihanları dun tamamlanmıstır. Diln 
ögleden evvel yabancı talebe ıWzlö o
larak imtihan edilmiıterdir. 

Bu imtihana giren talebenin kırk 
üçü di§Çi, üçü eczacı ve üçü de dok
tor mektepltrinde olmak üzere 48 ki 
şidir. Bunların he~i de son sınıf ta 
Jebe.idir. Bütün derslerckn muvaf
fak olarak mezun olmuşlardır. Dün
kü imtihanda bulunan bir doçent bu 
hususta şunları söylüyor:. 

" - Yabancı arkadaılarımızın im
tihanından iyi socı~lar aldrk. Çok 
memnunuz. Bir tek kişi sınıfta kal -
madı. Son aınrf talebesi oldukları 
için memleketlerine Türk devrimini 
öğretmiş bir halde gideceklerdir . ., 

Ankara ve İstanbul üniversittain
den 1200 kişi imtihana girmiştir. Ge 
nel durum 10 ağustosa kadar belli o
lacaktu. 

Ali Rıza Cevlk gllti 
0-azıantcıp iUiay1'ıgına ataPlll! Ta ,. 

ınan genel direktörü eski emniyet di 
rektörü ve ilbay muavini Ali Rıza 
Çevik dün şehrimizden hareket et -
miştir. Ali Rıza Çevik, Haydarpaıa 
istasyonunda ilbay muavini Rükned 
din Sözer, ilbaylık idare heyeti üye 
leri Sabri Onat. Ferruh, Enver, li -
man genel direktörü Feridun Man -
yasi ile ilbaylık ve liman direktörlü
ğü ileri gelenleri ve bir sok tanıdık 
lan tarafından uğurlanmıştır. Ken -
disi bir kaç gün Ankarada kaldıktan 
sonra Antebe gidecektir. 

Ali Rıza Çevik, İstanbulda bulun 
duğu beş sene içinde doğru ve ça • 
h§kanlığı ile tanınmış, iyi bir muhit 
kazanmıştır. Yeni i§inde de muva!fa 
kiyet dileriz. 

Varnadaki seyyahları buraya 
getirmek için konufmalar 

Türkiye Turing ve otomobil klübü 
idare heyeti evvelki gün toplanmıı 
ve lzmirde açılacak arsıulusal pana
yır münasebetile yapılacak prO(la -
&anda hakkmda görÜfmÜttür. 

Heyet ayni zamanda Londra - İs
tanbul otomobil yolu meselesini 
d~ konuşmuıtur. Bundan b&§ka mev 
sım dolayısi1e orta Avrupa.dan Bu1 
ıaristanın Varna limanına &idm sey 
yah akınının, htanbula cetbi mese -
lesi de tetkik edilmiştir. Buıün Var 
nada 20 bin kadar seyyah bulunmak 
tadır. Ve bunun dört veya altı bini 
latanbula gebnektedir. 

yadı: 

- Sonra ? 
Ben de, koltuğun kenarlarına aban· 

mıştım: 

- Biribirimize, sevgilim ! diyemi
yeceğimiz günler yaklaşıyor, Kadriye 1 

r k defa, ilk defa, onun gözlerinde. 
hüzünle karışık bir şaşkınlık görU
yordum; dudak uçlarını kımıldatarak 
tuhaf tuhaf güldü. 

- Neye gülüyorsun, Kadriye? 
O. yumruklarını çenesinden çekti, 

ıırtrnı koltuğa dayadı: 

- Neye mi gtilüyorum? 
Acı acı gülmeğe baılamıştı: 
- Demin, ~na. ne dÜfilnliyorsun, 

diye sorduğum zaman, bana; senin 
düşündüklerini, diye cevap vermif· 
tin. O ana kadar belki ayni §eyleri 
düşünüyorduk, ayni terler aklımız
dan geçiyordu. Fakat aonra, biribiri
mize, sevgilim 1 diyemiyeceğiıniz &iln 
lere yaklaş_ıyoruz. Dedin. 

- Evet ... Yalan mı? 
Elini. reddeder gibi salladı: 
- Onu da konuturuz. Sen, sözü

nün sonunda, bir tek kelime de söy
ledin, Kadriye! dedin. 

Cevap vermeme mani oldu: 
- Sen, belki farkında dciilain··· 

Floryadaki Bayın
dırhk ~ahşmaları 
Floryanın bayındırlık işlerine ö • 

nemle devam edilmektedir. Plajlarda 
ki beton yol yapısı bitmiştir. Şiın -
di Küçük Çekmeçe yolunun toprak 
düzeltilmc$i yapılmaktadrr. Ayni za 
manda buradaki araziye kü~ük evler 
kurulmaktadır. 

Floryaya rıhtımın günden güne 
artması üzerine pazar günlerinden 
başka diğer günlerde de ~imendüfcr 
seferlerinin çoğaltılması kararla~ -
mıştır. 

Edirnekapadaki hafriyat 
Edirnekapıda Kemankeş Mustaa 

Paşa camiinde hafriyata dün tekrar 
başlanmııtır. Profesör Schazmann'ın 
hastalığı henüz geçmediği için gcl
mcmiı ve hafriyatı asistan Fckcte 
ile arkeoloji mütehassısı mimar Ke
mal Altan idare etmişlerdir. 

Dünkü aramad4ı bir temele tesa
düf edilmis ve bu temel etrafında a
raştnınaıai yaprlmııtır. Camiin tari 
hi kıy.metini gösteren plin mimar 
Kemal Altan tarafından hazırlan -
mıştır • 

Bir konferans ve bir 
musahabe 

Temmuzun yirminci cumartesi gü
nü de eski Fransız tiyatrosunda açı 
lacak olan D grupunun resim sergi
sinde saat tam (17) de ,air Necip Fa 
ztl konferans verecektir. Ayni za -
manda ressam Elif Naci de D grnpu 
namma bir müsahabe yapacaktır. 

Belediye ile Şirketi Hayriye 
araa.nda 

Belediye Şirketi Hayriycnin köp
rü ve sah pazarındaki i~kelelerine 
koyduğu rek:limları kaldırmasını bu 
iskelelerde yoku salonu yapılması 
lazım gelirken kinya verilen dük -
kanların boşaltılmasını istemişti. Sos 
yete, reklamlar için şirketlerle muka 
vele yaptığını Te kiraya verdiği dük 
kanların da henüz konturat zamanı
nın ıelmediğini; bu mukavele ve 
kontrat müddetleri sonunda belediye 
nin istediğini yapacağını bildirmiş -
tir. Sosyete bu hususta mahkemeye 
müracaat edilmemesini istemekte ve 
iıi tatlılıkla haUe çalıtmaktadır, 

• e Al «ıs 

Hukuk fakettest ıcffStt sımfa 
çıkarıhrsa 

Hukuk fakültesinin üç sınıftan 

dört sınıfa çıkanlacağı mbcri. bu yıl 
üçüncü sınıfa geçen talebe arasında 
genel bir memnuniyetsizlik uyandır 
mı§tır. Çünkü bunlar arasında bir an 
evvel myata atılmak mecburiyetinde 
bulunanlar çoktur. HaJbulci fakülte 
nin dat'.t aınıfa çık:a.rılması henüz res 
men kararJqını değildir. Alikadar 
lar, bu işin genel w önemli ir::tc 
kik sonunda yapılabileceğini ileri 
sürmekte ve bu yıl son smıfa geçen 
talebenin bundan müteessir olmama 
ları !hım ıeldiğini söylemektedir • 
ler. Çünkü, fakültenin dört sınıfa çı 
karıhnasr, diğer sınıf derslerinde ba 
2i deği!ikliğe sebep olacağından bu 
cihet kati bir şekil alırsa ancak gele 
cek yıl tatbik edilebilecektir. 

Hafta tatili ruhsatiyeleri 
Haf~ tatili ruhutiyelerinin her 

yıl bazıra~da değitmesi lizun gekli 
ii halde bır çok yerlerin yeni ruh • 
satiye almadıkları belediyenin yap -
tığı sıkı bir kontrol sonunda anlaşıl
mışur. ~unun üzerine belediye şube
lerine hır yayım yapılarak bu gibi 
yerlerin en kısa zamanda yeni yıl 
ruhsatiyeleri almalarını bildirilmiş -
tir. Bu işi Yapmayanlar cezalandın -
lacaklardır. 

Bana; Kadriye! diye ilk defa, söy
lüyorsun. Belki birçok defalar da 
ıöyledin. .•öylemi!Sindir. Likin. bu 
defa, öyle ıçten, yürekten ve ismime 
inanarak söyledin ki ... 
Ağır ağır ba§lnı sallıyordu: 
- 1nanaraktan, diyorum. Çünkü, 

sende. daima, bana karşı t-:r inan
mazlık, bir kuşkuLanış var ... Baıan 
arkadaş. sevgilim! deyi,in de yap
macık... Fakat şimdi, çok yürekten 
söyledin... Biribirimize, artık, aevgi
Jim 1 diyemiycceğimiz günler yakla
ııyor, değil mi? Sen, buna, içinden 
yanıyonun ... Vah, zavallı Yesari; 
ben, seni o kadar sardım mı? Bende 
seni saracak ne var? Gençliğim mi, 
güzelliğim mi? Sen, benden yaşça 
küçüksün... Buna rağmen ıen yaşta 
erkekler, daha gençlere tutulurlar ... 
Seni, zekamla mı sardım? Sen, ka
dında, ne zeki anyacak kadar buda
lasın, ne de zeki aramıyacak kadar 
se.ncmsin ... Kadının, sadece kanın ol
masını istersin ... Ben, hayatımda, ken 
dimin her şeyden evvel kadın olmamı, 
kadın kalmamı isterim ve kendimin, 
yaıımdan, güzelliğimden, vücudum
dan ziyade, kadınlığımı severim. Ne 
demek iıtediğimi anlıyor muıun ?. 

Onun hangi kanallardan gc5erek1 

HABERLER 
,rc=.....,,n••LI"_"°"'_ 

• Türkiye içki aleyhtarları arala
rına yeni giren arkadaşlarile tanış -
mak maksadilc 21 temmuz pazar gü 
nü Heybeliadaya bir vapur gezinti 
si yapacaklardır. 

• Yc!il Hilil kurumu arsıulusal 
içki aleyhtarları ittihadına aza olmuş 
ve ittihadın merkezine ilk taahhüdü 
nü göndermiştir. 1 • 
* Danimarkanın Ankara orta elci 

si Axel Nocgar<i izinli olarak Ko J -

penhafa gitmiştir. 
* Kadastro ve tapu baş mühendis

lerinin ünvanları değiştirilmiş, fen 
amirliğine çevrilmiştir. Bundan son 
ra tapu baş mühcndialerine tapu ve 
kadastro fen imiri denecektir. 

:t- Tapu sicil muhafızlığının işleri 
çoğaldığı için kadroya ilaveten bir 
muavinlik daha ihdas olunmuı ve bu 
muavinliğe sicil muhafızlıfı kitiple 
rinden Ahmet Erbil atanmıştır. 
* Taşradaki emniyet memurlukla -

rına terfian tayin olunan merke.z 
memurları dün mmtakalarmdaki ar
kadaılarına veda etmiıler ve vazife 
]erinden ayrılmı§lardır. Açık ka -
lan merkez memurluklarını birinci 
komiserler §imdilik vekaleten idare 
edeceklerdir. 

* Arabacılar cemiyeti idare heye 
ti seçimi tamamen bitirilmiş, reyler 
dün tasnif edilmiştir. Yeni idare he 
yeti bu hafta içinde toplanacaktır. 

* Türk Fransız muhtelit mahke • 
mesinde 90n olarak 12 dava kalmış -
tır. Bu davalar eylül sonuna kadar 
bitirilecek ve mahkeme teşriniev -
veldc ta fiye edilecektir. 

* Tarım Bakanlığı orman genel 
direktörü Fahri, Trakyada göçmen 
lere yapılacak evler işine bakmağa 
memur edilmiştir. Fahri, Ankaradan 
gelmiş ve bu işler üzerinde çalıftrk -
tan sonra yine Ankarayı dönınü... -
tür. :r 

* Emafın belediyece tescil müd -
deti bu ay sonuna kadar uzatılmııtı. 
Sıhhat heyeti bazı esnafın muayene -
sini Ağuatosa bırakmış, bu yüzden 
ecza almaktan korkan esnaf ta bele 
diyeye şikayette bulunmuşlardır. Be 
lcdiye, tescil i'lerine ait evrakı mu
amcle halinde bUlunan csnafm ceza -
landırılmamasına karar vermi§tir. 
* Belediyenin Gıtlatadaki erkek 

kimsesizler yurdu gibi kızlar için de 
bir kimsesizler yurdu aÇ,Jltpası düşü 
nülmekttair. :SullıUn i~in lata. Şiı 
:ıntne ~ c!vannda mUnasip ina aran 
maktctaır. 'I 

"° F' ınans Bakanlığı tarafından 
Fransadan getirilen mütehassıslar ta 
~akkuk şubelerindeki tetkiklerini 
ıleri götürmüşlerdir. Müteha•ıslar 
tahsil şubelerinde de tetkiklere baş~ 
lamışlardır. 

• Galatasaray polis merkezinin bi 
nas~ satılmı§tır. Merkez: İ&tiklal cad
desınde bafka bir binaya taşınmıJ -
tır. 

* Misafir Çek talcbcai dlh• .. ..:;;. 
yü~te ge&i vıtJ"'" •511 ... ve akşam mem
Jeketierfne dönmü§lerdir. Talebe bir 
liği ve bazı üniversite doçentleri mi
safirleri uğurlamı§lardır. 

• ı:ran~ız Ansilclopedisi genel sek 
r~te.n Abraham bu ay zarfında §eh -
rımıze gelecektir. 

Abraham, Ansiklopedi'nin yeni ba 
aılac.ak n~sbasında yeni Türkiyeye 
tahsıs edılecek fasıl için burada 
memleketimiz hakkında 'maHimat 
toplıyacaktır • 

HuauaT mektepler dlrke· 
lörlarinin topf antrsı 

.. H~us~ mektepler müfettişleri dün 
kultur direktörünün başkmlığında 
toplanmışlardır. Bu toplantıda 934 _ 
935 ders yılın.da bu mekteplerden a
lınan sonuçlar gözden geçirilmiı ve 
önümüzdeki ders yılı için yapılması 
lazım gelen önemli işler etrafında 

görüşülmüştür. 

hangi yola ve hangi yatağa döküle
ceğini anlamıyordum. Yalnız o, öyle 
kendini vererek samimi konuıuyordu 
ki, yalandan ve yapmacı.ktan kaçma
ğı kendime bir borç sayıyordum: 

- Anlamıyorum, Kadriye 1 
Gözlerinde, kıvılcımlar parılda 

mıştı: 

- Teıekkür ederim ... En çok neye 
yanıyorum, bilir misin? Ayrılacağı
mızı, biribirimizden uzaklaşacağımı
zı duyduğumuz: ve düıündüğünüz za 
man, biribirimize yalunlaııyoruz. 
Biz, biril:irimize, bu kadar yakın de
ğildik. Şimdi duyduğumuz bu ya -
kınlık, bizi yeni ve ciddi bir bağla 
birlqtirebilir. · 

Dat'du, gözlerimin içine baktı: 
- Sen, ne dütünüyorsun? 
Onun, hain bakışlı göılerini gör -

memek için &özleri mi kapadım: 
- Hiç bir§cy düıünmüyorum; hiç 

birşey düşünmek istemiyorum ... Dü
ıünmek, beni hasta ediyor. 
Taşkın bir kahkaha kopannı,tı: 
- Bu kadar mı tutkunaun, ıe'lgi

Iim? 
Gülmesini görmek için gozlerimi 

açmııtım; bu, bir eza, iıkence bile 
oJsa, gönneğe değerdi. 

O, ellerini ensesinde kilitlenıi§tı • 

BiR iNCE MESELE 
Dünkü gazetelerde, Ana 

Ajansının şöyle bir telgraf 
beri çıktı: 
Habeşli yağmacılar Eritr~ye gi 

Roma, 18 (A.A.) - Ya~ 
lar Eritreye girerek ... " 
Habeş - İtalyan rnünase 

de, bir gazeteci, bir bakkal, 
saylav kendi hesaplarına, rıı 
takil bir vatandaş olarak iste 
!eri cepheyi alabilirler. )f .. 
ben, Habeşlerin bu işten .. 
rinin akıyla çıkmalanru, d ··ı 
ru yenmelerini cana gönU .. 
dilerim. Bir başkası, kendi g 
~üne göre, İtalyanların k 
masını ister. 

Fakat Anadolu Ajansı 
resmi bir kurumdur. Ve bu 
kımdan, Habeş- İtalyan işl_ 
karşı hiç olmazsa lbitaraf bıt 
ziyet almalıdır. 

Halbuki "yağmacılar" 
ni kullanan Ajans bu bitar 
bozuyor. 

Anadoluda yapılan anti . 
peryalist kurtuluş savaşı 1 

de, vaktiyle birçok ajanslar 
le tabirler kullanmışlardı. 
dolu Ajansı bugün onların 
kiine düşmemelidir.-

Amma diyeceksiniz ki, bU 
grafın membaı Roma. DO 
Fakat membaı Roma olan ve 
işte tarafgirliği ortada bul 
bir haberi ayni tabirlerle ad 
retmek ımcburiyeti de y 
ya! 

Yarın bir I tal yan • Habe§ 
vaşı olursa, Habeşistanın · 
çok uzak olması dolayısiyle 
nağı Roma olan birçok tel 
lar gelecek. Bunlar kontro 
neşredilirse, o'J...-uyucular g 
hadiseler hakkında doğru 
fikre sahip olabilirler mi? 

Bu bir ince meseledir. 
ince meselede olduğu gibi 
parça dikkat, görüş ve uğr: 
mak ister. 

Orhan 

Doktc>rterın 

KazanCj vergisi 
Doktorların kazanç vergile. 

tayini için sınıflara tefriki faalı 
ne Etibba odasınca devam ol'1 
tadır. Şimdiye kadar Divanyol'1 
liye tahsil şubesnie tabi bulu°'" 
torların tasnifi yapılmıştır. Bul 
rın adedi 160 kadardır. d Jıe 

Bugün Etibba ev ... ı are 
tekrar topla,..- -« ve Hocapa§8 
v,. •-J ... u JUBcsine kayıtlı dok 
rm sınıflara taksimi ile meşgul 
caktır. 

Galatasaray 
Bugün Galatasaray mektebi 

larında güzel sanatlar birliği 
sergisi açılıyor. Her sene .nuoC 
man yer1i maUar sergisile bera-oe; 
çılan resim sergisinin saat tat11 1 
resmi küpdı yapılacaktır. Set 
pek çok zevat davet edilmiştir· 

Bir hAkimin geçirdil' 
rahatsızhk 

Temyiz Raportörlüğünden . 
Ceza Mahkemeıi Reis1iğinc uyil! 
lerek geçende işe başlıyan s~c 
üzerine, dün öğleden sonra, bı 
re fenalık gelmittir. 

Bir baygınlık geçirdiği . 
Hikiın Sadettin Adliye Tabibi 
tarafından tedavi edilmiş .,c 
sonra kendine gelmiştir. 

- Seninle, daima doıt ola~ 
lacağız. Senin, her ne şekilde 
olsun, dostluğunu kalbimdetl 
miyeceğim. Çünkü benim, g l' 
hilesiz, dalaveresiz bir dostl~ 
tiyacım var. Gün olacak: be'l11 

et! diye sana koşacağım. '(e 
Ne yazık, Yesari, sonra, bır 
lecek, ben, ihtiyarlayacağılll ... 
ihtiyarlayacağım ... 

Umitaiz ümitsiz baımıı aa 
- Ben, o kadar uzun ya 
Ayağa kalktı ve küçücük 

ğile omuzuma vurdu: 
- Ahlakıız r • 
Dik dik yü.ztime bakryorÖIJ· 
- Senden soğuyayım "' 

kurtulaıın, diye mahıus eı/>1 
ıun, değil mi? İhtiyarl•Y' oiO 
ihtiyarlık günlerimde, te 
af rıtacağım. 

Gülüyordum: .,_.. 
- Batımı ağrıtmayacakll 

dinlemekle zevk alacağını· 
Gözlerini kırpıştırdı. k• 

nattı : . 
- Yani, ötekilerinin intı 

lacaksın, öyle mi? itd 
Dindü ve merdivene do 

dü: 
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OENiZCiLERiN GEÇiMLERi 

Gemicilerimiz için Yeni 
Projeler Hazırlanıyor 

[HUSUS! 'IUHABlRlMIZ BILDIRIYOR] 

Ankara, 14 
Bazı maddeleri günün ihtiyaçlarına tekabül etmeye~ ye~ ~ 

caret kanunumuz, mütehassıs bir heyet tarafından tetkık ctt~l"!l 
mekte, lüzumlu görülen değişiklik ve ilaveleri.n rap!~a~ı ıçın 
ibir proje hazırlanmaktadı.r. ~undan başka, denızcılenmızı koru· 
yacak yeni bir kanun pro1esı hazırlanmaktadır. . 

T A N 

HAFTANIN SiY ASASI_\ 

ltalya • Habeş d~ 
İtalya ile Habeşistan arasındaki 

dava acun banşı bakımından vah~
metini muhafaza ediyor. Geçen hazı
ranın son- haftası içinde Ulusla.r 
Derneği konseyi tarafından teşkıl 
edilen dörtler komisyonu bir karara 
varamadı. Halaeş delegeleri il~ t~~lya 
delegeleri arasında çıka~ . ıh.~ılafta 
komisyonun sınır meselesını muz1ke· 
reye etkesi olup olmadığı noktası 
üzerinde toplanmaktadır. . 

Hatırlarda oldugu üzere komısyon, 
Valval kuyuları etrafında çarpışma
dan çıkan anlaşamazlığı inccliyecek · 
ti.Bunu inceliyebilmck için de her sey 
den önce, bu kuyuların Habeş top· 
rağında mı yoksa İtalya toprağında 
mı bulunduklarını tesbit etmek la· 
zımdr. İtalyanlar kuyuların İtalya 
toprağında bulunduğunu ileri süre
rek bu noktanın münakaşasına bile 
yanaşmadılar. Bunun için görüşme· 
lere şimdilik nihayet verilmiştir. 

• 
ltalyanın haysiyeti 

Yazan: A. ŞUkrU ESMER 
nispetleri artıyor. Başbakan bu ted
birlerle Fransız bütçesinin denk gele
ceğini bildirmiştir. 

Hükumetin istediği tedbirleri al
mak ve bunların neticelrini görmek 
için Teşrinievele kadar beklemeğe 
vakti v;:ırdır. Çünkü Teşrinievele 
kadar parlamento tatil kararını ver· 
miştir. O tarihe kadar muvaffak 
olursa ne ala, olmazsa, Fransa gene 
devamlı ve belki de eskilerinderı daha 
dallı budaklı bir krize maruz kala· 
caktır. • 

Schuschnigg'in 
geçirdi§i kaza 

Hafta arası nvusturya Başbakanı 
Schuschnigg'in geçirdiği bir kaza 
Avrupada derin bir ,.ndişe uyand~r
dı . Başbakan kan~~ .,e çocuğu ıle 
birlikte Linz'ten gol . kenarı!'da St. 
Gilgen adında bir sayfiyeye gıderken 
otomobili bir ağaca ça~ptı ve par~~
landı. Bu kaza neticesınd.e. karısı ol
dü ve üç çocuğu ile kendısı de yara· 
landı. . . 

YA HAFIZ! 
Ben Uıküdarda doimutum. Aıya· 

byım. Onun için frenklerin ~.fata..liıt) 
dedik ~ri kısmete inanan mutjöı ·kkıl 
adamlardanım. Y okaa, eğer ince derin 
dütünaek bugünlerde hala U ıküdar· 
da oturmak pek akıllı kan olmazdı. 

Neden?. 
Efendim bizim Anadolu yakasında 

ta Pendikt~n Anadolufenerine kadar 
hastahane denilen birteY yoktur. 
Belki havamız, ıuywnuz ve huyumuz 
iyi olduğundan olmalı ki bizim kıyıya 
bir hastane yaptırmak ki"?s~nin .~a.~ı
rına gelmiyor. Olur a! Lakın gunun 
birinde bir zavallmm gece yanıı ba~
aağı düğümleniyor ••• Aman! sancı, ag
n; adamcağız kıvrnn kıvrım ~ıvranı• 
yor. Doktor çagmyorlar .•• 1He~~ ~·•.: 
tanın bağırsağının düğüm endıgmı go 
rüyor: 

1
. 

1
. 

- Derhal haıtaneye. Ame ıyat •· 
zıml diyor. Diyor ama, bizim taraf~a 
haıtane yok. Buna rağmen h~ı~yı bır 
otomobile koyup Zeynep Kamıl haı
taneıin, ıötürüyorlar .•• Nöbetçi he • 
kim cevap veriyor: 

- BUTaıı bir doğum evidir. 
- Aman haıta fena, bir operatör?. 

Bu projeye denizcilerin, gemicilerin istihdam şartlan, sıgor
taları inzibatları, mesai saatleri hakkında yeni hükümler konu
lacak~ır. Bir de ticaret gemileri kanun layihası hazır!anm~kta· 
dır. Bu layihada Ticaret gemilerinin inzibat ve idaresı, ~abıtle~, 
ıküçük zabitler, gemici ve bahriye esnafının k~mler oldugu, vazı
f e ve salahiyetlerinin tayini ve gemilerde intız_amın .muhafaz~s~ 
meseleleri, yolcu, yük ve hayvan nakli usullen, denızle:.<1~. vakı 
olacak cürümler ve adli zabıta vazifeleri hakkında hukümler 
bul unacaıktır. .. ,. . k 1 k 

Memleketi çeviren yeni demiryolları 
nzn köprülerinden 

Dernek konseyinin 25 haziran ka· 
rarına göre, komiıı.,von bir karar ve
remediği takdirde beşinci bir aza ta· 
yin edilmek icap ediyordu. İtalya 
bunu da kabul etmemiştir. Binaena
leyh şimdi konseyin toplanarak be· 
şinci azayı seçmesi lazımgeliyor. Bu 
aralık konsey başkanlığı Sovyet dış 
bakanı Bay Litvinof'un uhdesinde· 
dir. Başkan sıfatıyle Sovyet dış ba
kanının konsryi toplanmaya çağırdı· 
ğı bildirilmektedir. Fakat Italya ulus 
lar derneğinde Habeşistan ile karşı 
karşıya gelmegi haysiyetşiken addet· 
tiğinden böyle bir duruma düşmekten 
ise dernekten c;ekilmeği tercih ettiği
ni ima etmiştir. Bunun için dernek 
huzuruna çıkmadan meselenin İngil
tere, Fransa ve İtalya arasında hal_li· 
ne çalışılmaktadır. Esasen Habeşıs
tan ı 906 yılında imzalanan bir mua· 
hede ile bu devletler arasında nüfuz 
mıntakalarına ayrılmıştı. Şimdi de 
bu anlaşmanın çeı;çevesi içinde Ha
beşistanrn İngiltere ile İtalya arasın
da paylaşılması beklenebilir. 

Geçen yıl temmuzunun .yırm~ be -
şinci günü Dollfuss'un bır suıkaste 
kurban gittiğini hatırlıy~nlar bu ka
zada bir kast sezdiler. Bır aralık baş· 
bakanın hayatı da tehlikede görün
düğünden çetin bir vaziyet karşısın
da kalınacağından korkulmuştu. 

- Yok maaleırf. 
Haydi otomobil Haydarpatadaki 

emrazı İntaniye haıtaneıine... Orada 
da nöbetci hekim: Saltanat senelerinde neşredilmiş olan ~~la~ı~ ap~an a~ a-

nunu da yeni ihtiyaç ve icaplara göre .dcgıştınl~~ektır. Lıma~ 
ve göllerde işleyen ve yolcu nakleden ıç. ~atlar ı~ın d.e ayn hır 
zabıta talimıtnamcsi ve kabotaj kanunu ıçın de bır talımatnarne 
yapılmaktadır. 

Bir köprünün 
montajı bitirildi 

Çoruh Saylavın~~ . Cenazesi 
'Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz bıl?ırıyor) - Çoruh Saylavı 

Mehmet Alinin cenazesi bugün mcrasımle kal~ınln.uştır. Mera
simde kamutay başkanı Abdülhalik Renda, Alı Çetın Kaya, bu
rada bulunan saylavlar ve dosttan hazır bulunmuştur. 

Serbest Meslek Sahiplerinden 
Kazanç Vergisi Nasıl Alınacak? 

[HUSUSi MUHABiRiMiZ BILDIRIYORJ 
Ankara, 18 

erbeat \ueslekler erbabının ka -
zanç vergisine dair olan 2751 numa
ralı kanunun tatbik sureti hakkında 
Finans Bakanlığı vilayetlere şu izah 
nameyi göndermiştir: 

l - 2395 numaralı kanunun ı 9 un 
cu maddesinin eski şekline göre, a
vukatlar, dava 'ekilleri do~torlar, diş 
tabipleri ve ditÇiler, müheadisler, mi 
marlar, kimyacerler, baytarlar mü
t•virler ve mütehauıalar ve ild ve 
mesleki ihtiualarile kazanç temin e
den serbest meslekler erbabı mut
lak şekilde, gayri aaft irat üz;rinden 
mükellef tutulmakta ve münhasıran 

- ... i matrahı nokt,aııından. 
1 )eh~· 1.ı..-.ı:ıe, idarehane ve mua

yen ane erınu .. 
2) Evlerinin bir I<ısı..--..:1. 

. k .--.. ve muay yen yen olma arzın çalrşanıcn .,_ı._ 
Jinde iki kısma ayrılarak birinci kıs
ının vergisine yazıhane, idarehane ve 
muayenehaneleri gayri safi iradının 
tamamı, ikinci kısımda iae evleri gay-
ri safi iradının yarısı vergi matrahı 
olarak alınmakta idi 34 üncü madde
nin H ve I fıkralarında ise serbest 
meslekler erbabı vergi matrahı nok
tasından yapı~n tasıiften ayrı ola
rak vergi nisbeti noktası!' dan A) Diş 
tabipleri ve dişciler, dava vekilleri, 
mimarlar, kimyagerler, baytarlar ve 
bu gibi ilmi ve mesleki ihtisaslarile 
kazanç temin eden diğer serbest mes· 
lek erbabı, B) Doktorlar, avukatlar 

2 - 2751 numaralı kanı:na bağlı 
cetvele göre serbest meslekler erba
bının sınıflarını, baro ve etibba oda
ları gibi mesleki teşekküller, bunlar 
yoksa belediye heyeti tayin edecek
tir. Bu tasnif, kanunun ışareti veçhi
le' meslek erbabının ihtisas seviyele
rine göre değ~ münhasıran iş ve ka
zanç vaziyetiqe göre fapılacaktır. 
Mesleki teşelkküllerin ve belediyele.
rin vazüeaini tqhil için, varidat ida
releri millcellefierin isim ve adresle
rini eösterir iki nüsha cetvel tanzim 
ederek mesleki te9ekküllere ve bele
diyelere miadında gönderecek ve cet
vellerin bu merciler tarafından vak
tinde tanzim ve ikmalini takip ede
ceklerdir. 

3 - Muaddel kanun, idarehane ve 
muayenehanede çalışan müteaddit 
serbest meslek erbabının bir idareha-
ne- "- h · · f. · 

d Ü 
- .... dvcne anemn gayrı sa ı ı-

ra ı zerın en vergı n;-..,.,.ı-..: .... nu. 
hal bırakmamak üzere, bun);, hak
kında yeni bir hüküm koymuıtur. Bu 
hükme göre, bir kaç serbest meslek 
erbabı bir idarehane ve muayeneha
nede çalıtanlaı' dahi maktu vergi 
tam .o~~rak alı!'dıktan batka niabi 
vergıyı de bu ıdarehane veya mua
yenehanenin cayri aaft iradının ta· 
manu üzerinden verecekl,,erdir. Yal
nız aynı yazıhanede çalıtanlar ,itte 
iştiraklerini yani şirket halinde ça
lıştıklarını Noterden tasdikli muka
velename ve sair ihticaca salih ve· 
saikle isbat ettikl~ri takdirde gayri 
safi iradın tamamı üzerinden her bi
rine tarh edilen nisbi vergi mikta-

[HUSUSi MUHABiRiMiZ 
BiLDiRiYOR] 

Ankara, 18 
Sivas • Erzurum hattmda Kızılır • 

mak üzerindeki köprünün montajı 
bitmiştir. Yarın Sivaıtan itibaren Çe 
tin kayaya kadar olan kısımda de
mir döşenmesine başlanacaktır. 

rında yüzde 30 tenzilat yapılır. İşti
rak halinin tevsiki mükelleflere te
veccüh eder. Binaenaleyh, tarhiyat, 
her biri namına gayri safi iradın ta
mamı üzerinden yapıldıktan sonra, iş
tirakin tevsiki halinde tenzilat yapı
lacaktır. Bu yüzde otuz tenzilat, 
gayri safi irat üzerinden alınan nisbi 
vergiye münhasır olup maktu vergi
ye şamil değildir. 

Maktu vergi, aynı yazıhanede çalı
şanların ayrılacakları sınıfa göre mü
tehavvil olacağından tarhiyatta bu 
nokta nazarı dikkate alınacaktır. 

4 - Değişen 19 uncu maddede, 
serbest meslekler erbabının beyanna
meye t40j olrııaltlrıru )IK~mek hakla• 
rın mahfuz olduluna dair bir fıkra 
münderiçtir. Gayri ufi irat üzerin
den vergiye tabi her mükellef 2395 
numaralı kanunun 4 7 inci maddesi 
mucibince beyanname vermeği iste
mek hakkını haiz olmasına nazaran 
serbest meslekler erbabının da bu 
haktan istifadeleri tabiidir. 

5 - Kanun ı Haziran 935 den 
muteberdir. Ancak muvakkat madde 
mucibince 934 takvim yılı m~fe
leri üzerinden 935 yılı iı;Hr '2395 nu
l'QA.ro t. ı. ......... htu-ıune göre Mart 
935 ayı sonuna kadar tarh edilınit 
olması lazım gelen vergilerin defiten 
kanundaki esaslara göre tadiV"e se· 
lahiyet verilmiştir. 

Serbest meslekler erbabının mesle
ki tetekküller tarafından tasnif~nin 
t~ehhurü dolayısile bu tadil gecı~e
bıleceğinden, evvelce matruh vergile
rin taksit zamanlarında tahsili icap 
eder. 

Tadil muameleıi, evvelce matruh 
verginin yeni esaslar dairesinde ve· 
rilecek vergiden fazla ise fazlasının 
terkin ve reddi, eksile ise noksanının 
tarhiyata ilavesi ve tahsili suretıle O• 
lacaktır. 

rtıühendialer, müpvirler ve mütehas
ıialar namile iki guruba ayrılmakta ve 
vergi matrahı noktasından olan tas
nif nazan dikkata alınmaksızın bun
lar gerek muayene ve idarehanele· 
rinde ıerelne evlerinde aan'atlarını 

Taksilerde korna.er kalkıyor [Gazeteler J 

yaps~nlar (A) fıkraaınd?,kiler gayri 
aafi. ıradın yüzde 80 ni (B) fıkraaın-
dakıler de yüzde yüzü niabetinde ver 
giye tabi tutulmakta idi. 

2751 numaralı kanun, serhat mes
lek erbabının cayri safi iradı üze
rınden alınan ver'-iye, bunların bu· 
'unduğu tehrın nüfusuna ve kendi· 
lerinin aynlacağı sınıflara göre mak
tu vergı namile yeni bir unsur ilive 
etmlştır. 

Bu maktu vergi, değiıen 19 uncu 
maddenin itlaluna binaen bütün ser-
best meslek e!babına tamildir. 'Yalnız 
nilfuau on banden atağı olan yerler
deki serbest meslek erbabı maktu 
vergiye tabi değildir. Bu mahallerde
ki serbest meslek erbabı,nın kazanç 
verıisi, yalnız ı:;ayri safi irat üzerin
den alınacaktır. 

Maktu verıınin inzimarnına muka
bil gayri safi ırat üzerinden alına. 
cak verıi nıabeti indiribnittir. idare
hane ve muayenehalerinde aan'at ve 
meslekin! yapanlar da idarehane ve 
muayenehaneleri gayri aaft iradının 
yüzde 50 11, evlerinin bir kıanuru 
muayenehane ve idarehane ittihaz e
denlerle muayene ve idare y ol
maksızın çabpnlann ikametg ı ay 
n safi iradının yüzde 25 ııı üze n
den alınacaktır. Şu suretle ıdarehane 
ve muayenehanesı olmıyanlar için 
ı uncu maddenin eski ııekline göre 
matrahtan apılan yüzde ellı tenzi-
lat, verıi nı betınc intlk l ctmı tir 

-
-D tur moruk! ... 

Yapılan tahkikat, başbakanın ha
kikaten bir kazaya uğradığını göster· 
diği gibi, hayat• hakkında da artık en· 
dişe edilmiyor. Fakat Orta Avruoa va 
ziyetinin barış bakımından nekadar 
hassas oldugunu bu otomobil kazası 

- Bu;...ı bulatık haıtabklar has• 
taneıidir. Operatörümüz yok .•• 

Diyor. Aıkeri haıtane gece yanll 
bir ıivil haıtayı alıp ameliyat yapamı· 
yar. Hasta sabaha kadar bekliyor ve 
ilk vapurla Köprüye çıkanlıp Cerrah· 
pataya götürülürken ömrü vefa ebnİ· 
yor. O üyor .... Eceli celmit adama ne 
yapabiliriz? .• 

• 
Samuel Hoare'un söylevi 
İngiliz dış bakanı Sir Samuel Ho

are, hafta arası İngiliz dış s~yasa~ı 
hakkında uzun bir nutuk ':°.yledı. 
İngiliz parlamentosunda lngılız dış 
siyasasının şu ve bu safh~ları hak
kında dış bakanları sık sık ızahat ve
rirler. Fakat chş ıoiyasanın her sa~
~sına temas ~den uzun ve etraflı bır 
icmal çoktanberi yapılmamıştı. 

lngUiz dq bakanının söylevi Fran
aızlan memnun etti. Çünkü Sir Sa
mu~l İncili.z-Fransız tesanüdü!1den 
çok hararetli bir lisanla bahsetti. Bu 
ıenel uvJttanberi aüri-, gelen bl! 
tesanüdün banş için en buyük ga~an~ı 
olduğunu söyledi. Anlaşılıyor kı Sır 
Samuel Hoare, İngiltere ile Alman· 
ya arasında yapılan deniz anlaşma-

-,uua Franıada bıraktığı fena intibaı 
izale etmek istemiştir. Buna bir de
receye kadar muvaffak olduğu Fran
sız gazetelerinin neşriyatından anla
tılmaktadır. 

İngiliz dış bakanı. Habeş işinde 
de ltalyanın ha11asiyetini okşadı. 
Habeılere de hak verdi, İtalyanlara 
da. Fakat daha ziyade İtalyanlara. 
Sir Samuel bu Habeş meselesinde 
de Eden'in Romaya yaptıgı seyahatin 
ve İngilterenin bu meseleye karşı 
son zamanlarda takip ettiği menfi 
siyasanın İtalyada bıraktıgı fena in
tibaı izale etmek istedi. Buna da bir 
dereceye kadar muvaffak olduğu an· 
latılmaktadır. 

Ancak İtalya ve Fransayı memnun 
edeyim derken Almanları azıcık gü· 
cendirdi. Almanyaya, Şark Lokarno
sunu ve Tuna misakını imzalıyarak 
kollektif barışa hizmet etmesi için 
tavsiyede bulundu. Bu tavsiye Al· 
~anyada iyi kartılanmamıştır. İngi
lız-Alman deniz anlaşmasından son
ra lngiltereden çok hararetli bir li· 
sanla bahseden Al~an gazeteleri, Sir 
Samuel Hoare'un söylevinde İngiliz 
siyasasının yeni bir cilvesini seziyor· 
lar. İngiliz dış siyasası da hakikaten 
cilvesi çok olan bir aiyasadır. 

Dış bakanı, kollektif banştan çok 
bahsetti. Fakat lngilterenin yeni ta
ahhütlere giritmek niyetinde oldu~u 
nu söylemedi. Binaenalevh bu kol
lektif çalışma bahıinde lngilterenin 
oynryacağı rol lifta kalıyor. 

• 
Frenkın deOerini 

kurtarmak iç i n 
Fransız dış bak;:ını Bay Laval da 

radyoda bir söylev vererek Fransız 
b~tçesini denkleştirmek için kabine
nın aldığı tedbirleri anlattı. Bu ted
birler Fransız hükumetine parlamen
tonun verdiği etkilere dayanarak 
alınmıttır. Hatırlardadır ki bu etki· 
ler alınırken iki Fransız hükumeti 
devrildi. Uzun süren bir krizden 
sonra l..aval bunları parlamentodan 
zor koparabildi. Laval'in izah ettigi 
tedbirler tasarruf yoluyla bütçeyi 
denk getirmek ve frangın değerini 
kurtarmak için ba, vurulan kli.sik 
çarelerdir. Memur maa~ları azacık 
indiriliyor. Bazı masraflar kısılıyor. 
Yüksek varidatlar üzerindeki verp 

bir defa daha acuna anlattı. 

K ond ilisin Seyahati 
Yunan parlamentosu rejim mese

lesini geneloya bırakmak için verdi· 
ği karardım sonra Kondilis, İtalya 
ve Yugoslavyaya seyahate çıktı. Ön
ce özel bir gezi gibi görünen bu se· 
hayat ansızın siyasal bir önem aldı. 
Çünkü Kondilis iki defa Mussolini 
tarafından kabul edildi. t tal ya gaze
teleri Yunan dostluğundan bahsetti
ler ve Kondilis'in şahsı hakkında 
çok hararetli yazılar yazdılar. Bu 
yazılara lıakılacak olursa, İtalya ga· 
zeteleri Kondilis'in şahsında bir ne
vi Yunan Mussolini'si görmüş ola
caklardır. 

Bu vakayı itibnit bir arkadat bana 
ıordu: 

_Kuzum nerede oturuyorsun? 

İngiliz ve Fransız gazeteleri Mus
solini'nin Yunan bakanına önemli bir 
siyasal vazife verdiğini yazdılar. Bu 
vazife de Yugoslavyaya ltalyanın se· 
lamlarını ve iyi niyetlerini göt\ir
mekmiş. Filhakika Kondilis oradan 
Yugoslavyaya geçti. Yeni başbakan 
Stoyadinoviç ile görüştü. Sonra da 
Bükreşten geri dönen Naip Paul ta
rafından kabul edildi. Şimdi de Yu
naniatana dönmüştür. Bütiln zeva
hir önemli siyasal işler cördüğüne 
delalet etmekle beraber, geri döner 
dönmez yaptığı beyanatta seyahati· 
nin özel olduğundan bahsediyor. 
Bunun için bu gezi esrarengiz bir şe
kil almıştır. Her halde şu muhakkak
tır ki Mussolini Kondilise, küçük 
antant ve bilhassa Yugoslavya ile 
Balkan antantı hakkındaki iyi niyet
lerinden bahsetmiş. Avrupa iç~nde 
Almanya, Avrupa dışında da Habe
şistan ile meşgul iken İtalyanın bu 
kombinezonlara karşı dikine gitmek 
istemiyeceği zaten malum bir mese
le idi. Fakat her halde bu yeni temi
nat da alakadar devletlerce değersiz 
sayılamaz. 

Jzponya aldı, yUrUyor 
Avrupa kendi siyasal dertleri, ve 

Amerika da kendi ekonomik zorluk
ları ile meşgul iken Japonya uzak 
doğuda aldı, yiırüyor. Japonlar haf
ta içinde üç tarafa doğru tecavüzde 
balundular: Kuzey Çinde, Sovyet 
aınırların~a ve Şanghay şehrinde. 
Kuzey Çın artık Japonların egemen
liğine girmiş gibidir. Hafta arası 
memurların tardı, japonyaya kartı 
olmıyan yeni memurların tayini hak
kındaki ültimatomu Çin hükumeti 
kabul etmiştir. Hopey tedricen yeni 
bir Mançurya oluyor. 

Sovyet sınırlarındaki hidiseye ge
lince; geçen hafta bazı Japon asker
leri Sovyet sınırlarını tecavuz etmiş 
ve bu tecavuzden ötüriı, Sovyet hü
kumeti Japonyaya şiddetli bir nota 
tevdi etmişti. Yapılan yeni tecavüz
l~r karıısında Sovyetler yeni teşeb
b~sl.erde bulunmuşlar ve nihayet bu 
hadıselere mini olmak için bir sınır 
komisyonu tayin edilmiştir. Japonya, 
bu sınır komisyonunun tayinini, 
Mançuko'nun Sovyetler tarafından 
zımnen tanınması ıel..linde tefsir edi· 
yor. 

Şanghay hadisesi de şudur: Bu 
şehirde Çinliler tarafından İngilizce 
olarak basılan The new file Weekly 
adında haftalık bir mecmuada çıkan 
bir yazı, Japon hükumeti tarafından 
Japon imparatorunu tahkir mahiye· 
tinde telakki edilmit- Derhal mec:mu
anın kapatılması, muharririn ceza· 
landırılması, bır alay memurların u· 
1i ve tarziye verılmeai için . Japon 
dış bakanı Çin hükGme~ine .hır not~ 
tevdi etmittir. Zavallı Çın hilkiimetı, 
Manc;urya meselesindeki acı tecrübe
den korkarak derhal notanın bütün 
şartlarını kabul etti. Tarziye verildi. 
Memurlar azledildi. Mecmua kapa
tıldı ve muharrir de bir Çin mahke
mesi tarafından ha}>tle mahkum edil-

_ Uaküdarda, Camlıca taraflann• 

da... "rd b" b" _Ya hasta olur da bı en ıre il' 

haıtaneye gitmen IAznngelirıe iıkıele
de motörün var mı? •• 

_ Hayır, yalnız evin ıaçağmda 
cYa Hafız) levhaıı var •.• 

Gülüttük .•• 
Ben Uaküdarda doimutum. Aıyalı• 

vım. Kadere inananlardanım. Çok de· 
rln dütünmem. 

B. FELEK 

Başbakan 
Erzurmda 

[MUHABlRIM!ZlN TE.ı..GRAFI] 
Erzurum, 18 

Sayın Başbakanımız dun lğdirdan 
kalkarak ögle yemegini Kagızmanda 
yedikten sonra oradan Sarıkamışa ha 
reketle geceyi Sarıkamışta geçirdi • 
ler. Bugün saat 10,10 Sarrkamıştan 

Erzuruma hareket eden İnönü ögle 
yemeğini Erzurum - Karaköse yolu 
üzerindeki Velibabada yediler, ve 
15,50 de Hasankaleye geldiler. 45 
dakika kalarak Kaplıcalar ve maden 
suları hakkmda izahat aldılar. Başba 
kanın sevimli yüzüniı görmek iştiya 
kile günlerdenberi yolunu bekliyen 
Hasankaleliler bugün hep birden yo
luna çıkarak kendisini candan kar
şıladılar. lnonü yanındaki buyükleri 
mizle birlikte saat 17,45 d Erzuru
mu şereflendirdiler ve butun Erzu • 
rumlular tarafından karşılandılar. 
Başbakan Kara kapısından mahatıe 

batına kadar on dakıkalık yolu ya • 
ya yürüyerek "merhaba arkadaşlar, 
nasılsınız iyi misiniz?,. diye askerle 
ri ve bütün halkı tKtlı dıllerile okşa 
dıktan sonra otomobillerine binerek 
kendileri için hazırlanmış olan Vah 
konağına gittiler. Başbakanın yanın
da bulunan diger büyükler de muhte 
lif yerlere misafir edildiler. 

Sayın misafirlerimiz yarın da bu
rada kalacak ve geceyi burada geçi
receklerdir. Ertesi gün Tortum altı 
yolıle Karsa gideceklerdir. Sayın mı
safirlerimiz için Erzurumlular yerli 
mallarından çok degerb arma~anlar 
hazırlamışlardır. 

Bir kaza 
Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Devlet ş.ura11 mulkıye 
daire•i başkanmın refıkası Yenı şe
hirdeki evinde bir Jc,za geçirmiştir. 
Kadıncatu: muşamba üstunde yü

rürken ayağı kaymış ve düşmemek 
ıçin duvara tutunmak isterken kolu 
pencereye çarpınca cam kırlmış, bile 
ğinin damarları ehemmiyetli surette 
kesilmiştir. llk tedavisi ya!>ıldıktan 
10nra. hastahaneye kaldırılmıştır. 
Sıhhi hali iyidir. 

di. Japonl..-ın tazyiki ile bir Çın 
mahkemesinin bir Çin muharririni 
hapse mahkftm etmesi münevver 
Çinlileri galeyana getı~iş ve mah· 
kemede hakimler aleyhine tezahürler 
yapılmıt. Kım bilir bt'lkı de Japonya 
bunu ayrı bir protesto vesilesi add • 

decektir. Japonyanın elinde Çın U ak 
Şarkın Habeşıstanı oldu. Her halde 
Japonyanın birkaç gün önce. İtalya 
ile Habeşistan arasındaki davaya ka
rışmıyacağına dair İtalyaya verdigi 
teminatta ainıı bir mana vardır. 
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SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Karasinekler 
Yaz mevsiminde sinekler olmasay

dı, yalnız sıcaklara tahammül etmek, 
şüphesiz, daha kolay ol~rdu. Fakat. 
ah o sinekler! Bu mevsımdc rahatı-

Aziz Hüdayi AKDEMiR mızı en ziyade bozanlar on.lardır. Bir 

KENDi KENDiMiZE 

~Dersiniz'/ 
Bu candan kim mes'uldür? 

Dinleyin! öleceğini yazmııtık. Ista~bublll 

Sait Molla Haringtona Giderek israr Ediyordu: 
tatil gününde, öğle yemeÇ.ın~en son
ra, şöylece biraz uzanıp butUf! ha~~· 
nın yorgunluğunu çıka.rm~k, ışl.~rınr
zin verdiği düşünceyı hır muddet 
olsun unutmak istersiniz. Onlar bı
rakmazlar ki uyuyasınrz. 

Beylerbeyinde tahsildar lbrabim is· ~şlerile alaka~ı ~lan, ~u ışı:; 
minde birisi bundan üç gün evvel bir ga memur edılmı~ bu unan ğıO'. 
gece sancılanıyor. O kadar ki. hekim küdarda bir hastane olmadı od 
getirtmeye mecbur oluyorlar. Hekim yorlar idise bu ya~ımızla 0 

hastanın vaziyetini teh ikeli görüyor. almışlardı. Buna gore ne te 
Bir apandisit krizi. Hemen bir otomo· lar ? • . .. il 
bile koyup hastaneye göndermek li . ıs.~ bı~ ~ufus~ hastanes 
zım. Usküdar tarafında eskiden Tıp de boyle anı tehl~kelere kaer 
faı;ültesine bağlı hastaneler vardı. arz. bırakmaya kım ce~·~arda 
Şimdi hastane yok. Zeynep Kamil has ~.lakadar makamlar Usku f>İO 
tanesi doğumcvi olduğundan hastayı tun Anadolu. kıyısında 150 
kabul etmiyor. Haydarpaşadaki emra- su~ ba~t~ne~~z olduğunu d 

Suikast Tertiplerine Önem Veriniz Sineklerin zararı bu kadar olsaydı, 
insan gene onlara katlanırdı. Halbu
ki onların, insanr öyle bayağı rahat· 
sız etmekten batka, ondan daha çok 
büyük bir kabahatleri, hasta.lık g~
tirmek idetleri vardır. Hekımlerın 
dediklerine göre sinekler insana: 1-
Karahumma hastalığını: 2 - Verem 
hastalığını; 3 - Çocuk ishalini; 4:
dizanteri hastalığını; 5 - Salgın ıs
hal hastalığını, 6 - Gözlerd~ki tra· 
hom hastalığını getirebilirler. Daha 
sıcak memleketlerde türlü türlü si
neklerin taşıdıktan türlü türlü kor
kunç h;stalıkları saymıyorum. Bize, 
bizim memleketlerimizdeki hastalık
larımız yetişiyor, fazla bile geliyor. 

'Elde ettiğimiz belg~ ve ve-
sika1arr fevkalade komiserlere 
r.C'ncrallere ve amirallere gös
t~roim. Bunların ne kadar doğru 
oldukları hakkında bildiklerimi söyle
dim. Bununla beraber yaptığım işler
den yalnız ben mes'ulüm. Ben yalnrz 
askerlikle ilgiliyim. Siyasal akrntrla
ra katılmam ve kaprlmam. Ben bgal 
Kuvvetleri Ba§kı.:mandanryrm. Bana 
tevdi edilmi.1 olan kıt'alarrn emniyet 
ve selameti, paytahtın baysallığı be
nim biricik düşüncemdir ve dil§l.inte
min temelidir. lşte bu kaygu iledir ki, 
bu işlerle ilgili olanlann da yardımile, 
su üç, dört aydanberi Iatanbulun ra
hat ve sükunetini koruyabildim. Fa
ikat bu durumu bozacak bir suikast 
kurumunun vücut bulmasrna ve i§le
mesine göz y.umamaz, seyirci kala
mazdım. Ulkenizin bir an evvel barış 
ve baysallrğa ermesine cıahpnlardan 
birisi de benim. Banı oluncıya kadar 
mütareke hükümleri bozulmamalıdır: 
bunların bozulmamasının temini de 
benim ödevimdir. Silih 'lcaçırılmaaı 
işgal kuvvetlerine karş! b!~ harek.et.tir. 
Bunun önüne geçilmesı hukumetınıze, 
tedbirler alınmasını iıtemek te bana 

düşer. k • • b"td•w• 
Nereden çıktığını pe ıyt 1 ıgım 

birtakım alçakça dedikodular var: 
Ben, sanki, siyasal gizli maksatlar ar
kasından koşuyor ve yaptıklarımı bu 
maksatla yapıyormuşum. Once de 
1ıöyledim. Ben askerim, askerlikten 
batka şeye aklım ermez ve karıımam. 
'Elimdek belge ve deliller tutulan 
adamlar hakkında yapılan muamele
nin ne kadar haklı olduğunu göster
mektedir. 

Suikast kurumlarında birçok yiik· 
s•k memurların eli ve yardımı var
dır. Bunların adlarını biliyorum. Hü
kümetin gösterdiği gayret dolayısile 
bunların adlarını vermedim ve tuttur
madım. Fakat lüzum gördüğıilm an
<la hemen yakalatacağım. 

Gerek zatı ilinia •• aerek blilıttılıMt 
adam1arından bazıları bu kurumlan 
ve bunların nasıT tehlikeli bir son do
ğuracağını bilmiyordunuz. Sizin du
yum ve bilginiz olmaksızın bu gibi ku
""llmlann vücut bulmaması için tedbir-
er alınmalıdır. istediğimiz adamlar

dan henüz tutulmıyanlann araıtırılıp 
ele geçirilmeleri ve bize teslim edil
meleri tarafımızdan batka tedbir ve 
hareketlere lüzum bırakmryawtır." 

Harbiye nazırı - kısaca cevap veri· 
yor : 

"lstanbulda böyle bir kurum yok
tur. Bu, muhaliflerin uydurmasıdır. 
Sizin ıerviste çalıpnlar yanhs haber 
"ıllmakta ve yalan söylemektedirler." 

!stanbul polisi listedeki adı var 
kendi yok adamları tutup teslim et
mekte. Fakat Harington da bu işin 
uydurma ve gülünç bir oyun olduğu
nu gittikçe anlamaktadır. Aıaiıya 
koyduğum ikinci belge bu gen dö 
nüıün nasıl baıladığınr gösteriyor: 

1 Teırinievel. 921 
Numara 

343 
Hari>iye neuretinde müttefikler W.. 
tibM fUbeei reiei kolonel Becuith va· 

aıtuiyle harbiye nazın pap 
Mzretlerine 

"'Meydana çıkarılan ihtilil suikasti 
hakkında timdiye kadar geçen ınu• 
haberelerimizin ıonucuna göre apğı
daki maddeleri we bildirmek ödevin
deyim: 

Suikaste doğrudan doğruya veya 
dolayııiyle girmiı olduklarından do
layı tutulanlarm sayısı 36 yı but
muttur. Bunlardan H_üseyin Hüsnü 
kefalete bağlanarak çıkarrlmıı v~ 24 
:kişi de serbest bırakılmııtrr. Geriye 
kalan 11 kişi henüz el altında bulu
nuyor. Müttefikler başkomutanı, el
oe ettiği birçok belgeler yardımı ile 
meseleyi incelemit ve lnf il~ nüfuzu 
.ile Hint süet kıt'alannın ngiliz kral
lığına karıı baynlıklannı (sadakat) 
kıracak bir suikast kurulmakta ilerle· 
mekte olduğunlı anlamıttır. Eldeki 
belgelere karpn (rağmen) bu mese· 
lede Osmanlı ityar (memur) larmm 
göstermit oldukları doğruluk ve İf 
yapmak istekleri ve tutulanlardan 
birçofwıun bu gı'bi ipere girecek ta
lamdan olmadıklan. tenine olarak, 
kötü düşünceleru; kurbanı o~b.ilme
leri ıözönünde tutarak. tarihin fU 
liötü anında, ulualan baklandaki say-
&•YI ve durumu flipheye dütlirecek 
•uı~aatçilere karp, doiru ve namuı
lu hareket edeceklerine ıüvenmekte
dir. 

Ba!ikomutan yalnız. tutuldukla.n 
sırada Üzerlerinde mü~areke hil
kümleı ine karşı belıeler bulunan 
Ekrem Mürsel ile Mehmet Ali Dün
dardan hatkasını şarta bağlı olarak 
serbest bırakacaktır.,, 

Haringtonla hükumet arasın~ ~u 
yazışma ve eörüşmeler 2lyrke.ıı bıııın 

t lere haber veren Haydar adlı bir 
•------------ı casusun öldürüldüğü söyleniyor .. Bir 

taraftan da itiJif ve hürriyet elebaşı· 
ları durmadan Haringtonu telaşa dü
şürecek haberler yuqıurtluyorlar. 
Harbiye mektebi öğretmen ve tale
belerinin de suikast kurumlarına gir
miş olduklarını, silahlı ayaklanmaya 
onlann katııacağmı söylüyorlar. Ha
rington harbiye mektebinin kapatıl
masını hükumete teklif ediyor. 

General Harington 

hıyanet kahramanları da boş durmu
yordu: 

Eylul iptidalarında Sait Molla Ha
rington'a gidiyor. Suikast işlerine 
önem verilmesini, bu işin ciddi oldu
ğunu ve kendisine inanılmazsa yakın· 
da kopacak kıyametin bu sözlerini 
gerçekletdireceğini söylüyor. 

Entellicens servis bu meseleyi bir 
defa da Mehmet Ali ve Hoca Sabri
den ıoruyor. Onlar kesin bir şey bil
mediklerini söylüyorlar. 

Bir taraftan tereddüt ve şüphe, 
öbür taraftan telaş ve tehlikeli işler .. 
Buna karşı İngilizlerin iki müttefiki 
hayret ve dikkattedirler: Gerçekten 
Anadolu böyle bir kurum yapmıı, 
lstanbul da bu kadar ağır bir hareke-
te atılmağa karar vermit midir? On
ların servisleri İngiliz ajanlarının 
hiçbir haberini doğrulıyamıyor. Son
ra çıkarılan şayia ve gösterilen delil· 
ler o kadar çürük, o kadar cahilce 
yapılmış şeyler ki Entellicens Ser
vis gibi görgülü, kurnaz, kurt bir 
kurumun buna kolayca inanmış ve 
kanmış olması tahaf görülüyor. O 
zaman düİünceler baıka bir kanal 
buluyor: ki müttefik de hemen ay
ni yola sapıyor; diyorlar ki: 

" •.. Suikast meselesi bir uyd_urma
dan ibarettir. Bu, Türk muhalifleri 
ile İngilizlerin mes'ul olmıyan kuv
vetleri (1) tarafından çıkarıldı. Mak
sat lstanbulda bir 16 Mart daha yap
tırıp İngiliz hakimiyetini ve İıtan
buldan çıkmamak tasavvurunu pcr
kinleştirmek, Osmanlı kabinesini da-

Vakıa, bu hastalıkları sineklerin 
taşıdıkları henüz iyice ispat edilme
mişse de, hekimlerin söyledikleri, ge
ne uzun uzun müşahedeler üzerine 
yerleşmiş birer fikirdir. Onun için, 
korkulu bir düşmandan sakınmak 
lazım olduğu gibi, sineklerden de sa
kınmak lazımdır: 

Onlardan ilkin koruyacağımız şey
ler yiyeceğimiz ve içeceğimiz §eyler
dir. Şu laboratuar tecrübesini hatı
rınızda tutunuz: İçinde kara hümma 
mikroplan bulunan bir kültür 'işesl
ne bir karasinek konar. Sonra bu si
nek oradan jelatinli bir cam üzerine 
gid;r, onun üzerine bir iz bırakır. 
Hekimler bu izi mikroskopta muaye
ne ederler, otuz bin tane karahum
ma mikrobu bulurlar .. 
Şimdi farzediniz ki, karahum~alı 

bir hastanın çıkardığı m~d.deler uz~
rine konduktan sonra evınıze gelmış 
bir sinek sizin içeceğiniz südün içer
sine girsin. Bu süt, sizin haberiniz 
olmadan gerçekten bir karahumma 
kültürü haline girmiş bulunur. 

Yiyeceklerimizi, içeceklerimizi si -
neklerin şerrinden korumak gene 
oldukça kolaydır. Bu şeyleri bir ka
pakla, tülbentle örtmek, hiç ~l~azsa 
tel dolap içinde saklamak yetışır. 

Ne olur, ne olmaz. Ingiliz filosuna 
yeni kuvvetler ekleniyor. Usküdara 
Fransız kıt'aları gönderiliyor. Ko
mutanlık istihbaratı ve entellicens 
servis geceli gilndüzlü çalışıyorlar. 
Bir iz ve bir ip ucu bulamıyorlar. 
Yalnız bazı tesadüfler biraz şüphe 
uyandırıyor: Mesela bazı camilerde 
Anadolu ordusunun kazanmasına 
dua ediliyor; mahallelerde istiklal 
erlerine çamaşır toplanıyor, Halide 
Edib'in ''İstanbul gençlerine,, diye 
bir bildirili dalılıyor. Anadoluya 

ğıtıp bir İngiliz kabinesi kurulması
nı padişahlığa teklif etmek .. ,, tir. 
Ve ilive ediyorlar: ''Ortaklaşa itgal 
edilen bir yerde üç komiserin rızası 
ve cenerallerimizin haberi olmak"'
zın beyanname düzmek ve ~azetele· 
re vermek başka ne anlama gelebi· 
lir?., Fakat odaları onlardan korumak 

(Arkası var) daha güçtür. Havai mavi rengi si· 
nekler sevmez diye, odaların duvar " ......................... . ,_.~ -., • -·~ ..,__ 'tli<J)'OtlU. Jntm-O-'M1&e boj&UJWji,...,e' ~-
ler. Sinekler hafif aydınlığı da sev

Hava Tehlikesi 
istanbul ve Memleketin Her 
Yanında Geniş Bir Faaliyet Var 

Hava kurumuna birçok memurlar 
üye yazılmaktadır. lıtanbul Adliye -
sinden 99 memur 3303,36 lira senelik 
taahhütte bulunarak hava tehJikesini 
bilen üye. 375 memur da senede 
4354,80 lira taahhüt yaparak yardım· 
cı üye yazılmışlardır. . 

Usküdar mrntakası Maliye tahsıl 
müdürlük ve şubeleri memurlarından 
19 zu senede 444, 72 lira vermek su
retile hava tehi ikesini bilen üye ve di
&er 78 memur da senevi 1074,60 lira 
taahhütte bulunarak yardımcı üye ol
muılardır. 

Fener Patrikhanesinden Metropo • 
lit Doreteos. M. Y orgiyadi, Piıkopos 
Yarmanos, Yorgi Garopalidi, Ciba~i: 
de Ayakapıda Dr. Yorgi Palamıd~, 
Tahtaminarede vapur tamirtiıi Vaail 
Naum, Balatta bakkal Filip Ayvu oğ
lu, Tahtaminarede bakkal Andon 
Manko, bakkal Pavli Olaüzoğlıu 20 
ıer, Bahçekapıda Celal hanında 9 nu
marada Samuel Yeges 25 lira vermek 
ıuretile üye olmuılardır. 

Yeni Uyeler 
Ankara, 18 (A.A.) - Hava tehli

keıini bilen üyeler: 

Yeni üyeler 
6373 Mehmet Kul 20, 6374 Ramazan 
Hasan 40, 6375 Ali Kömürcü 100, 
6376 Temel Mehales 100, 6377 Ah • 
met Karaçanta 20, 6378 Hüseyin Duy 
gulu 20, 6379 Sefer Karaca 25, 6380 
Isa Hüseyin 20, 6381 Muhtar Aziz 
100, 6382 Yurtsever 20, 6383 Rüştü 
Hasan 20, 6384 Hasan Kelet 50, 6385 
Halil 20, 6386 Şemiıtan 50, 6387 Ali 
Kazak 20, 6388 Sermet Oktay 25, 
6389 !smail Erkoç 25, 6390 Sefer Han 
20, 6391 Hamza Köse 25, 6392 Meh
met Ali Güze'dere 20, 6393 Cafer Da
vut 40, 6394 Zarif 20, 6395 Ağa Zey
nel 50, 6396 Ekber 20, 63g7 Aliettin 
Metin 20, 6398 Haşim Sultan 20, 6399 
Bayram Rept 25, 6400 Şamil Cedere 
50, 6401 Beko Cicioğlu 120, 6402 Ke
rim Ta§demir 50, 6403 Abbas Bayram 
20, 6404 Nesir Kazak 50, 6405 SUley
rnan Artvin 20, 6406 Ali Asker Omer 
oğlu 20, 6407 S.ürmeli Kartal 30, 6408 
Nusret 20, 6409 Hasan Otay 20, 6410 
Raif Mumcu 50, 6411 Fazlı Piroğlu 
20, 6412 Mustafa Aziz 20, 6413 Hacı 
Hüseyin Tatar 50, 6414 Sami Tatar 
75, 6415 Abdulvehhap ve Hasan Ta
tar 50, 6416 Ahmet Paluduz 20, 6417 
Mehmet Seyfi 30, 6418 Izmir Tütsü
ıü ile temizl~nmit T. A. Ş. bir defalık 
300 ve 200, 6419 Ahmet Şakir 20, 
6420 Ruhi Keresteci 20, 6421 Man • 
haim Adato 40, 6422 Izzet Fescizade 
25, 6423 Mehmet Galip 20, 6424 Sa
mi 20, 6425 Bohor Y.Suhami 20, 6426 
A "i Mehmet 20, 6430 Santo Roao 1 O, 
6431 Şakir Nüzhet 20, bir defalık 50, 
6432 İzmit Kiremit Fabrikası 150, 
6433 lzmir malzemei in§aiye A. Ş. 
100. 6434 Ha· ·n Nuri 50. 

mezler. Onun için, odanın perdeleri· 
ni gündüz kapamak da bir tedbirdir. 
Ancak bunların hepsi küçilk tedbir
lerdir. En iyiıi odalann pencereleri· 
ne tel kafes taktırmaktır. 

Fakat, ayni umanda, sineklerin 
şerrinden, aiz de odanrzda hapsedil
miş gibi olursunuz. Pencereden ba
pnızı çıkaramazsınız. 

Sinek tutan tatlılı kağıtlar hiç de 
fena değil:dir. Bu it için gözden çıka
racağınız bir çorba tabağına, bire on 
su ile karııık forma! Jcoyarak odanm 
içinde biraz yüksek bir yere bırakır
sanız, sinekler onun içinde toplanır
lar. 

Evin içindeki helaları ve evin ya
kininde ahır, gübre kottan 'jlerler 
varsa onları temiz tutmıya pek çok 
dikkat etmelidir. Sinekler buralarda 
yumurtalannı bırakırlar ve çoğalırlar. 
Bir tek sinek bu mevsimde yüz mil
yon kadar sinek yetiştirir. Gazyağı 
bu yumurtaları öldürür. 

Lokman Hekim 

TIFOBIL Dr. Ihsan Samı 
Tifo ve paratifo bastahklanna tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
baplandır. Hiç rahatsızlık ver-

mez. Herkes G:labilir. Kutusu 
SS kuru. 3379 

5074 

• • • j"Casino de Paria,, nin mu1annı11 

JEArt PiERLY,nln 
Son prorranunı herkes 

TAKSiM 
BAHÇESinde 

Gidip prmelidir. 

Tenzllltlı fiyatlar 

zr Entaniye hastanesi,operatörü olma mı? J?~şund~lerse .zey~
dıg~ından almıyor Hasta sokak orta- tanesının dogumevı o 

' . • "l" k • e kO sında inim inim inliyor. Sabahı bekte- ven ır en onun yerıne n 
V bil ·· b 1 dan ıo mekten başka çare yok. Sabah olu - e tun u sor~ a~ . 

yor. İlk vapurla hastayı karşıya ge- Bile bile bu tedbırsı~lık il 
çiriyorlar. Ve Cerrahpaşa hastanesi- ve bundan ~o?ra olacagı § 
ne nakle çalışırlarken hasta ölüyor. tunan bu gıbı vakaların JD 

SORUYORUZ? kim üstüne alacaktır? yiıt 
Bu ölünün mesulü kimdir? Bir vatandatın canı herıe 
Bu sorguyu sormak bizim hakkı • d.edir . ve ~unun ~.ehlikeye : 

mızdır Çünkü bu acıklı vaka olmadan bıle bıle kimse musaade ed 
bir hafta evvel gene bu sütunlarda Us Biz bö~.e dütUnüyoruz. 
küdar taraflarında hastane olmadığı - Siz ne dersin 
ru ve bir ani vaka karşrtında haatanm 
lVY.w ............................................................................ ~ 

Hekimsiz Yerlerimiz Va 
Denizliden F. Asal imzalı bir mek

tup aldım. Bu okuyucu~. ''Kendi 
kendimize çatıyoruz,, sut~nunda, 
"Doğru mu değil mi?., başbgı altın
da çıkan eczanelere ait yazıııı o~u
muş. bana hak veriyor. Hak verdık
ten sonra da diyor ki: 

- Siz böyle şikayet ederseniz, ya 
biz ne yapalım? 

Denizli'nin 50 - 60 bin nüfuslu ka· 
zalannda bile eczane yoktur. Mete· 
la, 70 bin nüfuslu Acıpayan kazaam
da eczane olmadığı gibi burı:sı yedi 
sekiz aydanberi hekimsizdir de .•. ,, 

Bu satırlara benim de bir şey kat
mam lazımsa, diyeceğim ki, Acıpa· 
yam; hekimıizlikten §ika yet eden 

Biga icra memurluğundan : ~i
gada mukim Süleyman oğlu Emın 
Kaptanrn Turan mahallesinde Te~fik 
Zade Hilmide alacağı olan 1000 lıra
nın temini istifası için tahtı hacze a
lınan tapunun Ka. Sani 332 tarih ve 
24 numarasında mukayyet Biganm 
Kurtuluş caddesinde sağı Hallın Sol'! 
Koti furunu arkası Hasan efendi 
bağçesi cephesi tarikiam ile mahdut 
tamamı 700 lira kıymeti muhamme
neli bir ~p halen tarla halinde bulu· 
nan kahve ve dükkanın açık arttır
ma suretiyle satılmasına karar veril· 
diğinden bir ay evvel arttırmaya çı
karılarak 14 Ağustos 935 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 de 
en fazla arttırana satılacağından en 
az bedel muhammen kıymetin yüzde 
75 şini bulmazsa satış 15 gün daha 
temdit ve 15 nci günü ayni saatta en 
çok arttırana satılacağından. aatııt:-n 
mütevellit bilumum maaarü ve üc
reti tellaliye müıteriye aittir. lcr~ ~e 
iflas kanunun 126 ıncı maddesının 
nazan itibara alınmaaı Iizımdır. İc
ra memuru lüzum ıörürae teminatta 
isteyebilir. Ve prtname 23 temmuz 
935 tarihinden itibaren herkesin &ö
receği veçhile daire açık bulundurul
duğundan talip olanlann yüzde 7 
pey akçalariyle birlikte icraya ve be
lediye tellilına müracaatları ılin o
lunur. (13153) 

yerlerin ne ilkidir, ne de '°" 
Anadolu'nun biroçk ka 

"eczane,, ve "hekim,, yo. 
şiddetle kendini duyuran bil' 
halindedir. 

Atalanmız: 
- Hekimsiz, hakimsiz yer 

ma ! derlerdi. Eski çağlardı 
sizlikten cam yananların ço 
ıu iki çift sözden daha ku 
li1 mi ararsUlJz? 

Ne yazık ki. bugün bile 11 
yerlerimiz eksik değil. Ey 
lun kenar mahallelerinde ı 
luğu çeken hekimler ... Ne 
Anadolu sizi bekliyor ..• 

Sallhaddin BO 

1ıtanbul 4 üncü icra melli 
dan : Temamına 1300 lif' 
kesilen Beyoğlunda Pilrte# 
lesinin Kuyu çıkmazı soka 
ki ıs yeni 1/ 15, 15 Nuın~ 
varları ki.r&ir sıvasız iç b6 
tavanları ahşap ve zemin 
her üç kath ev DaireaıiScl 
tınnaya çıkanlmıt olub . 
10·8-935 günlemecinden 1 

vanhaneye asılarak 22.s-9 

mecine raatlıyan perıedl 
saat 14 dm 16 ya kadar 
satılacaktır. Artırmaya 

yUzde yedi buçuk teminat 
lınır, birikmit vergi Bel 
leri ve vakıf icareai mU1 
Arttırmada sattı b~eli 
kulun 1 inci derece oı 

temin etmek ve krymetiııiO 
mit betini bulmak f&l't 
halde en son artıranın tıJI oO 
de kalmak üzere arttrıııl 

daha uzatılarak 6·9:9~.s .~ 
rastlayan cuma gunu . 
ıaatta satılacak ve 
mükellefiyeti bulmak 
artıranın üzerinde 
2004 numaralı icra kail 

6331 B. Sinaçuvanli Amioğlu 20, 
6332 Hamo Zülfü 30, 6333 Seydayı 
Rihi&i Kumnakpnlı 50, 6334 Ali Sina 
Hacı 20, 6335 Hacı Sina Rekeş 60, 
6336 Cevdet Ertuğru" 20. 6337 Tevfik 
Ozer 20, 6338 Cezmi Daloğlu 20, 
6339 Mikdat 20, 6340 Haydar Demir 
20, 6341 Mevlut Ali 25, 6342 Mustafa 
20, 6343 Mehmet Sadık 20, 6344 Mu
harrem Ardal 20, 6345 Şevki Bekar 
ıo, 6346 Osman Abdi oğlu 25, 6347 
Hüseyin Sadık 25, 6348 Kahreman A
nkh 30, 6349 Etem Ayvaz 30, 6350 
Battal Ya,ar 20, 6351 Mehmet Baha
dır 20, 6352 Muıtafa Uğurlu 20, 6353 
Bahri 20. 6354 Mustafa Topçu 300, 
6355 Hüseyin Ali 25, 6356 Yuıuf 20, 
6357 Mehmet Toğcu 20, 6358 Hacı 
20 6359 Hacı Mustafa 20, 6360 Ab
ba~ Atalay 20, 6361 Ismail Yılmaz 20, 
6362 Ali Yar 20, 6363 Harun 50. 6364 
Ece Atalay 50, 6365 Mehmet Yıldı • 
rım 20 6366 Celiı'l Bazarbaşı 60, 6367 
Mehm;t Ali Allahverdi 100, 6368 ~el: 
man lamail 100, 6369 Haydar Ekınc~ 
50 6370 Murat Yıldız 25, 6371 Alı 
N.İci 2Sı 6372 ,Muharrem Abbas 20, 

TEŞEKKÜR 

Camaıtui -ve Pazar ... t 
S 1-2 te matine 

~-----=== ----------- --- lstanbul Kadastro Hakimlilinden: 
• ltıtanbulda RüıtenıP•ta maballeain

-------------- de Mahkeme sokağında Burma mer· 

cı maddeıi müc:ibinc:e • 
alacaklılarla diğer alilr' 
tifak hakla u.hibleriJıİO 
kul üzerindeki bak!,.~rıJll 
ve masrafa dair bul~ 
müıbet evrak~ile b~ eli 
içinde dairemize bil 
olup akıi halde hakları ut 

Merhum General Mahmut Muhta
nn oğlu zevcim Ömer Muhtar'm ve
fatı ve defni dolayısile gerek tahriren 
ve gerek şifahen beyanı taziyet eden 
lerle cenazesinde hazır bulunmak su• 
retile ihtiyan zahmet eden muhte
rem zevata bu suretle ayrı 8':ı te-
§ekküre teessürümüz mani ve ma~
deten imkan olmadığından bu vazı
feyi ifaya muhterem gazetenizin ta
vassutunu rica ederim. 

Zevcesi 
jevket Ömer Muhtar 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Evimde yapılan önemli ve usta~~h 

bir hırsızlığı meydana çıkarmak ıçın 
geceli gündüzlü çalışarak az zaman
da hırsızı ele geçirmeyi başaran Ka
dıköy merkezine bağlı bütün memur
larla poliı ikinci ıuhe Direktörüne 
ve onun çalııkan ve açık göz memur
larına açık teşekkürlerimi sunarken 
Cumuriyet polisimizi bir kerre daha 
derin sayğılarrmla anarım. 
Dr. NECMEDDİN RİFAT YARAR 

diven hanı altmda 9 No :Iı yerden d~ 
layi Asını ile Zeynelabidin araların
da mütekevvin davanm muhakemeıi 
günü Zeynelabidi?in iaıpatı vücüt 
etmemesine mebnı davacı Asımın 
talebi il.zerine Zeynelabidin hakkında 
giyap kararı ittihaz ve muhakeme 
16/ 8/ 935 tarihine müsadif Cuma gü
nü saat 10 a bırakılmış olduğundan 
mumaileyhin gün ve saati mezkUrda 
mahkemeye gelmediği ve giyap mas
rafını vermedigi takdirde muhake
menin giyaben yapılacağı ve bilahara 

le aabrt olmadıkça sa 
paylatmasından ~arıÇ 1' 
ıeniı bilgi edinoıC 
935 - 892 dosya. '!"'°İ 
ze müracaatları ılan ° 
bu bapta vaki olac•~u!!~r 
olmıyacaiı tcblii 0 



N 

Eritrede 
Bir hadise 

iCMAL 
1 MAAŞLARININ KESiLMESi ÜZERiNE [Başı l incide] 

rika somurgclcrinde goz .. yu~d!-1ğ.~nu 
söylemi tir. lmparator, sozlennı goyle 
bitirmiştir: 

HABEŞ DAVASININ DINT 
TARAFI 

1talya • Habeş davas!nr'!. ~r~ıu!u -
ıal mıinascbctlcrde belırttıgı ıhtılaf
ların arkasında dınrn nlifuzu da gö
rünmeğe başladı. Bu nllfuz, .Lortlar 
Kamarasında Kanterbury pıs~opo ~ 
~unun Habeş imparatorunu §ıddetlı 
müdafaası ılc de busbutun açıga vu
rulmuftur. Lortlar Kama~asında Ha
bcşi.standaki kole tıcarctı hakkında 
uzun bir nıunakaşa yapılm_ış, !ta}ya= 
mn Habeşıstan aleyhinde ılcrı surd!.' 
giı ithamların bıri de bu ülkede ko
lc ticaretinin meşru olmasıdır. ltal
yaya göre k61e tıcaretini meıru sa -
yan bır ülke medeni sayılamaz. Me
deni sayılmadıkça d~ uluslar der: 
ncginden yardım ıs~ycm~z. Habeşı~ 
tandaki bu kille tıcsretı mcselc~ı 
Lortlar Kamarasında müzakere edı
lirkcn, bu meclisın izas~ndan olan 
lngı'Jiz baş pıskopoıu. ıı:np~ratorun 
bu husustaki gıyrctlerını ögmuş ve 
hu noktada Haile Selasiye'ye musa
maha g6sterilmcsıni dilemi§. 

lşin ıç yuıü §Udur ki, bu Habe§ -
ltalya davasının bır safhası da kato
Jik protestan davalarına dayanıyor. 
Habeşistan, hristıyanlıgı en önce ka
bul eden ulkelerden biridir. Habeş -
Jer 330 yılında hrıstıyanlıgı kabul et 
n11şler ve bu a11r ıç~nde il~ . Habe~ 
piskoposu Jskcnderıye patrıgı tara -
lından tayin edılmişti. O zamandan 
bugüne kadar Habe§ piskoposları ls
kenderiyedcki patrigc tabi olmuşlar-
~~ . 

Katolikler Habe§istanz eJl~rıne ge 
çirmeğe çok çalıştılar. Ve bır. aralık 
Cfzvidlcr muvaffak olmuı gibı görü
nüyorlardı. On yedınci asrın ba§lan -
gıçlarmda Habeş kralı Papanın nü -
tuzunu resmen tanımıştı. . . 

Fakat bır ayaklanma netıcesınde 
icra/ öldll. Asrın ortalarına dogru da 
Cizvidler ülkeden atrldrlar ve Ha.beş 
pıSJcoposlarr eski; j gıbı lskenderıyc-
nın nüfuzu altına gzrdiler. . 

ita/yanın Jlabqıstanda yerlcşmesı
lc katolıklı ıtı bu geri memleketi ka
z;nmfl}r fçın yenı bir hamle yapaca -
,,..,ntfan korkuluyor. Filhakika Papa 
7ıe Mussolıni arasmdaki konkorda -
todan sonra Vatıkan, nüfuzunun ltal 
ya SıyaSBSI namrna ku/JanrJmasına 
muvafakat etmıştır. Vatikan sıyasa -
111rıa alet olacakları sanrlan Habsburg 
hanedanr m n uplarznın tafztJarrna 

e m•lerın rtodoks Sırbllpn ma-
ni olmak istemeleri de bir dereceye 
kadar bundan ıleri geliyor. 

lngiliz Jcilı esı ötcdenberi Habef 
lcilisesini himayesi altına almı~. ka -
toliklige karşı korumaktadır. Esasen 
Ortodoks kılısesıle lngiliz kifüesi a
-;.•W,nda da katolıkliğe karşı böyle 
bı 1

'" rı~sma vardır. lngiliz kanter 
ury pıs ap~ -un Habe:ıistanı mü

dafaada köle ticareo: w 1 bile goz 
'Yumacak derecede ılcrı ~-ıcini 
:Seblbi budur. - • * * n 

Belfast'ta kanii 
Kargaşalıklar 
Devam ediyor 
Bclfut. 18 A.A. - Son hadiseler

de oldurUlcnlerdcn birinin gömül -
ınü oldugu mezarlığın civarında, du 
rum hali vehimdir. Garrik Hill'in 
)'akınlarında bır yerde bir çok el riı· 
fek atıknı tır. Buraya utaıtıran yol
ların batını ıungulü askerler tutmu~ 
tur. ŞcJırin her tarafında zırhlı oto· 
ınobiller dolaııyor. 

Belfast, 18 A.A. - "Prcsı Associ 
ation,, kargaf&)ıkların ı dün bütün 
gun Bel!ast sokaklarında devam et
tıgini ve ağır yaralı bulunmadığını 
haber almaktadır. 

Bu karga§alıklar, cumartesi gunü 
vuku bu.lan çarpıımalarda öldürülen 
hır gostcri çının olu alaymda başla -
ırııştır. ( 

Bir kaç bw kııinin i tirak ettiği 
bu alayı geçerken halk grup grup 
ayrılarak kaveaya baılamış, taşlar a· 
tılmı' ve buı dukkinlar yağma edil 
ınıştır 

SueJ kuvvetler ve makineli tufek 
ta ıyan 'Otomobılle~den yardım gören 
polıı, götteriıçılerı dağıtabilmi§tir. 

Uçakla okyanoau geçe
cek tayyareci 

Fransada Memurlar Pro
testo Mitingi yapacaklar 

- Eger ltalya, harp ~n edecek o: 
!ursa, Habeşistan harbedecek ve aynı 
zamanda Uluslar sosyetesine baş vu
racaktır. 

Paris 18.A.A. - Genel hizmetler federasyon Karteli, yasa 
hükmü~deki ikararnameleri gördükten sonra, bütün üyelerini 
Paris'te ve illerde gösteri yapmağa çağınnıştır. Durum ne olur
sa olsun, cuma günü saat 18,30 ile 20 arasında Opera ~eydanın
da büyük bir protesto toplantısı yapılac~~tır .. Dernıryollar ve 
postacılar kartelleri de, aylıklardan ve .gundelı.~l~rden yapılan 
çok ağır kesimlerin büyük işy~.rlar~an zıyade kuçuklere dokun
makta olduğu düşüncesile bu go.ste:ıye katı~~ktadırlar. Bunlar, 
geçimi ucuzlabnak amacile vcnlmış olan butu~ kar~rlann sade 
bir gösterişten ibaret olduğunu ve aylıkla~la ~und~lı~lerıdcn ke
silen paralarla ölçülecek olu~sa, bunların hıc bır degerı ve anlamı 
kalmadıgmı ileri sünnektedırler. 

•• 

Çinde 100 Bin Kişi Oldü 
Hankov, 18 (A.A.) -Hupey ilinde Y?anşiyakov ile ~~~.gşeki 

yang'da 14 000 ölü toplanmıştır. Hupey de su baskını yuzunden 
ölenlerin s~yısı 50 ile 100 bin arasında kestirilmektedir. Pekin. 
den haber verildigine göre San nehrin suları Kiangsu'nun ku
zyine kadar yayılmıştır. Veişan gölünün etrafındaki setleri sağ
lamlandırmak için 100 bin kişi tutulmu tur. 

Su basmasından ıkaçan 300,000 göçmenin toplanmış olduğu 
Han vadisinden gelen bir misyoner, Kolera hastalığının bu göç· 
menler arasında tahribat yaptığını söylemiştir. 

Avusturyada Naziler 
Viyana, ~8 (A.~:) -:- Y~karı Avusturyanın Asbah şehrinde, 

jandanna, u~elerının bırçogu Çe oslovakyalı olan bir Nazi pro
pagan~a ocagı ~e~dana çrkarmıştır. Burada birçok ge~eç (leva
zım) bır de tel sız ı tasyonu ele geçmiştir. Çiftlik sahiplerinden 
olan bu ocagm başkanile kendisinin Avusturyalı suç ortakları 
yakalanmış, Çekler sınır dışına sürülmüşlerdir. 

Kondilis Özel Gezi Yaptı 
Atina, 18 (Muhabirimiz telgrafla bildiriyor) - Kondilis bu

raya geldi. Kuvvetli şayialara göre, Çaldarisin rejim hakkındaki 
kati fikrini !bildirmesi için bir kere daha ısrar edecektir. Çaldaris 
Almanyadan dönüşte fikrini söyllyeceğini bildirmiştir. Kendisi 
burada yoldken bir hükumet darbesi yapılacağı şayialarının se
yahatine mani olmay.acağmı söylemi tir. Vaziyet yarın daha ay
dınlanacaktır. - F. Adil 

Atina, 18 - General Kondilis Sclanik gazetelerine yap
tıgı bir diye~de gezisinin siyasal de-il, özel olduğunu, Mus
solini ile olduğu gibi Yugoslavyadaki görüşmelerde de ancak 
afaki bir surette siyasetten bahsedildiğini söylemiştir. Kondilis 
eski Kral J orjun mümessili ile görüştüğüne dair çıkarılan yaym
tıyı yalanlamıştır. 

Kendi kendine pilot 
suz u~an tayyareler 

Londra ,18.A.A. - Harb filosuna 
menıub bazı gemilerin dün 'sabah 
; "j-d 0 4th ;ıçıklarmda yaptıkları a· 
ış ar a, ılk a!!nt vtu.~ -~oı:natik. • 
~aklar havalandınlmıştır. Mancın~ 
ıle fırlatılan bu iki uçaktan biri yük
selememiş ve biraz sonra yere düşe
r~k parçalanmıttır. Gayet iyi bir §e· 
kılde yilkıelen ikinci uçak, Rodney 
zırhlıaı hava bataryalannrn ateşine 
tutulmuı ve üst kanadına gulle isa
bet ederek dı.işmuştür. 

Bundan ıonra hedef olarak kuııa. 
nılan Vindictiv kruvazorilne karşı 
bir takım atış talimleri yapılmıştır. 
Bu kruvazör de telsizle gudülmektc 
idi. 

Atılan 320 güllenin 56 sı geminin 
tam ortasına isabet etmiştir. 

Yunan kabinesinde 

Bolu da 
Atatürk günü 
Bolu, 18 A.A. - Dün sa:ıt 9 A· 

t.:ı.tür.k-.aiiniırtiin hayrcınması töreni • 
ne başlandı. Üç ün Ön1:e ehrin bir 
çok yerlerine taklar kuruldu, şehir 
baştan başa bayraklarla donatıldı, par 
ti ve uray önünde heyecanlı söylev • 
ler verildi. Ataturk'e &aygı ve min· 
net telgrafları çekildi. 

Çe><:uk bahçesi açıldı. İçinde ço -
cukları eğlentiirecek her türJü fen· 
ni eğlenceleri bulunan çocuk bahçe 
si şarbay tarafından Ataturk onuru -
na §ehir çocuklarına ar:magan edil -
di. 

Çocuklar sevinç içindedir. B n • 
dan sonra Kaya ıı çeşmesinin Bolu 

mezbahasının açılma törenleri de ya
pıldı Bolu şenlikler yapmaktadır. 
G ce a enn de katılmasiyle btiyük 

r f yı yapıldı. Halkevi hal· 
k p r sinema gosterdi. Parti ı 
lonunda ır suvare verildi. 

imparatorun beyanatı 
Kahire, 18 (A.A.) - Habeş İm· 

paratoru, Elchram gazetesinin bır ay
tarma dıyevde bulunarak Mısır hüku: 
meti Italyan stiel uçaklarının kendı 
havalarından geçmesine müsaade e • 
derse bunu dcn;tluga uygun olmıyan 
bir hareket sayacağını söylemi tir. 
lmparator, Italyanlann kendf müslü
man ve diger tebaası arasında nifak 
çıkarmaya muvaffak olamayacaklan
nı söylemiştir.İmparator demi1tir ki: 

- Mus olininin son diyevleri kim
seyi hayrete dü ürmcmi tir. Yalnız 
buıtin dunyaya karşı söylenmiş olan 
bu diyevler arsıulusal hukuk prensip· 
!erine aykırıdır. Anta1mamazlığın ba
rış yolu ile halledilmesini istemekle 
beraber Habeşistanın bütünliığünü ve 
ergeD iğini sonuna kadar korumaya 
karar verdik. imparator, Habeş dev • 
let adamları arasında anlaşmazlıklar 
olduğu haberini de yalanlamıştır. 

Orduları teftiş 
Londra, 18 (A.A.) - Taymis'in 

Adisababadaki aytarı, Habe impara
torunun yann, ordularını teftiş ede -
cegini ve belki de bir söylev verece
gini bildiriyor. 

lngiliz siUihları 
ve Habeşistan 

Londra, 18 (A.A.) - ltalyan ·Ha
beş anlaşmaz ıgı, lngiltere büyük el
çisi ile Mussolini arasında dün Roma
da yapılan yeni konu maların mcvzu
unu teşkil etmi tir. Bu konuşmalar, 
gizli olmuştur. Adisababadaki Ingiliz 
biıyük elçisinin, Habeşistana silah ih
racatına dair Habeş imparatoru ile bir 
konuşma yaptığı hakkındaki haber, 
Londrada bcrkitilmemiştir. Ingiliz hü 
kumeti silah ihracatı iızerine hiç bir 
ambargo koymamıştır. lhracat özgür· 
lüğü için hükumete veril en ve şimdi 
incelenmekte olan iki istidaya müsa· 
id cevap verilmesi muhtemel görül -
mcktedir. 

Uluslar sosyetesinde 
Cenevre, 18 (A.A.) - Ingiltere, 

Fransa ve Uluslar sosyetesi konseyi
nin öteki üyelerine konseyin 25 tem
muzla 4 agustos ara ında3apacağ1 9-
ul toplantıya katılmağa hazır olma -
larını telgrafla bi1ôirilmiştir. Bu top
lantıda Jtalyan - Habe§ anlaımazlığı 
goru§ulecektir. 

DoOu Afrikasmda vaziyet 
Roma, l 8 (A.A.) - Eritre, altı ay 

içinde cinemli mikdarda insan bann
dıracak bir hale gelmiştir. Mussolini 
yapılan işlerden dolayı doğu Afrika -
sındaki yuksck komiser General Emi
lio de Boro'yu tebrik etmiştir. 

Litvinof ve Mussolini 
Roma, 18 (A.A.) - Uluslar sosye

tesi konseyi başkanı LitvinoCun Muı
solini. ile görU mek için Italyaya git
mek uzere yolda olduğu hakkındaki 
haberi yalanlamaktadır. 

Amerikahlar ve 
Habeş ordusu 

Va ıngton, 18 (A.A.) - Saylavlar 
kurulu muhaceret komisyonu başkanı 
Ncvyork'un demokrat aaylavlarından 
Dickssei.n. ltalyan veya Habeı ordu
larına gı~ek üzere Amerikadan ayrı 
l~n Amenkan tabiiyetindeki kimıele
rın bu tabiiyetten çıkanlmau hakkın· 
da kanl!nig bir tedbir teklif etmiştir. 
Dek te.ın ... bir ltalyan • Habeş haıbı 
ıhtımalı gozönüne alınarak bütün A -
;erikada askerlik büroları açılmış ol-
~l.!un~ dogru bir kaynaktan oğrencıi 

gını &oylemiştir. 

Atina, 18 (Özel) - Bakanlar ku
rwnu dün Baıbakanın Kygısadakı 
evinde toplanmı ve Çaldaris Al -
manyaya gideceginden muhtelif i~ler 
hakkı~~ ~rarlar almıştır. Girit ge
nci va}ılığ~ne Girit aaylavlanndan 
Frankıyadıs tayin edilmiştir. 

Bu toplantıda Tarım Bakanı kral
cı Teodokis'in bulunmaması Baka -
mn, kabineden çekildiği hakkında 
bir yayıntıya ıebep olmutsa da Baş
bakan havadiıi yalanlamıştır 

Celal Bayarın Mos· 
kovada tetkikleri 

Arnerikanın durumu 

Yurt içinde bisiklet turları 

Nev-York. ıs A.A. - Norves:li uç 
rnan Torııelberg. yanında tclıizci Os
kanyan ile bırlıkte Floyid Benet u
çak meydanından havalanmıttır. Tor 
aclbcrg, Atlu denizi üzerinden ve 
Montreal Cirönland ve lzlanda'dan 
ıeçerek Norveç°e gidecektir. 

Denizli, 18 A.A. - Her yıl olduğu 
gibi bu yıl da IJalkevi bisikletçileri 
biıyük bır bisiklet turu hazırlamı,lar 
dır. Bisikletçiler ayın 20 ınci gunü 
Deniı:lidc:n yola çıkarak sırasiyle şu 
ıehirlcrc uğrıyacaklaroır. Dinar, Af
yon, Kutahya, Eakitehir, Sivrıhiu.r, 
Ankara, BeyıPazarı, lznik, lstanbul, 
Yalova, Bursa, Balıkesir. Ayvalık. Jz 
mir, Al ehir yolu ile Denizliye dO
neceldcrdir. Biaikletçiler ortalama 
gunde 100 kilometre yol alacaklar ve 
dinlenme yerlerınde tetvik koşuları 
yapacaklardır. 

Moskova, 18 A.A. - Türkiye cko 
nomı Bakanı Celal Bayar ile Nurul
lah Siımer ve Fazıl Turga, Trostroı 
direktörlugunti ziyaret etmı ler ve 
Nazilli pamuklu fabrikasının yapı 
projcsı hakkında bilge almışlardır. 
Türk Bakanı bundan sonra Turk ta· 
lebc yurdunu gezmiş, talebenin tah -
ııJlcri hakkında malumat almıştır. 
Celal Bayarla yanındaki ı:cvat, dun 
orak ve çckıç imalathanesıni gcımış 
lerdır. 

Yeni bir Fransız 
kruvazörü 

Saint-Nazaire, 18.A.A. _ Marae
yez adlı yeni Fransız kruvaı:örünun 
denıze indırilmcsı ılgisile verdiği bır 
aoylcvde, deniz Bakanı Pietn, bu 
kruvazorun avcı olarak kullanılacak 
6 hafıf kruvazorlük serinm ıkincı 
gemi i oldugunu soylemıştir. 

~ndra, IS (A.A.) - Birleşik A -
merıka hukumetlerinin miıdahale!inı 
ısteyen Habeşistana, Amerika tarafın
d~n cevap verildigi günden aonr ... Va 
şıngtonla Londra arasında, HabC§ me 
&elesı etrafında, diplomatik yolla ko -
mı ma. ar yapılmaktadır. Amerıka hti· 
kUmetı, kendisini bu anlaşmazlığa ka
rışmak mecburiyetinde görmemekle 
beraber, başlıca arzusunun lngiltere
nın araya girme teşebbu terine arka 
olmak merkezinde bulunduğu aanıl • 
maktadır. lyi haber alan çcvenlere ~ö 
re, .Amerıka'nın, Cenevre} e bir mti -
şahıt gônderme i mlimkundur. 

Köle t careti 
Londra, 18.(A.A.) - Lordlar ka

marası, Uluslar aosyctcainin raporu
nu .esas tutarak, Habeşistandaki köle 
tecımı meselesinı görüşmliJtUr. 'Oye
lerdcn Lord Bokstan, Lotd Sesi ve 
Kentcrbon başpapazı, Hab~iıtand!ı 
bu tccımın yasak edilmesi hususunda
kı yavaşlıgı haklı costcrmek istemis
lcr ve l labe imperatorunun bu hu -
sustaki gayretlerını ovmüşlerdir.Lord 
Bokston, Habeşistanda hala köle alı· 
nıp atılmasının. bu ülkeye aatatmak 
ıçın sebep olmıyaca.:ını aoylcmııtir, 

Telefon Sosyetesi ile 
müzakereler 

Ankara ıs (Hususı rnuhabırım 
bıldırıyor) - t tanbul t lefon so 
yetesı dt'leieaı le bayındırlık B 
k nh 1 asın a müı: kereler d v m 
tm kt dır Ci meler hcnuı: m ı 

b t bır 11fahva rırmı,Ş de ıldır. 

-------
Pietrı, devlet tersanelerı ıle ozel 

tezgcthların 14 yıl içınde, bırbırinc te· 
un 400,000 tonluk gcmı 
soylemıştır. 

Dünyadaki Eşlerinden Üstün 
Bir Ilıca Bulundu 

[Baş tarafı 1 incide) 

Bir köylü çamur zlrcasrnaa kendi kendisini tcaavi ediyor 

. . adaki emsalinden çok 38 den 45 c ve hatta SO dereceye ka· 
?.111?:'1§• Avrup 1~ olanlarına eş bu - dar yapılabilir.Çamurdan çıkınca he
ustun ve t~.nı.~ Ü tür men yanında bulunan su ile bir duş 
lu~~~~~ı:ro~~t~h~da~ çok eskiden • veya banyo alarak temizlcnilır • ., 
bJ:ri bilinen, fakat, taba.bet hale- Hangi hastalar için? 
mimize intikal etmiyen bu ıfa av - • 

gelen hastalar çadırlarda otu Profesör, bu banyolardan daha ~ı~ 
zasına k d' k dı'lerı'ni tedavi edi • yade kimlerin istifade cdeceklcnnı ruyor, en ı en 1 d · · 

idi orlardı. Avrupadaki örnek- de an atını ve evam etmı tır: . . 
r:r~n~en y daha kıymetli oldu- " - Bu çamur banyolarında~ ıstı· 

u anlaşılan bu Ilıcada da A· fade ~dccek hıı; talar, daha zı>'.ade 
ğ .. k d · · 1·n pek kısa bir za - müz.mın romatızmahlardır. Butun tatur evrımın . f 1 f 1 . ı· 1 · · d f • ı · · vereceg~ine müzmın ma sa a et erıne, ateş ı o· man ıçın e eyız erını • 1 ·ı · ı k k 
modern hamam, otel yapılacağına mayan m.afsa ı tıhap arma, ırı , 
. h yoktur Memleketimizin eşıiz çıkık gibı sebeplerle husule gelen 
~~Xa:i kaynaklarına yeni bir şifa ha. mafsal iltisaklarına ve adaltlt ~ayıflı~ 

· · ilave edecek olan bu ıhcanın Jarma. bap ağrılarına (Nevrıt, Ncv 
z~se:~i etleri hakkında dün kendisi- ralji g.ibi):.ad~I~ agrıla~ına (Lumba
~c örhşen bir muharririmizc profc· go, MıyalJı ~ıhı) tavsıye . olunacak 

.. g flı izahat vermiş ve demiş • en iyi tedavı vasıta~ıd.ır. Bı.lha~~a ro 
s?r, ~tra matizmalılarda kat'ı bır tesır goster-
tır iti: mcktcdir. Romatizmanın ilaçla teda-

NUzhet Şakir ne diyor? visine imkan butunamıyan vaJ:caların
da bu çamur banyoları ek enya tıb
bın imdadına yetişmektedir. Müzmin 
idrar yolu hastalıklarında ve kadın U• 
zuvlarının müzmin iltihaplarında. 
iJtihaplardan bakiye kalan iltisaklar· 
da ve agrılarda bu agrıları dindirıci 
ve iltihap bakiyelerini dağıtıcı fev
kalade tesirleri görülen bu çamur -
tarın erkeklerin de miızmin cihazı tc 
nasüli hastalıklarında ve had iltihap 
bakiyelerinde çok buylik rol oynadılr 
!arı tahakkuk etmiştir. 

••-Her sene olduğu gibi bu ısene de 
Ilıcalar üzerinde tetkikler yapmak 
üzere 5 temmuzda Anadoluda bir ge 
zi yapmak istedik. Tetkik seyahati -
mizc 27 doktor i tirak etti. Sırasile 
Yalova kaplıcalarını. Bursa sularını 
görerek heyeti ihtiyariyesinin batak 
lık olarak bildigi Ilıca köyü çamuru
nu tetkik ettik • 

Ihca köyü Balrkesir - Bandırma 
hattı üzerindedir. Köyiın yanında bir 
su vardır. Bu su, hafif klor sodyom 
Judur. 62 - 65 dcrecei hararettedir. 

Bir litresi 1,5 gram kadar mil
hi havidir. Bu suyun üzerinde ay
rıca Romalılar devrinden kalma bir 
hamam vardır, fa at h rap ır. Şim -
di yıkıntı ve çoküntü halindedir.Bu 
hamamın yanında vasi bır çamur ba
taklığı vardır ki, tababette buna 
Moor baad denilir. 

Bu bataklık yerden çıkan ayni 
cins eu ile olmaktadır. 100 • 200 met
re murabbaı kadar bir sahayı kapla
mı§tlf. O zerinde sazlık halinde ye
şiUik vardır. Bu sazların kokleri, ba 
taklık içindedır. 

Moor denilen çamur da bu neba. 
tın kökleri ile toprağın kantmasın -
dan meydana gelmektedir. Su, bizzat 
çamurun bulunduğu yerden çıkmak -
ta ve çamuru yaptıktan aonra bir ta
rafa akıp gitmektedir. 

Dünyadaki etlerinden Ustun 
Bu çamur timdiki halde Çekoılo -

vakyadaki Karlıbat, Marien baad 
Franıız baad gibi dunyaca meıhur o
lan çamur banyolarının çamurlan 
nevindendir. Bu şehirlerdeki çamur 
banyoları, tarlalar teşkil eden ve ma 
den ıuyile olmayıp alelade ıularla hu 
sule gelen çamurları kaplıcaya tagı
yıp üzerine banyo ıuyu ilave etmek 
le haı:ırlanır. Bu sebeple. bu tekil 
çamur banyoları bi,.raz ıun'idir ve a
ıııl tabii çamurun ifalı tesirlerinden 
mahrumdur. Ilıca köyünde ise ça -
mur. bizı:at menbaın üzerinde ve 
bizzat maden suyunun kendiıile mey 
dana gelmektedir. Bu çamurla bir ça 
mur banyoıu yapıldığı zaman evvelki 
lerden daha tabii ve farklı olduğu 
için insan uzviyeti üzerine yapacağı 
teıir de daha fazla ve daha kuvvetli 
olur. 

Çamur banyosu 
neye yarar? 

1'ababette kullanılan ba lıca iki 
turlu çamur vardır: 

Birincisi: Fango demlen lüleci ça 
munı eklinde kaypak, nebatsız, sırf 
madenden teıekkül etmi çamurdur 
ki bu bizim memleketimizde Adapa
zarı yamnda Kuzuluk köyünde var -
dır. Orada 50 - 60 derccci hararette
ki bir maden suyundan hasıl olmak • 
tadır. Bu nevi ıular, daha ziyade ltat 
yadaki kaplıcaların çamuru ayann -
dadır. 

İkincisi: Moor denilen ve Ilıp kö 
yti yanında bulunan çamurdlır ki, 
bunlar daha ziyade nebatla toprafm 
iyice kaynapnaaından husule gel -
melrtedir . 

Moor, daha zıyade bütün vUcudü 
sokarak yapılan banyolar için ku1Ja
nılır. Fango i11e daha çok mevı:ii te
davilerde tercih olunur. Ale1itmum 
tedavi, çamur içerııınde 20 dakika -
dan yarım aaate kadar dunnak s~ı • 
retile yapılır. Hastalığına gore bu • 
tuu vucut yahut yalnız hasta olan kı
sım çamura sokulur. Çamurun dere
ceı harareti hutanm vaziyetine gore 

Çamurla tedavide, tübcrkılot ve 
kanser gibi hastalıklarla bunlara meı 
but olan af etleri hariç tutmak esas • 

tır. 

Çamuru o civar halkJ şimdiye ka· 
dar kendi Üzerlerinde yapugı tecrübe 
Jerle anlamıı olacak ki, hiç bir dok • 
torun tavsiyesi olmadıgı halde. 
çadırlar kurarak orada gunlerce kal
makta ve hakikaten de istifade etmek 
tedirler. 

Çamur banyoıu da uıviyet uzerin 
deki teıirleri itibaril ayni kaplıca 
tedaviıi gibidir. Yalnız ondan farkı, 
çamur olduğu için, içine girildiği za
man vücut üzerine fazla bir tazyik 
icra eder. Gerek cilt sinirleri üzerin 
de ve gerebc bütün vücut uzerinde 
yapımı olduğu tazyik ve masaj tesi
rile sudan faydalı olarak farklıdır. 

Bu çamur içerisinde gozle göriılc 
bilen saz ve yoıunlardan tutunuz da 
mikroskopla görulecek dercced~ bak 
teri teklinde bir çok kuçük uzvıyet -
ler vardır. Bunlardan bir kısmı ta -
hamrnuz yaparlar, bazıları irca - Re
duction rolünu ifa ederler. Bu suret
le çamur içerisinde daimi bir hayat 
:faaliyeti vardır. Bu bayati faaliyet, 
bizim hariçte, alelade sularda ve ya
hut ta alelumum bildiğimiz tekilde· 
ki hayattan bamba kadır. Çfinkü bu
rada 65 - 70 - 75 derecede ya ıyan 
nebatlar ve uzviyctler mevcuttur. Vti 
cut, içeri&ine girdiği zaman bunla -
rın cilt vasıtasilc uzvjyet üzerinde 
yaptıkları fiziko şimik ve biyolojik 
tesirleri ve bunların yarattığı ivitre 
ve kolloydal ve elektrikli muhittir 
ki, asıl çamur banyolarının kendileri 
ne mahsus şifabah ve kati teıirlerı 
ni ifade eder. Çok derinden gelen ve 
tamamile canlı olan bu sularda rad
yo - aktivitcnin miıhim mikdarda bu 
lunması mulıakkaktır. Yukarda soy 
lediğim canlılığı radyo - aktivitede 
bir kat daha arttırarak çamurun kıy
metinin artma'imda imıl olur. 

Moor: denilen çamurda nebat aksa 
mı fazla olmadıgı ıçin hararetin ınti 
kali de azdır. Bu sebeple vücut, bu ça 
mur içine girdiğı zaman daima ıa - ' 
bit hararette kalır ve ıu banyoıunda 
tahammül edcmiycceğ. yukaek dere 
cci hararete burad .. dayanabilir. Bu 
da çamurun lehine bır kar ve fayda 
dır • 

Bütün Avrupa kaplıcalarında ça -
mur tedavisine pek faıla ehemmiyet 
verilmektedir. Hatti mcmleketimiı: -
den bile Romanya çamur banyoları 
na son seneler içinde gidenh:rin ado 
dl fazlala mı tır.,, 

Memleketimizde kaplıca tedavisi, 
Atatürkun kıymetlı i aretlerile can
lanmıstır ve bu, butün hızile devam 
etmektedir. Bu kuçuk köydekı kıy • 
metli ılıcaya da modern hamam ve o
tel binası yapılarak en çok i tH de 
nin temın olunacagını ummak ve • 
nl\dc olur. 



--s ==============================================T ~ N========================================= 
o • ......_ ••• _.. --

19-7-935 
aws- ınu ····-· ME L KETTE TAN 

·-· n •• 

..._ n n o - •s .,..,......_. NllHlt 

Akşehirde de Ayrı Ayrı 
Esnaf Cemiyetleri Kuruldu 
Akşehir, (Özel aytarırnız bildiriyor) - Şanınız esnafı Parti 

Başkanının daveti üzerine, ayn ayrı cemiyetler kurmağa karar 
vermişlerdir. Ayakkabıcılar, kahveciler., marangozlar, boyacılar, 
arabacılar ve berberler cemiyetleri derhal aaliyete geçmişlerdir. 
Berberler idare heyetine Hüseyin Hüsnü Günay, İsmail, Ahmet 
Ayna, Ahmet Bacak, Veliyüddin, Nuri seçilmişlerdir. 

Ayıntap Halinde Fiat Listeleri 
Ayıntap, (Özel a:}'tarımız bildiriyor) - 19 bin lira sarfile 

meydana getirilen hal, büyük bir ihtiyacı gidermiştir. Şarbay
lık, .sebze ve etin temiz satılmasına azami itina göstermiş, ayrı
ca fıyat levhaları da astınmstır. 

Halin yanında inşasına b~şlanan topdancılar kısmınm yapı
sı bitmek üzeredir. · • 

Kütahya Şehir Uzmanı istiyor 
. Kütahya, (Özel aytarırnız bildiriyor) - Bayındırlık işlerini 

~ır düzene koymak için şarbaylık bir şehircilik mütehassısı ça
gırmağa karar vermiş, ilbaylık bu kararı onaylamıştır. Su tesi
satı ve yeni yapılar mütehassısın tetkikatına göre ilerliyecektir. 

Konyada Bir Define Çıktı 
Konya, (Özel aytarımız bildiriyor) - Konyada Gazi Alim 

Şah mahallesinde oturan Mihal'ın evinde bir kavanoz içinde 
mühim bir define bulunduğu ihbar edilmiştir. Defineyi ihbar 
eden Artopulos ile hükumetçe tayin olunan Birinci Komiser 
Rifat, Maliye Memuru lhsan, Konya Müzesi Direktörü Yusuf 
eve gitmişler, yapılan aramada dolabın altından hakikaten 
ibir kav~ı:ıoz çrkarmışlardır. Kavanozda, 295 buçuk Osmanlı, 
3,5 ln~ılı.z, 7 Alman, 37,5 Fransız lirası, 11 ziynet altını, 
13 beşı bır yerde, 1 tane iki buçuk liralık, 3 Kiramis, ı V enize
los altını, 3 altın saat: 7 altın köstek ve birkaç yüzük, bir mik
tar da kron ve drahmı bulunmuştur. 
?~fine, tutulan zabıt varakasile beraber ilbaylığa teslim edil

mıştır. 

Bakanhğın Dediği yapllamıyor 
Giresun, (Özel aytarımız bildiriyor) - Yeni yılın fmdrk mah

sulü çok iyi ve ümitlidir. Biııkaç gün önce, Tarım Direktörlü
ğünden ilbaylığa bir bildirik gönderilmiştir. Fındık ürününün 
~u Y.ıl d~!dan değil, yer?en toplanmasını istiyen bu bildirik 
uzerıne, _uretmenler, tecırnel ve ekonomsal kurumlar ilbayın 
!başkanhgında toplanmışlardır. Kentin toprak, iklim ve işçi 
durumu göz önünde tutularak, bu isteğin tatbik kebiliyetınoen 
ıtzak olduğu sonuncuna varılmıştır. 

Tecim ve Endüstri Odasında üretmenlerin iştirak ettiği iki 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda yeni yılın f ındrk rekoltesi et
rafınd.a ~ö.rüş~~ler olmuş, ra~amlar tesbit edilerek ilgili makam. 
Jara bıldırılmışt1r. Rekolte mıktarmın açıö-a vurulması zararlı ol
duğu i~i~. g.~zli tutulmakadır. Edindiğim ~alfımala göre, bu yıl 
fındık urunu geçen yıllardan daha cok ve liereketli olacaktır . .. . 

Fabrikalarda fındık ayıklanıyor 
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YOSMA! 
Etem lzzet BENICE 

Şişli' deler. 
Şen apartmanın ikinci katın

aa oturuyorlar. 
Sokak kapısı çalınınca doktor 

hizmetçiden önce kendisi kapı
ya koştu ve kendisi kapryı açtı: 

- Neredesin Güney. Saat 
yirmi iki?. 

Genç kadın: 
- Kocacığım çok mu üzül

nün ?. 
Diye tatlı bir bakış ve tatlı 

bir söyleyişle kapıdan içeriye 
girdi, Fazıl'ın elini srktı. O ne 
kadar güzel, tatlı, şen, crvıl cı
vılsa, Fazıl da o kadar buruşuk, 
asrk suratlı idi. 

- Karıcığım, her vakit artık 
senin bu geç kalmalarının kav
gasını mı yapacağız?. 

Diye Güney'in elini gevşek 
gevşek sıktı, yürüdü. Genç ka
(lın sanki söylenenler kendisine 
~eğilmiş gibi hiç oralı bile ol. 

rnadan kocasının adımlarını iz
ledi ve sesini eze eze söylendi: 

- Gezmeden gelmiyorum ya. 
Terzideydim. Ne olur, biraz geç 
kalırsam. Sabahtan akşama ka
dar hep evde oturacak değilim. 

Fazıl yazı odasına girdi, ma
roken bir koltuğa kendisini bı
raktı. Sinirli sinirli, gücengin 
~öyleniyordu: 

- İyi, güzel, terzi, urba, fis
tan hepsine peki. Fakat, bir ka
dın bu saate kadar sokakta kal
maz. 

Genç kadın, gece ile bir 
ömek, keskin, katmerli göz
lerini doktorun bakışlarına dü
ğümijyerek mantosunu sırtın -
dan çıkardı, onun karşısındaki 
koltuğa oturdu, söyledi: 

- Kocacığım, benim için bu 
kadar üzüldüğüne içimden se
vinmiyorum da değil. U zülmek, 
beklemek, kıvranmak, sızı duy
mak sevgi belgeleridir. Ama, 
sen de birazcık bana hak ver. 
Daha doğrusu kadınlığa. 

Güney bu cümleyi söyler söy
lemez, sesine baY.,ıltıcı bir kı-

,.._... .... ....., .............. 
Gözönünde tutu
Dacak ü~ nokta 

Ankara ile Çankın arasında i§· 
li~n gezinti trenleri, büyük rağbet 
görüyor. Çankırı aytarımızın bil
dirdiğine göret rağbetin derecesi 
ümidin çok Üstündedir. Yalnız ge· 
rek Devlet Demiryolları idaresince, 
gerek Çankırı Şarbaylığınca göz; 
önünde tutulması gerekli bazı is· 
tekler vardır: 

1 - Geçen halta Ankarcldan 
gelen tren 4 saat gecikmiştir. Bu
nun sebebi, söylendiği gibi makine
nin eskiliği ve boz;ukluğu ise önüne 
geçilmelidir. 

2 - Ankara'dan µazar günü 
binden faz;la gezici gelmiftir. Fa
kat, daha bef yüz; kadar yolcunun 
bilet aldıkları halde yersizlik yü • 
z;ünden Ankara'da kaldıkları anla
§ılmaktadır. Demiryolları Direk
~örlüğü, rağbeti karıılamak için 
ıcap ederse ikinci bir tren kaldır
mak imkanını hazırlamalıdır. 

3 - Çankırı gazinolarına ve me· 
sire yerlerine yayılan gez;iciler ih
tikar yapıldığından §İkciyetçidi;ler. 
Hatta bu yüzden bazı hadiselere 
bile ra.stlanmıftır. Şarbaylık, esnafa 
"!1 gezicilerle temasta bulunan ga
zıno sahiplerine, kazancın hiç ol
"!aua insaf derecesini afmaması 
lazımgeldiğini ihtar etmelidir. ................ _ ..... 
Yağh direk bayrak 
birinciliğ~ 

_ .. DOÖAN 

Görele, (Tan) - Denizcilik bay
ramı münasebetile yapılan yarışlar -
da Yeşilaylı idman ocağından Do
ğan yağlı direk bayrak birinciliğini 
kazanmıştır. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABE:'.RLERI 
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* Ayıntap, (Tan) - Şarbaylık 
mezarlık yolunu açarak fidanlar dik
tirmiş, bozuk yol ve kaldırımları ta
mir ettirmiştir. Yapılmakta bulunan 
Şehitler Anıtına bin lira yardımda 
bulunmuştur. Şarbaylık, bir Ayın
taplı genç tarafından başlanan Ata· 
türk heykelinin fırka kurağı önüne 
dikilmesine karar vermiştir. 

* Akşehir, (Tan) - Gençler spor 
yurdu takımı bir maç yapmak üzere 
llgın'a gitmiştir. Gelecek hafta Ka-
dınhan Yıldırım spor gençleri buraya 
gelecekler, sinema binasında vere· 
cekleri temsilden sonra bir de maç 
yapılacaktır. 

vam verdi, yarı şaka bir söyle
nişle sözünü sürdürdü: 

- Kadınlar geveze olurlar. 
Bir de buna model düşkünlüğü
nü kat, düşün. İnsan bir saatte, 
iki saatte, üç saatte terziden çı
kabilir mi?. Belki kırk tane mo
delin içinden bir tuvalet seçtim. 
Sonra bütün kışlıkları gözden 
geçirdim. 

Doktor bütün bunları dinle -
miyor gibi bir başka tarafa ba
kıyor, somurtuyor, sinirden a
yağını sallayıp duruyordu. 

Genç kadın yerinden kalktı: 
- Kocacığım!. 

·Diye bütün göğsünü dışarıya 
döken bir ses ve jestle Fazıl'ın 
yanına gitti, onun kır düşmüş, 
ak, uzun saçlarım okşıya okşıya: 

- Bir daha geç kalmam Fa
zıl, haydi barışalım .• 

Dedi. Fazıl: 
- Ben dargın değilim ki, ba

rışalım .. 
Diyor, fakat genç kadının, 

güzel kadının, kıvrak, büyülü, 
tılsımlı kadının gözleri içine 
bakmadan tekrarlıyordu: 

- Bir kadın bu saate kadar 

HAK YERLERi 

iki doktor hakkın· 
da dava a~lldı 

Gerze jandarma Kumandam 
Yüzbaşı Hamdi Taşar, karısını yan
lış bir ameliyat yüzünden ölüm teh
likesi altında bıraktıkları iddiasile 
Amerikan Hastanesi V! adiye Müte
hassısı Galip ve Doktor Donikyan 
hakkında müddeiumumiliğe bir müra
caat yapmış ve hasta Adliye Tabibi 
Salih Haşim tarafından muayene edil. 
miştir. 

Yüzbaşı Hamdi Taşar dava ettiği 
doktorlardan 3,000 lira zarar v~ ziyan 
istemektedir. 

* Heybeliada önünde Füruzan va
purunun batmasile neticelenen deniz 
faciasının muhakemesine dün Ağır 
Cezada devam edildi. Müddeiumu
mi, evrakı tetkik etmek istedi
ğinden duruşma 8 Ağustosa bırakıldı. 

* Eski Adliye Müfettişlerinden 
Avukat Ali Şcvlret tarafından fazla 
telefon ücreti aldığı iddiasile Te'efon 
Şirketi aleyhine açılan davaya dün 
Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinde bakılmıştır. 

Telefon Şirketi Müdürüne yemin 
için tebligat yapılamadığından duruş
ma 8 Ağustosa kalmıştır. 

* Bir maaş cüzdanı çalmak suçile 
dün Hüseyin ve Fatma adlarında bir 
karı koca Birinci Sulh Ceza Mahke
mesinde sorguya çekildiler. Fatma, 
mahkemede şunları söyJedi: 

- üçler mahallesinde giderken, 
bir cüzdan bulup aldım. Meğerse ma
aş cüzdanı imiş. Içinde bir de adres 
vardı. Kapı kapı dolaşıp adresi bul
dum, kapıyı çaldım: bir kayıpları 
olup olmadığını sordum: 

- Var. dediler, bir maaş cüzdanı, 
bir pantalon, bir ceket!.. 

Ben de: 
- Maaş cüzdanından başkasını bil. 

miyorum. lşte cüzdanınız dedim. 
Dedim amma. ev sahipleri yakamı bı
rakmadılar. llle karako' a gideceğiz 

deyip tutturdular. İşte olmuşu bitmi
şi bu ... dedi. 

Suçlular mevkuftular. Hakim Re-
şit, kendilerinin serbest bırakılması
na karar verdi ve bir şahidin çağırıl
ması için duruşmayı başka güne bı
raktı. 

• Muhteviyatı komünistliği tahrik 
mahiyetinde görülen Yeni Gidiş is
minde bir mecmua çıkardığından do
layı bu mecmuanın Neşriyat Müdürü 
Kenan Şebabettin aleyhine bir dava 
açılmıştı. 

Dava, dün neticelenmiş, mahkeme, 
Kenan Şehabettin'in beraatine karar 
vermiştir. 

_ _.._--"'=--~.- O L i S 

Kırmızı kordeliya 
bağh 5 i biryerdeler 

Be§iktaşta, Köy içinde helvacı çı
rağı Şükrü, dün aşıklar yokuşunda 
bir kurdelaya bağlı iki altın beşi bir 
yerde bulmuş ve Beşiktaş merkezi -
ne götürüp teslim etmiştir. Beşi bir 
yerdelerin kendisine ait olduğunu id 
dia eden bir kadın çıkmış ve bu ka
dın-altınlarla beraber işin tahkiki 
için Beşiktaş sulh mahkemesine ve -
rıilıniştir. 

Bu dolandırıcı kim ? 
Haber aldığımıza göre ,son günler 

de İstanbulda kendisine emlak tah
rir komisyonu azası, maliye memuru, 
elektrik tahsildarı süsü vererek say 
lav, fabrikatör ve hatta polisi bile 
dolandıran bir adam peyda olmuştur. 

Muhtelif oyunlarla, kurnazlıklar -
la bir çok kimseleri aldatan bu ser
seri adam, polis tarafından şiddetle 
aranmaktadır. Her gün bir başka 
semtte yaprlan şikayetten anlasıldı -
ğına nazaran. bu adam, doland;rma -
sınr pek mahirane beceren ve izini 
çabucak kaybeden bir dolandırıcı -
dır. Polis, bu cıva gibi oynak dolan
dırcrnın izi üzerindedir. 

sokakta kalmaz .. 
Güney birden duruşunu, gö

rünüşünü değiştirdi. Ayakları -
nı yaramaz bir çocuk gibi yere 
vura vura: 

- Ama beni üzüyorsun .. 
Dedi, devam etti: 
- Ne olmuş sanki .. Terziye 

gitmişim, tuvalet beğenmişim. 
biraz geç kalmışım. Ne çıkar 
bundan? Ben yüz binlerin arası
na gitsem, gece yarısı gelsem, 
kahvede, gazinoda bile otursam 
yine bir şey olmam. Bana gü
venin ~ok mu? .. Şimdiye kadar 
bana, benim karakterime inan 
ve güvenç dı.ymadınsa bundan 
sonra hiç duyamazsın. İnsanın 
karısını merak etmesi, tasalan
ması için ondan şüphe etmesi 
gerektir. 

Ve birden sesini daha çok 
sertleştirerek sordu: 

- Sen benden şüphe mi edi
yorsun?. 

Bu soruş ve soruştaki sertlik 
Fazıl'ı birden sıkıntılı bir duru
ma düşürdü, hemen dikeldi, ya
vaştan alarak: 

- Bunu ela nereden çıkarı-

p . ~"~~o '1 Ü:-?~ r 
\ev·ı;,ı~"";: ~. 1 
v E'(le1J./1Aeief 
Evl~nme~ d.üşmanları ! ~.~nmış. Her k~rı~ı~dart ~ 
Bekarlar lızerınde en fena te- ıu ka~ı~ çekn;ış ımı§·, t 

sir yapan ve onları evlenmekten ne evlılıkte nasıl mes 11 

yıldıran bazı evlilerin bedbaht cağını sormuşlar· : A 
olmaları, bazı alimlerin de pro· Bana böyle bir sorg~·ı 
pagandalarıdır. Okuyucuları - biraz da alay etmek deg~ 
mı~d~n birisi hem kendi t~cr~- Bun~ talihli 7.vlilere so~ 
besını. hem Cenap Şehabettın'ın Bız de U skudarh okU ~ 
bir sözünü ileri sürerek evliliğe za evlenmekte talih~i et/~ 
karşı nefretini anlatıyor: örnek almasını tavsıye 

''iki defa evlendim, ikisinden e .J 
de elaman diyerek kaçtım. He- 20 inci asırda se~ 

R. Mı~( Zamanımızda spor, _, 
~ . ( \. r4· dans, sevgiye pek m~Y~ 
~~, .... ~ miyor. Aşkta hafif bır Jc 

J~y luk var. Bunu itiraf etıt1~ 
1 

Fakat Çengelköy, Hav~ 
le ikincisini ''Tan" ın evlenme den S. Salibin iddiası d~ 
sütununda ikide bir methi gö- Bakınız, bu genç bize rı 

Yor: rüldüğü gibi anla~arak, sevi~e- k 
rek kurulmuştu. Fakat bu öte- ···ikide bir sevişere 

mektcn bahsediyorsunıJZ. kinden daha yavan çıktı. Birse-
sevişmeden evlenen/et 112 ne içinde bütün sevgiler ne/re-

. lamazlarmış gibi... Bir ıl te çevrildi. Evlendığimiz za-
ecdadımız gözü kapalı man sevgilim de, ben de bütiin "" 
ve pek8.la mesut o/ur/arw dünyaya karşı alakamızı kes- 1 

mi§, ~alnrz kendimiz için ya'ia· nu geçelim; fokat zarn~tı:·,1 
d · sevişmeye vakit ve ırtı"J. 

mağa başlamıştık. Sonun a bı- .... 
var sanıyorsunuz? Bugıl''"..I ribirimizle de alakayı kestik. Ce- t?l 

nap Şehabettin merhumun çok me yerine sempati g · 
aklr bir sözü vardır. Hoşa gitmek .. . lşte bepsıl 
"Nikah hayatı içtimaiyeye dar ... Ben üçüncü defa e;~ 

rum. Tecrübem var: E"I··~ 
kar§ı bir vasiyetnameye benzer, )l1J 

te sevişmenin hiç bir 
evlenmek biraz ölmektir.'' Hem 

yoktur ve zamanrmızda a 
de kahrolup ölmek... ne bir antikadan başk8 

Bu mektup buna benzer bir- değildir. 
çok kahırlar, sitemler, acılarla S S 'Jl . alih 'in tecrübelerı 
devam ediyor. Anlaşılan Uskü- iki satır içinde istifade 
darlı okuyucumuz artık evlen- kolay bir iş değil. Fakat 
mekten çok yılmış. Yalmz bize altından anlıyoruz ki ikl C 

Cenab'ın sözünü yazarken biraz şinde inkisara uğramıştı!• 
da kendi tahliline göre mes'ut 

olamamasının sebeplerini anlat- ~·~ 
saydı çok iyı ederdi. Fakat o ~ _' • 
evlenmenin, bedbaht olmak için • ~ 

kafi bir sebep oldu~u kanaatin- bi ? .. Bupun sebebi sc'-' 
de de görünüyor. Onun fikrinde Yoksa Yfinlış adımlar~ 
olan alimler eksik değildir. smı izah etmediğim. içJ11 

meyiz. Zamanımızda se~ Prayer diyor ki: d 
Ias ettiğine gelince, 

Cennette niçin evlenmek yok- gibi aşk ta yirminci as 
tur, evlenmekte cennet olmadı- ran geçiriyor. Fakat bU 
ğı için... atlatacağına şüphe etrtJ{' 

Voon da şu fikirde bulunmuş- büyük Acem Şjl;r: z:un~ · 
tur: mm şu sii .. :.ıe ıman edı 

Evlenmek dilimizle bağladı- ,.!ld.na diyorlar ki mest 
ğımız bir düj!ümru; .. . •.:, sonra olanlar cehenneme gi~ drfı 
bu cıagumıi dişlerimizle kopar· dir. Bu yanlış bir iddıa,, t 
mağa çalışırız... lüm buna inanamaz. Ege 

Bunun gibi binlerce vecize lar ve mestler cehenne:, 
evlenmenin başılbaşına bir fela- cek olsalardı yarrn ce"ı,oş 
ket olduğunu, evlenmenin sev- vucumun içi gibi bom 
giye mezar olduğunu bildirir. dı... ~ 
Fakat hiçbirisi yeryüzündeki ~ 
milyonlar.ca evlinin bahtiyar ol- YE 
masına mani olamamıştır. Buna 
mukabil otuzunu, kırkım geçen Resimli Perşemb• 
kaç bekarın hayatından mem- Perşembe gazetesinin 1~~ 
nun olduğunu gördünüz? sı çıkmıştır. Bu sayıda 'fa t1 

En yolunda vecizeyi Şarlo lin bir iiri, Mahmut yes'r'cr. 
. h . manr, Tevfik Paşa'nın hat~\1 

söylemiş. Hanı şu meş ur sıne- şistanda Bir Türk ve Trab ,e 
ma alimi Şarlo. rikaları, Ormanda Bir u;

1
,. 

Bu zat birkaç kere evlenip bo- luk Arkadaşı yazıları var 

yorsun karıcığım. Aramızda bir 
kerecik bile olsun bu tarzda ko· 
nuşmayı istemem. Karı koca 
diline şüphenin lakırdısı bile 
düşmemelidir. Şüphenin girdi
ği yuvadan gönenç çrkar. Ben 
böyle bir şeyi aklımdan bile ge
çirmem. Sokakta geç kalmama
m istemem sana güvensizliğim
den değil sadece karımı evde 
bulmam isteğindendir. 

- Peki niçin öyle ise uzatı
yorsun?. 

- Uzatmıyorum. Fakat sinir
leniyorum. üzülüyorum. Seni 
evde bulamayınca bin çeşit şey 
aklımdan geçiyor. Acaba bir 
yerde hastalandı kaldı mı, bir 
arab"~·a, otomobile mi çarptı, 
şu mu oldu, bu mu oldu diye 
yüreğim burkuluyor. 

Güney yeniden gevşedi, yü
zünde gülücükler dağıldı, beyaz 
pembe teni kızardı-: 

- Üzülme kocacığım. Ben ne 
tramvay altında kalırım, ne oto
mobile çarparım. Hiçbir şey ol
mam. 

Dedi, sonra daha çok şenlen
di, kocasının boynuna sarıldı: 

" 
- Baksana beni~ ~it 

şeytan gibi. Bana hıÇ 
olmaz... ··ıd' 

Diye kocasını gu 
barı§tırmağa çalıştı: i.i1' 

- Haydi bir gülilC 
kayım .. Bir gülücük 1 fiı'' 

Ve ince, kadın elle 
parmaklarile Fazıl'ıJ\e 
karıştırdı, karıştırd~. v f 
ten Fazıl'ı güldürdıl· 

- Ama bir daha geÇ fi 
caksın. En çok en ço1' 
de eve geleceksin.. . bi' 

Derken, o da yenı 
zaferi kazanmış kahr 
dilinin ucu ile: 

- Peki kocacığıJ11.· 
yaparım.. ı<li 

Diyor ve sözüne egid 
- Haydi yemeie IJf 

0f1 ... 

Yine o yedi~~~~: 
Fazıl, yurttan eve. tçılıp 
Karşısına hizmetçı '· 

- Güney yok rrıU· 
- Yok bayım .. 
- Nerede?. [Ar"f.; 
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ESTETiK 

San'at ve ilim 
o u da ıdcalınde tophyan 

dostum Mahmut 

San'atı ılım en a ı gorenlerin aa-
Bun ara gore aan'at 
ltaya ııap olamadıkları 
a "havaıli e ' sapmış 

ko nden koparmak 
f yda ınran, agırbaşlı 
on mlı rolunden bah

U zun olur. Sadece 
tın ozlerıru anlatmağa 

• 
Arısto ya e ılmın mevzuu ancak 

genel <i an lerdır. Bu tanım (ta-
rıf) be.ittin de enle bugun de yaşıyor. 
]hm, pratık bır gaye için, gerçenin 
(realıt ) yaln genel ve degişmez 
karakterlerını alır ve bunları 101ıgin 
ve aklın tertı ıne sokar. 

Ilmın, ha at karşısındaki durumu 
tıpkı bır ı ema operatoriıniın bir 
ahne kar ı dakı durumu gibidir: 
Operator,ru u hareket olan bir sahne 
yı fılme almak ı tıyor. Hareketi ol
ou u gıbı hlme alamaz, buna durmı
yan akış ve degışi enge'dir. Sade
ce o aahnenın birçok klişelerini çe
ker. Bunların herbiri tek batın• 
can ı ve hareketsızdir; fakat bunlar. 
sınemad oldu u gibi biribiri ardın
ca çevrilır e eyırcıde hareket ve de
vam vehmını uyandınr. işte operato
run bu yaptı ı şeyı zeka, zihni ça
l masında her an yapmaktadır. Ze
kanın büyük teemmul usulu çoze 
(tahlıl) dır Ço e, zembereği hare
ket olan gerçeyı hareketsizlettirir. 
Bunun ı ın de zeka, o el (procedc)-
1 r kullanır tunde dütündugü şeyi 
mek nda matıkleştırır, dı ın dar ka
lıpları ıçınde onu dondurur. 

Us 1. e ya uzerinde yapmaga muh
taç oldu umuz aksıyona en degerli 
yoldur. E adan faydalanmak iç n 
onların de ı mez hassalarını bilmeldi-

tlenri Bergson 

gımı ıı ımd r. Hadıselerin ıtonmnç 
sonuçlarını (netıcelerını) uzaklaştır • 
mak ve bı yarıyanlarını da kul an
mak, o hadı eleri gudeyen (sevk ve 
ıdare eden) genel kanunları bilmekle 
ancak olur Bundan öturu, gerçenin 
mekan t acmbollerınin aranması ve 
bulunmam bırınc.ı derecede onemlidir. 

Fakat zeki ve ilim sinemacının yap
tı ı teyi yapıyor ve muvaffak da olu
yor Devam halınde olan gerçeden, 
hareketi k er çektı ı içındir kı, 

bı e ' kullan labıbr" nosyonlar veri
yor 

Gere 
(pu e) bı 
v ılım d 

Yedinci Yerli Mallar •• 
UR K 

EDEBiYAT PSIKOLOJi 

Karagöz ve Figaro Sherlock 
Holmes 
Üzerinde 

KARAGÖZ 

İçimizde, şüphesiz, payımıza düşen 
hayattan daha geniş bir yaşama ka
bıliyeti var. Kıyıdaki çakıllar gibi bi
zi bıribirimize vura vura bir teviye· 
!ettiren sosyetede butun ömrümiJz, 
"alt ben" e aralık bir kapı aramakla 
geçer. Oyun ve macera, bu hayat 
fazlasının :ı:aman, zaman içinden akıp 
gittigi bir oluktur. Ergin hayatımı

zın huzur ve sükunu içinde bu taş
malarla bu çabuk ve kolay tatmin
ler, görünmez bir "med ve cezir" 

"Turkuyu ne zaman iıterıenız dac
da, karaıoıü ne zaman ısterıenız 

halkta bulursunuz .. 
Falıh Rıfkı 

Uzun senelerden sonra Karagözü 
t:!'eçen akşam, Beyazıd'ın bir kahvesin 
de ıôrdüm. Zavallı Karagô~ 1 Kıııl
mıı sesi ve bozulmuı turkçesıle artık 
ocuklann uykusunu bile kaçıramaz 

~lmut. Hayal perdesini bırakıp kah
vesinın derdine dl14en burjuvayı gul
durebilmek içın golıeler şahının agız 
dolusu küfür soylemesi yahut yorgun 
bacaklarını kırılasıya sallaması lazım 
geliyordu. Hem Karagöz mesleğini 
de degiıtırmit galiba .. Artık Haciva
dı rahat bırakmış, aşık' arı kavuştur
makla uğraşıyor. Oynadıgı piyesin 
(evet, piyesin 1) adı Leyla ile Mec -
nundu. 

• Le~li ıle ~ccnun·un sahneye ko-
nulabılecegını duşunmüştum: Fakat 
Karagoztin bu piyese uşak rolile gi
rebilecegıni en garip ruyalarımda bi
le gormemiştım, göremezdim. 

Yukarı edebiyatın en acıklı mace
rasına halk komedyasının en azılı 
maskarasını karııtırmak her babayi
gitin harcı degildir. Böyle bir cür'etı 
ancak bir Shakespeare, bir Ccrvantes, 
bir Moliere yahut ta beş kuruşluk ti
yatronun adsız muhayyi esi gösterebi
lir. En asil gözyaşlarının en kaba 
kahkahalarla yuğruldugunu "farce" 
ile trajedınin kaynaştıgı Don Juan, 
Faust, Don Quichotte, Palyaço gibi 
geni~ terkiplerde, ''insanı komedya"
larda seyreliersiniz. 

Kara• oziS Leyli ile Mecnun un aık
larma karqtıran adam, Fuzuli'nin 
pheaerinı, bir afacı budar gibi buda
mış; yapraldannı ve çıçeklerini yol
muı .. Mecnun'u hakiki bir mecnuna, 
Leyli'yı Fatih'li bir ıenç kıza, Ley
a'nın babasını apartmanları haczedil
mek uzere olan bir burjuvaya, Ibnı 
Selam'ı da tayyare piyangosunu ka-
7.anmış bir tulumbacıya çevirmiş. 
Adaptasyon dediı;ın böyle olur 1 
"Aman, atmosfer bozulur" diye şah
eserlere dokunamryanlarm .kulakları 
çınlasın. 

Karagöz piyese kendi evine girer 
cibi ıelimsız aabahıız giriyor. Agla
mafa filin pek niyeti yok. Fakat 
Mecnun'u Leyli'aına getirmek için 
gün.lerc.e dağdan dağa dolaımaktan 
çekinmıyor. Sözde Lcyla'nın evınde 
upklık yapan Karagoz efendııine soz 
IO:Y' etmiyor: ''Behey budala!. Tokat 
duşkunil!. Utanmaz herifi Kızını bir
kaç pula satan alçak!" Lcyla'nın ba
basını ıuslu koltuğundan sıçratan bu 
sözler bana Fransız dev;;.:mini temsıl 
eden meıhur bir uşagı, Figaro'yu ha
tırlattı. "Seville Berberi" nde aşıkla
rı kavutturan Figaro da efendılerinin 
karşısında ayni cur'et e konu uyordu 
O da halkın tokad nı, ''do maktan 
baıka hiçbir zahmete katlanmam 
olan" asillere böyle savurmuştu. 

devrın ve her yerin insanını yaşatmı
yor mu? 

ltiru edenler böyle dıyorlar. 
Fakat bu ıtıraır arın hıçbın temelli 

değıldır. On üçüncü asrın gotık hey
kellerı, o heykellerı yaratanların dun
yayı ıorilt ve duyuılarını anlatan bı
rer ozel varlıktır. Phedre'ın damarla
rını yakan ateıle, paıkolo11 tretelerin
de raatladıgımız kuru ihtıraa tasvın-

nin ne ılgılığı var! Bırınde "ben" ya
nıyor, dığerınde ''bız" yatıyor. 

On dokuzuncu asırda büyük ro • 
mancılann yaratmıt olduktan tipler 
evrensele burünmekle beraber yıne 
derm surette phal kalmıılardır. Fert
lerı tıplqtiren Balzac, tiplen de fer
dilqtinDlttır. 

Berpon dıyor ki: 
"ObJelerin umumilıii ıle onlar hak

kında verdıtimu hülriimı erın umumı· 
lığını• bınbınne brıttırmamalı, ''bir 
hısaın umumıyetle hakıld olarak ta-
nınmasından bu bıaaın umumi olması 
netıcesı çıkmu.'' 

Bır Hamlet son de 
1 kt r F t he 
lanmı h rk 

e ozel bir var
fından onay. 
canlı aanıl

mda Hamlet 
uıır B 

&d.cn teaiı'de<llir 

y 

· halinde biribirini takib eder. Bize ço
cukça, ve manasız görünen bunları 
bir kabahatmiş gibi Jtanarak her-

FlGARO 
Zaten Fransız edebiyatında 'hcuıı:ı 

temsr eden cur'etli ve becerikli uşak 
yalnız Beaunmarchais'nin Figaro'su 
degildir. Rabelais'nin Panurge'u, 
İtalyan tiyatrosundan gelme Crispir 
ve Trive1in. Moliere'in komedilerine 
giren Mascarille aşağı yukarı ayni 
tipti. Şatoların iç yüzünü bilen ve git
tikte acılaşan akalarilc "parterrc" i 
katıla katıla güldürten bu uşaklar bü 
yük Franau: devrimini hazır amakta 
Voltaire •e Rouneau kadar it ıör
mlitlerdir. ''SeYille Berberi,. nde 
Kont Almaviva 'nın atlana yardım et
mekle ıktifa eden Figaro. ikinci pi
yeste (Figaro'nun Evlenmeai) artık 
kendinı düşunmege batlamıı ve kon
tun rakibi olmuıtu. Yalnız balkın de· 
gil, bizzat Beaumarchais'nin ruhunu 
taşıyan ve Camille Desmoulins'e cür
etini aşılayan Figaro bütün ~~kh~: 
na rağmen Tiers Etat'ntn mumessıh 
sayılıyordu.Tıpkı Figaro'su g~bi ~on.u 
~an Beaumarchais: "Kra" pıyesımın 
(Le Mariage de Figaro) o~sını 
istemiyor, o halde oynanacak!:' ~e
miş ve piyesi oynattıgı zaman ızdı • 
hamdan uç kiti olmuıtu. Fakat Kara
göz lazlarını satan babalara bar bar 
bağırırken Beyazıt bahçesi mıpl mı
tıl uyuyordu. 

Batka batka isimlerle dalına Y8P: 
yacak olan Karagöz ve Figaro aynı 
hamurdan yapılmıılardır. Şu farklar· 
la ki: 

Karagôz tesadüfen u,aktır: 
Karagoz kendı haklan ıçin bagır• 

maz: 
~ar~göz §8rk muhayyilesinin 

hutun ıbdalan gıbi mücerrettir. Bel
ki bir gün ona da bir dibi et ve ke

verecektir. 

Sabahattin EYIBOOLU 

sebepte ıtegıldir. Demek olu: 
Y?r kı ilim ''genel" i, aan'at "ozel" ı 
bıze tanıtıy r. 

Yıne Bergson diyor: 

''İster resim, ister heykeltratlık. is
ter şur veya musıki olsun, sanatın 
mevzuu, ameli olarak faydalı olan 
sembolleri, itibarı ve içtımaı her ıeyi 
bır tarafa bırakarak, bizi ıerçe ile kar
tı kartıya koymaktır ... 

l ım bunu yapamaz, yapmak ta is
temez. 

Gok kupfını ilim baJudlll1dan 
ızab ettifi içın Newton'a linet oku
yan İngiliz §8ıri Jhon Keata'e vallin
de hayretle bakılmqtı. Buıün hay
ranlıkla bakıyoruz. 

Burada, ilme b!J1 aoylüyorum sa
nılmasın! 

llım ne yapıyorsa bayat için yapı· 
yor. San'at ta öyle. Fakat ıekiya 
•)'tayan (hıtap eden) ilun. hiaae ve 
aezıte aytayan aan'ati alt edene 
~eya tersi oluna, 1'afa ile kalp birıbi
rınden ayrılmıt dur. 

İlım ve aan'at, zeki ve his ... biri 
öbürünun panzehridir. ilimsiz sosyete 
hareketsız, aan'ataiz sosyete ahenk -
sizdir. Tek taraflı bır ıelitim bayatın 
zararınadır. 

D 
0

ma denklık. 

S uut Kem•I YETKiN 

kesten gizleriz. İşte polis hafiye~i 
romanlarına dadanma, bu cinsten bır 
''ayıp" tır. 

Ağırbatlı bir adamın kitap istifle
rinde bir Conan Doyle'e, bir Edııar 
Wallace'a, bir Georıea Simenon'a 
rastlamak ne kadar tahaf gelir. Biz, 
onlara bir yaı aının çizmitizdir. Sher
loc:k Holmea, 9 - 13 yaşımızın sevgi
lisidir. Okuduğun romanın adını söy
le, sana kaç yaşında oldugunu ıoyli
yeyim. Romanlar, zihin ya,ının kilo
metre tatlandır. Masal, ilk çocuklu
gumuzun romanıdır. Alfabeden son
ra, elimize aldığımız ilk kitap, ''Til· 
ki Karcletin Avrupa Seyahati" degil 
midir? Jandarm,a kılıgına girmiş kö
peklerin. bir çiftlik aguı kadar bön 
ve magrur horozun, kaba ve hoyrat 
kurdun ve nihayet hayvanların §llhı 
aslana bile düzenbazlıklar yapan kur
naz ve atılgan tilkinin yarattığı bu 
alem, bizim ergin bayatın dıtında 
kurdugumw: imkanlar dünyasının ta 
kendisidir. Çiftlik kanunlarını hiçe 

Edgıt Poe 

uyan tilki kardeıle, çocukluğun sos
yaldııı "liiçtimai'', fantezist ruhu ara
.aında um bir uyarlık vardır. Daha 
sonraları "iki Sene Mektep Tatili" ve 
"Araba ile Dem Alma", insiyaki ile 
sosyal, fantezi ile gerçek, sınırsız im
kanlar dünyası ile alçülü loJik dün
yası arasında bir seçittır. Nihayet sos
yal kalıplara giren fantezist benhgi
mize Sberloc:k Holmea'le gizli bir ar
ka kapı bulmut oluruz. 

Sberlock Hobnea, yalnız bu değil
dir. Polis hafiyesi romanı, 19 uncu 
asrın bu buyük icadı, aibin oyunları
nın en mukemmelidir. Edıar Poe, 
''Morg Sokagında Çifte Cinayet" adlı 
hikiyesinin batında apğı yukarı ıu
nu der: 

"Tıpkı guçlu ve kuvvetli bir ada
mın, •dalelerıni harekete getiren id
manlardan baz duyması gıbi, baılıca 
iti kör duğümleri çozmek olan zihın 
de muammalardan, bilmecelerden 
.zevk alır." Ccwclium'da mefbur dugü
mu kılıcile kesip atan Buyük hken
der, 20 inci asrın Amerıkahsı kadar 
pratiktı. Fakat onu dilğUmliyen ka
h~n. insanlığın kartısına her zaman 
bır muarnnanın dıkileceğıni ve zihnın 
bu düitiznleri çözmekt n batka bır lfİ 
olmadığını anlatmak ıstemıyor muy
du acaba> 

Bence polis hafıyesı romanı oku -
manuı veya bundan zevk almamıı ço
cuk, tıpla bUmeceden hotlanmıyan 
ÇOC:ulı: gıbi ıeridır ve 9 - 13 yaşının 
elinden Conan Doyle'i koparıp alan 
baba ve mürebbi, çocuk psikolojisi ve 
terbiye mefhumlarının dışında kalmıt 
iki zavallı despottur. Nitekim, Sher
loclc Holmes'i masal soylıyen bir da
dı gibi çocukluğa bağlıyan erginde. 
artık satrançta kuanamıyan bir ada· 
mın öfkeaını ıormekteyiz. 

Sabri ANDER 

Sergisi Dün Açlldı 
Bu sergi geçen yıllara göre daha 
iyi muvaffak o 1 muş sayılabilir 

.. 
Yedinci sergide Türk Endüstirisi paviyonu 

Yedinci yerli mallar sergisi, dün 
saat ı 7 de, Galatasaray lisesinde bu 
yük torenle açılmııtır. Törende kall 
mutay asbaşkanı Nuri Conker, -
bay Muhiddin Ostundağ. ıaylavlar 
ve diger bir çok davetlıler bulunmuş 
]ardır. 

Önce, ulusal endüstri birliği l>aş -
kanı Vasıf hazırlanan kursuye çık -
mış birlik namına bir söylev ve"?iş
tir. Vasıf sôylevinde bizde endus -
trinin geçırdıgi ilerleyiş safhalarını 
anlatmış. on yıl içinde kazanılan hı
zın binlerce fabrıka dogurduğunu 
söylemiştir. Vasıf, soylevinin sonun
da: 

" - Azimkir bır çalışma sayesin
de. bugun, Turk yurdu yalnız ipti -
daı maddeler yetiştiren bir zıraat 
memleketi olmaktan çıkmış, endüstri 
sahasında da buyuk adımlarla ilerle
mege 'başlamıştır ... demiştır. 

Yedinci sergının, şimdiye kadar ya 
pılanların en mukemmel olduguna 
ışaret eden Vasıf, kamutay asbaşkanı 
Nuri Conkerden sergiyi açmasını ri
ca etmiştir. Bunun uzerine, kuraiıye 
çıkan Nuri Conker, açış söylevini 
vermiştır: 

Nuri Conkerin söylevi 
" - Bugün, dunyada, ulusların en 

sağlam hayat temelleri, hıç ;ıilphe 
yok ki, ekonomidir; ekonomide ba -

rı ıdır. Ulu umuz bu sahada a ır -
ardanben geri bırakılfüğı endustri 
ve tecım alanlarında da yer ve yetke 
sahibi olmıya batlamıttır. Bunun 
canlı omegı, ışte bugün açılan ulusal 
endü.tri aergıaıdır. 

Bu aergıyı açarken ulusumuzun 
bu yönde bıç dunnadan ılerlemeaını 
ve kultür tarıbınde kendıne yar .. ılı: 
dereceye yükselmesini ve ayni za -
manda da Türk endilstrıyellerine 
itlerinde baprığlar dılerim ... ,, diye 
eôylevine batlayan Nurı Conker bun 
dan sonra bugünku finansal şartların 
ağırlığına da iıaret etmı.t. sözlerine 
ıoyle devam etmiıtır : 

" - Turlı: endüstrisinı Tilrkun la
yık olduiu dereceye çıkannanm ta
rihsel ıerefli Türk ındustriyellerinın 
olacaktır. Bu şeref gogualenen zor -
luklarla elbette hır duzeyde bulunur. 

Bugun bu tergıde hukumet giri -
şitluı ıle meydana gelmış olan en -
dilstrı eııerlen de gorulecektır. Yurt
datın ozel girıtıtlerı ıle ba arılamıya 
cak olan endustrı i lerını ılerletmek 
te hilkumetımız. u usun cıddıg tetek
kurunu k anacak başarıklar elde et 
miştır ve etmektedır. Türk endilatri 
yellerımn ve Türk hükumetinın bu
ıunku batarıklarını kutlularız. 

Buyük onder Ataturke ve tnoniı -
ne tazimler .. ,, 

Kurdellyı keserken 
Nuri Conkerin soylevuv.len sonra 

sergının methalıne ılerlenmıştir. Ka
mutay asba kanı, kurdelayı kesme
sını kadın saylavlarımızdan Fakire
den rica etmış, Fakire, gerılı kurdela 
yı makasla keserek yedıncı yerlı mal 
lar sergısını açmııtır. 

Bundan sonra aergı gezılmege baş 
lanmı , sıra ıle butun pavyonlar do
la ılmı tır. Enduıtrı bırlıgi genel 
sekreterı Nazmı Nurı, her pavyonda 
d.avetlılere ayrı ayrı ızahat vermış -
tır. İpeklılerımızın bulundugu bır 
pavyon gezılırken, Nurı Cdnker, pav 
yon ıahıbı ıle goruşmu , yerli çeşit 
ler ve bunların ımal ıeklı etrafında 
malumat almııtır. Pavyon aahıbl, bu 
tun ıpeklılerın memleketimızde ya -
pıldıgını, yalnız bır kısım boyaların 
henu.z dışardan getırtıldığını soyle
mıştır. Davetlıler, Türk enduatriaı • 
nın inkı afını goatennek üaere en -
dustrı bırlıgı tarafından haaırlanatı 
salonda bır haylı kalmıılardır. 

Kızılay hanımlar sanat evı pavyo
nundakı zanf ıfler, alaka uyandır -
mıştır. 

Sergı gezıldıkten sonra davetlile
re bır bufede lımonata ve puta ılı:ram 
edılmııtir. 

inhisarlar ldaraalnln 10· 
uncu ylldönU mu paviyonu 
lnbıaarlar ıdareaının 10 uncu yıl

döuilmü ilıısile ha ırlınan sergı de 
dün saat 15 de törenle açılmı tır. f n
bıaarlar ıdar ıı, asılma torenınden 

ônce gazeteciler için ozel bir toplan
tı hazırlamıştır. Bu toplantıda dev
let elinde ışletılen tutUn, içki, tuz ve 
barut ınhisaılarının 10 yıla kadar ge 
ICfl faaliyetleri ve iş randımanları u
zerinde kendılerıne izahat verılmış, 
sergi gezdirılmıttir. 

Sergıdeki grafiklere ve tablolara 
göre, Tutun ınhısarı idaresi 10 yıl 
devlet hazınesıne 210 mılyon lıra ver 
mıştir. Tutun eken koylunun 10 yıl
da aldığı para da 244 milyon lırayı 
bulmaktadır. 

tçkı inhisarının 1927 - 1934 senele· 
ri içınde hükumete verdı i para 40 
milyon liradır. Devlet eline geçtik -
ten sonra tuz ı ıne verılen oncm, 
10 yıldaki tuz satışlarının degerıni 
84 kusur mılyon liraya çıkarmıştır. 1-
dare,hlikumete geçehdenberı,av mu
himmatı fıatlarında % 25-30 ten ı
lat yaptıgı gibı daha birçok onemli 
işler de başarmıştır. 

Bu açılma torenıne çagrılmış olan
lar, bufede ızaz edılmışlerdır. 

Yerli Mallar ser· 
gisi halka açıld ı 

Yedincı yerli mallar ergısi, dun 
akşam saat 18 den itıbarcn ~alka açıl 
mış ve ilk partıde büyuk bır kalaba
lık tarafından gezilmittır. Sergi a· 
gustosun beşinci giınü akşamına ka
dar açık kalacaktır. 

Bu scnekı ergi ımdiyr kadar h:ı
zırlananlardan daha çok uslundur. 
Boı hıçblr pavıyon kalmaması, ~nun 
en açık bır orneğıdir. EndU.tn bır
liği. sergıde fazla tehacümiln CSnune 
ıeçmek ıçin gereken tedbırlerı al -
mıttır. Ayrıca, sergı bahçesıne bır ıt 
faiye arozozü konulmu , zabıta ınzı
bati tedbırler almııtır. 

Romanyada 
Bir rüşvet 

[Batı 1 ıncide) 
Hukumet nihayet ıkı Romenı bul • 

muı. yakalamıt ve 25 mılyonun ancak 
3 mılyonunu tekrar ele geçırebılmış 
tır. Paranın dığer kısmının nerede 
oldugu anlaşılamamıttır. lkı Ro -
men ıfadel ınde bunu bazı memur -
lara dı&ıttıklarmı söyledıklerınd n 
bu cıh tten de tahkıkat derınle tırıl 
mektedir. 

Dolandırıcılardan bırının büyuk 
bır kipne satın alarak karısının mı.
mına tapulattırdığı meydana çıkmı -
tır. Fakat yınnı be mılyo un mil -
hım bır kısmıpın hesabını veıemıyen 
dolandırıcıların halinden, buyuk me 
murıyetler ı gal eden bazı kımsele -
rın de bu ı te alakadar oldukları n
nı uyanını ~ır. Ayrıca şayanı d kkat 
olan bır vaka da şudur: Banıc Naııı -
yonalın antetlı kigıdı ıle Belçıkalıla 
rın ellerıne verılen m ktup da orta
dan yok edılmıştır. 

Şımdılık tahkıkat netıcel nm mış 
ve vazıyet aydınlanamamıttır Adlı -
ye bu ı ın bir an ~vvel mey ana cık
ması, ve alakadarların ce alandırıl • 
maaı ıçın u ratınaktadır. 

Kongre toplanıyor 
T. l. C. 1. latanbul Bolgesı Ba • 

kanlıf ından: 
T. . C. t İstanbul Bolge51 kongre 

sı 21-7-1935 pazar günu saat 10 da 
Böl&e merkezi olan Beyoglu'n~ 
Halk vı bina ında toplınacaktu 
Bölgemıı:e ba lı kluplerın o pn 

o saatte sal hıyetnamelerıle beraber 
ü er murahhas gondemıel rı teblıi 
olunur. 

Pazar maçları 
T. ı C l. İstanbul Bölgesi Futbol 

Heyetınden: 

21-6-1935 pazar gunü yapılacak 
ıld fınal maçı Be ıktaı Ş ref ala • 
nında 

Be ıkta - Beyko saat 17,30 ha • 
kem Suphı yan hakemlerı Samım Ta 
lu ve Talat Özıtık . 

Bu maç bır buçuk saıtlık ikı devre 
nıhayetınde bitmıyecek olursa on be 
er dakıkalık ıkı devr daha uz tıla
caktır. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
AL T.ININ IFLASI 

Arsıulusal Para : Enerji 
2 Asır Evvel Batan Bir Rus 

Gemisindeki 1 Milyar Altın 
( Roya1 Dutsh Petroleum conıpa

:ny genel direktörü Sir Ilenry Doler 
ding'in makalesi) 

Atının diktatörlüğü bozulmuştur. 
Bugün adım adım, para esası mesele
sinin inkişafında kat'i ve nihai saf
haya doğru ilerliyoruz. Ekonominin 
can damarını, manasız bir altın siya
sası ile faaliyetten alıkoymak yerine, 
nihayet hakiki bir para sistemi po
litikası takip edilmeğe başlandı. Bir 
çok senelerdenberi yapıldığı gibi, 
para sistemine esas olarak alman kıy
metli madenler, kanşık bir takım hi· 
lelere ve el çabukluklarına alet ol
mamalıdır. Bu gibi hatalı tecrübele
rin neticesi, ne olduğunu biz hepi· 
miz gördük. İstihsal ve tecimi inki
şaf ettirecek yerde, mevcut altınlar 
toplanmış ve böylelikle tedavi.ilde a
zaltılarak, kıymeti, teknik bakımdan 
tcmamilc yok olduğu halde bilakis 
otomatik bir surette yükseltilmiştir. 

Bir memleketin serveti toplanan 
altın çubukları ile degil, aktif bir ça
lışma ile yapılan istihsalle tezahür 
eder. Kötü bir ürün. sürüleri harap 
eden salgın bir hayvan hastalığı, boş 
duran fabrikalar ve karaya çekilen 
vapurlar bir memleketi o derece fa. 
Jcir düşürebilir ki, bütün bankalar 
t.rezorlanndaki altın çubuklarını ço· 
ğaltmak için yarışa girişseler, yine 
hu ziyanı kapatmaya imkan olmaz. 
Bir müddet evvel Reisicumur Rooz· 
velt'i ziyaret ederek kendisile dünya 
piyasası hakkında görüştüm. İkimi
zin de tizerinde birlcstiğimiz bir nok
taya göre, üç faktör - birle tiği tak
dirde, bir ulusun mutlak hakimiye
tini ve hakiki servetini temsil eder
ler. 

İlk faktör - her ihangi şekilde o
lursa olsun "iş.. tir, Kömür, petrol 
veya su kuvveti, bir işçinin elleri ve
ya su kuvveti, bir işçinin elleri veya 
lıir makinenin çarkları kadar iş gö
rürler. Fakat bu ürünler ancak ikin
ci bir faktörün tesiri ile istihHike el
verişli olurlar. İyi organize edilmiş 
bir tecim bunları canlapdırabilir ve 
ekonominin değişmeyen esasi kanu
mı olan arz ve talep de bunların kıy
metini tayin eder. 

Fakat tecim de ancak üçüncü bir 
faktörün, yani kredinin, yardımile 
zahmetsizce yUrüye9ilir. lşte bu üç 
basit cisim birleşmelidir ki bunların 
terkibinden basil olan refah elde e
dilebilsin. Bu üç malQm kuvvetin bir
leşmesi, ekonomi hayatında rastge· 
Jınen serv~ ve ınasıann amn101r. 
:Bunların biribirile: imtizacı üzerinde 
sun'i surette müessir olacak her 
müdahale, bunların kapasitesini pa
ralize eder ve normal biı;. surette in
kişafına mani olur. 

Bugünkü altın noksanr, hiçbir su
rette genel inkişafın neticesi değil
dir. İki veya üç devlet acunun altın 

- Utanmıyor musun ayakta dura
mıyacsk kadar sarhoşsun! 

- Ben ayakta durmak istemiyo • 
rum ki ... Ben yatmak istiyorum. 

No. 11 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

Framond kollarının geniş hareket
lerile herbirimize yerlerimizi göster
di: 

- Mııryse sen buraya.. De Solli
crs sen de &ağ tarafa .. Lauffen sol 
tarafa .. Biz de azizim, ikimiş şöyle 
yanyana otururuz. 

Masaya otururken, Maryse'in önU
ne konulmuş çok güzel bir gül de
meti gördüm. Hemen anladım. 

Maryse demeti aldı, geniş geniş 
kokladı, acaba kimden gibi hepimize 
göz gezdirdi. Lauffen kendisinden 
olduğunu hissettirmek, için olacak, 
mütevazi bir tavır aldı ve hafifçe 
kızardı. 

Mary11e gül demetinin kimden gel 
diğini anlayınca, o tarafa doğru tat • 
h bir tebessüm gönderdi ve teşek • 
kür etti. O sırada kendimi öyle bed 
baht hissettim ki, Lauffen'i tokatla
mamak i~in kendimi nasıl tuttuğu • 
ma hala şaşıyorum. 

Bu adam Marysc'e çiçek vermek ce 
saretini kendinde göriıyordu. Buna 
mukabil teşekküre de konmustu. 

O dakika anladım ki, Lauffen ar • 
tık işi bir neticeye vardırmak kara • 
rını vermişti. Neredeyse kızı babasın 

mevcudunu toplamışlar ve böylelikle 
altını tedavülden çekmi.'llerdir. Bu
nun neticesi altının gayri tabii bir 
surette kıymetlenmesi olmuştur. 

'Ayni zamanda bir çok memleketler 
- mesela İngiltere - meskükatın i
çinde bulunan gümüşü yüzde elli 
nispetinde azaltarak fazla gelen gü· 
müşü piyasaya çıkardılar. Gümüşü 
her ne pahasına olursa satmak lazım 
geldiği için, bu manevre ile kıyme· 
ti, normal surette arz ve taleple tes
pit edilen haddin aşağısına düşmiış 
oldu. Gümiı ün kıymetinin azalması, 
yalnız glimü esasını tanıyan şark pi
yasalarını, garplı mUstahsıllarm aley
hine olmak üzre tahrip etti. Diğer 
taraftan, uzak arkta gümüşle tediye 
edilen say, istih al fiyatlarının aşağı 
duşmesine imkan veriyor ki bu da 
garp piyasalarının aleyhinedir. Bun
dan alınacak hisse şudur : Bu gUn· 
den itibaren bütün hesaplarımızı al
tın ve gümüşü göz önünde tutarak 
yapmamalıyız. Bilakis, bütün para 
şartlarının tesiri altında kalan biı: e
konomistin durduğu plott-form üze
rinde durarak ona uygun bir tarzda 
hareket etmeliyiz. Bunu daha iyi İ· 
zah etniek için şöyle söyleyebiliriz: 
lsti~b~lde ölü rakamlarla değil e
ner11 ıle hesap görülecektir. Bu ba· 
kımdan petrolün altınla tartılması 

ROOSVELT 
Jiizım gelir. Petrol, en basit manası 
ve en kuvvetli şeklile "Enerji" dir. 
Ancak şimdilik altın ve petrol biri. 
birine temamile zıt olan iki şeydir· 
Çünkü kuvvet ve enerjiyi evvelce 
bilmek için temamile yanlış vahidi 
kıyasiler alınmıştır. Bil.tün dünya
nın 11arı maden u~rundaki yıpratıcı 
mUcadelesı, bır hayal uğrunda 1ntv· 
vet ııarf etmekten başka bir şey de
ğildir. Muhakkak lı;i, her mübadele 
vasıtası, say eserile karşılaştırıldığı 

zaman, ancak bir hayalden ibaret
tir. Fakat meselenin hatalı olan ta
rafı, hayalin bizden daha kuvvetli ol
ması, onun bize esir olacağı yerde 
bizim ona esir olmamııdır.Eğer dün
ya tecimi peşin tediyat Uzerine ku· 
rulmuş olsaydı, bugün mevcut altı· 
nın on misli fazlasına ihtiyaç hasıl 
olurdu. Bunun için, tecim münaseba
tını önemli bir miktarda genişleten 
krediyi ihmal etmek doğru olmaz. 

lstatistikciler, hangi memleketin 
daha zengin olduğunu göstermek i· 
çin, devlet borcundan adam başına 
düşen hisseyi hesap ediyorlar. Fakat 
Laponya, Li~erya veya Gobi çölün· 
de oturanların bu hesaba göre ''en 
zengin" olmaları lazım geleceğini, 
mahsus görmek istemiyorlar. Çünkü 
ekonomik ıhayatta öyle bir takım un
surlar vardır ki bunlar, mevcut şart· 
ları birbirine kanştırarak §Clşkınhk 
tevlit edip bulanık suda avlanmak 
isterler. Fakat ben, tabiilik ve basit· 
lığin galip geleceğine eminim. Yani 
şuna kaniim ki istikbalimiz altın ve 
iş anlamlarının tezadından ileri ge• 
len şaşırtıcı hesaplarda değil, eşya-

Paris - Soir'dan: 
Finlandiya kıyılannda iki yüz yıl 

önce, batmış bir gemideki büyük ser
veti çıkarmak için ciddi bir teşebbils 
yapılryor. 1721 de Rus • lsveç seferi 
esnasında batan ve içinde bir milyar 
değerinde servet idhar edilmiı olan 
bir Rus gemisinin yüzdürülmesi teşeb 
büsü bütün Finlandiyada büyük bir 
heyecan uyandırmı§tır. Rus denizci • 
lik tarihine göre, bu gemi. Rusların 
lsveçten aldıklan ganimetleri taşıyor
du. Büyük ganimet §U eıyadan ibaret
ti: 

1 - Altın mesk<lkit dolu on dört 
fıçı. 

2 - Altın ve gümü§ takımlar. 

3 - Her çe§İt büyük mikdarda mU 
cevherfıer. 

Büyük Petro, boıalan hazinesini 
doldurmak için bu serveti sabırsızlık· 
la bekliyordu. 

Gemi, her tehli~yi atlatarak Rus 
sahiline, Helsingfors kıyılarına yakla
şırken şiddetli bir fırtına koptu. Gemi 
ahşaptı. Genç Rus donanmasının en 
kuvvetli gemilerinden biri idi. Tayfaaı 
ve "k\slrianamnan 1feın~41 tah!&Tütr. 

Panslivizm 
Mir' den: 

Varıova ga:ııetelcrinJcn "Kurier'' 
bir ya:ııınnda fÖyle diyor: Bi:ıı Po • 
lonycıl.ılar PamliıJi•m'n ne olduğu 
nu folt iyi biliyoru:ıı. Onun laaltilta
tcn mevcut olduğu ve tchlilteaini 
göıtcrcliii aamanlar da bi:ıı ona mu· 
valfaluyetle ltarıı koyclult. Bu,.ün 
de ontlan ltorlrmuyoru:ıı. Çünltü ar
tık mevcut clcğilclir. Fakat bununla 
bizi korkutmak için bir tecrübe ya
pılmıftır. Bu suretle yabancı politi
kaların bilhassa Alman politikası • 
nın ağına clüıürülmck İdcmİ§İzdir. 
Daha ağır ıartlar içinclc bulundu -
iumuz :ııamanlaNla 'bile te•irini gÖ• 
tercmeyen bu gibi tecrübelerin bu 
gün de te.sirini göatererncyeccjin· 
den fÜphc edilmemelidir. 

nın doğru bir görüşle' görülmesinde, 
hakiki kıymetin tesbitindedir. Gü
nün birinde enerji, bütün dünyanın 
kullandığı para hakiki araıulusal pa
ra esası olacaktır. 

dan istiyecekti. - Madam, hem istakoz, hem ala • 
Ya Maryse, eskisinden daha anla· balığı? 

şılmaz bir mahlQk olmuştu, - Getir efendim, aana ne? 
Framond ortaya m~nalı bir söz at Metrdotel, elindeki küçük deftere 

tı: aldığı siparişleri sıralıyordu. 
- Kızım, görüyorum ki, çiçekler Maryse listeye bakarak sordu: 

hoşunuza gitti. - A la Sully enginar dibi oturtma 
Ve güldü. • sı, bu da nedir? 
Maryse hafifçe omuzlarını. sılkti, . -:- Efendim, bu, şimdiki Başveki •. 

iri gözleri :ideta parlıyordu: lımız Viviani'nin çok sevdiği bir yı . 
- Bu akşam eğleneceğiz, dedi. mek:· Buraya ne zaman gelse mutla • 

De Soliera, neye böyle yüzünüzü as· ka bır tabak yer. Şampanya ile hazır
tmız, biz buraya can sıkıntılarını da- lanmış, mantarlı enginar .. Piliç beya 
ğıtmağa geldik. zrndan da salça koyarsanız •. 

Yine kolunun küçük bir hareketi - Pek!la, a la Sully de gelain. 
ile abanoz bileziğini dirseginden yu· .. M~~~se listede hoşuna giden ne 
karı fırlattı. Sonra dirseklerini masa gordu ıse, hepsini ısmarladı. En niha 
ya dayadı, çenesini ellerinin arasına y_et Mısır çileği ve Melba §eftalile • 
aldı. Zarif parmaklarında iri'yüzük • rı .. 
!er pırıl pırıl yanıyordu Sıra saraplara gelmişti. Maryse 

O a~am, ne güzeldi Allahım. ne kart: babasına uzattı: 
güzel! Framond'un elinden yemek lis - Ben bunlardan anlamam, dedi, 
tesini aldı: siz seçin. 

- Durun, ben ısmarlıyııcağım, de • Werner Golovine listeye baktı. 
di, bakın size. ne hoşunuza gidecek 1904 Chateau • Eyquem ısmarladı. 
şeyler bulacağım • O sırada masamıza yakın bir masa 
Şişman ve cascavlak traşlı bir Mc- ya iki çift daha geldiler. Dragomir 

terdotel ayakta emir bekliyord..ı: İvancff ile Spidel'i tanıdım. Beni 
- Madama evvela güzel bir ista görünce. uzaktan işaretler verdiler. 

koz tavsiye ederim, dedi. . Yanlarında iki de kadın vardı. Muh 
- Güzel .. İstakoz kabul.. Fakat teşem tuvaletli iki kadın ... Bunlar • 

bolca olsun. dan biri Portekiz kralı Manoel'in 
- Başüstüne .. Ondan sonra) krallıktan vaz geçtiği günlerde Liz-
- Balıklardan ne var? Surada ala bon sarayında adı çok duyulan Kon 

balıgı görüyorum. tcs de Ferfeira idi. 

hem de büyük serveti kurtarmak için 
ümitsizce çalıştılar. Fakat muvaffak 
o amadılar. Gemi ile birlikte, batıp 
mahvoldular. 

1735 de bir Ingiliz gemicisi John 
Davis batan gemiyi yüzdürmek ümi
dile taliini denedi. Geminin battığı ye
re gitti. Denize daldı ve bir mikdar 
altın meskukAtı ile denizden çıktı. Fa
kat bundan sonra başka bir teşebbüs 
yapılmıyarak bu efsanevi gemi unu
tuldu. 

Bunun hatırasını, on sekizinci asır 
başlangıcında, Baltık den~inde batan 
gemilere ait yazılmış bir eserin müta
leası canlandırıldı.Bu eski kitapta Bü 
yük Çarın gemisinin batışı bütün taf
silatı ile kaydedirmiştir. Bu kitabın 
gösterdiği yere bir heyet gönderildi. 
Heyet gemi ankazının bulunduğu ye
ri tesbit etti. Dalgıçlar da bu gemi 
ankazının eski Rus gemisine benzedi
ğjni temin ediyorlar. Şimdi geminin 
yüzdürülmesi teşebbüsü yapılırken 
bu iş birkaç günde bitecektir. Acaba, 
bu ankaz, efsanevi geminin ankazı mı 
dır. Gerçekten içinde bu muazzam de 
!ine var mıdır? Bunu yakında anlaya
cafiz. 

Fransada ölen!er 
gittik~e ~oğahyor 

Matin'den: 
Fransada doğum meselesi hiç şüp

h~siz ilk planda gelmektedir. Kriz za
manlannda ''bizde fazla çocuk doğ • 
muyor !" diye yapılan şikayetler çok 
yerindedir. Bundan başka nüfus me
serıesi, bizim için sade doğumun azal
masından mütevellit değildir. Kahille
rin ölümli de vaziyeti ayrıca vahame
te düşürmektedir; diğer uluslara na· 
zaran bizde ölümlerin çok olduğu mu 
hakkaktır. 

Bin nüfusa düşen ölüm mikdarı 
Fransada 1925 senesinde 17,43 idi. 
1928 de 16,44 e düşmüştür. Diğer ta
raftan istatistiklerin bize öğrettiğine 
nazaran mesela ayni sene Almanya 
için ölüm rnikdan. binde 12,6 lngil • 
tere. ~alles mem"eketi, ve Nevyork 
için bınde 11,7 dir. 

Fransada vefiyat mikdarının fazla 
olması. ı~kın dejenere olmasından de
ğil. belkı hıfzıssıhhanın noksanhğın
dandır. Bunu ispat etmek için,muhte· 
lif devl.et merkezlerinde ayni sene zar 
fında tıf? hastalığından mütevellit vc
fiyatı mukayese edelim. Bu rakamlar 

Salona şen şatır girmişti. Elinin, 
kolun~n her hareketinde çeşit mücev 
herlerm ışıkları pırıldayordu. Yanın 
daki kadın daha uzun boylu, zayıfça 
ve hiç yokken, hatta biraz d::ı terbiye 
sizce bol bol kahkahalar savuran bir 
kadındı. 

Maryse dönüp sordu: 
- Siz bunları tanıyor musunuz? 
- Evet, dedim, erkekleri tanıyo -

rum, faka! kadınları hayır! 
- Tebrık ederim, pek keyifli in • 

sanlara benziyorlar. Bu muhitlerde 
sizi ne kadar çok tanıyanlar varmış. 

Biraz da benimle alay ediyor gi • 
biydi. Muhakkak bu akşam bana kar
şı düşma~ca hareket ediyordu. Sebe 
bini de hır türlil kestiremiyordum. 
Acaba ~uffen çiçek verdi de, ben 
vermedım, onun için mi? 

Fakat Maryse'in bu kadar küçülc
bilecej!ini de havaalam bir türlü al -
mıyordu. 

Lauff en susuz içiyordu. San su • 
ratı da yavaş yavaş kırmızılaşmağa 
başlamıştı. Prusyalılar gibi, kafasını 
tabağa eğerek atıştmrcasına yemek 
yiyordu. 

Orkestra, etrafı yeşil cenup otlari 
le çevrilmiş yerine yerleşti, evvela 
bir marş çaldı. Musiki sesi salona ya 
yılınca herkesin neşesi arttı. Küçük 
boylu Spidcl. elinde bıcak kadehlere 
vurarak musikiye refakat ediyordu. 

Laval frangı 
müdafaa ediyor 

Paris, 18 (A.A.) - Laval. dün sa
at 20 de radyo ile verdiği söylevde 
esasen beşte dört nisbetindc düşürül· 
müş olan frangın değerini korumak 
maksadiyle çıkarılan kararnamelerin, 
anlamını ve önemini izah etmiştir. 

Laval, bu arada demiştir ki: 
''Bazıları frangın değerini düşür • 

meden, bazıları da enf asyondan bah
sediyorlar. Evvelkiler, paramızın beş
te dört nisbetinde değerinden kaybet
miş olduğunu unutuyorlar. Otekiler 
de kalp para yapmağa hazırlanryor ,, 
Jar .. Biz, başka metotlar kullanmayı 
tercıh ettik. Geçen pazar günü cumur 
tuğun ve özgenliklerimizin bayramını 
vekar ve sevinçle kutluladınz. Cumur 
iuğu ve özgenliği ancak genel finan
sın erkinliği koruyabilecektir. Finansı 
sağlam olmayan özgür devlet olamaz. 

Paris borsası 
Parisl 18 (A.A.) - 17 Temmuz ta

rihli Paris borsa durumu: 
Yasa hükmündeki kararnamelerin 

verdiği sonuçlar karşısında değer bor
sasının durumu intizamsızdır. Geliri 
değişmez olan değerler ve bilhassa 
Fransız ulusal fondoları oldukça önem 
1i bir surette ylikseldiği halde deği~i 
gelirli değerler ve bu arada kömür ma 
den değerleri az çok düşmektedir. 

Arsıulusal değerler durgun ve uy
gun durumdadır. 

Af manyadaki altınlar 
Bertin, 18 (A.A.) - Uzun zaman 

danberidir ilk olarak, Alman Devlet 
Bankasının bilançosu, yekunu 12 bu
çuk milyon mark tutan önemli altın 
ve döviz toplandığını göstermektedir. 
Bu suretle, bankanın altın ve döviz 
yedek parası 102,300,000 marla bul • 
muştur. 30-6-934 denberi bu yedek 
daima 100,000,000 den aşağı idi. Şim
diki fazlalık, Amerikanın 1933 başlan
gıcından 1934 sonuna kadar ödemiş 
olduğu paralar yüzündendir. Amerika 
böy:ıcce, birtakım endüstrici ısmarla
malar için Almanyaya 900,000,000 
mark ödemiştir. 

Sovyet Rusya ve lngiltere 
ticareti 

Londra, 18 (A.A.) - Deyli He • 
rald gazetesine göre. sitenin önemli 
çevenleri hükumetin lngiliz • Sovyet 
teciminin artmasına yarayacak her 
türlü tedbire karşı gösterdiği antipa
tiden dolayı çok içlidirler. 

Sovyet hükumeti madenlerin işle • 
tilmesindeki başarık üzerine dışarıya 
olan bUtUn bor~·annı ôdFPıeye yete
cek • .:'.ltı~ elde etmiştir. Bu yüzden is
t~dıgı pıyasayı seçebilir. Ve eğer kre
d~ kolayhklan bulamazsa peşin ödeye 
bilecek durumdadır. Sovyet tecim du
~umu~daki bu ~on değişikliğin sitenin 
on~emlı ş~belerıni §Una inandırmıştır: 
Eger lngıltere Sovyetler birliğinin dı 
şarıya yapmak istediği ısmarlamalar
da kendi hissesini korumak istiyorsa, 
daha kolay kredi prtları öne sürme
:idir. 

yüz bin nüfusa nispet edilerek alnı
mrştır: 

Nevyork'da: 1.5, Londrada: 1,1, 
Berlinde: 0,5, Bruxclles'de: 1,2, Pa
riste 5,3. Eğer ayni mevzu etrafında 
hüklımct merkezlerini değil de, vila ~ 
yetleri mükayese edecek olursak tifo 
vefiyatının diğer uluslara nazaran da
ha çok olduğunu görürüz. 1928 deki 
Uluslar kurumu istatistiklerine göre, 
tifo vefiyatı 107 lngiliz şehrinde yUz 
binde 0,8, 49 Alman şehrinde 1.0 dır. 

Buna mukabil eğer, Fransada Pa • 
ris, V ersay ve Sen hariç olmak üzere, 
50.000 den faza nüfusa malik olan 44 
~ehri nazarı itibara alacak olursak, 
ayni sene zarfında ölümle rekor kır
dığımızı görürüz. Bu sene tifodan mil 
tevellit ölümler Fransada yüzbinde 
11,3 tür. 

Maryse artık benimle hiç meşgul 
değildi. Bir aralık babasına doğru e
ğildi. Anlaınayayı. diye ona alman
ca çabuk cabuk bir şeyler söyledi. 

Framond araya karıştı. Sonra hep 
birden kahkahalarla güldüler. 

Dışarıda ortalık yavaş yavaş kara
rıyordu. Yanı başımda Metrdotel, gü 
müş tabakla getirdiği istakozun aon 
temizliklerini yapıyord6. M:ısanın üs 
tündeki lamba Maryse'in çıplak kol • 
larına pembe akisler gönderiyordu. 

Artık içip sarhoş olmak her şeyi 
unutmak istiy«rdum. Fakat evveıa 
Lauffen'i sarhoş edebilirsem, bana 
daha iyi gibi geliyordu. 

Birbiri üstüne iki defa kadehini 
doldurdum. İkisini de boşalttı. Za • 
ten pembeleşmiş olan yüzünde bu se 
fer kırmızı kırmızı lekeler peyda ol
mağa başladı. 

Wemer Golovine kızını o kadar 
güzel ve o kadar eğleniyor görmek
ten memnun, yavaş yavaş yiyordu. 
Framond küçük enginar Parçalarını 
çatalına sıralayarak. bir hamlede, 
hepsini midesine gönderiyordu. 

Orkestra sustu, kırmızı ıimokinli 

şef, elinde bir tabak, masala
rın arasında dolaştıktan sonra, bizim 
masaya da geldi. Bu akşam zengin 
müşterilerin bolluğu tabağın içinde
ki altınların bolluğundan anlaşılıyor
du. 

Maryse'in önünde eğildi: 
- Bir küçuk Boston çalayım mı? 
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Sterlin 
Dolar 
20 Fransız fraı:ııı 
20 Liret 
20 Bclı;ika frangı 
20 Drahmi 

20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
Avusturya liİlİn 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
20 Leva 
20 Dınar 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 

Mecidiye 
Banknot 

Paris uzerim 
İngiliz lintsı 

Dolar 
Liret 
Bcl&:a 
İsviçre frang-. 
Leva 
Florin 

AI11 

617.-
124.-
166.-
198,-
sı.-
23.-

816,-
81,-
96,-
22,50 
41,
?.3,-
23,50 
14.-
23.-
53,-
32,-
30.-

930,-
52,-

229.-

Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pc.zcta 
Mark 

Zloti 
Pcnco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovcnı 

İsveç kuronu 

ESHAM 

I~ Bankası Mü.. ,. N • 
H. ,, ,, 

Anadolu 3 60 
,, % 100 

Sirketiahyriye 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat. Defirmem:ilik T .. A. S. 
Şark Değir!Jcnlcri 
Sark Merke.1 Eczaneli 

Türk Borca 1 Kupon kesik z7,tf 
" " 11 •• " 
•• .. 111 •• .. 

Ergani 
İstikrazi dahili 

Rıhtım Kupon Kesik 
Anadolu l ve ll 

,, llI Kupon kesik 
Anadolu Mümessil Kupon kesılt 

Sovyetlere açıldıftı s6YI 
Alman kredisi 

Berlin, 18 (A.A.) - Res111ig 
diriğe göre, Sovyetlerin Alt11a~ 
satın alacakları malların ahrı11 

nanse etmek için kendilerine ı 
para verildiği yalanlanmak~adı 
nız 3.4 tarihinde, Almanya Uc 5' 
ler arasında bir kredi uzf aşrı13 
edildiğini ve bu suretle, alııtt' 
laştırmak Uzere Sovyetlcre 20. 
marklık bir kredi açıldığını •':?' 
lar. Endüstrici kaynaklardan 
hndığma göre, şimdiye değin 
ler, umulduğu kadar mal alın 
dır. 

Lauffen benden daha e~C~: 
narak, tabağa bir altın fırl•!r 

- Evet, matmazel için bl 
ton .. Fakat yavaş bir Bosıon-ı:, 

Çingene eamer yüzünde da 
de beyazlaşan dişlerini go5 

gülümsedi: 
- Lentissimo, Amoroso, 

mo! it 
Elindeki tabağı masanın be 

rına koydu ve gözlerini ~?~utt' 
rarak, boynunu kemanı~ ü-5 .~ 
di ve hakikaten güzel bır P 
dı. 1rf 

lki büklüm olmuş, tanı . ., 
yanıbaşında ve sade onun ıçı 

Maryse çenesinin aıu;ıda ısııl 
tarını sıkarak, hareketsız :e~ 
du. Kemm susunca, önün 
lerden iki pembe ttiveyc,."0 

teşekkür ederek Lauffen ın tJir 
dağına attı. O da bardağı 
güllerle beraber yuvarladı· 

O sırada küçük Spide.l e 
kalktı, yanıma gelip hafıfÇ 
ma vusrdu.: .. d"" - .. role 111 

- enı gor ugume :ı. 

num, dedi, tebrik ederırl1• ıf 
ben seni manastıra kapan'ğıı~J 
diyordum. Meğer öyle de elf'Y• 
ğer müsaade ederseniz. le tef 
raz da bize bırakınız. J{oll 
sabırsızlanıyor ki.. 1 

Lauffen kaba bir tavur ' 
verdi: 
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No.13 Nlzamettin NAZiF 

''Üzerlerine Top Top Kar Oturmuş Püsküllü 
Yamçı/arife Tipi Altında Kalmış Bir Çam 
Ormanına Benziyen Bu insan Kalabalığında ... ,, 

Evet. . Bu cadden pplacak bir 
teydi. Hele Cavantır. büıbütiin hay
ret içindeydı. Göılerınde kırbaç ye
mit olmaaına hır türlil inanamıyan 
bir eda belirmıtti. 

Arkadaflanndan dördünlin katla 
goz arasında yere yuvarlandıklanru 
goren süvariler ıse kamçı pklatmak· 
tan hemen vuıeçmitlerdi. Halk, ko
pacak bar fırtınanın kokusunu almıt. 
bir kare• ıürüsil ıibi olduğu yerde 
kalmıt ve linmitti. 

Kopacak bır fırtına ... 
Şuphesız bır fırtına kopacaktı. Ne

tekim bir dakika aonra bunun nk 
fimteiı Cıvanıır'in dµdaldanndan 
çaktı. Şatkınlığı ıeçmlftt. liaykırw 

- Tutun fU kopeiı l 
Yere düten ar.kadaflannm henüz 

tioğrulaı:nadıklannı eören ıüY&riler 
tereddüt eder :tbi oldular. O zaman 
Civanfir tek b..pna saldırmak aatedi. 

Fakat, damdan düter ıibi çıtaıe-
1en adam, hiç de yılacata bcnzemi· 
yordu. Kamçısmı bapnm UatUncl• 
ullıyarak : 

- YaldapD&I • dedi· Kutotlanı 
ıen tanımanın. kofllanm, fena ta-
nıtmaun kendial.-
Kuıollaa. Btr sin enel düz o

"8da at koftunD " bir bataldıpn 
.kenannda eebebini bilmediti bir 
kavpıma - tahnninde kendini 
teblike'9 tokaa ltUfOilan. 

Evet bu OJdu 
Fakat. adım blyük bir gururla 

.aylemealn• ralmm Kazanlıtann 
böyle bir f8bretten henüz haberdar 
buluatnalbldan anlatılıyordu. Ağız -
dan atız& bir mınldanma dolaıtı. Bi
ri yanındakıne: 

- Ku,of lan Adı Kuıoğlanmıı ... 
• Dedi - tamyc. muıun ? 

- Hayır ... Ya sen? .• 
-Ben de .. 
Cıvan ir, huni rı i intlce, daha küs

tah bır tavır takındı ve )'abat bir 
nefes aldı. Zira. bir aralık \.ta ıenda 
halk ile benıbu olunrmetlnclea fGp
helenmifti. V • atı ile qlehehlt 11-
cullıyerek ona yaklaftı. 

Kutoflan kır atınm dbpi aol 
koluna ıeçınmt duruyordu. UpiJna 
emreder 11bi; 

- Yetftim. - dedi • Benim hiç 
takanı yoktur. Ne söylenem derhal 
yap, yahut yaptır. 

Ve Civanpnn ne müthit bir ı•· 
zapta üzerine Nldırmağa bazırlandı
iını farketmemit cibi devam etti: 

- kıroilan m bir nalı dütmüttür. 
l<lutı bUyUdlllil içın na1tu ıuemez. 
Şu nalbanda blraktır da itimi ıtnün. 

Nalbant bu eös1erl ifitmitti. Aa 
enel Baytopnm ıödbıe ıtrmek için 
onu döfenler birdenbıre detf,en Ya• 
ziyet karpsmda bırer kenara sindik
len ıçin hiçbir aorluk çekmeden 
al erledi 

- Emredenın beyzadem... Ben 
buradayım. 

Ama içinden de Kuıoilana en ai· 
za aJmmaı ktıfürleri sanıruyordu. 
Bütün bu bel&. lmıtn nalın patavat-
11z fırlaJllllldan ıelmemit miydi? 
Eh Bu nalı o. bu ıencln atı için 
kıadınp dqmekte olduiunu timdi 
anlaauttı. 

Bu •bü. dUWnnu açarken 
tanıtblı lwacdardan birinin ..ıı .. 

uk b& nal '*'811 De p1mif .. ara
da tlJ'1e bir lronUflM obnuttu: 

• - Vata.-. sBre bir nal d6it-
1thln." 

•-Ne ollıcak bu nal?" 
.. _ Bir ata whlanacak ... 
•·-~atı" 
•- laldbl ftrlldJor. Kendisi ıe

tlrecekmif. lfetamell bir Mantı .ar; 
ile MSylenem onu J&P ,.._ ~ 
patlatu'llDo" eledi ....... da telim 
e&,Hl,or • ,. Ster keti " dayanma 
Wr nal ,.,.,.. plı .......,_ ke • 
terim • dl,or llaamafibl.. eU çok 
açık bJr ıenç. Her laalinclen nlJaade. 
lik akıyor J)urmada tılWlt .. ._.. 
yor ama. ........ de bel .. ,,_ 

Ve pa,.P panp sninhk utan 
kenarına dart bet tll 111ey. 
mani altml ~mifd. 

Bunun .._.edir 1d usta Dete De 
... batJar• ft D'l•"'la bollliima
dan praa- birU ....... k. .. 
ı..-. .... . .. JPalrat .,.. ... .... 
cU,. .-. ... w ....... .. 
mitti. 

- Yıiitim lnnim hiç ıaiam yoktur. Ne söylesem derhal yıp yahut yaptır •.• 

tanırdı. Her türlü hakaret kanıaında yiıkselen Uç ıes ifitilmUiri bir kahka 
::cuı~ ııbi duran bu kara j,apak- ha idi ki, göğıiı üstünde k~llannı ka
k ~ hıç umulmadık anda ayranları vuıturmuı olan çırağın dudaklann • 

a ran bırtakım. adamlardı ki ali- dan fıtlamııtı. Öbürü, bir acı feryat 
~llah. o zaman mum par~ayıve- idi ki çığırtkan bir yaramaz çocuk 
nrlerdi. Karanıılıpun sebebi ifte ıırtlağından çıkıyormut vehmini ve
buydu .Gen~e tek bqına miıcadele rerek duyulmuftu: 
etmeğe mecb~r ~alaca~ı.nı g~riıyor Uıtanın çığlığı. 
ve hasmını bır türlu dıııne gore bu- Uçüncilsü ise, Uzerlerine top top 
lamıyordu. kar oturmut püsküllü yamçıfariyle 

Nalbant, timdi ikisinin arasına ka- tipi altmda kalmıt bir çam ormanına 
dar ilerliyebilmitti ve Civanfire ar- benziyen bu insan kalabalığı içinde 
kaaını dönerek iiildi, gencin etegini bir kurt sürüıü eürültilsü eibi yayı
bir köpek gibi yaltaklanarak öptü. lıvermitti: 
1ıte Civanıir Mirza buna dayanama- Bu, bir nara idi ki Kuşoglanın ağ
mı tı. Demin~enberi, sapına tırnak- zından çıkmı tı .Ve gene o anda d> 
larını batırarljC hiddetmr yenmege likanlının şıraldıyan kam~ı ını ikina 
çabaladıp bpiÇıunı kaldırdıp &ibi defa OıLarak Civantir'• İll ,_,;;
IMrlfla mıeelne indirdi. O uda biri- lfPdtL 
birine taban tabana at ahealderle [Al1dıı•lliU 

Lübnanhlar Ve Kadınlarımız 
Lübnan mulwrllerinden Bayan 

Salına Sayeı Türkiyeyi ıörmek ve bu 
rada ıördüklerini Berutta Arap dilin
de çıkan Liun - ili - Hall gazetesine 
yazmak ve ayni zamanda Türkiye bak 
kında bir kitap neıretmek üzere şeh
rimize ıelmiftir. Lubnanlı muharrir 
ayni samanda Berutta Fransız lia~in
de Arapça öiretmenidir. Perapalaı o
telinde oturmakta olan Bayan Salına 
Sayeı De dUn clrUttflk Lübnanlı mu 
barrlr bize lataabula Dk defa olarak 
ıeldiiinl Miyliyerek dedi 1d. 

- Türkiyeye bilbuu yeni Tlrk m 
Jcılibını tetkik etmek, çocuk tqldlltı, 
maarif ve metkepler hakkında maJQ -
mat toplamak için cehlim. Bundan 
aonra Türldyedeld Feminizm hareket· 
lerini inceleyeceiim. Femınmnın Tur 
ldyedeld terakkiti berke.ı hayrette bı 
raktı. Bilirsiniz ki, erkekler. kadınla 
ra "JUi " içtimai bak •ermekte ek
aerlyetle c&nert değillerdir. Fakat 
Tlrlder bunda bir aititna tqldl etti· 
ler. Erkeklere ,ere bclmJar nete kal· 
malı. ~ ~lı, dit bayata 
lftlrak etmemeıCer. Bereket Yenin 
ki'" ba dfltDncelain ,. ... ,.... de
iitmekte olcluiunu ılrilyorua. 

- Bize Ubnan ._ luri1edeld Fe
miniam hareketlerindm, kadın tepi -
lltmdan babwler •Wnta? 

- Llbnan bdmlan llGO danberl 
lmrUm1ar tefldlln• Mtl'Mhlar. Bu b
rumlarm bepsl ba)'ir mtbldUe lna • 
rulmaftu. LUbnan lrtdmltn enell 

ldmteslalere, fakirlere, körlere yardım 
tqldlitı yaptılar. ihtiyarlara mah•ua 
bakımevleri tesit ettiler ve hastaha
neler açtılar. Bueiin kim&Hiz çocuk
tan tahsil ettirmekte ve bilhaısa umu· 
mi konferanslarla balkın aevıyesini 
yükseltmeğe çabfıyorlar. On seneden 
beridir ki Lbbnan ve Suriyedeld ceıni· 
yetler bir federasyon teklinde bırlq. 
tiler. Muhtelif kurumlar, iç t~
lerinl muhafaza etmekle beraber "A· 
rap Kadın Birlıii" adı" altında bir 
birlik kurdular. itte bu bırlığin tt,ek· 
ldlltbiden eonradır ki Suriye ye Uib
nan lradmlan alyatal alanda çaJıtll* 
ia bqJamıılardır. Ayna zamanda ICDÇ 
lalin terbiyesi çocuklara taall k eden 
itler hakkında hükOmet ne~ te
,ebbUtte bulunuyorlar •e raporlar .e
riyorlar. SiyaNI alandaki ilk teıebbils 

lerin indinlmesi hakkında fraD 
bWcumetine verilen rapordur X. 

DIIll.IA•-llDU< arumda bekimlef't. 
1ar tir , 

Bayan Salma Sayeı An:-.-= 
ptmek iltiyor Fakat önce l 
açılacak olan Yerli Mallar &erpinl 
cesrecelrtir. o, aerctden blhtederkeft 
dedi ki: 

- Ben Lübnan kadın tefldlluada 
yerli sanayu tqvik eden gruba -~~ 
eubum. Bunun ıçın buradaki Yca-u 
llaDar Mrsitinl ıörece~ J.8bnlll• 
da "'°li aana,.U tqvik edlyonıı. lfte 
lndmde clrdUfOnlla ipekli kuınat 
Hp Ulb'M malıdır • ., 

FAYDALI 
BiLGiLEr 

BUG0NK0 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Danı muıikııı (plak). 19.10: Ha

fıf muııkı (Plak) 19,45: Eıe caz turkçe 
ıözlu eserler. 20.15: Konferanı. 20.30: 
Stüdyo orkeııtr111. 21: Radyo caz ve tan
ıo orkestralarL Ve Bayan Beybi (Şan). 
21.40: Bayan AJekundr Mayler. Macar 
halk ha'Vaları. Orkestra ıle bırlıkte. 22.10 
Plik neınyatL 

BU kreş 
13 - 15: Günduz plak 1a1unı ve du· 

)'IUll)ar. 11: Jeaıı Marcou orkeıtruL 19: 
Da:rumlar. Plik. 20,50: Sozler. 21,15: Ro
bert Shilton t.arafmdan 11rkılar. 21.40: 
Radyo Alon orkestraıL 22,30: 22,30: Du
Jamlar. 22,50: Konıenn ıurefi. 2S,15: 
Yabancı dillerle duJ111Dlar. - KoftlCllft 
ıiirefi. 

Vartova 
19,45: Klilik valllar. 20,05: Sozler. 

20,15: Rekllmlar. 20,30: Şarkılar. 21: 
Sözler. 21,10: Kuc;iilı: radyo orke1tra1L 
21,45: Du,..mlar. 21,55: Sözler. 22: Sen
fonik konur. 23: Spor. 23,10: Leo Pall'
in eserlerinden konur. 24: Sözler. 24,05: 
Dana milaifi. 

Prag 
20,10· Pllk. 20,lS: Duyumlar. 20,25: 

Salon orkatraıL 20,45: Edebiyat. 21,30: 
Slovak milzitl. 22: Söıler. 22,10: Şen :ra
JlllL 22,30: Senfonik konur. 23,15: Du-
711JD1ar. ZS,30: Pllk. 23 45: Ru1t1 da
Jamlat. 

Belgrad 
~l: Popüler 11rkdar. 21,30: Radyo pı· 

Jest. 21.SO: Zaıreb'den role. 23: DaJUlll· 
lar. Pllk. 23,20: Plik. 

MUnlh 
20.40: Aktualite. 21: Duyumlar. 21.15: 

Uluul yayrm. 21.45: Karı,ık ya:ynn. 23: 
Du11UD1ar. 23.20: Proıram araıL 23 30: 
Bach'm eurlenndcn konser. 24.30: Halk 
muzıci. 

Hamburg 
20: Hafif mllalk 21: Du)'1lmlar. 21.15: 

Ulaul JIJlllL 21.45: Haendel'den ,.,.ıı 
orkntra lıonleri. 22: ''Luıu , adlı mtizik 
1ı lkeç. ıs.ıs: Du)'1lmlar. 23.40: Mi1zi1di 
proıram araıL 24: Hafif mllzilıli fantuı
ler. 

Breslau 
BREBLAU 

cı: x .. daJ?lllllar. 21 ıs· uıu..ı ya
yan 21 4S: Radyo PIJCll. 23: Duywnlar. 
2S.SO: Kar11ık ballı mlizilıli ya:rım. 

• . 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

* Şehir Opereti: Tepebaıı Be ! 
lediye bahçesinde Sah, Çar • 
şamba, Perşembe, Cuma, gü
nü ak amları saat tam 21 de 
"Deli Dolu" opereti üç perde. 
laıanbul cibeti ve Bebek tram 

vaylan temuı edihnııur. 
• M .... At* ltahnte - Atk ~ 
~ ş.k ~ Ks •• ....... altmü. 
• ı:nı..n ı DuJ nieanlı - O.noalar ...... 
• Y.W. ı 8 blrn mahlı6m1an - Serci 

9eft ltraJL 
• AUıaar ı Çın EararL 

ı..- Bentnar - Pın•l l ddar. 
• Milll • t&ravic - Anlan adam. 
• Haw ı A'1rm 1e11 - Duzdaban ba 

trbacak lradm ah 19L 
• Oılılidar Hile ı Deni• altı EJden. • NÖBETÇi 

ECZANELER 
.. .!~ itte nöbetçi ecuaeler tulardar 
.......... ilniinde Ac ., Minu:ran - Ç.Oberli
tatt.a ID"n - C. ıpaflda AudGJ'JID -
Cıbalıde Necati - Seba debqmda U 
•enate - A.lı11ra1da 6eref ~ - la 
mat11da RıctYan - Sehreminincle B.Ham 
:da-,..Karaeümrükte Kemal - Bu,tilıa 

••hmed - Heybe! de T1111t -
•-w~de llerku - Delterda claı.~ril 
- a-ö1'de Halk - Kumapa •' •• 
kes - kadlkö)'de Saadet - Sotldl 
C-.mecie Ounan HfUual - llefiktatta = - Taksimde Taka m - Sitilde 

- Kal1'0llCUbııotanda BeJOilır -
B:rtipte Hikmet eczaneleri 
T nlto.haraetvua 

• 
LI M AN 
HAREKETLERi 

~9fin lunaammclaa sıc1ec• .apar1ar . 
: :: t!:uc1an,.,. .. ,..,.., 

11 de 
11 

te (ı cJ Bancbrma 
enine Kon11 

~":"' linlanmua cclecek •apular ı 
16 15 te lmlittm AJ'ten g t 

1
Madanyadan Kocae 1. 

• alıenderi1'eden lmur. 

DAVETLER 

nl.ı~ . MURETTlPLBR CSM!Y&

ıı.:taaı..ı ·enet• " kitap matbularmda 
1IDaıa Cem yetimi e ,.uılı arlıadatlar 

lllaUDa bir 111ütaviria 20 T......., 1935 ::4:1"' atini ... t 14 te Aalıara cadde
dalıi Blrllanedclin mattıa lat uralm 
blal...:ma~':ft";a~ ~ yerinde 

laTAN8UL HAJ.KSVlND&H 
Temeu kolamuda 20 ı.nmuclaa 20 
A~t- 135 e kadar Ritmilı hareket ve 
•--. dane lıana acdmıttJr Den Hl'· = lat9"11 8a11D •• 8a1'1ann Ala7-
nıcaa.1:!.'ektirlqtae ı 7 .. -- mi-

iTFAiYE 
TELEEONLARI 

lttan ... ~_. ... ._ 
tleJOtla "iW;:i 4..644 
Kad*61 ~ 60020 

Y etillı61 Bakırlı 1' Bii:rtilı 
ere Ullrldar dalyeal 6062& 
aflbabce. Ka..UW. &rvlı61' K.artlll. 

BiJtllıada, ~ ~<'~malı ıua
\ talıalan ........ ~ ....... 

ra (,..._) W• ı.W elJI•* lllftdlr. 

(TAN)IN OYKUSU 

ACIKLI BI R SÜRPRI Z 

Mon Pamas'm ufacık calerıteıin • 
den birinde üçümüz de dk defa re -
sim teıhır etmaıtik. Serer kapanalı 
bir haf ta olmu! herkes reshr.ltrini a 
mı1o beş on cün içın kır ladıklın çer 
çeveleri ıomurtanlc iade etmişler • 
di. Resimlerımin üıtUn\!e bir sürü gö 
zün agırhtı ıerıiden ;ıkarken kapı
cı: 

- Size bir mektup v" · .. Dcdı. 
Adamcağız bana Tl"ekt ıo;a uutır -

ken ben bu on günlük adrese mektup 
gönderf'nin kım ol b ll!cr. ını diltil -
nüyor Ve bir b 1anav.. zarfınt\• 
bu mektubun yaln z çerç vf'lerini me 
rak eden çerçevecıden oldugunu tab 
mın ettıgım ıçın kendı kcndımı teb
rik edıyordum. Fa'lc t zarı .n yazısını 
dolduran ''bugünün ıı.ınatk4rluı , bq 
lığını gorunce bırdenhıre ışin ve yü 
zumun rcneı de'' m' tı 
Re1ımlerım lcolum 111 ıltınd.t tüy 

kadar bafıf adımla ım Mbırsız galcrı 
dm çıktım. Bu melet p hayn al .. -
metti ...... Bulvarı ikiyf' bölen ı~aç • 
ların altındakı 11ralardan biran re -
ıimlerimi dayadım. Ve cebımd sıkı 
ııkı tuttuğum mektubu açtırn Mek· 
tup Pariste ılk defa ıesun te har e
den bir reuamı ıleden çıkar uk bu 
şeydi. Bir san t mecmu sı:ld:ın geli
yordu. Ve b na re ımlenmı t k male 

rmi birer uıtat ışı oldug nu mu,
delenayor. Ve mecmuanın yf ta • 
nmmnuı bU Jr kabJU 1 • 
elana çıkarma a hasır bulun,ıt:.aılllllıu 
bllcllrdikten sonra bayatnn w 
rim hakkında malllmat IHıınhrtwıılu_ 

• 
Bu mektup bltUn alnirlerldl pha 

kaldıran bar kırbaç o~ Buyük 
muvaffakiyet erin verclİ pıurla ka 
rı ık bir nıteyle urhottum. Sevıncı 
mı tramvaylara ve metrolan ııtanu
yacak kadar büyük buldum. Ve bar 
baylı uzak olan evıme yürüyerek 
d&unete karar verdim .. 

Han yUrüyor, bem de atölye ve o-
tel arbdqlarıaun bu büyük handıaı 
nud karıalıyacaklarmı merak edi • 
yorctua Benimle ayni pleride n . 
lim t r ede ikı arkada unla ayni 
ot de oturuyorduk onlar benden ön 
ce resimlerini almı lardı Bu arka • 
daflardan bir tanesi ıiae kendıainden 
Tan lft SaDAt aayfuında bir kaç defa 
babtett i•m Çinh doetuın Yukwe-le 
ıdJ. Otekı bizden çok evvel Pariae 
naim tabaıline ıelen bir Polon1alı 
benim kadar onlar da mealeklerinin 
de ai idiler • kan ter içinde en pi 
dilfan saınan ıkiıini odalarında buJ. 
dum. Binaının kapıaına bir JUlftnık 
ötekisinin kapııına müthiı blr tekme 
ln4lnrek netemın uuıetıni nan et• 
Um... Odalarımız yan yana oldulu 
lslD biltUn sevıncimi~ n ukmtıları • 
_. derhal biribirimin alnyet ede
bW7ordu, ık11inm de kulaklamun sa 
nnı patlatacak kadar balınrak. aqe 
mi körilkhyen bir halk türlrilttı tut· 
tunnuttum: 
Şu Urlanın ul•cıi tel• ıi yoll•rı 

ıt1llT plır 

Diye baıırark Y kul c lirUn-
dU. 

- Ne oluyoreun Allah ı kana . Di 
yordu. Yokta reabnlerinin hepsini •· 
lacak bJr Amert~ı mı buldun t 

Ben Yukule-le'nin boynun• unlır
k n: 

d 
- Ne Amerika1111 cloatum. Di)'OI' • 

um. Fakat daha mühim. Tahmin e
demezsin· Ve Çinli dottumu Fk lla 
ınıyerek zarfı UAttım. 

Yukule-le zarlı sBrilr cirme• bir 
den kıpkırmızı otmuıtu yt1dme a
cıyarak baktı. Sonra mektubum• bU 
tahta Jnınııu cibi bir tarafa ,._.... 
rak: 

- Domuzlar 1 Di,. aGJsndl 
Yukule-le bınpMlan dad•"'- ı

aınrken ben uıa ...-ıa ..__..,. 
/U• aevimU arkadqmua lmllllllliillll 
lna yüklüyor Ve onu tftelU •ıete 
kad.ır Tarıyordum 
Arbdatım e n ba 
n baktıktu eonra bani to uk.aına 

buz at so 1r b dut tes ri yapan 
bandiai ..rdi 

- Dottumf Belk bana ınanmak 
lnemlytcebln dedi Bu dünyama 

Yazan : Bedrı RAHMi 

en feci, en korkunç blr tıca r. 
Bizim en temiz, en ma1um un .dr 
gururumuzu pazara çıkaran bu be • 
rıfleri kendı ellerımle boğmak 11tiyo 
rum. Ben hlll bulutlarımın arasın• 
dan inmek iıtemıyordum. 

- Amma yaptın ha!. 
- Al oku rahat et. Ve aonra. gel 

bol bol küfür edehm 
Dedı burnuma aynı renkte, aynı 

boyda ve ayni bathğı taşıyan bar zarf 
dayadı ve kapıya t•mtek gıbi kapar • 
ken: 

- Ey Melih. Ben de senın ııba e-
cel terı doktüm ! .. Da yordu. 
Titrıyen ellerle mektubu cıkardım. 

Nokta1ından vırgillüne kadar benım 
mektuba bcnziyen bır mektup! Yal
nıa 11amlerimiz degışıyordu 1 Hırsım 
dan ağlıyordum . Bır parça evvelka 
netemı bır paçavraya çevarenlerı ben 
de Yukule-le gıbi bır kan ıuda bog· 
mık fıtıyordum. 

Polonyalı meydanlarda yoktu . Bır 
parça evvel odasında oldu u halde 
birdenbıre 11rra kadem basma ı ca • 
nımızı sılcmıştı Yukule-le'yı odasın
da harıl harıl bır mektup yazarken 
buldum. 

"Bugünun aanatk rları .. mecmuası 
n~ deh eth bır küfürname dö enıyor 
du. Ona bu sevdadan va geçmesıni 
bu adamların her halde çok pı kın ol 
d~, ft1ln t. ka b r oyu oy• 
mı cap tti .a 1 un v 
birdnWre aJchma ı 1 n pro y i ah 
ettüD mecmuanm u ı b m kt p 
lan alan brete suaam sanatkirla • 
rm bol bol ıamarlayacaklan nüsblla 
ra ba h old tu muhakkaktı. lkımı 
de dehfetli aurette me mua ıstıyec k 
ve heriflere para göndemuy c kt le. 
Bu ıerçı namu.lu bir ı de ıldi Fa
kat bu korkun tıcaret hiza daha klS
tU itler yapabılecek kadar aınırlen • 
dlrmıttı .• 

• 



J 

kapl~ 1 

ıo ====================================================T ~ N:::::::========================================== 
lstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 

latanbul Har.ci Askeri 
Kıtaab ilanları 

D . No. Semti ve mahallesi Sokağı 

2011 Halıcı oğlu Abdüsselam E . Cezayerli ve 
Mezarlık Y. E-

• renler ve Keser 
3764 Silivrikapı dışında Mev. Şehitler mezarhğ?" 

levihane kapısı dışında 
393Z Bostancı Çatalçeşme 

4545 İstinye Güzelce Alipaıa E. Uç Yolağzt Y. 
Ermeni bostanı 

4595 Halıcıoglu Abdüss~lam E. Hücrehane 
ve Yağhane 

Y .Kumbarahane 

4653 ~rnavutköy 
ve Yağhane 

E. Yenimahalle 
Y. Abdullah 

4994 Hasköy Abdüsselam E. Halıcı oğlu 
Y. İskele 

5595 Beşiktaş Yeni mahalle Kasab Kamil 

5810 Eminönü Ahi Çelebi E. Limoncular 
Y. Karakol 

ss5z BU,fükçarşı Kazazlar Orta 

5853 Basmacdar 

6094 Ga1ata Kemanke; Cami altı i 
çinde 

6Z5Z Taksim Pangaltı Elmadağ 

Emlak No. 

E . 2-3 
Y. 1·3 

8 

Mü. lS 
Harita 139 
18 E, 

E. 11-112· 
114 

Y.11-94-96 

E. 34 

E. 40-42 
Y. 28-30 

E. S Mü, 
Y. 12 

E . 82 
Y. 7 

29 

'48 

E. ve Y.4 

Cinsi ve hissesi 

Ahşap hane ve 
dükkanın 1/ 2 
Hissesi 
3675 metre tar-
lanın tamamı 

152 metre ar-
sanın tamamı 

9 l 8 metre tar-
lanın 4/ 5 His. 
Ahşap hane ve 

Hisseye göre 
muhammen K. 

320 Açık 
arttırma 

600 ,. 

252 .. 
144 - · ,. 

970 •• 
bağçenin 1/ 3 His. 

241 metre ar
sanın tamamı 

367 metre i-
radh arsanın 
tamamı 

Kagir hanenin 
20/ 120 His. 
Kagir dükk~n 
ve üstünde o
danın S/ 120 
His. 
Kagir dükka
nın 2/ 3 Hissesi 
Kagir dükka
nın tamamı 

Kagir depo
nun 1/ 2 His. 
64 metre arsa 

482 

150 

660 

125 

140 

300 

960 

256 

" 

" 

,. 

" 

· " 
,, 

Lüleburgazdaki kıtaat ih 
tiyacı için ikiyüz altmış beş 
ton un kapalı zarfla satın 
alınacak dır. Muhammen be 
deli 34450 liradır. Eksilt
meye girme parası 2 5 84 
liradır. Eksiltmesi 25 tem
muz 935 perşembe günü 
saat 10,30 da yapılacakdır. 
Eksiltmeye girecekler ka
nuni oturacak yer göster
meğe ticaret odalarından 
tasdikli vesika ve şirket na
mına girecekler vekaletna
me göstermeye mecburdur
lar. Şartnamesini almak is
teyenler her gün komisyo
n um uza müracaat edebilir-

1 ler. İsteklilerin belli gün ve 
saatten bir saat evvel Bur
gazda Askeri Satınalma 
Komisyonuna müracaat
ları. ( 6 5) ( 3 8 71 ) 

5172 

Tekirdağ kıtaatı için 280 
ton ekmeklik Un kapalı 
zarfla eksiltmesi 2 7 Tem-.. 

37 nın tamamı muz 1935 cumartesi günü 
E. 55-57· 

Yukarda evsafı yazılı gayrımenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 29-7-935 tarihine tesadüf
1 

.saat 9,30 da ve Maikaranın 
~e~d;;;;;;en~P;;;;;;az;;;;;;a~rt~e~si~g;;;;;;u~· n~ü~s~a~at~1~4~di~r·~~Sa~t~ış~;;;;;;M;;;;;;ü;;;;;;n;;;;;;ha;;;;;;s;;;;;;ır;;;;;;ai!iın ;;;;;;;;;;;;g~a!i!yiii!rıl!iiim~ü~ba~d~il~b~o~n~o~si~la!!i!d~ır~. ~~~~~~~~ 80 ton Sığır eti kapalr zarf-

• • la eksiltmesi 27 temmuz 

BUyUk bir ecnebi fabrikası 

HELVACI USTASI 
arıyor. Tecrübeli ve referans göste
ren ve bilhassa İslav veya Alman
cayı bilen tercih edilir. Şeraitini bil
diren tekliflerin ''E. F." rumuzile 
zirdeki adrese gönderilmesi : 
Rudolf Mosse, Bucarest S. 1. Bulev 
Bratianu 22. 

İstanbul dördüncü icra memurlu
'tundan : 

Tamamına 6532 altı bin beşyüz o
tuz iki lira kıvmet kesHen Bcyoğlun
da Kurtuluşta (Taıavla) eski Pücu 
Hristo yeni Kurtuluş(Tatavla)cadde 
sinde eski 2 müke.rrer yeni 243 No. 
lıı Eı,.ı..trilc. T.l!r'lcoc. t-1'.suuı U:U... .,;a.rna~ 
şırlık ve bahçeyi havi kısmen kar-

gir kısmen ahşap ev dairemizce i
kinci artırmaya çıkarılmıştır. Şartna
mesi 30-6-935 den itibaren divanhane 
~-e asılmış olup ikinci arttırma 
14·8-935 glinlcmecine raslayan çar

şamba günü saat on dörtten on altı
ya kadar dairemizde yapılacaktır. 

Birinci artırmada gayri menkule 
2000 iki bin lira ile istekli çıkmıştır. 

Bu artırmada gayri menkule takdir 
edilen kıymetin yüzde 7 5 şi bulun-

mazsa 2280 No. lu kanun ahkamına 

tevfikan satış ğeri bırakılacaktır. 929 
tarihli icra ve iflas kanunun 119 inci 
maddesi mucibince ipotek sahibi a
lacaklılarla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahihlerinin gayri menkul 

üzerindeki haklarım hususile faiz ve 
masrafa dair bulunan iddialanm müs 
pet evrakile birlikte ve 20 gün i
sinde dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi halde haklan Tapu si
cilletile sabit olmadıkça satış bedeli
nin payla§masından hariç kalırlar. 

Daha geniş bilği edinmek isteyenle
rin 934-1416 dosya numarasile dai
remize müracaatları ilan olunur. 

(13173) . 
İst. as. 6 ıncı hukuk mahkemesin-

'den : Sırrı tarafından Fatihte muh

tesip İskender mahallesinde başkatip 
sokağında 13 No. lu hanede oturan 

Dürrüsaf aleyhine açılan velayetin 
nez'i ve çocuk teslimi davasının icra-

yi muhakemesi için ikametgahının 

meçhul olmasına binaen ilanen vaki 
tebliğat üzerine mahkemeye gelme-

diğinden bittalep gıyabında muha
kemeye başlanarak dava zabıtnamesi 
okunarak davacı isticvap olunmuş ve 
nüfustan kaydın sorulmasına ve iş

bu muameleden bahsile gıyap kara
nııın onbeş gün müddetle ilanen teb
liğine karar verilmiş ve muhakeme 
1·10-935 salı günü saat 14 te tayin 
ve bu baptaki gıyap kararının bir 
nüshası mahkeme salonuna talik kı
lınmış olduğundan mezkur giln ve 
saatte İstanbul asliye mahkemesi al

tıncı hukuk dairesinde heyeti hakime 
huzuruna gelmeniz aksi takdirae da
vacının iddia eylediği vakıalan ik
ra r ve kabul etmiş addi
l e gıyabında muhakemenin icra kı

lınacağı tebliğ makamına kaim ol· 
mak i.ızerc i_lan olunur. (13145) 

bilsenıı... u- k 
ara. cso 

·Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 numaralı Madeni ufaklık para kanununa 

tevfikan Devlet Alacaklarına 60 kuruştan alınmakta 
olan beher mecidiye gümüş fiatının tenezzülü hasebile 
54 kuruşa indirilmiş ve bu fiyat üzerinden kabul edil
mesi için malsandıklarına tebliğat yapılmıştır. 

2 - Cümhuı-iyet Merkez Bankasında beher on gram 
safi meskuk ve gayri meskuk halis kümüşü 2 7 kuruşa 
satın alacaktır. ( 1720) ( 4002) 5310 

• 
Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 

Umum idaresi ilanları 

935 cumartesi günü saat 
1 O, 3 O da ve Malkaranın 
15 O ton ekmeklik Un da ke
za kapalı zarfla eksiltmesi 
2 7 temmuz 19 3 5 cumartesi 
günü saat 11,30 da Tekir
dağ Satın alma Komisyo
nunca yapılacaktır. 

Tekirdağ Ununun mu
hammen Bedeli 12 kuruş 
50 santim ve muvakkat te
minatı 2625 liradır. Malka
ra Sığır etinin muhammen 
bedeli· 2 2 kuruş ve teminat 
muvakkatası 920 liradır. 

'--:=----:::-~:=:=-:--:-:--::;-::=-:--::--:-:-:::--:---".~-::;;--::.;-~~~~::;:::-~~~'--t M alkaran1n Unun un mu-
Sekil i istasyonundan Haydarpaşa, Derince ve İzmit hammen bedeli 13 kuruş ve 

istasyonlarına taşınacak kaya tuzlarına mahsus olan 1 muvakkat teminatı 1463 li
Temmuz 931 tarih ve D. D. 31 numaralı tarife 1-8-935 radır. 
tarihinden itibaren lağvedilerek yerine aynı numara Teminatlar ihaleden bir 
altında ve her hangi iki istasyon arasında yapılacak tam saat evvel muhasebecilik 
vagon yükü halindeki tuz nakliyatına şamil bir tarife veznesine yatırılmış ola-
çıkanlmıştır. caktır. Baska mal sandık-

Fazla izahat için istasyon ve ticari eşya ambar şef-
liklerine müracaat edilmek gerektir. ( 1762) ( 4079) larına yatırılmış olan temi-

s4oo nat makbuzlarr ve Banka 

Muhammen bedeli 70,000 lira olan Eskişehir atel
yesinin kalörifer tesisatı 2-9-935 pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliylc Ankarada İdare binasında 
ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5 2 5 O liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar Cer Dairesi komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameyle 350 kuruş 
mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (1785) (4110) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Cihangir yangın yerinde Ayaspaşada Park oteli arka
sında Çeşme arkası sokağında 55 adada ve 915-916 
harita No. lı yüzsüz 16,25 metre murabbaı arsa acık 
arttırma ile satılacaktır. Alakalı olanlar şeraiti anlarri°ak 
üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Art
tırmaya girmek içinde 18 lira 30 \curuşluk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 22-7-935 pa
zartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B.) (3859) 

EVKA~ MUDIRIYETI iLANLARI 1 

Değeri 
Lira K. 
500 00 

Pey Parası 
Lira K. 
37 50 Eyüpte Bahariyede Bahariye 

mevlevihanesinin enkazı. ( 83 8) 
Yukarda yazılı mevlevihane enkazı "içerde mevcud 

kabirlerin <livar ve sandukaları bırakılmak üzere mev
cud enkazın zemine kadar yıkılmak şartile " 2 4-7 -9 3 5 
çarşamba günü saat 11 de yerinde hazır bulunacak me
mur önünde satılacakdır. Alınak isteyenler yüzde yedi 
buçuk pey oaralarile bulunacak memu(a görünmeleri. 

uı;a n ttl b" d \
ka\ma k, a 

.(4129) 

teminatlarile diğer belgeler 
teklif mektuoları icerısıne 
konulmasr lazımdır.Şartna
me h·er gün komisyonrla e-ö-
rülebilir. ( 64) ( 38 7?) 

5173 
:;: ~ ,\!: 

Tümen kıtaatmın ihtiya
cı olan 620,000 kilo yulaf 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Beher kilosu
nun muhammen fiyatı 4 ku 
ruş 50 santim olup ihalesi 
3-8-935 cumartesi gunu 
saat 9 da Bayramiç Tümen 
Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şerait ve ev
safını bulundukları mahal
lin satınalma komisyonla
rına müracaat ederek öğre
nebilirler. İsteklilerin mü
nakasa kanunun 2, 3 üncü 
maddelerine göre istenilen 
vesaikle muvakkat teminat 
tutan olan 20~2 liranın i
haleden bir saat evvel Tü
men satınalma komisyonun 
da hazır bulunmaları. ( 7 O) 
(3957) 5337 

*** 
Vize için 12000 kilo sa-

de yağma istekli çıkmadı
ğından yeniden kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuş
dur. İlk peyi 625 lira, tah
min bedeli 68 kuruş 50 san
timdir. 

Pınarhisarın 8500 kilo 
sade yağma istekli çıkma
dığından kapalı zarfla ck
sil tmeye konulmuşdur. İlk 

,~ .. 

1 istanbulun en mutena yerıe
,rinde topdan satıhk 

Müfrez Arsalar 

.,.. .. ,.. __ 

ADAPAZARI TÜRK 
TiCARET BANKAS I 

iSTAnBUL ŞUBESinDEN: 
1 - Bankamıza aid olub yukardaki krokide çe .. ·resi, parsel ~V 

mero ve metro mik'abları gösterilen eski Harbiye yeni Vali k~·~reı 
caddesi üzerinde eski Rus hastanesinin bulunduğu arsadan 1111.1 r0' 
onbir parçada cem'an 4081 metro mürabbaı arsa toptan kqpalı z;a 
peşin artırmaya konulmuştur. 0ıı· 

2 - İhale 9 Ağustos ı 935 tarihine rasthyan Cuma günü saat. d' 
dörtte Bankanın İstanbul Dördüncü Vakıf hanı altındaki şub;5~dJ 
satış komisyonu önünde yapılacak, verilecek bedel haddi Ja)'I 
görüldüğü takdirde en çok bedel verene ihale edilecektir. ôiı' 

3 - Arttırmaya girecekler 6000 liralık teminat verecekler~ 
Bu teminat, ya nakid veya o günkü Borsa kıymeti üzerinden şıt1 
bulü caiz esham ve tahvilat veyahud memleket dahilinde çalı 
muteber bir bankanın kefalet mektubudur. . Jir' 

4 - Alıcı olanların İstanbul ve Ankara şubelerimizden ~ır 0• 
mukabilinde alacakları mufassal şartnameyi okuyarak ikincı 1?'0, 
dede gösterilen gün ve saate kadar şartnamedeki tarifat daire~ıl' 
teklif zarflarını İstanbul Şubemize makpuz mukabili veyahut 1 1ıe 
saatine kadar yetişecek surette iadeli taahhüdlü olarak posta 
gönderilmeleri lazımdır. <' 

5 - Daha fazla izahat almak isteyenlerin her gün İstanbul 
' Ankara şubelerimize müracaatları. ~ 

" . -7 
Bakırköy Mal Direktörlüğünde~ 
Vergi borcundan dolayı haciz altına alınan 13e.; 

köy Çimento Türk Anonim Şirketinin menkul ı11vc 
rından Osmaniye Köyündeki Fabrikasında rrıe t 
tahminen 4000 ton "Filikir" (dökülmemiş ÇiJl'l~ç 
tahsili emval kanununun mevadı ahkamına tevfika.t1 

111 arttırma ve pazarlık suretile her türlü resim ve. t' 
rafların alıcıya aid olmak şartile satılacağından 1\ 
lilerin 22-7·935 gününde saat 13 de Mal Dire}(t00ı 
ğünde kurulu Tahsilat Komisyonuna gelmeleri ilfı11 

nur. (4127) ./. 

Türk Hava kurumu Piyango oı 
rektörlüğünden: rf 

Hava tehlikesini bilen üyeler için 100.000 aded.! 
yaptırrlacakdır. Münakasa kapalı zarf usuhl t1 
24-7-935 saat 14 tedir. İstekli olanlar her gün ~b'e.,. 
Direktörlüğü muhasebesinde şartnameyi ~örebihrıe) 

(41~ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ ·11• 
peyi 4 3 6 lira tahmin bedeli 
70 kuruştur. 

Alpullunun 11000 kilo 
sade yağına istekli çıkmadı
ğından yeniden kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuş
dur. İlk pey 5 61 lira tahmin 
bedeli 6 8 kuruştur. 

Her üçünün ihale gunu 
31 Temmuz 935 saat 18 de
dir. İsteklilerin Vizede Sa
tmalma Komisyonuna gel

teklif mektublannıt1 ~9 
den bir saat evvelill~0ıfı 
Niğd~de Satınalma ı) 
yon una vermeleri. ( S · 
(4055) 

* "* ~ • 'J'l" 
Çorludaki kıt'at ıÇ'·ıof 

meleri. (79) (4010) 

*** 

eksiltme ile 15 9 6 O J(lsilt 
tates alınacaktır. :gı;ı;eı11 
1 Ağustos 9 3 5 petİ~ t 
günü saat 15 tedir. . ~1 
parası 84 liradır. 13ırfilJıı 
sunun muhammen \re.! 

5338 kuruştur. Şartnarrıe ·lfl' 
safını görmek ist~119l 
her gün Çorluda Sa\ett· 
Komisyonuna gelrrıe 

Niğde mevkii için 480000 
kilo arpa kapalı zarfla ek
siltmeye konmuşdur. İha
lesi 30-7-935 sah günü saat 
15 de Niğdede Tümen SA. 
AL. KO. da yapılacaktır. 
Arpanın tahmin edilen fiatı 
beher kilosu beş kuruştur. 
Tahmin edilen bedeli 
24000 liradır. İlk teminatı 
1800 liradır. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 No. lu ka
nunun 2 ve 3 cü maddele
rinde yazılı vesikalarla bir
likde teminatlarının ve 

(91) (4138) ,/J 
••• ıırt 

Vizenin 23109 }{il~o 
sına istekli çıkınad;e.ıı ~ 
pazarlıkla alınmış 0 e. 
tar düştükten soilr 119 
kalan 1 71O9 kil~. e. vı9 
eksiltmesi 1 O gurı 'fer11~ 
mıştır. İhalesi 26 dedi<-
9 3 5 cuma saat 1 7 tıfl, 
teklilerin Vize 58 ıctı· 
komisyonuna geırrıe 
(89). - .(4139) 
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Fıuı '>' i c• 'lı uru ı.ıın d ık f .11""'10 "~ 
wÜCudünüıü 

NİVEA 
kremi • va&ı 

ı ı e uw,,.ıfı unutmıyınıı ' Bu s ı) e·cı ı 
ıüntJI• yınmık ıe hl ık esin f' :::::::::. ı..,,, tıorunmu~ olursunuz, 
tenin"z t>ıe ve s.ııtıımlıfır. 
-Cildıniz yumuşak ve ıerein kal•r, 

Yolcu uçağı alınacak: 
Hava Yolları Devlet işletme 
müdürlüğünden; 

Hava Yollan Devlet İşletme İdaresi için bir kaç 
yolcu uçaiı alınacaktır. Uçaklarda su vasıflar olmalıdır. 

ı -Emniyet 
2 - lktisad . · ı · 
3 - Yedeklerinin kolay bulunabilmesı ve tamır erı-

nin kullamlmalannm kolay olması. 4 - Yurdumuzun muhtelif semtlerinde uzun yo~cu
luklara dayanabilmesi bu vasıflarda uçak satanların ıda
remize gönderecekleri teklifler tetkik olunur. 

Teklifnamelerde şunlarda yazılmabdırda ·bedeli "Türk 
A - Uçağın İstanbul veya Ankara 

Lirası olarak". 
B - Fenni ve havacılık vasıfları . . . 
C - Ne gibi şartlar altında ne kadar bır zaman ıçın 

raranti edilebileceği ı 
D _ Siparişden en geç kaç gün sonra stanbul veya 

~karada teslim edilebileceği . . . 
E _ Bu uçaklardan hangi hatlarda ve ne gıbı ı§lerde 

kullanılmakda olduğu .. .. . . 
F _ Uçağın diğer uçaklardan ustun olan cıhetlerı. 
G _ Hatlaomızda yalnız bu uçaklardan kullandığı

mız müddetçe Fabrikanın bize ne gibi kolaylıklar ve 
, istifadeler gösterebileceği 

H - İki motörlü 6 yolculuk uçaklar tercih olunur. 
Teklif nameler 1-1 1-9 3 5 tarihine kadar gönderilme-

ılidir. (1736) (4040) 5393 

Satılık Fabrika 
1 tanbul Ziraat bankasu:ıdan: 
Adanada Yeni istasyon civannda Narhca mevkiinde 

bulunan ve cem'an 57915 metro murabbaı arazi üzerin
den kain ve Sinasiler fabrikası namile maruf : Koza an
han, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 3 numaralı 
Dizel motor dairesi, şifleme dairesi, çırçır dairesi, plat
forma 1-2 Dizel motorler dairesi, buhar kazanı dairesi, 
biderlik, çiğit anhan, çiğit anhan, balya anhan, temiz
leme paçel ve prese daireleri, malzeme anhan, zibil an
han, otomobil rarajı, kütlü anbarı, müberrit su deposu, 
ınüberrit kuyusu, tamirhaneler, çenber anhan, tahta ku
rutma dairesi, yazıhaneler, 1 No. lı pavyon" fen müdü
ı·u hanesi", 2 No. pavyon" sevk memuru hanesi", 3 No. 
Pavyon " tamirat imiri hanesi" 4 No. pavyon "ustabqı 
f,anesi, amele helası su motoru dairesi, su deposu bina
larından müteşekkil içinde bulunan ve f abrikarun kuvvei 
llluharre~eaini teşkil eden 1 - 2 - 3 numaralı Atlas mar
kalı beheri 150 beygirlik üç aded Dizel motorü, çırçır 
ınakineleri, şifleme makineleri, temizleme ve prese ma
k;neleri, vantilitörler, umumi transmisyon, kırıcı maki
neler, pamuk presesi, nemleme aleti, kantar, kütlü kır
~ su deposu, buhar kazam, demirhane makineleri, 

e bane makineleri, plat çırçırlan, plat çırçırları
kuvvei muharrekesi, lokomobil, roller gin atelyesi 

t edevattan ibaret ve pamuk ve nebati yağlar 
Türk Anonim Sirketinin : 

1 NUMARALI CIRCtR FABRİKASI 
latanbul 6 mcı noterliğince tasdik edilmiş 30-11-931 

lanJt ve 15142 numaralı mukavele ile pamuk ve nebati 
Yaclar Saııayü Türk Anonim Sirketinin Bankamıza olan 
rnikdan malum borcunun 10-4-935 tarihinde gönderil
diji kayden müabet ihbarname üzerine tesviye etme
miı oldufundan İşbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 
9 faiz ve yüzde 3 komisyon, sigorta ücreti, hesap mas
rafı, nakli nutut, muamele vergisi, avukat ücreti vesair 
bil'umum masrafla birlikde tahsili için bu borç mukabi
linde Bankamıza ipotekli olub yukarda hudut, cins ve
Rair evsafı ve müıtemilitı yazılı Adana Tapu müdürlü
ğünün 2Z-9-929 tarih 64 numaralı Tapu senedile Sir· 
ketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanu
na tevfilwı üç Yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 
7Z.OOO lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 1697 
nu,naı ah Ziraat Bankaaı kanununun hükümleri daire
sinde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya ç anllDJldır. Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine miisadi Pazartesi Prıü saat 2 de 
İst1tnbul Ziraat Bankaamda yapdacakdır Teminat ak
ç~i yu de 7 ,5 dır. Şartname Galata'da kain Bankamız, 
Adana Menin, Ankara Zıraat Bankaları o ı~a asıl· 
ftUldır. ( 3696) .5025 

Satıllk Ev Ecnebi memleketlere giden tüccar ve .;~~ara 1 

11 

Banka Komerçiyale ltalyana :; 
Is tan bu 1 Ziraat ban kasın dan: 1

' Sennar•&İ = 100,000,000 (lbtir•t •se•i = sso,000,000 Liret> 

TTGVeller• (Scyyalain çelılm) •tar ! 
Adana'da yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 11! Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satıla_n 

11 kain Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada ipotekli bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali cmnı-
1 

ıt 
bulunan Şinasiler Fabrikası namile maruf pamuk ve ne- yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her.taraf~~a, . 
bati yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekten ~ ~~~ 
ı numaralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanı- tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebıbrsınız. 1 

1 k · ' Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulJa-
lc: n çimento b 0 tan ınşa edilmiş sekiz odalı ev. • namayacağı bir şeki1de tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 4923 

Istanbul 6 ıncı Noterliğince tasdik edilmiş 9-11-931 _ ~~ -- - __ ~ - - · _ __ 
tarih ve 15142 numaralı ev Beyoğlu 4 üncü Noterliğince 
tasdik edilmiş 11-2-933 tarih ve 640/ 33 numaralı mu
kavelelerle pamuk ve nebati yağlar sanayii T.ürk Ano
nim Şirketinin Bankamıza olan mikdarı malum borcunu 
10-4-935 tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbar-
name üzerine de tesviye etmemiş oldt'.1undan işbu bor
cuı. ihale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komis-
yon, sigorta ücreti, hesap masrafı, nakli nukud, muame
Je vergisi, avukat ücreti ve sair bil'umum masarifle bir
Jikde tahsili için bu borç mukabilinde bankamıza ipotekli 
olub yukarıda cins ve sair evsafı ve müştemilatı yazılı 
Adana Tapu Müdürlüğünün 2-4-930 tarih ve 87 nu
maralı tapu senedile Sirketin tasarrufu altında bulunan 
ve 21.80 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vu
kuf tarafından 8000 lira kıymet takdir olunan mezkur 
ev 1697 numaralı Ziraat Bankası kanunu hükümleri dai
res1nde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya çıkarılmışdır. Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müsadif pazartesi günü sa~ 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapdacakdır. Teminat akçesi 
yüzde 7,5 dir. Şartname Galata'da kain Bankamızla 
Adana, Mersin, Ankara Ziraat Bankaları kapılarına 
2sılmışdır. (3695) 5024 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mikdarı 
Cıns& Azı Çoğu Tahmini fiyatı 

Dağlıç eti 20000 35000 50 
Karaman 4000 5000 45 
Kuzu 9000 10000 50 
Sığır 2000 3000 35 

Bakırköyde Akliye ve Asabiye Hastanesinin 935 
mali yılı Et ihtiyacı için kapalı zarf suretile yapılan ek
siltmede teklif edilen fiatlar fazla görüldüğünden yeni
den kapalı zarf suretile eksiltmeye konulmuşdur. Ek
siltme günü 26 Temmuz 935 cuma günü saat 14,30 da 
Cağaloğlunda Sa "' lık Müdürlüğü binasındaki Komis
yonda yapdacakdır. 

Muhammen fiatlar hizalarında gösterilmildir. 
Muvakkat caranti 1938 lira 7 5 kunıtdur. 
Şartname 130 kW'lll bedel mukabilinde Hastaneden 

ahnabilir. . 
Eksiltmeye gireceklerin ~35 yılı Ticaret Odası vesi

kasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri, muvakkat 
teminat makbuz veya Banka mektublarile birlikde tek
lif mektublannı eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyona vermeleri. (3830) s241 

Müfettiş Namzedliği ve Şef Nam
zedliği için müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
ı - Bankamıza müsabaka ile 5 müfettiş namzedi ve 

5 Şef namzedi almacakttr. 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihle

rinde Ankara, İstanbul Z"ıraat Bankalannda yapılacak
tır. Tahriri imtihanda wananlar geliş ve dönüş yol 
paralan verilmek suretile Ankaray? ~etirilerek şif ahi 
bir imtihana tabi tutulurlar. Bu ımtıhanda da kaza
nan dan beşi 140 lira aylıkla müfettiş namzedliğine 
ve dı er beşi de 130 lira aylıkla şef ınamzedliğine tayin 
olunurlar. • . • 

3 - Müfettiş namzedletı ~ sene stajdan sonra Mü
fettişlik ehliyet imtihanına ~ek ve kazanırlarsa 175 
lira aylıkla Müfettişliğe ~eÇI~lecekler~r. 

Ankarada Umum MüdUrlu~ servıslerinde çalıştırı
lacak olan şef namzedleri i~ hır senelik stajlarmm so
nunda ehliyet imtihanına gırecekler ve kazananlar ter
fi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara cirebilmek için (Siyasal bilci
ler) veya (Yüksek Ticaret ve İktisad) okulaamdan ve 
yahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı 
memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak 
gerekdir. 

S - İmtihan programını ve sair şartlan gösteren 
izahnameler Ankara, İstanbul ve İzniir Ziraat Banka
larından elde edilebilir 

6 - 1 tekliler a r an ı l a n b e l g e 1 e r i bir 
mektupla birlikte en son 26-7-935 cuma günil akeamı
na kadar Ankara Ziraat Bankası Teftie Hey'eti Müdür
lüğüne göndermek veya vermek suretiyle müracaat et
miş bulunmalıdırlar. ( 3951) s2so 

= 
Umumi nqriyat ve yuı itleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Ga te lik ve matbaacılık T. A. Şirketi, fatanbul. Ankara cad

desi, 100.- Buddıfl Y.Cr : TAN matbu& 

Satıllk Fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından: 
Adanada eski İstasyon civarında Zincirli mevkiinde 

cem'an 45013, 3250 metro murabbaı arazı üzerinde 
kain Belçika Fabrikası namile maruf : Makine dairesi, 
müberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta dairesi, çırçır ve 
temizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç dairesi, sulama 
ve paçal dairesi, çiğit anbarı, koza mağazası, prese d~i
resi, koza mağazası malzeme anhan, petrol ve benzın 
mağazası, atelyeler, hela otomobil garaji ve atelyesi, mü
düriyet binası, misafirhane, u~tab~şı binası, müdüriyet 
ikamP.t binası, baş muhasebecı bınasından ibaret ve 
içinde bir aded 350 beygir kuvveti~de bollincik mark.a 
buhar makinesi ve iki aded kazanı, hır aded 2 8 5 beygır 
kuvvetinde Williams markalı buhar makinesi, bir aded 
5 O beygir kuvvetinde Williams mark~ı buharlı kurup 

'alektrojen ,bir aded 20 beygir kuvvetinde. kamyon mo~ 
törü ve o kudrette mütemadi cereyanlı dınamo, benzin 
cihazı, rutubetlendirme tesisatı bilu~um transmisyon. 
çırç.ır makineleri, şifleme makinelen ve ely.afın tozlarını 
almak için makineler, vantilatörler, su çıhazlan, yan
gın tesısatı, çenber kesme ve delme aletleri, tozl~rı n~
kil vasıtaları, bil'umum malzeme ve yedekler vesaır ala
tı edevat bulunan ve pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
Türk Anonim Şirketinin malı olan : 

2 NUMA:RALI ÇIRÇIR FABRİKASI 
Bankamıza 31-7-931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 

senetle borçlu bulunan pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
Türk Anonim Şirkeine bu borcu ödemesi için yazılan ve 
gönderildiği kayden müsbet 10-4-935 tarihli ihbarname 
üzerine de tesviye etmemiı olduğundan işbu borcun iha
le tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon, si· 
goı ta ücreti, muamele ver&isi, avukat ücreti vesair bil'u· 
mum masarifile birlikde tahsili için bu borç mukabilinde 
Bankamıza ipotekli oub yukarda hudud, cins vesair 
evsafı ve mü temilatı ve Adana Tapu Müdürliıgunun 
Nisan 930 tarih ı 3 7 numaralı tapu senedile Sirketin ta
saı nıfu altmda bulunan ve 2280 numaralı kanuıf mu
cibince üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 107,500 
lira kıymet takdir olunan mezkılr fabrika 1697 numa
ralı Ziraat Banka11 kanununun hükümleri daire
sinde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddet
le açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine milsadif puarteai günü saat 2 de İs· 
tanbul Ziraat Bankasında yapdacakdır. Teminat akçesi 
yüzde 7 ,5 dir. 

Sartname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, 
Adana Ziraat Bankalan kapılanna asılmışdır. (3697) 

5026 

Sümer Bank 
Umumi MOdOrHllOnden: 

Mefsuh Terakkii Ziraat T. A. Sirketi hisse bedelleri 
tf'diye muamelatına bugünden itibaren yalnız Ankara 
ve İstanbul Subelerimizce devam olunacaiı ilin olunur. 

.5440 

lstanbul Sıtma Mücadelesinden: 
Müessesemiz için (60,000) kilo Motorin eksiltmeye 

çıkanlmışdır. Bedeli muhammini (5400) liradır. 
Sartnameler Kadıköyünde Riza Paşa çeşmesi cadde· 

sinde 33 numarada Sıtma Mücadele Reisliğindedir. 
Eksiltme ı 9 Temmuz 935 cuma günü saat 14,30 da 

Kadıköyünde Sıtma Mücadelesi binasında yapılacakdır. 
Muvakkat teminat mikdan ( 405) liradır. 
Eksiltmeye konulan Motorin kapalı zarf usulile satın 

alınacakdır. İstekliler Ticaret Odasına kayıtlı oldukla
rına dair vesika getireceklerdir. 

Eksiltmeye cirecek istekliler huırlayacaklan teklif 
mektublanm eksiltme saatinden bir saat evvel Kadı
köyünde Sıtma Mücadele binasındaki komisyona vermiş 
olacaklardır. (3826) 5144 

Kirahk Büyük bina aranıyor 
1 

latanbul Leyli Tıp talebe yurdu Müdürlü~Unden: 
Çemberlita1t Beyuıt ve Sehzadebaıı civannda liakal 

( 7 S) karyola konabilecek; bir kaç büyük salonu bulu
nan büyük bir konak Leyli Tıp Talebe Yurdu için kira
lanacakdır. Bu şeraiti haiz konak sahihlerinin Cemberli
taş civarında Fuadpap türbesi karşısında Leyli Tıp Ta
lebe Yurdu Müdürlüğüne müracaat etmeleri. {3644) 

'4961 
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H A S A N Tıra Bıçağı 
Şımdiye kadar icadolunan bütiın tıraş bıçakları arasında en mükemmel ve en fevkalade olduğu tahakkuk etmiştir.Piyasada mevcud tır~ş bıçaklarını 

keskin ve hassas tarafları vardır ki her bir tarafile laakal on defa tıraş olmak kabildir. Bu hesapla 5 kuruşluk bir adet Hasan tıraş bıçağile 40 
ki dünyanın hiç bir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçağı istediğiniz halde başka marka verirlerse aldanmayınız, taklitlerinden sakınınız. 

Reko ır 
şaşırtmıştır. Hasan tıraş bıçagının 1 - 2 3 • 4 numaralı }d; 

defa ve ıslak bardakda bilendikde yüz defa tıraş yapılmak mürnkull 
Fiyatı : Bir adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. Hasan del'° 

Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__./ 

Va • 
1 

evduata mu abil 

y faiz r • 
• 
• ADAPAZARI 

# 

n 

-
• -
• -• 
• 
• --• 
• -
• -

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

İstanbul Komutanlığı kı
taları ihtiyacı olan 240 ton 
Un komutanlıkça pahalı 
görüldüğünden tekrar ka
palı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Beher kilosuna talı 
min edilen bedel 12 kuruş 
50 santim olup ihalesi 24 
temmuz 193 5 çarşamba gü
nü saat 15 dedir. 

Şartnamesi 15 O kuruş 
mukabili Fındıkhda Satın 
6ı lma komisyonunda alına-

• bilir. Eksiltmeye girecekle
rin 2250 liralık ilk teminat 

- mektubu veva makbuzu ve 

AN K S 1 
• ~490 savılr kanunun 2-3 ün 
• cü maddelerindeki vesika

larla birlikte teklif mektup-

Para sahiplerine 

Ye • 
1 

- daha yapıyor 
-
-
- r • Eğer Bankada paranız varsa: 
-
- ihtiyaç halinde - Vadesi gelmeden 

-
- ' i eceksiniz Av 5 a 
-

• • • Sl:tl<SULIN 

Bu kelimeyi iyi belleyiniz) 

Harbiyede B E L V U bah çesinde 

Yurdun en yüksek musiki artistlerinin lütfen iştirakile 
Bu gün sızde bulunmayan ner şeyi... .. 

SEKSÜLİN de bulacaksınızl BÜYÜK MUSiKi ZiYAF Ti 
KUTUSU 200 Krş ? 

• larınr belli gün ve ihale saa-
tından en az bir saat evveli-

• ne kadar komisvona verme
• leri. ( 3 8 5 2) 

5171 

• Çatalca ve civarındaki 
• birliklerin ihtiyacı olan 

( 61 5 O) kilo zeytin yağı 2 
• Ağustos 935 cuma günü 

saat 15,30 da açık eksiltme 
• ile alınacakdır. Beher kilo
- sunun fiatı 3 5 kuruş olub 
• ilk teminatı 162 liradır. 
• Şartnamesi her gün komis
- yon da görülebilir. İstekli-
• lerin vakti muayyeninde te-

minat mektub veya mak-
• buzJarile birlikde Fındıklı
- da Satınalma Komisyonu

na ge me en. (4"Cll 3) 

lstanbul ve bUtun Türkiye 

Sayın Doktor-
larına 

ve sayğı değer halkın 
dikkat nazarlarma 

SÜMER BAN 

Yerli Mallar Paza 
miyeleri • 

1 eriyor 
Mayıs ikramiyeli satışları 

un lstanbul Yerli Mallar Pazarından 26 Mayıs pazar O • 

Beyoğlu yerli mallar pazarından 15 mayıs çarşamba g~" 
Galata yerli mallar pazarından 22 mayıs çarşamba gOP 

Haziran ikramiyeli satışları 

lstanbul yerli mallar pazarından 14 haziran cuma gün~ 
Beyoğlu yerli mallar pazarından 27 haziran perşembe gün 
Galata yerli mallar pazarından 18 haziran salı gün 

Mal alanlar ellerindeki ayni 
tarihli kupon ar mukabilinde 

Yüzde yüz 
Parasız . mal alabilirler 

Yerli allar Pazar) 
ikramiyeli satışlarından istifade edit1i# 

l 
( 

Bu ay son aydır 

Yalnız bir kaç dakika ıçinde e 
1 s t ı r a b Y e r i n e N e ş' 

? CiECESi 
BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT 

ECZANESi SiRKECi Masaların evelden temini rica olunur. Tel. 49091 

Bir müddettenberi piyasada buluna-
mıyan ve bu kere getirtilerek mun· Bu bir mucize değil 
tazamcn satışa çıkarılan 

~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
5

~~
9

~ ~ntiphlogistine,in 

•-F~A~U~S~~ 
1 
l_s~:~m~~u~sın~ ~!~!t~ İ2s ~Y~2n: iti-

seniha Bedri Göknil'in yeni ÇC· haren başlamak üzere 1 o nüshasının şartnamesine gö-
virdiği FAUST basılmıştır Kü- re Basımı 10 Temmuz 935 tarihinden itibaren 15 P-Ün tübhanelerde arayınız 5322 Q 

• ı müddetle münakasa müddeti uzatılmıştır. 

1 LA n 
SATILIK 

30 ton istiabında muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS .. markalı, 8 silin 
dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetinde 
motörü havi. 

Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ,, 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju agacmdan bir salon, 

bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MUTEDiL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) 1 • 2 • 3 numarada 
Sf~NEY NOWtLL ve şeriklerine 

2 - İkinci münakasa günü 25 Temmuz 935 tarihine 
müsadif perşembe günüdür. 

3 - Mecmua en aşağı 6 en fazla 15 forma olacaktır. 
4 - Beher nüshasının baskı adedi 3000 olacaktır. 
S - Talipler yüzde 7,5 hesabile 146 lira 25 kuruş-

luk teminat akçesini malsandığına yatıracaktır. 
6 - Taliplerin ihale günü 15 de Vilayet binasında 

alım satım komisyonuna müracaatı şartnameyi gör
mek istiyenler her gün Vilayet Daire Müdürlüğüne 
müracaat ederler. ( 3933) 5248 

ZAYi MÜHÜR - Ziraat Bankası 
İstanbul şubesine yatırdığım para i
çin kullandığım mühürümü kaybet-

mezkur mühürün zuhurunda hükmü 
olmıyacağını ilan ederim. 

------~ ......... .....__.._....,,.....~-~-----'.-..ı--.....ı...4~---ı;w.u.1011Wı--ı.M"'---..cuQ.wuam 

Kantarcılarda 36 No. da 
Mu:;tafa o~ lu Hasan 

bütün ecza depolarile başlıca eczane
lerde bulunduğunu bildirir ve bu mü 
kcmmcl müstahzarı bulmakta güçlük 
çeken zevatın yegane sahibi imtiyazı 
bulunan Galata'da Voyvoda cadde
sinde 36-38 numaralarda Leonida 
Hazapis ve Şürekasına müracaatları 
rica olunur. 

r Ya Bağl 
RAKISlrtl İÇlrtlz 

ı- veyahut vaz geçiniz - • 

{tUJÇuK ILArtLAR 1 

iKMALE KALANLARA 
Yaz tatilinde ikmale kalan küçük 

kardeşlerime ikmalde muaffak olma· 
sına yardımda bulunuyorum. İstek· 
lilerin Tan: P. Yalrı17';ı davetiyt ı 

öndermeleri. 5201 

GiRiPiN 
in her gün binlerce 
mustarip insan üze
rinde yaptığı değişikli
ğin ufak bir örneğidir. 

~ 

G i Pi 
Sizi günlerce ıstırap çekmekten kurt:.~~· 

En şiddetli baş, diş, adale ağrılarım, üşütmekten . ıı1 ş)''' 
bütün sancı ve sı:ııları keser. Nezleye, rornatıııt1 

. kırıkhğa karşı çok müessirdir. ati 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yorıtl aıe~ 

OIRIPIN kaşeleri RADYOLIN diş macunu fabrikasıD111 ~dıf· 
k;myage.ıer; ıa,.fından y•p•hr. He< ec~ 

7.5 ku<u•a <abl0< __.,.. j 


