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Peyami Safa'nm "Bu gelişin 
manast ", Orhan Selim'in 
" Berberler " fıkraları -
Şchır haberleri. 
Ankara haberleri- Felek'in 1 
" Yer altından yol " fıkrası. 
Azız Hudai Akdemirin "Biz
de casusluk'' adlı eseri -
Sağlık bğıitleri - Kendi 
kendimize çatıyoruz. 
Son haberler - İcmal. 
Gtizel İstanbul... 
S p o r. 
Dunya gazetelerine göre 
hadiseler - Ekonomi. 
Kazan hanlığmm son gün
leri - Sevişmeler, evlenme
ler. 
Faydalr bilgiler - Hikaye. 

Ağaoğlunun 
Anlattzkları 
Sayın Bay Ahmet anlatıyor: 
Bagıra, çagıra; 

Söve, saya, 
Hötlemler, gözdağları savura, savu· 

ra anlatıyor: 
"Demokrasi bir sınıra kadar devlet-

~iligi benimsiyebilir." dememiş! .. 
Söylememiş!. 
Yazmamış!!! .. 
Ve ben, yazılarımda ne söyledimse 

uydurma imiş!. 

• Ahmet anlatıyor: 
Bagıra, cagıra; 
Söve, saya, 
Telaşla, salımla (tecavüzle), anla· 

tıyor. 
Benim yazdıklarım, hep düzr.ıe 

şeylermiş!. 

o . 
Dunün, bu inanlı (imanlı) Jzgencı-

fiinin ( serbestçisinin) anla ctıklanna 
b'akılırsa : 

O dünün ve bugünün inanlı dev-
letçiİerinden de ileri bir devletçidir!. 

Bu da güzel.. 
Kutlarım. 

Hak karsısında inattan geçmek bü
yük meziyetlerdendir. 

Bu, her vakit Ağaoğlundan bekle-
nebilirdi. 

... T• f !- ._. 1,.. ~1 .J- f 

B kleme, boşa çıkmadı!, 
Döndü .• 

• Şimdi Ahmet; yana yakıla anlatı-
yor ki: 

Devletçidir. 
O, Partinin devletçiliğini olduğu 

gibi kabul etmiştir. 
Ahmet, bunu ispat ediyor. 
Belgeleri (vesikaları), gazetelerde 

!j;ıkan yazılarıdır!. 
Daha ne yapsın?[ 
Bravo!. 
Bravo öyle ise ona., 

• • Benım çatışmayı (münakaşayı), a~-
maktan ka"tım: Partice tutulmus olan 
yolun dogruluğunu göstermekt(: 

Ekonomsal (iktisadi) devletçilikle, 
demokrasinin her vakit uyuşabilecek
lerini, biribirine karşıt (zıt) olmadık
larını belirtmek idi. 

Yabana yorulmuşum!. 
Ciınku Agaoglu da böyle düşünü-

yormuş!. 
O halde?! 
O halde, mesele kalmadı demektir. 
'Mesele kalmadı diyerek, isi bu ayıt-

ta (bu bahiste), buracıkta bitirmek ge 
rckirdi. 

Buı;ıu çok arzuladım. 
lhtıyar profesörü fazla üzmeği hiç 

istemezdim. 

Hele övüp sayma kapısının aralı
~mda görmegi asla f. 

Fakat .. 

Ne yazık ki, yazdığım seylerin 
onun anlattıgı gibi; uydurmalar, düz
meler olmadıgını ortaya koymak bor
cumdur. 

Ve. bu borcu bana ükli en Ah· 
met tır. y Y 

Kabahat bende değil!, 

• Bu yazılarımla Ahınea·· p t" • •1. • . • ın ar ının 
devletçı ıgını beniınseın· ld ~ 

( . · ıs o ugunu, 
saptamış tesbıt etmiş) ~ldum . 
. Arnk Ahıne~,. ekonomsal devletçi

lı~l.e . d.emokrasıyı, .. ulus egemenliöini 
bmbırınc karşıt gornıüyor. t> 

• 
Bu betkcmdcn (makalemden) son-

raki y~zılarım: Ahtned'in ''yazmadım 
dcm~~ım .. I:Jiahmı~t atıyor .. " diye red
dettı ı hakıkatlerı gösterecektir, 

Yarın yakındır. 
1 Temmuz 1935 Ankara 

Mahmut Esat BOZKURT 

Not: 
~hmed"in, sadece iltni olması lazım
gt>lcn ıki betkesinde (makalesinde) 
bana k r ı kullandığı kelimelerin söz
lukçe i (lugatçesidir): 

Dem og. 
Kendim aynada görmüş, 

• 
1 ril • r 

" l~lin&ll nmtı ~ 

{:tatürk dün de Istanbula 

k e n d i 1 e r i n i n a r m a ğ a n ı o-
1 an Floryaya gittiler, o
radaki bayındırlık çalr§· 
m a la r ı n ı g ö z d e n g e ç i r d i · 
Ier. Resimlerimiz Ulu 
OnderiFloryaya çıkarken 

göstermektedir. 

~'=~~====~~-·=~~aL=---1~ 

TRAMVAYDAN ATLAMA YASA~I 

S iz yüz k~şi para 
cezasına çarplldı 1 

Tramvaydan atlama, yürürken binme, 
Vatmanın yanında durma yasak edif cli 

Tramvaylarda dünden itibaren bu manzara 
görülmemeye başladı. 

Yüruyüş halinde bulunan tramvay
lardan yere atlamak. tramvaylara a • 
sdmak veya binmek için atlamak ya
sak edilmiştir. Bu yolda bütün polis 
merkezlerine emir verilmistir. Bu e· 
mir, gidiş ve gelişle ilgil(bütün po
lis memurlarına bildirilmiştir. Dün -
denberi bu emrin tatbikına geçilmi§ 
bulunulmaktadır. Tramvaylara hare • 
ket halinde iken binen, inenler, her 

ne suretle olursa olsun tramvaya ası· 
lanlar: polis!re yakalanarak karakola 
goturülmekte ve kendilerinden 102 
kuruş para cezası alınmaktadır. Bun
dan başka tramvayların hareket ha -
linde kapılarını açık bulundurar~k 
atlama v~ binmelerle önüne geçm~ -
yen vatmanlara 250 kuruş ceza kesıl· 
mektedir. Binicilere de ayrıca p]ara 

[Arkası 3 üncüde 

Süvari/erimiz 

Bugün Geliyorlar, Büyük 
Törenle Karştlanacaklar 

Avrupanm muhtelif yarısla -
rmda birincilik kazanan sü.vari 
subaylarımız bugün saat onda 
konvansiyonelle geleceklerdir. 
Kendilerini karşılamak üzere is 
tasyonda büyük bir tören yapıla 
caktrr. 

Halkevi, Milli Türk Talebe 
Birliği, Sipahi Ocağr ile birçok 
spor teşekkülleri üyeleri istas -

Kastı var. 
Vız gelir. 
Uyduruyor. 
Sokak ocukl n. 

bu sozlukçenin 

yanda bulunacaklardrr. Karşıla 
manm büyük bir intizam içinde 
yapılmasi için Halkevi tarafın • 
dan bir program hazırlanmış -
tır. 

SUvarilerimiz Sofya· 
dan geçerlerken 

Sof ya, 6 A.A. - Nis, Ahen, 
[Arkası 3 üncüde) 

zenginleşeceğini umabiliriz!. 
Bu gibi sözlükçelerden de faydala

nacaklar yok değildir a ! ! ? - M. E. B. 

• Yarın: Mahmut Esat Bozkurd'ıın Aia-
oglı.ı .Ne Yazdı?, adlı makalesi. 

• 
ıs a. 

EKMEK UCUZLATILMALI 

Bu şehir halkı 360bin 
lira fazla para ödedi 1 

Belediye; borsaya, ucuzcu pahacı fırıncıya 
ve halka göre ekmeğe narh koymalıdır 

BALTA OLMAVALIM! 

ü. tada bir ekmek meselesi var. Bu 
1 .nesele, yanlış bir hesaptan ve bir gö· 

ı üs farkından doğuyor. Belediye Ha
zir'"anm 26 ıncı gününden itibaren kı:
raklık haberleri dolayısile buğday pı
yasasının hafifçe yükselişi üzerine, 
ekmek nar hım, birden bire ( 11) kuru 
sa kadar çıkardı. 
~ Halbuki, narhın fırladığı günden 
iki gün sonra, buğday ve un fiyatıa;ı. 
Ziraat Bankasının müdahalesine bıle 
ihtiyaç kalmadan, kendiliğin~en ~üş
meğe basladı. Fiyatlar, hergun bıraz 
daha iniyor. Vaziyeti rakamlara ~aya 
narak anlatalrm: lstanbula, Hazıran 

Dün, şu mektubu aldık: ayı icinde, Anadoludan demiryolile 
"Şarba,Y.tmızın Avrupadan ~u .s~c_· 1290- ton, Trakya demiryolile 3~ ton, 

f•rlti JönÜfÜnae beraber getırdrgı· Akdeniz, Marmara ve Karadenız kı
ni gaz•telerde okuduğum ağaç sev- yılarmdan deniz yolile (5484' ·:'n 
giısine, bakımlı ağaca hasret bir Is- buğday gelmiştir. Bunlar t!'·!"' yekun 
tanbullu .sıfatile ben de çok sevin- 6810 ton eder. Hazira~ -!..,nunda. şeh
mİ§tİm. Taş, tuğla ve toprak yığını 1 imizde bulunan !,ı.ığday stoku ise 
halini almış olan §ehrimizin artık 21588 tona •;,~&maktadır. Bu stokun 
ağaçlarla gölgelenerek yeşillenece- 14000 tor.! Ziraat ~ank~sının, ~ • 4 
ğini onun ağzından işitmek bana bin ton~ tecimenlerın elınde bugday 
çok umut vermişti. olar::..i:, geri kalan 3 - 4 bin ~onu da 

Bundr;rı beş gün önce, her za- r.c~ırmenci ve kırmacrların ehnde un 
manki gibi sabahleyin işime gitmek 1 olarak bulunuyor. Bundan anlaşdıyor 
üzere Valikonağı caddesinden fl~ · ki lstanbul piyasasına ihtiyaçtan çok 
çerken, ilbay konağı>un az Öt.:!sinde fa~la buğday geldiği gibi, bir yandan 

da bu stok.günden ı•!.ine artmaktadır. 
Istanbulun ekmek ih iyaq, vasati ola
ıak günde 270 - 300 :ıin kilo arasında· 
dır. Buğday fiyatlaı-na gelince, yum
şak buğday, en çok 22 Haziranda, 7 
kuruş 20 paraya kac'ar fırlamıştı. Sert 
buğday ise 27 Haz randa en yüksek 
fiyata çıkarak, 6 ktr:uş on aprayı bul
muştu. Bundan so· ra, buğday fiyat
ları yeniden düşme ~e başlıyarak eski 
vasatide bile tutuı amamış, yumşak
lar 6 kuruş' 32 paı ıya, sertler 4 kuru~ 
on paraya kadar : .ımiştir. 

Yumşak buğ'\tyların bir aylrk va
sati satış fiyat- J kuruş 84 santim, sert 
buğdaylar·. oir aylık vasati satış fi. 
yat· ~ ... uruş 29 santimdir. 

Yumşak buğdayJa:daki en yuka~ 
ve en aşağı satış fıyatı arasındakı 
fark üç kuruş 37 buçuk santim, scrt
lerde ise 2 kuruş ve 43 üç çeyrek san 
timdir. 

Buglinkü buğday fiyatı bu vasati • 
nin yukarısında bir rakam gösterme
diğine göre, buğday düşkünlüğünü 
muhafaza etmekte ve ilerisi için da
ha da düşeceğine şüphe bırakmamak· 
tadır. 

yapılmakta olan bir apn.-tımamn ===============================::::ıı 
önündeki koca bir çınarım pek va-
kitsiz budanmakta <?:duğunu göre• 
rek üzüldüm. Çij::kü apartrmanın 
manzarasını kapadığı için budan • 
dığına şüphem kalmayan bu koca 
ağacın, Nasrettin Hoca'nın kuşuna 
benzetildikten sonra kuruyacağın • 
dan korkuyordum. 

[Arkası 3 üncüde] 

.. Uç gün evvel gene işime gitmek 
uzere aynı yoldan geçerken bu kor
kumun ne kadar yersiz olduğunu 
anladım: Valikonağı caddesinin 
en lfÜ:tel çuıarı olan ağacın yerin
de Yeller esiyordu! Daha doğ
rusu, kökünün izini bile gizlemek 
için Yerine bir sürü tuğla yığılmış· 
tı! 

. Ormanları ve ağaçları kesile ke· 
:ule kuraklaşmağa ve su.oıuzlaşmağa 
başlayan yurdumuzun çöl olmak • 
tan kurtulması için biricik çare ola
rak orman yetiştirilmesi bir hayat 
meselesi olarak önemle mütalea e
d~~cJ_iği ve şarba.yımızın da gez· 
dıgı bakımlı memleketlerde bu ha· 
kikati anlayarak geri döndüğü bir 
sırada, ilbay konağının ta yanıba • 
şında Valikonağı caddesini süsle -
Yen en güzel ağaca kıyılabilmesini 
kalam almıyor. Şarbayımızm bu se· 
ferki Avrupa gezisinden birlikte 
l!,etirdiğini gazetelerimizde okudu
gı.ım ağaç veciz.esinin bundan böy
le lstanbul civarındaki koru ve or· 
manları baltanın yaptığı feci tahri· 
battan korumağa yeteceğini sanmış 
tım. Fakat Valikonağının yanıba
~ındcı bütün kabahati güzellik ve 
büyüklüğünde olan yeşil bir çınara 
nasl[ kıyıldığını düşündükçe gele -
cek sene Hadımkorusunun, öbür se
ne de Bevkoz ormanlarının yerle • 
r~nde yeİler esmesin diye içim tit
rıyor !'' 

Okuyucunun mektubu burada 
biter. 

• 
• Sayın şarbayımızın geçen gün 

bır gazetede beyanatını okumuş • 
~~m. "Boş arsalara tohum ekece
gı~, ağaç yetiştireceğim.,, diyordu. 
Mukemmel bir Fikir. Fakat, tohum 
ekm.eden evvel, ağaçlarımız;a ken
dimi~ • )'anlıı anlflıılmasın, o, siz, 

ben, hepimiz;/ • balta olmasak da
ha iyi etmez; miyiz? 

Ali Naci KARACAN 
iNot - Bursa llbayı Fazlıdan aldı-

ğımız bir telyazısında "servilerin ke· 
silmesi için düşünce yoktur ... deniyor. 
Fazlının bu müjdesine ne kadar &e ~ 
vinsek azdır. 

A. N. K. 



DUŞUNDUKÇE 

BU GELiŞiN MANASI 
Bugün Tift lllblan geliyor. 
Ba gelİtİn ..-....., herhangi bir at 

yanpncla ilk dwecckre vararak dost· 
lanna bahıi kazancbran birkaç joke· 
yin müsabaka bitince uyandırabılcce· 
gİ günlük n geçici t.ir hayranlığa li· 
)'ik olmaktan ibaret değil. 

Bugıun aramıza gelen ve şerelli alın 
lannı anayurdun hasretli dudaklanna 
uzatan Türk atlılannın bize Fransa· 
ı&tan, Alrnanyadan, Avusturyadan, Ma
aıriltandan getirdikleri şey, Atiladan 
Atatürke kadar on bes asırlık tarih 
içinde Türk akıncılannın. bütün o 
topraklara atlarmm naDanndan çıka
rarak sapladıkları yıldn:mdann hala 
ayni panlb ile çakmaya devam etti i 
müjdesidir. 5-*i BayYSada, Avus
tu1"711 ovalanada bir aayqtan dönu -
yorlar. Sanki deiil. muhaklıı•k ki ~v
rupa müsabakalarının, hele bugünkü 
ailah lumrlıklan ve rekabetleri için· 
deki mimasile, INr savat timsali olduk
lanna fipbe edilmiyeceğine göre at
lılanmız bize bir muvaffakıyet deiil, 
ltir zafer müjdesi getiriyorlar. Hele 
l>izün olmayaaı..a iabat etmiş bulu
nuyorlar ki, Türk atlısı, ister yanı, 
iater alan için hw kere dört nala kalk

b mr dağlara bile çömelmek düşer. 
Atiliıdan Atatürke kadar devir dnir, 
:zaman zmmn atlannm nallarıncla ça· 
kan fi....-lılerin pan)tmncla görünen 
hakikat budur, 

fteyami SAFA 

Bursadakl meyvacı· 
lar şlklyet ediyorlar 

Bursadaki meyva müstahsil -
teri, şehrimize gönderdikleri 
meyvalann satışında kabzımal -
1ann kap başma aldıkları ücre -
tin fazlalıgmı öne sürmüşler ve 
meyva istihsalitırun bundan za 
rar gördügünden şikayet etmiş 
!erdir. Bursa genel meclisinin 
kararı üzerine, bu durum İstan
bul tecim ve endüstri odasına 
bildirilmiştir. 

Bu hususta yapılan tetkikat, 
meyva müstahsillerinin haklı 
olduğunu göstermiştir. Oda, be 
lediye ile de temasa geçmiş, kab 
.znnallann kap. başına aldıkları 
ücretin kıymeti üzerinden ve 
yüzde hesabile alınması için bir 
nizamname hazırlamıştır. 

iki ş6för çahştırmak 
Mecburl,.U k•lldl 

Şarbaylık, Taksim - Yeni Ma 
halle gibi uzun servis hatlarında 
çalışan ve günde ancak iki sefer 
yapabilen otobüslerde iki şoför 
kullanılması mecburiyetini kal
dı:rmiftır. Yapılan hesaplara gö 
re iki sefer yapan otobüsler, gün 
de altı saat çalışıyor telakki edıl 
mektedir. Halbuki iki şoför kul 
lanılması mecburiyeti, yalnız, 
günde dokuz saat çalışanlar için 
tatbik edilecektir. 

Celll Bayar Sovyet 
Rusyaya gidiyor 

Ekonomi Bakanımız Celil Ba 
yar, çarşamba günü, Sovyet 
Rusya seyahatine başlamak üze 
re, şehrimizden hareket edecek 
tir. Celil Bayara, bu seyahat sı
rasında İş Bankası genel direk
törü Muammer Eriş, Sümer 
Bank genel direktörü Nurullah 
Esat ve altı tekniıiyen refakat 
ede~klerdir. 

No. 16 

Erik Çiçekleri 
.Mahmud YESARi 

tüpl\e kt • nasıl tarü edc;.yim aana? • 
tutunacak yeri bulunamayan bir §UP
he ... 

Nizam, kendisinin mutlaka sevilc
cegini umuyordu.. Bunu, ummakta 
hakkı vardı. Llkiıı benim, durgunlu
gum, aotukkanhlıpm, onu Ptlana 
5evirmitti. / 

Onun etrafmda, teldolabmm etra
fında aizı sulanarak gözleri iftiha ile 
parlaya parlaya, sinsi ainai dolqan 
kediler cibi dönen genç, güel kadın
lan, kızlan gösteriyordum: 

- Nızam, fU sanpn kız !iOk eiızel 
tfeğil mi? 

O, ıözlerimin içine bakıyor ve bu 
11e>rgumla ne demek iat~ıimıi anla
mağa çabahyordu ı 

- Evet.. Çok gü.ıell 
Onu. ipeliyordum ı 
- Yoksa, pek mi beğendin?• _, 
Beni kutkulandırmaktaıı korkuyor, 

:kekeliyordu: 
- Fula çiğ sarı... 
Gülümaiyordum: 
- Hiç de dceil ... $imdi MU Chm· 

sa kaldırsana 1 
- Ne muıe~~ctı 

BUDA BENDEN 

BERBERLER 
Yorsun yüzlerimizi serinleştiren; 

en çok ehemmiyet verdiğimiz '-!an•· 
un üstünde lHr küçuk leylek sap11· 
na benziyen makaslarını bkırdalıp fi• 

kırdatarak ku yuvasmr andıran ııaç• 
lanmıza düzen veren onlardır. Diığu• 
ne, cenazeye, it aramaia, misafirlige 
giderken onlara bas vururuz. Onlar 
bize hava ve su gibi lazımdır. 

Ancak, gel gelelun. aakalımızı el
lerine Yerdiğimiz için midir, nedir? 

Bunca İyiliklerine kar!ılık. gevezelik 
terimizle, botboiazlıklanmızla Alay 
etmek için onlann aan'abnı ıleri sÜ· 
reriz; hra!çıbk, berberlik deriz. 

Vefahlar dUn loplandllar - Yeni mUddelumumT vazifesine ba,ladı - Tren Ucretlerinin indir·ımeat 
Floryaya gidenleri çOOalttl 

Berberlere kartı yaptıimuz habız
lık bu kadarla kalsa, "Ne yapalan? 
lnaftn oılunun byneti bu!" derse
çerdim. Gel gelelim berberlere karsı 
haksızhiımız su "'hafta tatili'' işinde 
bile kendini gösteriyor. Adamcagız • 
lara hafta tatilini bile çok eörüyoruz. 
Ama diyeceksiniz ki, haf ta tatilinde 
berberler serbest l:tırakıldı, isterleree 
açarlar dükkinlannı, istemezleı-se aç
mazlar. Böyle scrbeltliie, böyle hür
riyete can feda doğrusu. Bu rekabet 
dünyasında böyle bir ıerbeltlik Yer • 

mek, berberleri pazarları da çalrtma· 
ğa mahkum etmek demektir. Bunun 
böyle oldufunu anlamak için fAl°baY• 
hiın berberler araımda, ama yalmz 
dükkan sahipleri deiil kalfalar ve ça• 
raklar arasmda da, bir anket açmaaır 
yeter. 

Beledi,e ile 
kabzımallar 

Belediye ile kabzımallar arasındaki 
ihtilaf bitmiştir. Kabzımallar cemiye
tinin ileri gelenlerinden bazıları eaki 
haldeki dükkanları belediyenin emri
ne ragmen bofaltmamıtJardır. Baaun 
uzcrine şarbaylık icraya müracaat et
miş, fakat tahliyenin hükümsüz yapı· 
lamıyacağı anla!ılarak i! mahkemeye 
dokülmüştür. Belediye sulh mahkeme 
aine miıracaat ederek eald haldeki 
dükkanların boşaltılmaamı iatemiıtir. 
Dava edilen kabzımallar da yeni hal 
talimatnamesi yüzilnden urar ettik
lerini ileri sürerek belediye aleyhme 
bir dava açmıpardır. Belediye aynca 
tahliye davası açtığı kabzımallar aley 
hinde bir de kab.umallan belediye a
leyhine harekete teıvik davau açmıı
br. 

Bu suretle belediye ile kahmna11ar 
işi nıhayet muhtelif davalara dökiil
muştur. 

Şiikrü Saraco§lu 
Geldi 

Adliye Bakanı Şükrü Saraçoğ 
lu dün sabah Ankaradan şehri 
mize gelmiştir. Şükrü Saracoğlu 
yaz münasebetile bir müddet 
şehrimizde istirahat edecektir. 

Ortamektep 
Muallimliii 

Orta mektep muallimliği imtiha • 
nında türkçeden l 2, tarih ve coğraf. 
yadan S, inıilizceden 4, fransızcadan 
2, almancadan da iki kiti kazanmı§tır. 
Riyaziye muallimliği için 24 ki!i im
tihana girmiı, fakat biç biri kazana
mamıttır. Bu imtihanda mu

vaffak olanlar önümmdeki ders yılı 
için orta okullara tayin edileceklerdir. 
Fakat bunlann ihtiyacı karıılayamıya 
caklan anlqılmaktadır. Çünkü bu yıl 
şehrimizde orta okullara yeniden ıu
beler illve edilecektir. Bunun için 
muallime ihtiyaç vardır. Verilen ma
lfunata göre bu ihtiyacı karfllamak 
orta okul muallimği için yeni· 
den imtihan açılacaktır. Bilhaua ri
yaziye muallimliği için açılan imtihan 
da biç kimsenin kazanmaması, bu im· 
tihanlann tekrar edilmesjpi icap ettir· 
mcktedir. 

POLiS 

Kızı zorla Ka~ırmak 
istemişler 
Şilenin Kervan köyünde bir 

kız kaçırma vakası olmuştur. 
Molla İbrahimin evi altı silahlr 
şahıs tarafından basılmış, on 
dört yaşındaki kızı Gülsüm ka 
çırılmak istenmiştir. 

Gülsümün annesi, bunun önü 
ne geçmek için çabaladıgından 
yaralanmış ve kız zorla kaçını -
mıştır. Bunun üzerine Şile jan
darması haydutları aramağa 
başlamış ve Karanlık Ormanda 
pusu kurarak bunları yakalamış 
ve kızı da kurtarmıştır. 

Bunlardan birinin kızı sevdi
ği, ailesinden istediği halde ve
rilmemesinden dolayı Gülsümü 

Ucuz halk biletleri arkadaşlarının da yarannile ka-
çırdığı sanılmaktadır. 

Denizyolları ve vapurculuk Babasını çatalla yaraladı 
şirketi vapurlarında iki aydan - Bakırköyünde sıhhat katibi 
beri, ucuz halk biletleri tatbik Atıf, evvelki akşam üvey oğlu 
edilmektedir. Bu biletlerden a - tarafından ağır surette yaralan
lan yolcular, gittikleri iskeleler- mıştır. 

den, bir veya iki ay sonra döne Öğrendiğimize göre, perşem 
bilmektedirler. Fakat, şimdiye be günü akşamı Atıf işinden dön 

Bir sınıfta elli kadar yapılan denemeler, bu bi~ müş, evine gelmiştir. 
Talebe bulunacak letlcrin fazla rağbet görmediği- Baba, oğul yemeğe oturacak 

ni, ucuz tarife ile verilen gidiş Iarı sırada bir para meselesin -
Bu yıl ilk okullardan alınan.. gelis biletle~uin d~ çok satıl- den kavgaya--tutuşmuşlardır. 

rmadm1Ml90kl,,......Jlıja..~•--··-4'4ı!!ll!u.. ............... tılılllıııııl .. ~~~;.;;.;.:~~;;,,~r;ai&:-m~~~ 
kabil orta okullarda talebenin lar, bu neticeyi Ekonomi Bakan dal tavsiye ederken oğlu İz -
yansından çoğu muvaffak ola - lığına bildireceklerdir. Halk bi- zet de babasının üzerine saldır -

letlcri usulünün kaldınlması ve 
mamrştır. Bu sebeple bu yıbel ort~ yahut daha istifadeli bir şekle mı.ştır. 
okullara girecek olan tale len konulması muhtemeldir. İzzet, evveli babasını bir tek 
mekteplerin bugünkü vaziyetle me ile yere yuvarlamış, bunun-
rine göre sınıflara sığdırmak la da iktifa etmiyerek elindeki 
imkansız görülmüş ve önümüz - Beyo§lundakl . çatalı babasmm muhtelif yerine 
deki ders yılrnda orta okulların Tetkikler bitirildi batırmıştır. 
birinci smıflarma yeniden şube Atıf ağır yaralr olduğu için 
ler ilivesi kararlaştınlmııtır. Ta Finans Bakanlığınca Fransa· hastahaneye kaldırılmıştır. tz _ 
!ebenin öğretmenlerden iyi isti dan getirilen uzmanlar Beyoğ • zet, aranmaktadır. 
fadesi için bir smıfta elliden lu Finans teşkilatındaki tetkik- * Kurtuluşta oturan Ojen dı-
çok talebe bulunmıyacaktır. lerini bitirmişlerdr. vardan atlarken belindeki çakı 

Kız ö§retmenler 
Okulunda 
Kız öğretmenler okulunda bu 

gün saat 14 te bu yıl mezun o -
lan genç öğretmenler bir top -
lantı yapacaklardır. Bu toplan -
tıya okuldan evvelce çıkmış eski 
ögretm~r de çağmlmqtır. 
Bugün mektepte bir tören yapı
lacak ve yeni öğretmenler eski 
öğretmenlere tanıtılacaktır. 

- Dansa, bir münasebetle mi kal
dınlır? 

- Tanımıyorum ki., 
Yapma bir hırçınlıkla katlamm 

çatıyordum: 
- Ahmak olmanı istemiyorum. 

Dansa, mutlaka tanıyarak mı kaldı· 
nlır? . 

Kahkaha ile cüldüği.une bakıyor
sun? Kimbilir, aklından neler ıeçiri· 
yorsun? Sebebi var, yavrum! 

Bu, benim. huırladıpn bir kolpo
dur. Yoku ben, aevcilimi. ktir köril· 
ne gens ve güzel bir kaduım kollan 
arasına atamam. 

Ona, beğenip beğenmediiini aor
du um; dansa kaldırmaunı ısrar et
tiğim genç kadını, ıenç lmı, ben 
uzun zaman tetkik etmifimdir. Hat• 
ti, bazan daha yakından tetkik ede-
bilmek içuı ,ahbap, arkadat da olmu
ıumdur. 

Onun danu kaldırdığı kadın, be -
nim ıçın tehlike değildir. 

- Naaıl mı? 
Danstan döndUiü. yahut o kadın

la konuşup da aynldıp saman, Niza
mın halini anlatayım: YU.U, tibin
mi§ gibi buruşuk; ka'lan hafifçe ça -
tık, bakışları değişiktir. 

Ben, onun bu defi,ikliğinl hiç far. 
ketmemitİID gibi aor&Qm: 

- Nasıl buldun? 
O, beni kolumdan çeker, büfeye 

göturlir: 
- .Biıcr p!lch 19&.Qk bir teJ. jso-

Uzmanlar (mütehassıslar) kamma batmıştır. Çocuğun fer-
dünden itibaren İstanbul Finans yadına yetişenler çocuğu bay • 
teşkilitmı gözden geçirmeğe gın bir halde dıvar dibinde bul -
başlamışlar ve tahakkuk direk - muşlar ve çocuğu hastahaneye 
törü Talat, tahsil direktörü Ali kaldırmışlardır. 
Rıza ile görüşmü,lerdir. Tahkikat devam etmektedir. 

Bunların çalıtmalan bir ay - * Kadrköyünde 105 numaralr 
dan fazla sürecektir. Buradaki tramvay, tablakar simitçi İsma
tetkikler bitince İstanbul Fi - ile çarpmış ve zavallı adamı ba
nana teşkilitmın nasıl olması ge şmdan, yüzünden ağır surette 
reldi olduğu hakkında FinansBa :xaralaımştır. 
kanlığma raporlaruu verecekler Vatman yakalanmış, İsmail 
dir. hastahaneye kaldırılmıştır. 

liın, fena bunaldım. 
Hayretle gözlerimi açarak baka

nın: 

- Ay, neden? 
Büfede, bana pmpanya ikram 

ederken dertli dertli ba'1JU utlar: 
- Ben. bu kadar kötü danaedea 

kadın ıörmedim. 
İskarpinlerinin uçlarım gCSıterir: 
-1*yağımı ezeli .• Naaırlanma bas-

tı... Mahvoldum. 
Kinayeli kinayeli gillümaedim: 
- Demek, iyi danaetmit olsaydı .. 
Öyle tiJrlyetle bakar ki, haline acı-

nın, elimle yil.zUnü olqanm: 
- Vah, yaTIWDf 
Onun haline acırken, içimden de 

seviniriın. Çünkü o dakikada, ben, 
g~ünde büyümiifümdür; bana sev
giai artmı,tır. 

Bundan aonra, onunla ben danac
derim. Öyle çevik, öyle kıvrak, öyle 
canlı oynanın ki, beni kollannda tut· 
tuiu halde, o, kendini ı.na bırakır. 
Danı bittiği zaman, gözlerinin 

atep cözlerimi yakar • 
Bu genç, güzel kadınlardan biriyle 

onu tanı§tınnm, ve bir bchane bu
lur. yanlanndan uzaklapnm. 

Biraz aonra d8n0nce, Ninmm 
kıvrandığını, fakat kaçamadığmı ga
rirüm. Ve enelden hanrladıfım bir 
kolpo ile onu kurtannm. 

Benün zanlh engilim, kendini 
açık havaya dar atar: 

- 090f 1 bittim. Bıı ~ 11e 

fena ağzı kokuyor ... 
lnanmaınıı gibi kirpiklerimi oyna

tırım: 

- Ne diyorsun? 
0, elini yelpaze gibi salhyarak, i!i 

çeker: 
- Ah, sornıa, cicim ... Ağzı, ne fe

na kokuyordu. .. 
Şapıakt.ın kendimi alamıyordum: 
- Yal., Vah, vahi. Hiç bilmiyor-

dum. 
Birdenbire ürpermiş gibi titredim: 
- Ah, hain seni 1 Alçak, seni l 
Nizam, Pplamıf, irkilmiştiı 
- Ne var? Ne yaptım? 
Dişlerimi sıktım, yumruklanını sal 

byordum: 
- Bilmiyorsun, değil mi? 
Yok, çocugum; yok, yavrum! İki

de birde yüzüme bön bön bakma 1 
Benim, sinir bozukluğuma hala mı 
alışamadın? Fakat dikat et; ben, ma· 
nasız, yok yere gülmem. 

Şimdi niçin güljiyorum, biliyor 
musun? O günü, o günkü halimi ha
tırladmı da onun için ... 
Nizamın yüzüne baktım, baktım; 

bir sinir buhranına tutulmuıum gibi 
dudaklamn titredi, gözlerim yqlan
dı. 

O, bir 1ey atiylemiyor, karpmda 
tereddütle, endişe ile duruyordu. Ne 
yapacağım, ne tavır alacağını bile
miyordu. 

YüümU, yüüne yaiüJJtırd1111. kı· 
ıui kı&ık lıaylJırdmıa 

KUÇUK HABERLER 

* Hukuk Fakiıltesınde imtihanlar 
bitmi,tir. ikinci sınıf talebelerinden 
180 kişi imtihana girmiştir. Bunlann 
sekseni iıçunciı sınıfa geçmit, yirmi 
ikisi ikmale. diğerleri de sınıfta kal· 
mışlardır. Digcr aınıflann imtihan so
nu da yakında bildirılecektir. 

* llk okul dücttişlerinin makanı 
tahsisatlarile ögretm.nlerin kıdem 
zamları bu ay ba§ı kendilerine veri
lecektir. 

PlaJ fiyatlarında yeni tarifeler 
üzerinde yiızde 25 nisbetindc indirme 
yapılrr •• :ı başlanmıştır. 

* Avrupadan bugün gelecek olan 
süvarilcrimizi Muallimler Birliği de 
karşılamağa karar vermiştir. 

* Fatih 13 ünciı ilk okulda çocuk
lar için bir çocuk bahçesi açıhnıştır. 
Bu bahçeye on iki yatından yukarı 
çocuklar girmiyecektir. Bahçede Vo
leybol, basketbol, uzun atlama, yük
sek atlama sahaları yapılmıştır. Ay· 
rıca, çocukların kaldırabileceği kadar 
hafif giıllelcr vardır. 

* Tecim ve EndU&tiri odasında Ha 
va Tehlikesi için aynlan komiteler ya 
rın sabahtan itibaren çahşmağa başh
yacaktır. Her komite, kendi mıntaka
sı dahilindeki tecimcnlcrle doğrudan 
doğruya temasa geçecek, taahhüt 
mikdarlarını tesbit ederek üye kayde
decektir. 

• Uyuşturucu maddeler fnhisan 
genel direktörü Ali Sami, mezuniyeti· 
ni geçirmek Uzcre dün Avrupaya git
miştir. 

* Bukreş elçimiz Hamdullah Sup-

hi ~UJ!:.!~Z: v!J:r~· 
* Şehrimizin şurasında burasında 

toplanan dilenciler Darüliicezcye gön 
deriliyor. Fakat bu dilenciler hakkın
da tutulan zabıtlar ekseriya noksan 
olduğundan, lazrmgelen muamele ya
pılamamaktadır. Şarbayhk kaymakam 
Irklara gönderdiği bir tamimde, bu te
kilde toplanan dilencilerin doidukla· 
rı yerlerin de mutlaka tutulan zabıt
lara yazılma11 bildirilmiştir. 
* Muallim vekillerine verilecek 

maaş hakkındaki yeni karar kültür 
direktörlüiüne bildirilmi§tir. Yeni va 
.ziyete göre, gerek d~ndan, gerek 
devlet memurlanndan bır muallim ve
killiğine tayin edilen kimseye, maa • 
tın üçte ikisi verilecektir. 
* Gümrük ve Inhitarlar Bakanlığı 

baş enapektörll 'Muammer,GUmrük be 
yannameleri üzerinde bazı tetkikatla 
meuuı olmaktadır. Bu tetkikat, be -
yannamelerin tanzim ıekli ve daha ko 
lay bir biçime konulma11 yolundaki di 
leklerle alakadardır. 

* Vapurculuk firketi Kasımpqada 
bağlı duran dört küçük vapurunu bo
zulmak Uzcre ve hurda olarak aatmı§· 
tır. Bu dört gemi çok küçük oldu
ğundan tirket tonajca fazla birJey 
kaybetmemittir. 
* Liman ifleri ıenel direktörlüğü-

- Hain ... 
Sönük bir sesle: 
- Kadriye, ben, sana ne yaptım? 
Diyebildi. 
Gözlerimden dolu dolu yaılar bo

şanmıştı; hıçkırıyordum: 
- Ne mi yaptın? Ne mi yaptın? 
Nasıl agladım? Nasıl ağlıyabildim? 

Hala, kendime şaşarım. Öyle hıçkı· 
ra hıçkıra ağlıyordum ki, benim bile 
içime fÜphc eirmiıti. Qözya,ıan da, 
gülmek gibi; insan bir kere kendini 
kaptırdı mı, bırak arb~ ... 

Sokak ortaamda ailayıpm, belki 
giilünçtü ... 

Bak, budala gibi, belki! diy~rum. 
Elbette, muhakkak ki eülünçtü. Fa
kat ben, hiçbir !eye aldın§ etmiyo
rum. 

Nizam, öyle afallamııtı ki meç
hul, mevhum yardımlar umar ıibi 
donuk donuk etrafına bakınıyordu. 

Bu pşkınlığı çok sürmedi, kendıni 
toparladı ve yoldan geçen boş bir 
otomobili çevirdi; ~ni, kuvvetli kol· 
lan ile yakaladı, bir lastik top ıibi 
arabanın içine attı. Kendi de ıirdi 
ve kapıyı kaparken sinirli sinirli ıo
före bağırdı: 

- Büyükdereye çek. 
Ben, otomobilde, batımı onun o

muzuna dayadım, hıçkınyordum. O, 
sol eliyle elimi tutmut. aai eliyle de 
saçlarımı okşıyordu: 

- Ne oldun, cicim? nen var? 
Onun, ıoruşu, olqayııı, bana1 büs-

lhtiyarlanmızı gençl8§tiren, çirkin.. 
1.imizi güzelleştiren, YCJl'l"Ulllanmızı 
dinlendiren berber yurttaşlanmza bir 
hafta tatilini çok aönni~lim. 

Orhan SELiM 

Hile yapan 
Esnaf 

Belediye hile yapan esnaf haJC 
kında sıkı cezalar vermeğe baş
lamıştır. Ketenciler kapısında 
meşhur helvacının dükkam iki 
gün müddetle belediyece kapa • 
tılmış ve ayrıca para cezası alın 
mıştır. Bu helvacının helvaları 
glikozla yaptığı anlaşılmıştır. 
Şarbayhk kapatılan dükkanın 
üstüne, niçin kapatıldıgını da 
yazmış ve diğer esnafa bir ibret 
dersi göstermiştir . 

ne atanan, Rauf Manyaai yarm An
karadan şehrimize gelecek ve yeni 
vazifesine başlayacaktır. 

* İstanbul müddciumumiligine ata 
nan, üçüncü ceza reisi Hikmet, dün 
maka~ı:,_g:!~;ı!!azifeaine bq 

* Tecim ve ~l.lA~tri. odası meclisi 
önümüzdeki çar amba günü toplana
cak, bu toplantıda birikmi§ birçok me 
sclelcr görüşülecektir. * Son günlerde yumurta piyasası 
bir hayli durgunlaşmıştır. Anadolu• 
dan fazla mal gelmesine rağmen, an• 
cak Almanyaya ve muayyen konten• 
jan müsaadeleri kadar scvkiyat yapı
labilmektedir. Havalann fazla sıcak 
gitmesi yüzünden Anadoludan gelen 
yeni yumurta partileri ihraç edilince• 
ye kadar alıkonulmak üzere buzhane• 
lere alınmışlardır • * Yeni tütün mahsulünün bazı mın 
takalarda zarar gördüğü anlaşılmak· 
tadır. Karadeniz sahil mmtakasmda 
bir kısım tütün fideleri henii.z bUyu• 
memiştir. Trakyada mahsul iyidir. 
Türkofis latanbul ıubesi, tütün ibra • 
cat vaziyetimizi tetkike başlamıJtır~ 
Bu tetkikat daha zıyade, yeni mahsu• 
lün piyasaya çıkarılması ile allkadar• 
dır. Tütiınlerimizin Mısır piyasalann .. 
daki revacını arttırmak için, yeni ı .. 
kenderiye ticaret mümessilimiz de o
nemle meşgul olacaktır. 

• Ekspres ile yolculuk eden Freya• 
ni adında bir kadın Paristen gelirken 
vagonda ölmüştür. Olünun bulundu • 
ğu vagon Bclgradda dezenfekte edil• 
mck üzere ahkonulmuıtur. 

bütün ağlamak isteği veriyordu. o_ 
söyledikçe, okşadıkça, bili fazla hıç· 
kınyordum. Bu, bir sevinç ağlayıfI 
idi. yavrum; sana, bunu anlatamam 1 
Yalnız:, bunun ne kadar :ıevkli bir 
ıey olduğunu anlatabilmem iç\n, se
nin de, günün birinde böyle aglama• 
nı, aglıyabilmeni isterim. 

Aglamaga başlarken, samimi de• 
ğildim; fakat atladıkça içleniyor; 
candan, yürekten a&lıyordum. 

Nizam, saçlarımı okpyarak bir too 
viye soruyordu: 

- Ne oldun, çocuiuml Nen varı 
yavruın? 

Hıçkınklar arasında, kelik keaik 
söylüyordum: 

- Sende• bunu beklemezdim!.
Senden, biç ummazdım ... Ama, biç 
ummazdım! 

O, aaçlu suçlu bakıyordu: 
- Cicım, yavrum, ben. sana, nd 

yaptım? 

Baııın omwunda, yorgun yorgua. 
haılta hasta ağlıyordum: 

- Hain 1 Ne yaptıfmı bllmiyonutl 
değil ıyıi? Kalbimi yaraladın.. Af)O"' 
ma ihanet ettin 1 

Bu kliaik, atlı ve kılkançlık ..... 
neleri kadar ainirlcrime dokunan bit 
teY yoktur. Fakat ne YJparsm, ı-'" 
zan insan, bile bılc gUlilnç oluyotı 

bile bile kendiDi ıüli.uıç edıyor. ~; 
(Arkası var" 
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Memleketin Her Yanında 
Sıcaklar Artıyor 

[HUSUSi MUHABlRlMlZ BiLDiRiYOR] 

Ankara, 6 
Meteoroloji enstitüsünden verilen malumata göre tam yirmi 

dört saat zarfında hava, memleketin her tarafında açık ve yağ
mursuz geçmiştir. En yüksek sıcaklık, Adana ve Nazillide (39) 
derece olmak üzere, Manisada (37), Dörtyolda (36), Maraş, 
Mugla, Izmir ve Diyanbekirde (35), Ankarada (32) derecedir. 
Ege mmtakasmda sıcaklık (30)derecedir. 

Döviz Verilmiyecek 
l\nkara, 6 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Inn,• İlpanya, 

Lehiltandan memleketimize gelen mallar göndenliilmizden çok 
oldutu için buralara döviz verilmemui karlrlattınlmlf ve ali· 
kadarlar& bildirilmif tir. 

Taşıntyor 

6 Bin Liralık 
Zarar Yapan 
Deniz Kazası 

[HUSUSi MUHABIRlMlZ 
BlLDlRlYOR] 

Ankara, 6 
İçişler Bakanlığına gelen ma 

lUınata göre bu sabah Giresun 
da bir deniz kazası olmuştur.On 
üçüncü seferini yapan Nuri kap 
tanın idaresindeki Vatan vapu -
ru, saat onda limandan kalkar • 
ken yüklü bir mavnayı batırmıı 
tJr. Kaza, şöyle olmuttur: 

Vatan. son yıiklerini tama -
men mavnaya vinçle\-ıe vermiş 
ve nat onbcşe dogru makinesi 
ni ifletmeye batlamıştır. Bu sı
rada yüklü mavna vapurdan 
aynlamaDUf ve olduğu gibi va
punua pervanesine doğru yiik -
lemnittir. lıleyen pervane mav 
tıamn bir çok yerlerini parçala
mış, içine su giren yil)4ii mavna 
batmıştır. Vatan vapuru durdu 
rulmuş ve liman başkanı ile za
bıta amirleri tahkikata el koy -
muştur. 

Zararın 6 bin lira olduğu tah 
min edilmektedir. Ölen yoktur. 

Yeni Liman 
MildGra geliyor 

Ankara, 6 Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - İstanbul li -
man ve nhtım idaresi direktör
lüğüne tayin edilen Raufi Man 
yas, yeni vazifesine bqlamak 
üzere bu akfamki trenle hare • 
ket etmiştir. Durakta dostları ta 
rafından uğurlanmıştır. 

Yakalanan kac;akc;alar 
Ankara, 6 A.A. - Bu hafta 

i!ii11dc muhafaza örgütü piri ölij 

:#~~' creta:-11gara 
kqıdı, 179 ıomu. meddi)'e, t 
tüfek, 20 kaçakçı bayYam .. p 
Çİrmiftir. 

E KMEK UCUZLAT ILMLAI 

Bu şehir halkı 360bin 
lira fazla para ödedi 

[Baş tarafı 1 incide] . 
.. ucuza satabiliyorlar . ., O halde bır me 

Zahire borsasına gore sele daha ortaya çıkıyor: lstanbulda 
Ticaret ve zahire borsasının kana: belediyenin tesbit etti i çeşni u erin

atine göre, ekmek narhında buğday fı den çıkarılması lazım gelen ekmekler, 
yatı eaaı olarak tutulamaz. Ekmek ayrı ayrı unlardan yapılıyor, demek
narhmın inip çıkmnı, daha ziya~e un ti!. Bu takdirde ise, bazı fın!1~ıla~, on 
fiyatlarınm inip çıkmasına baglı~~r. bır kuruş narha dayanarak, ıkıncı har 
Ancak, un fiyatları da, buğdayın dut· mandan yapılmış unları kontrolü bu 
mesinden mütee .. ir olmamıt değildir. kadar. gevşek ol~uktan s~~ra, p kala 
Son bir hafta içinde un fiyatları, çu- birinc.ı ~kmek dıre aa~abılırler. De -
val batın• 70 kuruf, ton batına 7 liı:_a gil_ mı kı, muhtelıf degırmenler, .muh
düttüğü pbi, bu fiyatta da tutunacagı telıf evaa~~ .. bugdaydan, muhtelıf ev-
.. h lı'dı" .afta un ogutuyor ve bunları fınncı-
~up e r.. ·r f' tl "- d Şu vaziyete göre ekmeğin kilo ha- tara, muhtelı ıya ar LUlenn en satı· 
pnda en apiı kırk para, indirilmeıi, yorlar, gözönünde bulunan fırınlar -
yalnız mümkün değil, hatta zaruridir. dan maadasının halk~ unları~ ucu.zun 

• dan yapılmış ekmegı surmedıklen na 
Belediyeye gelme~ sıl temin edilebilir? 

latanbul Şarbaybğmda te~ı etti- F ncllar ne diyorlar 
~-•· alikadar kimaeler .. Zahue bor ırı 
._.... ' u H da 26 numarada fınncı 
auından 18nderilen cetvellere ıvre, oca~ . k eli tarafına yon-
buğday fiyatlannm ıaıterdiği dii§lalin Ali Memik ke~n en 
ilik nilbeti ekmek narhmın yeniden tarak diyor ~: lamall için buf· 
• .a:_n_ • __ :_ ed • k kadar - Ekmeğın ucuz • .a.. b ğ 
ınuu11111e1111e t11:'11U emıyece da du melİ yetmez. Unun ...., u 
e~emmiyetliz olduğunu., aöyliyerek da~ d•!ce1inde diiımesi lhı~dır 
diyorlar ki: Halbuki un fiyatlan, ekmek uzennde 

- Ekmelin 11 kuruıtan 10 kuru· telir edecek kadar dil memiftir. 
p, hatta 10,5 kurup dahi diifilriilme- Un qtqları, bugdayın yükaeldıği 
aine fimdilik imkAı\ ıaremiyonu.ÇUn ilk günlerdeki un fıyatlan üzennden 
kil buiday ve hele un fi,.tıannm va· hesap edilmİftir. 
eadli, bisi buıünkO narhı muhafaya Belki aert bufdaydan yapılmq un • 
mecbur ediyor. Konulan ekmek narhı, lar,biraz dUfmUt olabilir.Fakat y.um
en çok fiyatı sieterir ve birinci kali- pk bufday unlan fıyatlannı mu
tede ekmekler ~ Blrtalam fmn· &afua ediyorlar. iki çqnı ekmek çı
cılann, kaliteyi deİittirerek, ikinci kanlma11, bizce doğru de ildır Çün· 
harmandan yapılmq undan ekmek çı· kO. bu. bir aralık tecrübe edildi. ve 
karmalarmm ve bu ekmekleri on ku- iyi netiCe vennedL 
ruşa satmalarının narha dokunur ta· Narhın inip çrkmau fmnıcılan ali· 
rafı yoktur.,. kadar etmu. Belediye, Bona ~etvel· 

Aıd 1'- b d ~ b' • terini tetkik ederek narhı teabit eder 
ıaımız u cevap, o6ruıu ızı fJrmCı1ara bildirir 

ptkmhğa dilttlrdU Eğer, birtakım 91 
Bununla beraber yem mahsul yak

fmncılar, ~htan ebiiine qttıklan lqmıftır.Buğday f; ... tlannda diltkün 
ekmeli ikincı ve ilçtlndl harmandan lfiitin devam etıne me ıore, ekmepı 
yapılmq unlarla çıkanyoılana, ~rta- yakında 9 kurup kadar duteceği u
da halkm •ibiı namına takibi ıcap mulabilir. 

eden bir hilekarlık var, ~emektir. Bil- " Gene bir fırıncı 
tUn fmncılar, belediyenm • d, Şeh· 
remini Bay Eminin samannlda • teabit 
ettirdiği tip üzerinden ekmek çıkarma 
ğa mecbur delil midirler? 

Mecbur değillene, ekmeli narhtan 
ebiiine utan fınnlann ciddi bir 
kontrol altına ıbnmau lhmırelmu 
mi? 

Ticaret ve Zahire bonumm, kana
atine göre fJrmcı1ann. lıU tipte ek • 
mek çıkannalan heplinin lmJludıjı 
unun, .,m nllflarda olmaunı icap 
etmez. Tip, bir olabilir .Fakat glüten 
tnikdarı, hcrbirinde tnJıır.::=· 
,..•ll11•ııaıad11 lı r, 
cl8ten .. 'ft tılı it ~ ltibulJe 
J"lbek.... .... il ., .. -- ter 
ela~ VetaWtbuanlmılan 
dlha u ,.nya mal ederek .wsklen 
isin. pbrdık1an elrdaelf ele narhtan 

Beyazıdda 11 numarada fınncı Meh 
met Nuri de 90yle diyor : 

- Ekmeli narhtan qağı utan fı· 
nncdar,pi,aqu dil§ k, ıliiten u wı· 
lan kullanryorlar Bu nevi un harman 
lan, detumenlerde çok ucuza utıhr. 
Dün, bana kilosu dokuz kuruttan alın 
llllf bir ekmek ıetirdiler. Tartı elli 
ınm nobandı. Sonra öyle euner bil 
undan yapıbmttı ki, çamur slM idi. 
Bu nevi ekmekler 7 kuruttan bile sa· 
tılsa idare eder.,, 

'4arh~n ekf!k _.,.._. 
Jı(arhtaa ebl e Mtan fırmCdar 

... bu fi1dnle de Onla di)"Odar ki. 
- JPmnJU ken !isi 

tleJilinclea, ~ ..,...... bala 

MEKTEP LER , SERGiLER 

~ eJane narhtan ....... 
utmak sanmm bul~ OteJd fam 
cılar, bun yapamactik1•n, daha dol· 
ruau ,.pmak lltemedUderi için bize 
ylkleni,orlu 

Akşam Kız San'at Mekte
binin Sergisi de Acıldı 

Ekmek itinde yaptılmm arqtmna 
lann v•rcliii aet1c:e pdur Buiday 
fiyatJan, ebe=n!yetli ıurette dilttiığU 
ıibf 1111 fiyatları da dilflnektedır. Narh 
ıı kuruftaıl en apğı 10, hatta 9,5 ku 
rup kadar indirilebilir. Bundan mu
di, bufdaylanmınn bliteleri araun
daki çetitli farklar, ıöz&ıUnde tutula 
rak lld nevi elanek çepüai tutmak, 
Sok yerinde bir it olur. Yalnız )'UQlu
pk bafdaylardaıi yapılmq ekmek 10 
... b&ı:r indirilebileceil cibi lert 
baldaY ekmeklerini de 8 • 8 5 inanıp 
•tinak mümktindUr Ancak, aert 
bafda1 UDUDdan ekmek yapmak, fum 
atann lfine ıelmemektedir Çilnk'U 
bu nevi unlar, fazla IU bJdırmazlar. 

Birinci it budur 
fflrhalde, Belediyenin ekm~ me • 

.eı..mı. birinci planda bir ı, olarak e
le ..... zamanı relın11tir. 

Narbm bir kunit fırJadıiı ...... 
beri aradan tamam 12 rUn ppniftir. 
OUnc:le 300,000 kilo ekmek ~ ı.. 
tanballalar, l 2 gün iç~de ekmek ba 
..... bir ~ ilinde 30 000 12 
lflnde 360 000 lira luJa para ademif
Jerdlr. 

Yarın, ekmek narin, Zahire borsa 
ıaamn gelen cetveller erinde yen • 
den tetkik edilecektir Narhın bu ap
apk heuplar sa Uade tutularak 
mutlaka indirihieaf lhımdır. 

HAK YERLERi 

KomGnlstler dOn 

YERAL TINDAN YOL ••• 
Geçende (Orhan Selim) de .Y~ld~n 

bahsetmişti. Sırasına göre hepımız ıs· 
ter istemez (yol) a gelivoruz demek ... 

Bugünlerde gazetelerde ve a~~z!~r· 
da dolaşan bir haber var. ~adık?yun· 
de bir evde i!üyükadaya gıden bır yer 
ahı yolu bulunmuı. Bi~ç~.ı~yl~n 
batı ülkelerine bizden gıttigını bılır· 
elik ama denizaltından tünel açma fik· 
rinin buradan çıkma olduğunu kimse 
ileri ıünnemişti. Bu da, fU Büyüka~ 
tünelile meydana çıkıyor ~l!'"· 
Gerçi bu yolun Büyükadaya sıclip sıt· 
mediği henüz belli dejil. .. Bana 1~ 
bin lira, bir de Rolı Royı otomobili 
veraeler rene bu ileriıi ne olduiu 
belli ob:ı.yan yeralb yoluna sinnem. 
Ama dünyada neler var, ilerisinde 
ne çıkac:aiım bilıniyen yollara sapıp 
ta aydmlığa ve feraha çıaknler ç~ • 
tur. Demek it biraz ela cesaretten ıba· 
reL 

Lif deiittinni,.Jim. Ba, Kachko • 
~Adaya siden rol tnatiini ,.. 
çeie çıkana Akay idareli hayli sarar 
.... ı...-. KacMıöJU• ~ .. Ka
dıköy .. ci~ tnmny yapdmCa 
açıkta kalan otobiW• de burada ..... 
\tİa ppmaya ........... _ Lodol - ... 
da A .. ,ı.apuna (Matbuat Cemiyeti) 
k.....- siW tenha olur. Hele ba yol
dan hona~--AclQa au da SOO
derilir- Likia lif armmzda Au da 
adabldaa çilmr. Kachkoyuae Wr ... 
niı künlde ......... .... ......... o
lur. Adama aizellili maya Wla ol
.,............ ... Şimdi, Adama lla 
yeraltı ,.o1 • ...,. ...... çıkınca ..... 
ak1.- bİrf87 seldi. Acüa ~ .,_.. 
len tehlilceaizce ......... ,..... ......... 
mek için ~ pale SÖl'ÜlmİJ9D P 
li ,on. yok mud•? .. 

Kaclıkö1ilu~· sizli Ha yolunu 1» 
ı.n WJıin. ae olur bütün oteki aiali 
•• ...- yollan da bulsa da .._ 

wnın uaclr uhmet çekip ~·· ~ sideceii ,... keltirme, .... 
........ ptae... 

m B. FELEK 



Aziz Hüdayi AKDEMiR 

Hainleri 
• • 

Haini. En Baş 
ehmet Ali 1 

'Biz Otecteft9eri çerkeeleri }'ankı
m llatlramım. tenwe, ~. 
k ı.r e..ıittl elaftlr taenldr. Taih • 
b an en Til'k hıanllHlan glstwi

Çerlı• Rar1P. pı-llCS E""1, çer
lmem lrim*Jl ballwdm.en 
yurödaflerma alımw•ıailır. 

1 olawalr lmil*rcj• b t dıi-

Bunhtnn ·~ ,.-.; ff 
an ıtihariyle tiirfQ aftmlar .. r. 

d r. , l&.r, lriirt, J&hut fJIWlelli, 
rum, yahudi yoktur. Bu ülkenin 

n, bu iilllew 41lifili&*nn& 
ettiler lftl, hllİIMÜlilr. Z..... 

o 1Hıin ., 1 1 ita kenclitermi 
T N7•1 %ıılllft ileri reli,_. Yok-
sa atlece ca._ diyebiıllnWL 

-.,... ıellnithea prlraMk 
Ü rNle biraz a t : ...... ~
kan bir gaHtNe olmmuftam. .. ç.. 
k r anaflım bllbHaa TürkıUder., 
Ba .ıtmda tu biJri ftl'dr: 

• MewlildiJe'-', N~ 
J\kdülcihan, Tariftiliıınem,, gilli ta
rihtede ..- Pnn1U m:llpl (llew
gan) IMıfta elııulr iiaen =· · A•
rupe tarill "8ginleri .ı .biııUii, M '*· 
li terlreeleria Turani ...,.-.. el-
d Jlt llyltmellte6tıer. 

.Ama.Ja tarilai,, •ia ....-.Cü 
ci1 .. l8trı1lar ....... : 

Çerkealer AMdı•ı.. Miıldimet 
• olan Hitit llB&lleaintlen ( .. 
mirhn oglu Atiğhan) ile (updlan 
o AIA bam las lalraqi (Çiwga) 
m ntemnninden ttir \lılrclir. 

Çerkesçede çerkeslere (Adile) (A
t ) denmcai (Atig ilan) dan bas
ma bir e6sdiir. (Atig) turkçede eli 
a , c6mert, konuk aeftr, demet· 
ür. 

(Çırps) batundllll dofmut oltm-
1 rı dola: uylıe bu (Çirı• - Kirgaa) 

pet aanı olarak onlarda kalınq 
amanla "Çerkea,, oJnsupur . 

..._ tarefındlln (Adi a...) adı 
gıt (Atiğe ft'1& Adile) teldini 
a 

za ler.,, 
Tarih ne derse desin bqka idare-

1 r ltında baruwmya•ak yureumu
gelmif, burada dolup bü..yümiit, 

da bizim yapyqmu.ra, bızim ka
nımıza, bınm toprağmma brqmq 
bu adamlar Ttirkten Mtb ae elabi
lirl r? Halbuki bunlanD i1iJM1e a,ıe
len çıkımfta ld •nwed• çukee-
1 r namına be,anaame ı._.. •e 
• • Yunan hükfımeti fahimeaine scr
k lenn iltıca eylediiıni beyanla..,, 
Çerkca olmadıklarım mpat etmitler
dır. 

Gene bunlar hlfka bir J.Ullarmda 
ı tikW badtiıu:laa ı..ı.men.: 
• Çerke ler, akalliyetlenn hukukunu 
mubllıfa.ıa,a daha .w.it .ı.. aultm 
h meta tarafını iltizam etti.,. di
yor ar. 

TUrk yurdunun hi;blr IJinde 
7Urkten a,m edilmemit TM ıer
kealaini akalliyet ..,.a; nmaaıe
rmda akalliJedere n'me.,_. di)ııe 
ermeailerin, rum1ann, ...,aınn li
Jihla ayaldaııdıldan 1Ultaalan "Hu. 
kuku muhafazaya daha mu.it., u
yan aClamlar çerkn •yrllıbiHr mi ? 
H e içm yurda~-., oza
manld y~ ~- upwı, 
o a · likte din ve ,an kaıclet-

------- ---·---·-
llo: l 

Abanoz Uff l9'&.lft. 

RENECHAMBE 
4 nilu .... 

~ yıldanlaeri Poııtaiüleaa'cla Iİl
van alayında bulunyoıdwa. Zabit 
olduıum açın, burada bqat, dolru
• bana, ctızeı. efleneeH ft nepll ıe
J yord Buna ragmen bıru çetin ıe
çen •e bi8e de u çok yocpDluMar 
veren kıt mevsimhıin tonlanna doğ
ru, içimde Parilıe bçmall ~ Jeail
mez bir hevea .,....._ J>ariltelll b-
bul IUtleri, Puilin +nce JnJnl, 
P_,... dllla neleri, nekri.. bu bne-
1111111 lmıbaçhyordu. 

JCandim iatemedim ..... te•dültia 
yardımı olacak, Tutıenil'de bir at ya-
npıda d111dim. BUıbG JCfİmda ha
fifçe bereJeadial. o ads .. .Ut bu· 
na mukabil t.na Gç ay bi ıenit bir 
ıatirahat mezumyeti verdiler. 

o umu daJaa umumi harp ı.t1a
mam&1tı. herkes yum ne olacalmd•n 
pft1. tatlı bir suDa han11 içiüı ıe
çinip gidiyordu. 

Nianda, Gar de Liyon'dan 20.30 
e bindiiim saman, beni bdli-

aldı durdıwk ........... 

••ı-.e 

NAmKETll.E 

••2•n•• 
KOD AK 

Amat6r fotelratlan 
NAsebakw 

ı ~- - 31 AiulM 1935 
TaflilAtı ft prtlan fotoğraf mal

aemai utıcdanadan .W.Z. 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Siptalannm Galatada Unyon Hanında IUin 
UNYON SiGORTASINA ,. .... na 

Türkiyede WJAfwla Mayı 1111aemele ._ .. olaa 

Xumpan,_,.Wra. ........ liaorta,..._.)UIZ. 
Tthfon : 4...... 4922 

4M2tıll&!ml ................................ .. 
---~-

Her iman. hayatında bapDa ıct
IDİf Deler vardır da, bunların sonra
dan emm, boyunu ölçtqü zaman 
ıaımp bhr ve bu hidilelere naul 
olup da karqtıfma •lal ercliremes. 
Alal erclirdiii taraflarda da oynadı
jı rolUn manauna ancak o .zaman 
daha iyi vanr. 

Benim de lıayatımda 6, 7 nilan 
ıünteri araama oyle kara mr percle 
iadi ki, ömrüm ikiye bölündü, diye
bftlrfm. 

E1w gidec~lim yere beni götüre
cek olan pı trene binmneydim, kim· 
bilir ne ~- feyler betlla tUrll cteti
fip, bqla ı.lıplara pecekterdi • 

On selds -t yokul~ktan aonra 
Hiy~res civarında kiiç~ San - Sal
'fadDur istuyonunda mdlm. 
-..ı ne ghel yerdi yarabbi! 

Ben lawlmde rilrytlrinin bu kadar 
tıemU mnilifini, cBn lfllmm pembe 
br tflelıllrine bafle bol akıpu hfç 
lrir,. .......... 

Bu tefena.tı ~ 
J1ir aıb.. • dellleti ile o ltöy

•e o&qranlann ........ llJe mubte
tem Wr ad t8lttrldarl tdlglk bir m 
iç ., lgin kiraJadım. 

San - Salvadourıa daha Uerdekl 
Almarre köyü aramnda, duvarlanmn 
udanauna hafif pembe renk lrarıı
tırrlmlf bir ncik. • 
.... .... •Yi PP.z...s llı-. 

bapm çeviri» nereye ...... içi llpb
JOr. Itır çimenleri Mumda JU ,er 
1*ümelemwat ~ ..... Om
larda, bu M ~ reıııpı. ,..( ile 
Pemlteniıı gk lllacı ba':MmdNI. 
lt•mwenin ~awaaı yok. 

Elimde valis, ~ lleeanaılaıM ldi
guk bpıyı itip 8'U*. nıdle ..... 
beşoa....wk~ ........ -
man.Jeai ... ._.--.aıilk 
duYIU bu oldu. 8"ıl Ye --. llnl11 
cığerıen.in ahtMli -.- tea.,ı
fila .._.., lliılıı ~ten l,a. 
ıenllliJontu ili.. , 

Yapraldan ldlmç.~ iki Olraliptlll 
atacı -., altı pertı atacı, ihdyar
bklannün ............. Wrbç n1-
tin atacı etraftaki ~ aünl
liğini tmmmbyorda. Aı-- bkek-
lerinill usalrtan ....._ ,.-ı ' t ıssk 
aealeri bile inaana bir muaiki dinliyor
mut &iW sevk nriyoedu. 

&wdiia ..,,.na ..ı4111m aman, 
bir pup dma' hld1111. As 11...tde tle
nizfn byalıtıara çarpa baflf ppırtı
lan isime bqb bir feraltkk 'ftl'dl. 

Bu ldtçtlk n açılnq, btltUn pence· 
releri ve .açı1mq kapısı ile etrafını sa
ran bu dekar içinde ideal bir evdL 

Kapıda, gene arlrdıpmm bıalduju 
bir hUmctfi lradaiı btai ~ Zaten• ltdrlyonauf. Beni Frikıce llı>l 
Jlnm .......... -..;, 

1>• ileride, ihtiyar .......... 
sında Gallo Romenlerden kalma bi( 
Wlit ...... içi Det, .......... 
bırala~, her ..-afuu otlar ~ 
bir Wsit. Bu_,. ..... a~ 
birkaç turistten bqb bu mermet par 
çşıma kU... -....,et •--'yor. 
Ben de bu o lradaı: Mirin ve iDleea 
İfİDe o ••r ralıadtk 'tlel"eft ,ere IJll• 
ı'"'41ım llİ .• 

Bir lin, ,.lak Wr w..n. dllaiade, 
kanmkanpk yabaai otlan ........ 
oturııdMD, ıu eMi mermer ~ 
re..UU ,,.psna11 blian.a s.wL 

aenlıder ayle bidWrilo .. , ... 1r JııL, 
Uhit.ma.a.i, pl,topnk luıwww •.ı 
leımuaı, "9ab gHttri•it ......... 
zeytin dallan, ...ıar.. &yle igl çelrıea 
bir tablo ki, nld Pronenee'm tHri 
l>ua~ i,.w.u ttrenaUm edemu. 

Ellinde fırça, bu ~ brp
tmda bir aut utrqtım, '-btutsı o a
dar kendini verdili bu 11-.1Hli 1-r• 
pMa ,.. .... a11w.U ı.a ..... 
tenmedim. 

• ülifhahw Mç unatmı,aca11'n
J)ent.den gelen iyotla ve ta.ıs '!fr8* 
aerin bir riİJdr°ı yabani QtJN1n ev.la 
dqı14ıp ~ Jsok\1... ~ Gleıat 1'IJ 
fe.-U. içhule bir IMft ıa....- lla. 
nadıııa bcııaiycıı ba1U Wı' Jel••·· 

Oııün44 tuql ve tıliMe "'- ..._ 
oı.._ Mllt.ilıia bi1$ija ...... 

vik eden böyıe bir vecizeye rast 
·~ doirqau, akbml pl 
mezdi • 

~"'Nhıra ı..,_cıq va khapl .. 
•• iW f~ arall&da namlbir baı 
lıWı ~ diye ~ dütündüm. 
Ayıp değil ya, bulamadım. 

.... kita~ı, bu ilim, &J&cak bo 
yacı ~ batka yer bu 
Japıadr mı? 

Yoksa, işin itinde ı.ttm bv
nyan:ıadıfıın bir •t!f inceliği 
mi var? 

Setthtddfft. G8MBIR 



ESKi YUNAN KRALI italya Kralı 
KralJorj Hakkında Nihayet Fransaya 

Ayrılık Kararı Verildi Gidecek mi? 
Bukre , 6 A.A. - Eski Yunan kraliçesi Elaabeth tarafından 

,. açılmış olan a n1ma davasını gorecek olan hususi mahkeme, R"
manya kral hanedanı usuliıne göre kısa ve gizli bir toplantı yap -
mı tır. 

Hakyennin karan henüz belli değildir. Hakyerinde yalnu kra 
liçenm awkatı bulunmuştur. Söylendiğıne göre eski kral bqka
na bir mektup gondererek lngılterede oturmasının se~pl~rini ~ 
latın ve e ki kraliçe tarafından açılan davaya karşı bir diyecegı 
olmadı mı b ldirmıştir. 

Bükr 6 A.A. - Eski Yunan kralı Jorj hakkında ayrılık ka
ran venim tır. 

Kral, bu karan S gun içinde temyiz edebilecektir. 

Almanya Deniz Projesini 
Hazırladı Ve Faaliyete Geçti 

Lonıdr 6 A.A. -Daily Telegrara gore, ~8!1Y8 pek yakm
a. meydana koyacagı ilk bir deniz yapısı proJelll!ı hazır~tır. 

Bu proıemn hiıkümlerini eeaseıı F~ ve l~gılte.~e ~ 
leri biliyorlarsa da cep kruvuorJcriniıı ıç ,uzu henus tama ı e 
belliaizdir. .-t-...:1 ... - n .. •· •• 

Bu cemilerden beş tanesinin yapılmakta ~e b~uau ... ~unun 
hacmı on bin tonilato olduiu biliniyorsa da öbür ikı tane~~n ha: 
~imleri gizli tutuluyor. Fakat, sanıldJPla ıcn dretnavt tıpındeki 
gemilerden fazladır. .

1 
Şl . . 

Times'in deniz meseleleri ya:ıan da Hanover ı e ezıyen gemı-
1erinin yerlerini tutacak olan bu iki mb1mm, Versay andlaşma -
amm izın verdigi Oll bin tondan ytiklek hacımda olacaklarını te-
~t etmektedir- . . 

Ayni gazetenin yazdığına göre ş~dı ~rtık elinde bir hava fi. 
bu bal1ma• AJmanya'nm uçak gemilen yapmaga koyulacağı 
muhek'wk ~b l r. 

Royter ajahaı, Alman hükflmetinin, şimdi tezgihlarda bulunan 
harp gemilerinin de dahil bulunduğu 1935 - 1936 yıbna Iİt Al -
maa denis yapılan programının tafsilitmı dofrudan doğruya tıı
gı we ve Fransa hük6metleriyle, Vaıington deniz andlqma11-
ıu amıa eden diğer devletlere bildirmiş oldugunu sanmaktadır. 

ir Tehlike ti affı 
~'a.IC>lini öealı:la ~. ı ........ 2iclıamm uça1ı -

Olma· 

Pariı, 6 A.A. - İtalya kralı 
ile Fransa cumurluk başkanı a· 
rasında gbret (ziyaret) teatisi -
ne dair ltalyadan gelen haberle 
rin uılaıı olduğu söyleniyor. 

Roma, 6 A.A. - Rumen bil 
dirildiğine göre 1 tİalya krahnm 
Fransaya, Lebriin'b de İtalya
ya gelip gitmeleri hakkında gö
rüşüldüğünden hiç kimsenin ha
beri yoktur. 

Almanlar ve 
Habsbu111lar 

Bedin, 6 A.A. - Alman bası 
nı, eski imparatorluk hanedanı 
üyelerinin AWlturya'ya dön -
melerine isin veren Avusturya 
kabinesi karannm A vuaturya 
ulusunun ineğine mabafıl bu -
lundufu iddiaundadır. 

Germania gazeteli diyor ki: 
"yabancı ülkelerde, devletlerin 
kulis aralarında oynadıkları ve 
amacı bir Alman ülkesi bulunan 
ıiyual oyumuı ucunda Rabi -
burg hanedanı bulunmaktadır. 

Biikret- ' A.A. - .A~ 
ajan11Dm aseı aytan bildirlJor: 

Mecidiye lraubaamm ilk mek 
tep talebeleri muaJJimleriyle be 
raber elçilifimdi ziyaret edeı* 
ilk akalllyet mektepleriDia !'!'! 
procnmJannda ana liunı ~ 
bUyUk 1nem veri1dilindeD mem 
nuniyetlerini blldirmiflerdir~ 

Bl91ik bu 70 ldfUik talebe ve 
muallim pııbuna bir çay _... 
vermiftir. ------up 

...... 6 AA.-A..,,.,._ • 
--kel .,... blldlri,. 

Tllrldyenin Bfllnt 
Hamdullah Supbi, _...,. 
mittevecciben bqtla Dltıt'd. 
den hareket •tmittir. 

Plleudeld' ....... --. 
kim ....-ık? 

v..-..ıA.A.-..,._. 
tamm .......... Mp.I 
ullıia l .. kan ........... . 
-* ................. Wr·lllıtlır ......... 
., ... ..._ u1- m•Jt; " 
..-...~,... .. . 
.. ,.allmdpu .. ortaya ... . 

rilı IMml• bir ........ 
wtli bir d..ıet --- ...... 
Pllndlla"'nia eaeriai ...... 
~ki: ....... ..,le ...... 
abyarlar. Ace. ka,.._ 
,.._klmıecı•ls' 

• waya '61Je ce9IP •• 
li,t.: "Onun kadar manevf nll • 
fuzu olan bqka bir adam bul -
mak için ~ eıiıefderlJo 

caktJr. lahd..... bit 
kimıaey,e verileft1ea, Blpa. l)iıı 
$11'1 bulmak 1'ıım«s, 

ULUSLAR KURUMU TEHLiKEDE 

ltalyaya Kar ı ngilt e 
Ekonomik Tedbir Alacak 

U 1 us I ar Kurumu 
sekreteri Avenol 

Londraya gitti 
Londra, 6 (A.A.) - Uluslar sos· 

yeteı&i genel ıekreteri A venol, paza~· 
tesi günü Londraya gelecek, salı ~~: 
nü Sir Samuel Peare ve Eden'le goru 
ıecekdr. AYenol'in bu gö~e~i ~ir Sa· 
muel Hoare ile tarutmak ıçındı~. B!1· 
nıanla benber, Habt, meselesının go
rilfUlmelİ de çok mümkündür. 

Temps'in bir yazısı 
Parla, 6 (AA.) - Jtalya Habe§iS· 

tana tumas tttlli takdirde, İngiltere 
ntn kendiline kartı ekODOmik tedbir· 
ler almak DiyetWe olduguna dair 
ıenı lnpitenden pleA haberleri te~
lir eden "Tempa" patul diyor a· 

''Bu dınce çaprafllc •• lrotarılınam 
pek nbllc ıörtınaa bir maeJeJI S• • 
rek Uluslar eosyltell •• prelıı l'ail
terenin aiyuw için b11 lradar •kı-
dan ortaya atmak huıaaanda ı.m JD: 
giliz çevenlerinde mu göetifkısı 
güç anlafllır bir 91ycllıı. Ceııem ~ 
lapnasınm esası üzerinde, -.ı-:a deY 
lederin barıp korumak iızed el birli
li etmelerinın bugün her zaman1dn • 
den ziyade gerekdifini kimse inklr 
edemez. Ancak, lngıliz kabinesinin 
bunu bu kadar 1'9 •rılamıt olması ve 
daha pek ,aJan bir mazide, Ingiltere· 
nin de imaalmmt etıdufu bir arsıulu· 
sal anlaşmayı açıktan açıga bozarak, 
Kovenan hüldimlerine gözgöre karıı 
duran, ai.Wıları bırakma lronilRNlllt 
sistematik bir tarzda akamete uifa • 
tan ve Cenevre sosyetesinin otorıte.ı
ni ağır surette baltalayanlara m.. en 
zarar~ bir mU.maba göatcsdilrta 
sonra timdi Uluslar -yltelİllill 6 
zeniDc berk'9İD zorla riayet '*-İlli 
iıtemnini iatemoai tecaaüf cı1necu 
ıeydlr." · 

ltalyanm uluslar IOlyet'-elil,;,,.~..._. r;-
kilraek ihtimalini de .-.ı .. n TllllfıJ 
makalesini ıu .Ozlerle bıtiriyor • 

"Japonyuun ~ldlmeai U1alllııır .... 
yeteainın evrenael mahiyetini aaıal • 
afa ufratm11 lH, ban InıtJiı ~evenle
rinln taftlye ettikleri yoli ılrlfiMili 
takdirde ıtaı,_ mulaaJrlıltlr •im fe
kilmai de Cennrenln Aft\lftd ..W.. 
yetine teblıkeli bir ıdd ,apa• .. 1111' ti. 
bu çok c1aba alırdır. Hacta u,lıalılu soa 
yeteılnfn buftelan llOftA ,......,.. • 
ğı tahmin edflebBtr ,. 

Hull'un izahata 
V~ 6 (AA) - Dil ilJınİ 

• ·Bala, ........... 11a11e ww. 
yenin İtalJD • Ha!Jet davumda Ame 
rilwun ~,. ~ ~ notlt-
mıdaa flmdiYe kadar ..... •et (h.._) 16rd0pmt • 

Hull, Adis • Aba•'ı"- it 
gUaan Vllyam Peri-Corc a bir telgraf 
çekip, nMa metniaiD t88 ..... _. 
deribneeiai iatemifdr. 

Hull, Aıneribnın naaıl bir durma 
talrmacatnu söylemezden önce bu no 
w.. ınemı. iaceı-nul ıer•dl:ini 
ll&ve etmiftir • 
......... ffrwel• ..... 

..... ,._ ld ltalya'" ~ •• •• 
ta o1daklanna dair .. ..,. .... . 
(~) .. ldmtck ..... ..... 
::.•· •• WdD 1>11..,..ı .... 

~..,, ... .... 
,.,.~ ............ ... 
ttllRIDi,. ı..,.- ~ 1 '1 • 
~~ ..,... 'jlır •• ,. .. ..... _,... .............. ;' ..... 
IDlh .......... ~ ... - .. .... ;ret&I 'ı 1 .....,.,... Wr ,_ 
•••lanı ........ ~ ....... .. ....... ,,,_6.!:..,,.. 
~.~~~·· : Ntteı-~., ... -ı:. t _, - .... ... ,._.......,_ 

....,.. .. det* rovalllrf .... 
:a-a, 6 A.A. - Reutet 1l78ll 

il aytarnıdan: 
MUISOlininin BqkanJ~ top 
J.anan Amıraller taralu İtalyan 
deni% kuvvetlerinin arttınlması 
için bir takim mflsbet tedltırler 

HABES1STAN'l~ 
Ş1KA Y Tİ 



Ankara, lstanbul, lzmirde üç turizm ofisi yapma
lıyız ve ofisler şehrin bütün görülecek yerlerile 
abideleri hakkında bütün malumatın bulunacağı 

(İstanbula, Bursaya, Türk 
san'atmm en güzel eserlerile 
dolu yurt parçalarımıza seyyah 
getirmek istiyoruz, fakat bir tür
lü getiremiyomz. Bu getireme
yişin sebebini, bizim görüşümü
ze ve tetkiklerimize göre, her 

şeyden önce, en büyük derdimiz 
olan metotla ve t~ilfltla \~ 

mıyarak uğraşmalarımrzı gelişi
güzel yapmamızda aramalıdır. 

İstanbul ve Bursa, Türk san
atının, seyyah için dünyanın bir 
tar:afında bulamıyacağı anıtlar-

ASKERİ MUZEDE 

Tarihi çadır bugün açılacak 
ve muvaffak bir eser olacak 

Askeri müze önünde hazırlanmak -
ta olduğunu evvelce yazdığımız tari
hi çadır, bugün saat onda açılacaktır. 
Müzede bulunmakta olan iki tarihi ve 
kıymetli çadır, birleştirilmiş, bir ça -
dır haline getirilmiştir. Çadırın üze -
rinde muhtelif işleme yazılar vardır. 
(Anbarı mühimmatı harbiye) yazısı -
nın yanındaki 1224 tarihine nazaran, 
çadır, 130 seneliktir. Fakat çadıt üze
rindeki boya ve aplikelere göre (III 
ı.incü Ahmet - 1119) devrine ait ol
ınası lrızımgelir. 

Bu kıymetli çadırı boş bir halde 
göstermemek için, mankenlerle ~ir 
meclis canlandırılmıştır. Bu Meclıs, 
Kanuni devrinde ve 1540 senesinde
dir. Mecliste Sadrazam (Kanuninin 
damadı) Lutfi Paşa, Kaptanı Derya 
harbaros Hayreddin, Rüstem Paşa 
(Kanuninin diğer damadı) lle Avus
turya Kralı Ferdinandın elçisi Polon
yalı Lexki görülmektedir. Heyet, mü
zakere halindedir. Bu müzakerede, 
Lecki, Ferdinandın namına. Sadraza
ma· eski Macaristan ~e Polonyadan 
zaptedilen yerlerin A vusturyaya veril 
mesini ve bu yapılırsa muhtelif eşya 
hediye edileceğini söylemektedir. Bu 
müzakere, Hammer tarihinin 31 inci 
kitabında daha mufassal ve etraflı şe
kilde yazılmıştır. 

L\ıtfi Paşayı gösteren manken. Sad 
razam tahtına oturtulmuştur. Onun 
solunda Rüstem Paşa ile Barbaros 
Hayreddin ve sağında da tercüman 
bulunmaktadır. Bu heyetin tam karşı· 
sında Ferdinandın elçisi Leçki yer al
mıştır. 

o 

Memleketimize Seyyah 

Getirebilmek İçin Hemen Ya

pılacak işler Neler Olabilir ? 
Seyyahlarn gezintilerine Arkeoloji Mekte· 
binden veya Güzel Sanatlar Akademisinden 
namzet genç erkekler ve kızlar ıelıberlik 

la doludur. Bu sayfada o anıtlar
dan en güzellerini~ birkaç res
mini görüyorsunuz. Burada re
simlerini görmedikleriniz a.ra
sında bunlar kadar güzeli, yüz
lerle sayılabilir. Fa:kat bunları 
yabancılara, seyyah dediğimiz 
ve memleketimize gelmesini di
lediğimiz ınsanlara nasıl göste· 
receğiz? 

Kendisile görüştüğümüz ve 
turizm işlerinden cok iyi anla
dığı uzun tecrübeleri ve eserle
rile sabit olan bir ecnebi, bu hu
susta, bi.ze, birçok fiikrler verdi. 
Bu fikirleri, yalnız okurlarımı
zın gözleri önüne değil, turizm 
ve belediye işlerini Üzerlerine 
alan kurulların ve o kurulları 
idaro ~le~ sı ğilrlsa~pe koyrnag(~ı Şe: rrn ir gaze esi 
olarak kendimize vazife biliyo
ruz. 

Turizm 
Ofisleri 

Dostumuzun turizm teşkilatı 
hakkında düşündükleri şunlar· 
dır:] 

Şayet turizm vazifesi henüz mev-

cut değilse, çok faal ve çok zeki bir 
Türke, bütün turizm meselelerini bir 
elde toplamak vazifesi verilemez mi? 
Bu zat Ankara, Istanbul ve Izmirde 
iıç turizm ofisi teşkil etmelidir. 

etmelidirler 

ofisinin yaptıklarına bakılabilir. 
Bütün r:ıahalli otellere tevzi edile· 

cek katlanır levhalar, şehirlerin plan
larını, abidelerin mahallerini, müzele
rin açılış saatlerini göstermelidir. 

Sergiler 
Seyyahların Türkiyeden ayrılırken 

hem eski Türkiye hak~ında mükem
mel bir hatıra, hem de yeni Türkiye 
hakkında kuvvetli bir tahassüs götü
rebilmeleri için lstanbuldan Ankaraya 
% 70 tenzilatlı gidip gelme tenezzüh 
biletleri yapılamaz mı? lndelhace Aıı
karada devamlı bir ..... rette yenilene
cek "içtimai terakkiler'', ''iktisadi ha
yat", "ta' ve te~·.:ye", ·.:el san

atler", "tatbiki san'atler" ve ''mo
da" sergileri \mrulabilir. 

Her yıl, Hitit ve Yunan meseleleri 
yüksek mütehassıslarının idaresi al
tında Truva, Bergama, Efez ve sair 
yerlere kafi miktarda arkeolojik gc• 
J:intiler tertip edilemez mi? 

Otelleri 
Düzeltmeli! 

lstanbulda Ü5; dört zarif ve kon • 
forlu otelin inşasına intizaren mevcut 
Lellibaşlı otellerde : 

ı) Hafifçe fiyatları indirmek. 
2) Dekor ve mobilyayı zevkli bir 

surette tazelemek i;in icrayı niifuz 
edilemez mi? 

- Yugoslavya, Bulgaristan ve Yu· 
nanistanla anlaşarak Türkiye müm • 
kün olan sür'atle Tiryeste - lstanbul 
otostrad'ını yaptıramaz mı? 

Pasaport ve gümrük formaliteleri 
sadelestirilemez_ıni? r · şüphesiz ah· 
Kamı yanlı§ tersır caen maaun me • 
murlar ölçüyü kaçırıyorlar ve seyyah· 
ların lüzumsuz yere canını sıkıyorlar! 

Ta 1 ebe 
Arasında 1 

- Türk talebeleri Paris liselerin• 
de ve Fransız talebeleri Istanbul ve 
Ankara liselerinde ··-deştirilerek ta· 
til ~- -'.lsında talebe mübadelesi yapı• 
lamaz mı? Paris Milli Güzel San'at· 
lar Mektebi talebeleri (M. Herriot 
onların fahri reisidir), böylece aZ' 
masrafla Türkiyenin san'at zenginlik• 
terini tanımaktan pek memnun kala
caklardır ve hiç şiiphcsiz ki, genç 
Türk san'atkarları da Parisle temasta 
bulunmaktan ayni derecede memnu· 
niyet duyacaklardır. 

• 
Bize öyle geliyor ki, bir taraftaıı 

§arbaylık, bir taraftan tııri2.m isleril~ 

Çadır, mankenlerle bir meclisi can· 
}andırmaktadır. Çadırnı dışında, ka
pıda bulunan kulübede Yeniçeri bek
ciler, birinci planda ve çadır medha
linde Sadrazam muhafızı ile yasakçı 
ve aynca dilsiz bir adam görülmekte· 
dir. Türk ipliklerile Hint ve Avrupa 
kumaşlarından yapılan çadırın (Otağı 
Asafi - Sadrazam çadırı) olduğunda 
~üphe yoktur. Bu nevi çadırlar, mu • 
harebelere giderken beraberce götü • 
riılür, muharebe meydanlarında ve 
yollarda harp meclisleri kurulduğu za 
man kullanılırdı. Bazan Otağı Asafi
lere yabancı devletlerin sefirleri de 
kabul edilir ve müzakereler yapılırdı. 
Bu çadır içinde Boğaziçi ve Sadabad 
da vezirlere, sefirlere ziyafetler veril
digi de olurdu. 

Müzakere halinde bulunan heyetin 
etrafında 4 hizmetkar vardır ki bun
ların hepsi de dilsizdir. Bu hizmetçi
ler, Meclistekilere şerbet vermekte, 
peşkir tutmaktadır. 

Bu ofisler şehrin bütün görülecek 
yerlerile abıdeleri hakkında lazımge
len bütün malumatın bulunacağı çok 
merkezi bir yerde tesis edilmelidir. 

Seyyahlar muhtelif gezintiler için 
mesela sabah saat 9,30 da ve öğleden 
sonra s~at 2 de bu ofislerde toplana
bilirler. Bu gezintilere, ATkeoloji 
Mektebinden veya Guzel San'atlar 
Akademisinden mezun gençerkek ve 
hanımlar rehberlik edebilirler. Istan
bulda müzeleri, camileri, mezarlıkla -
n ve Boğazıçini gezmek için ayrı ka
fileler yapılabilir. 

Ayni zamanda müzelerde, büyük 
camilerde turizm idaresinin kontrolü 
altında birkaç dil bilir. ve kabilse 
genç kızlardan rehberler bulunmalı
dır. 

Otokar veya kano otomobil tenez
zühleri büt'Ün görülmege değer man

i zaralar ve abidelerin önünde durul " 

masını mümkün kılardı. 

Afişler 
Asmalı! 

- !Hin işini tanziın etmek icaP. 

ederdi. Kıymetli spesiyalist san'atkar
lar tarafından yapılm·ş çok güzel 
afişler bütün dünya otel ve istasiyonla 
rına asılmalıdır. Çok iyi hazırlanmış 
vr. cazip risaleler bütün mal\ımatı 
vermelidir. Bu hususta ltalyan turizm 

ııııı'! 
uğraşan adamlar, yalnız şu ec~e ~ 
yukarda yazılı fikiı • ' nd,.n ~~d 
mını tutr. ğa çalışsalar. bu go· .. ,2 
müz güzel san'at c~ -rlerini .. go ~ 
için geleceklerin sayısı buguo1' 
en az on misli olur~ 



SENELERDENBERi iLK DAFA OLARAK 1 

Bugün Atina - İstanbul Muhtelitleri 
Karşılaşıyorlar 

Yunan kafile reisi doktor Malohos diyor ki "istanbuldaki Türk- Yunan fut
bolcüleri arasındaki bu temas herhalde çok samimi ve enteresan olacakt1r,, 

ki: 
- ., tıtanbuldaki Türk - Yu

nan tema11 her halde IOD derece 
enteresandır. Bu temaam çok sa 
nıiıni ve kardeşçe olacağım tlP 
hesiz addetmekteyim. Seneler -
denberi her iki taraf da böyle 
tenıaili \lir temaa arıu etmekte 
idi. İstikbalde böyle temsili mat 
lamı daha sık18'tınJmul Yu • 
nan federasyonunun çok amı 
ettiği bir meseledir,,. 
Yamı hakem Şazi Tezcandan 

aon maçlarda g&iterdiği bitaraf 
lık ve ıofukkanlıhiı tekrar iı -
bat etmemni bekliyoruz. Bunu 
şüphem. addetmekte beraber 
hallaa tkahilriltma aldırmam& 
amı ve YDifaıni hiç bir endife
Ye kapdm~ yapmasmı tav 
11 e ederi%. 

Bu meyanda &.ıHnmna da u
faır_ı,ır cOmleyi yerm uymayo 
ruz. Tiirk eeyİıci1eri her halde 
fazla mbi bir kitle olmamakla 
beraber bazen bir ~ ubını -
zuı petlrtUma kuJü amuık iti· 
Yadında • Yarınki maçı idare 

bi
edecek bllrem VUÜeami çok iyi 

len dUrUlt bır arkadqtlr. Bu 
ltibarla #yirdler eneıa 
"azifllilai gfiçleftirmemek .. -
ra da lflsummz yere mıufirleri 
~ mecburiyetinde ol -
d mıutmulana bOf ol -
.'r... bir hlcliae ç 1 

liyaca 
... illubalrkaktır. 

Buaankü muhtelit talammu 
aıa -..ı kadro Be ~ 

ISugOn latanbul takımfte 
k•"9• .... cakolan Yunan 
muhaclmlerlnden UçU 

kat't olaak bilmeyonu. Her 
halde nuntakanm tebliği ile ç .. 
fınJaD O~a bakıhraa ta• 
kmım kuvvetli olacağma ıüP!e 
siz nuarile babbiJiriZ. 

Şayet Be§iktq - Galatuaray 
muhteliti yarın ve Fenerbah • 
çe - Günq muhteliti de salıya 
oynarsa yarınki taknnm fÖyle 
çıkmalı ihtimali vardır: 

Kaleci: Avni yahut Mehmet 
Ali 

Bekler: Lutfi, Yaşar, Nuri 
Haf bekler: LQtfi, Kadri. 

Feyzi, :tbrahim. 
Muhacimler: Eşref, Şeref, 

Münevver, Halda, Necdet. 
Bu oywıculann Avniden bq

ka hepsi aılform bır haldedir. 
Avnı ukerligi dolayıaile son za 
mınlarda trenmanlannı bırak 

mecbUınyıetinde kalmlftn' • 
Ul'8a 

e ebe Yu 

TtlrJdye idman cemiyetleri lttlfüı 
Efya piyanrosu Komisyonundan : 

1 - Piyangomuun kefide.i Z3 ba
siran 935 pazar ıunu Taksim ıtadm
da blikOmet mbraldpleri, noter ve be 
yetimiz huaurunda yapılmıttır. 

2 - ltqi4eden aonra bitin 9111. 
yet, Banka ve bilet cöndeıilen ad· 
reslere liste yollandılı pbi Tanare 
bayilerine de kAfl miktarda dqı1mak 
üzere bıralalmqtır. 

3 - Hediye tevziatı dart pden 
beri baflımq -.e timdtye kadar dalı· 
tılan1ar arumda bUytlk ikramiye l· 
ubet edenlerin liİteal aplıya ka· 
)'tr eclllmektedir : 

a - Amerika Hyabatl: Harp •· 
...._.. Malatyalı AlteJllMD Meb
aaet Nuri. 

• - Pari8 ~tl: KmltoprÜ 
Merhum Bay tıyaam kepUnde Nec
mi of. tJı..n. 

c - Kadife Uç parça koltuk ta· 
· Beyo!Ju Posta IOb Mo. 30 

Ömer BeottUi. 
d - Pqte Hyabati : Bnoflu 

Aamahmaıcit ~ömUrcü ı.ı-B· Y. lb
rahim. 

e - Elli bet paıpJı iZ ki:iıtk ~Y 
ve bhve takımı : Çepıe me,mıu 
ApdUuelab aobk No. 5 Tirebolultı 
Sait oiJu Habip. 

I - Kırmm maroken taJm111 Uç 
parça : Ankara lmaı&tı harbiye fab. 
I Tornacı. 

4 - Piyancoda ikramiye ._.... 
mayanlar amorti oı.rak Bqiktal Şe
ref Stadmcla 7 temmm puar .e 9 
temmua illa cGnJeri üpndan aaat 
21 de yapılacak Macat-TOrk ıOret 
~ puuıs ıtrecet "bu iki 
maç le7l'edecelderdU. 

5 - llacU Tirit sBreı ailıÇlarm· 
da Jtiç bir ıuretle para ile bilet alına· 
rak aidilemiyecek ve ancak Btya 
piyanıo bileti bamilleri bu ild..ması 
maccanen MJl'ffeceklerdir. 

6 - ~ ataclmdaa ıece nhat 
.... edllebDmell için naJdl ..... 
lua mUracaat edilialtdr· 

Franu turu 
Şarlvil, 6 A.A. - Fransa bi

lildet devrinin &arlvil • lil ara • 
IDldaki ikinci yüğrilmü (merha 
leaı) töyle aonuçlınmlftU' .Bi • 
nncı, 5 uat 32 dakika 18 UDi • 
ye il' prl pelillye - İkinci, Spe
İçher • itçiilıcii, ~ 

=========================================' 
YUNAN MECLiSiNDE 

Kondllls " ~ldaris 
Koyu bir Kralcıdır,, 
Diyor 

Atina, 6 (Hususi muhabiri • 
mizden) - Meclisin dünkü to~ 
lantısında muhtelif saylavlaı:: hu 
kfımetin programına dair kon~ş 
muşlar sonra ittifaka yakın hır 
çoğunlukla hükumete güvom 
verilmiştir. 

Rejim için genoya baş vur • 
mak kanullJlnun müzakeresi ö
nemli olmuştur. Başbakan Çal 
daris bu kanunun onaylanması -
m istemiş Başbakan muavini ve 
Harbiye Bakanı Kondilis kür -
ıiye gelerek Yunanistanda cu -
muriyet ilin edildiği gündenbe 
ri iç sıyasada baş gösteren ah • 
vali anlatarak cumuriyet rejimi 
nin Yunanistan için müsait ol -
madığmı ve Yunan ahalisinin 
kralcılığa dönerek rahata kavu 
şacağmı söylemistir. Kondilis 
bu iddiasını gösterirken Başba
kan Çaldarisin de koyu bir kral 
cı olduğunu ilive etmiştir. 

General Metaksas da rejim 
meselesini belitmek meclisin 
hakkı olduğu isin genoydan ön
ce buna karar verilmesini iste • 
miştir. 

lç B11kam P. Ra1lia ile Tıuu 

Eald Yama Kralı Yor6' 

Babnı Tebdolda de kanıqtak • 
tan IODJ'8 meclia hfildünetfn tek 
lifini onaylayarak birinci teşri -
nin on beşine kadar genoya bq 
vurulmasma karar vermiştir. 

Hanedan hakkındaki kanun 
Atina, 6 A.A. - Venlzelos'un 

kellesini getirene dölen (müki
fat) vermek teklifini ilert ıür -
müş olan saylav Mosholas, bu 
cezde, hanedinı iskat ve Yunan 
tabii yetinden yoksunduran 
(mahrum eden) 24-3-24 tarihli 
kararın geri almmasmı ulusal 
kurultaya teklif etmi§tir. 

Bu teklif, umuhnadıgı halde 
kaba! edil~ek olursa, genoya 
liizunl kalmadan krallık hemen 
iade olunacıiktır demek olur • 
Başka bir saylav tarafmdan 

ölen kral Koetantin ile kanamm 
kemiklerinin Yunanistana geti
rihnesi için verilen takrirde ge • 
noycfan 10nraya bD'akdnuttır. 

Yunan mlllT mDdafaeaı 
Atina, 6 (HultUll muhabiri -

mizden) - Yunaniıtanda milU 
müdafaa işlerini konuşmak üze 
re llylavlar meclisinin gizli ola 
rak bir toplantı ya~ hak
kında General Metaksum yap
tığı teklifin hüldbnetçe kabul e
dilmediği tebliğ edilmiftir. 

kondllla Romaye gidiyor 
Atina, 6 (Huauil muhabiri -

nıiz bildiriyor) - Bugün Roma 
Ya gitmesi muhtemel bulunan 
General Kondilis İtalyan hükQ -
met adamlarile konuşacağı me
teleler baklanda Bqbakanla te
maı etmi,tir. Kondiliıin ıezisi 
on beş gün ıilrecektir. Döner -
ken Belgrada da uğrayacaktır. 

kondilfaln 1929 d• 

Amer•kada patronlara 
sendlka hakkı yok 

Waşington, 6 A.A. - Patron 
larla işçiler arasındaki ilgilere 
düzen veren, patron sendikalan 
m yasak eden ve sendikalara ka
yıtlı olan işçileri koruyan Vağ
ner yasası Ruzvelt tarafından 
imzalanmıştır. 

Cumurluk Blşkanı bu yasa -
nın tatbiki için yeni bir federal 
büro kurmuştur. Patronlar çe -
venleri bu yasanın temel yasası 
na uyğunluğunu kuşkulu gör -
mektedirler. 

Amerlka1ı Heri gelenleri 
dıyevde bulunmıyacaklar 

Vaşington, 6 A.A. - Dışan 
işleri Bakanhgı ileri gelenleri 
hükumete bildirilmiş olan ı 935 
senesine ait Alman deniz yapı 
programı hakkında diyevde bu
lunmaktan kaçmıyorlar. 

Bir deprenme oldu 
İstanbul, 6 A.A. - İstanbul 

rasathanesi S temmuz 935 cuma 
günü saat 19 u 58 dakika 5 7 sa
niye geçe merkez üstü İstanbul 
dan 100 kilometre uzakta bir 
deprenme yazmııtır. 

lıtanbul Harici Askeri Kıtaab ilinlan 

Ezine, Geyikli ve Atva -
cık gamizonlarmm ihtiyacı 
olan "855,000,, kilo un ka
palı zarf ile münakasa;va ko 
nulmuştur. Beher kilosunun 
muhammen fiatı 9 kurue 2 5 
santimdir. İhalesi 11-7-935 
oerşembe eünü saat 15 de 
Bayramiç Tümen Satmal -
ma komisyonunda yapda
caktır. Münakasaya girecek 
ler verecekleri unun şerait 
ve evsafını öğrenmeleri için 
bulunduğu mahallin Satuı 
am,.( komisyonlanna müra-. 
cailf' eduek ôğren~bilirler. 
Münakasaya; cirecekler 
5202 lira 38 kuruş muvak -
kat teminat makbuzu ile 
miiı;lakasa kanununun 2 ve 
3 üncü maddelerine göre is
tenilen vesikalarla birlikte 
münakasadan bir saat evvel 
komisyonda hazır bulunma 
lan. (20) (3391) 

4972 
••• 

Edremit garnizonu için 
100,000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usulile satın almacak
dır.. Birinci teminat bedeli 
1500 liradır. İhalesi ı 5 Tan 
muz 935 pazartesi günü 
saat 1 1 dedir. Eksiltmeye 
geleceklerin teklif mektub-
larile b. . • . L.-..S-1 

ınnc• tem•aat uauca-
lerini veya banka rnektubla
mu veyalmd 2490 •yılı 
kanundaki ~ta aid ve
sikalan ı 5 temmuz 935 
pazartesi cünli saat ona ka
dar komisyona cetimıeleri 

evsaf ve sartlanru anlamak 
isteyenler için komisyonun 
her gün açık olduğu yalnız 
Ankara ve İstanbul Satınal
ma Komisyonlarına birer 
evsaf ve şartname cönderil
diği. (36) (3532) 

4977 
• • • 

160 ton mazot kapalı 
zarfla eksiltmeye konm111-
dur. Tahmin edilen bedel 
9600 liradır. İ h a 1 e s i 
22-s-9as perşembe günü 
saat 14 dedir. Sartnamesini 
görmek ve almak isteyenler 
her gün eksiltmesine gire
ceklerin 2490 sayılı kanu· 
nun istediği vesikalarla bir
likde ihaleden bir saat n
vel 730 liralık teminat ve 
teklif mektublanm Ankara 
da M. M. Vekaleti Satmal
ma Komisyonuna vermele
ri. (57) (3837) 

••• 
100 ton hint yağı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuş
dur. Tahmin edilen bedel 
56000 liradır. t h a 1 esi 
27-8-935 salı günü saat 11 
dedir. Şartnamesi 280 ku
ruş mukabilinde verilmek
dedir. Eksiltmeye cirecek
lerin 2490 sayılı kanunda 
araiıılan ~alarla bir~ 
de ve ihale saatinden bir 
saat eVvel 4200 liralık te
minat ve teklif mektublan
m Ankarada M. ıJ. Vekile
ti SatmaJma Komisyonuna 
vermeleri. (58) (3838) 

Rlr•lıe· Uean ·Plzlk·lklMI d...a 
Türkçe. Franazca - İngilizce • Alr•nca • İtalyanca 1914 denberl mu

vaffakiyetle tanınan Çenbtrlitapn brpmdaki Bayan· Bay Yabucıdlller 
okulunda arzu ve ibtiyacmua göre ıece ve iUndOz çok eualı öiretiliyor. 
Direktörü Ziya Çetinbya. 

lnhiıarlar Umum Müdürlüğünd~a : 
1 -- Paşabahçe Fabrikası için şartnamesi mucibince 

satın alınacak ( 8000) lira muhammen bedelli yük asan
sörü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulr.tuecfur. 

2 ,..._ Sartnaıneler LeVamn ve Mübayaat Subesi Alım 
Komisyonundan bedelsiz olarak almacakc:br. 

3 - Eksiltme ~0-8-935 tarihine müsadif salı günü 
saat 1 S de Kabataşaa Levazım ve Mübayaat Siıbesin· 
deki Alını Komisyonunda yapılacakc:br. 

4 - Eksiltmeye &irecek olanlar ( 600) lira muvakkat 
güvenme parası vereceklerdir. 

5 - Fenni teklifnameler "resim, kroki, izahnaıDe, 
kullanış tallinatnamesi ve teklif" eksiltmeden on giin 
evvel Müskirat Fabrikalar Subesine imza mukabilinde 
verilnıesi lizmıc:br. 

6 - Eksiltmeye girec~kler ş~ 3(> uncu 
maddesi ~ucibince yukarıda yazılı uatten bir 
saat evvel kapalı~ içindeki t~li.-l Xomi 
Yon Reisine makbuz mukabilinde tevdi etmelidirler. 

7 - Kapalı zarflar içindeki teldifıı•• ve teminat 
Paralarına aid zarflar şartnamede yaıJı olduiu veçhile 
eksiltme kanunundaki tarifata tamamen mu1afık ola
cakdir. (3769) 

Sartnamesı mucibince-4 adet 1000 kiloluk Baskül pa
aarhkla satın aimacalıtır. V.-met iltiyeiılerin 18 tem• 
muz 935 tarihine nıUı.m' perprpbe dnü saat ı 4 de yUı 
de 7,5 gijvenme ~e birlikte Xabataita LevUmi ve 
Mübayaat ıubesincfellidln komisyonuna mUracaatlatr. 

4703 (308 

Pollt 88 alyledlklerl güvenmiyea ilk cliıililiiyetıp Yu 
Atina, 6 A.A. - Ulusal 1cu - n•hn~ Oldııfu 

rultayda, as Başbakan General na ~ 
KondiUI. Yunaniatanda cumur- CWreta& 1929 ilkba-
bık ~biri de bi.uat ~ 
keııdiai oldup halde bu rejime ~l'JlfıllWl!ll _,llAR.,. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler { EKONOMi 

BIRLEŞiK AMERiKADA 

Roosevelt Ve Radikalizm 
Daily Herald'dan: 

Zamarumızm en büyük trajedile
rinden birisi de, Amerikan radika
lizm kuvvetlerinin dağımk ve gayri 
müttehit olmasıdır. Bir Amerikan 
Cumurreisi, işgal ettigi mc:vkilnin 
tabiatı d.olayıaile, her w?en . evve.ı, 
üzerinde toplanan tazyıklenn bır 
fonksiyon'u demektir. 

Şayet sol cenah efk&rmın nufuz 
ve tesirini llyiki ve5hile icra etmesi 
bekleniyorsa ,bu efkar "1Ütt~bit ve 
mütecann olmalıdır. Halbuki sol ce
nah efkin ne müttehit ve ne de mü
tecanistir • Ve bunun böyle olmau
dır ki, başka şartlar altında bir de
receye kadar tesirli olabilece ı efkar 
kısımlarını, Huey Long ve rahip 
Covghlin gıbi adamlar ellerine geçir
mi§lerdir; Neticede bu 1amn efkar, 
artık raQikal olmaktan tamamen çık
mıştır. 

Roosevelt bir liberaldır, bir aos
yalist değildir. Fakat, o, hakiki ve 
derin bir inançile, kapitalizmin ba§
hca fenahklarına. son vermek lüzu
munu bilen bir liberaldir. Bunu mu
vaffakiyetle baprabilmesi içın, ken
dısbıin takip etmek mecburiyetinde 
oldugµ istikamet ıhakkında zerre ka
dar ıupheai olmıyan, organize edıl
mİ§ bir sol cenah efkinna ckyallll\f
sı icabeder. Akai takdirde, ~ çar
naçar, yapmaBI ıcabettigi şeylerden 
.ziyade, yapabildigi §eylerin teıin al· 
tında hareilet edecektir. Zira, Rooa~ 
velt bütün liberaller gibi, bir siste
min' miman olmaktan ziyade fikir 
teDahdır. . 

tarını feda ediyorlar. Cumurreiai, i
kniciıini gayet eyi aftlamaktadır; fa
kat birincisinden tamamen uzakta
dır. Sol için taarruza geçmek fırsatı 
vardır. . • Fakat organize edilmit. 
bir birliğe muhtaçdır. Her hangi bir 
Amerikan Cumurreisi, birleşik Cu
muriyetlerdeki ıartlar içinde, Radi· 
kalizınin ne istediğini bilmek gayri 
mümkündür. Bu imkinuzlık, Radi
kalizm muhaliflerinden .ziyade, Ra
dikallerin ahcnks.Uliği yüzünden 
dogmuştur. 

Umumi vaziyet son günlerde bil
hassa vehamet peyda etmittir· Zira 
dahili harpten beri. ilk defa olarak, 
Federal temyiz mahkem~si. Radikal
lere, üzerinde taarruza geçebilecek
leri, ve .manası baklallda hiç kimse
nin tereddüdü olmayan bir ihtilif 
ve mücadele mevzuu vertnİ§tİr. 

1787 tarihinden beri ilk defa ola
rak Amerikan Federal tet§kilitı ela• 

Roosevelt 

Sol'un ayrı gaynlıklan, Radika
lizm Cumurreisinin dimağında ber
rak bir iz bırakmasına, manidir-. A
mcrilwı Amele Federasyonu haddi 
.zatinde hiç bir siyaset göriitüne sa
hip değildir. Sosyalistler bu tc~k
köle yardım etmiyorlar; zira onlar 
müttehit bir siyaset formüle etmek
ten ziyade, kendilerini,daha fazla sol· 
da bulunanlara karp müdafaa et
mekle meşguldürler.Komünistler ise, siyesinin sıhhati ve muteberiyeti 
bütün diğer komüııiatlerin ekseriye- doğrudan de l,ruya müıd.kaşa ve mü
tinde tesadüf olunduğu gibi, zama- cadele mevzuu olnıqtur. 
mn meseleleri etrafında diltünmek- Eğer, Radikaller, işlerinin ehli ise
ten ziyade, Amerikada yarından 80ll ler meseleyi. öyle bir temel üzerine 
raki günde ne olacağı ~üliha~~rı- dayandırarak, ortaya vazederler ki, 
na teşhis koymakla vakit geçınyor- gdccekteki Amerikan politikam gi
lar. Aralannda biç bir parti rabıtası di.zatmı kökünden değiftinnek mec:
olmayan Radikaller,. her vakit Cu- buriyetinde kalır. 
murreisine hangi teşebbiıslerinde Şayet muvaffak olanuyacak olur
doğru hareket ettilini izah etmekten lana ki, sol'un birlikaWiii bunu pek 
ziyade, omm ,.ı;@• • . .,.~~4:~:= 
uğrapnütacbr. 

Sol mensuplıtrr, müşterek düşman 
karpamda, aralanndaki ihtilaflann 
münakapundan sarf nazar etmek 
hususundaki kabiliyetsizlikleri yiı
.zünden, tatbik edebilecekleri bir çok 
9eYleri, kendi ellerile imha etmiş o
luyor. Bunlar, uaaktaki ideolojileri 
hesabına, günün en mühim ihtiyaç-

' şayet Sol zümreleri, aral!lrındaki ay-
rılıkları ezerek mütecanis ve organi
ze bir birlik kurmaya muvaffak ola
cak olurlarsa, o vakit değişiklik, his
si uyamr ve bu hiı Amedkan tarl· 
hinde ilk defa olarak harekete geç
miş olur. İşte bu, o zaman, cihan ta
rihinde yeni bir devir a~Jlabilecektir. 

- "Alleaersiriiz. Poz mu alıyoısunus, enstantane mi~ 

No.49 

YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

Bre aşagı, bre yıukan bu ba§tlle· 
manı aldnn bu odaya, müşteri
lere duyurmadan, kimseye çak· 
:tmnadan pazarlık puarbk be§ 
yüz liraya uyuştUk. Neyse razı 
oldular, gittiler. Şimdi her haf
ta perşemt _ günü akşamı ben· 
den yüz lira istiyorlar. Veririm, 
ıveririm ••• dedim ama, nereden 
vereceğim, DMJI vereceğim. Ay
da dört yüz llra eden Hepsini 
bir araya getirince ayda bin lira 
eder. Ben bu kadar parayı nasıl 
veririm? .• Hem 1>11 kadar para 
çıkartamam, hem de ç&rtsam 
bana biı' ekmek parası bile kal-
maz. 

Madam Anna, ikide bir elle
tini de dizlerine wruyor: 

- Ne yapaıcağmı timdi ben?. 
Diye Bedi'ye akıl danışıyor

du. 
Genç ve güzel kadm: 
- :Y aP.ıtacak hiibir te~ zok 

madam. İstediklerini verecek • 
sin. .• 

Dedi, ama, kendi başından ge
çeni sakladı. 

Madam biraz biraz deha genç 
kadının yanma sokuldu: 

- Ne ohmu Bedi senden 
olur?. 
Diy~ yalwran bir ağızla ıcıo. 

nuşmağa başladı. 
Genç kadm sordu: 
- Ben ne yapabilirim ma· 

damcığmı? .• 
- Her şeyi yaparsm. Bak 

aklıma bir şey geliyor. Bunlarm 
hepsinin en büyüğü kimdir?~ 

- Emniyet dir*törü.. 
- Hah itte, onu bqtan çrkar-

tamaz mısın?. 
- Nasıl?. 
- Bre kale nasıl olacaimı da 

ben mi sana öğreteceğim. Bas
bayağı. Onu kendine itik ede
ceıtsin. Sonra buraya gelecebln. 
Direktör beni tanıyacak. Senin 
sevdan için beni koruyacak, evi
me ses. çıkamuyacak, ben de o 
başmemuru Dlıradan süpürge sa .. 
pile kovacagmı. Başka hiç kim
~e de on P.9ll"& ve if.ecepn. 

vAaANcı GözıLE Şeker Sanayiimiz ilerledi, Fakat 
TUrkiyede Matbuat ıslahata Şeker Sarfiyatımız Çok Azdır 

Kölnische Volkzeitung'tan: 
Türk matbuatı yakın zamana ge • 

linciye kadar ahenkli bir vahdet ha
linde olınaktın ziyade, bililriı muh
telif menfaatleri temsil eden dağımk 
cüztilerden ibaret idi. Ancak takriben 
bir sene evvel, yani Ankarada bir 
Matbuat Umum Müdürlüğü ibdu 
olunduiundanberi bu labada birta • 
lam değişiklikler göze çarpmağa bq
lamıştır. Yeni Matbuat Müdürlüğü 
lç l§lerl Bakanlığına merbuttur. Bu 
umum müdürlü&ün ihdasmı mucip 
olan baflıca sebep, bilhaua Istanbul· 
da buı ıazetelerin yeni Türkiye hti
kumeti zihniyetine uymıyarı bir tars· 
da faaliyette bulunmalarıdır. Bunla· 
nn bqmda Dlçilk San'atıar Kanunu 
çıktığı lll'llarda mfinhauran lıtuıbul
dald Yunan ekalliyetiııin menfaatleri: 
ne terr=•...,an olarak, Türkiyenin pek 
hakh olan ve her ulusal devlet için 
pek tabii bulunan tedbirleri ıhnamu 
liyikac izah etmiyeıı rumca ıazete
ler vardı. Bunların yam bqında da, 
memlekete aerbeltçe girmelerine mü· 
aaade olunan birtakım franaı.zca ve 
italyanca gazete ve mecmualar vardı 
ki, bunlar, yeni Türkiyenin muvaffa
kiyetlerini, omnanh cualanndan ay
rılmasını ve nihayet "Boiuiçindeki 
hasta adamın" iyilqmesini anlamı
yor ve anlamak iatemiyorlardı. TabU 
Türkiye bir taraftan bu gibi ıuete 
n mecmuaların ınemleket içinde •· 
tılmasını menederken difer taraftan 
da bilhaaa kendi matbuatını bu cibi 
yanlıt ba~rler ve bedi tahrifatla 

Filvaki bugüne kadar yeni Türki
yenin, bütün dünyada mühim bir rol 
oynıyan propaganda çarelerine kafi 
derecede baş vurmadığını itiraf et -
mek limndır. lleaell matbuat, iç ve 
dıı aiyaaayı ve ekonomik meaelderi 
alikadar eden hususlarda ba.zan pek 
u ve bazan hiçbir resmi direktif al
madtfından başka bilhassa radyolar, 
fimdiye kadar devletin himnetine geç
meır=ıtir. Radyolara fazla bir iktidar 
atfedilmediği için mi, yoksa bu ilcti
darclan çok bir fey beklenmediii için 
mi, bilinemu, her halde fimdi radyo
nun ııeı~ ve tamimi için hiçbir py 
yapılamamııtır. Bugiln Türkiye en
di.iatrilqme plinmın daha ilk safha
ınada oldufu için kendi kendine bir 
elektrik yeya ndyo - elektrik endil• 
tri vücuda getirebilecek vuiyette de
lildir. Bildin radyo ahizderi, ecnebi 
memleketlerden ithal edilmektedir. 
Fakat kilognm bapna 10 • 15 mark· 
hk bir pmrWı: resmi ılmdılı için ya
bancı memleketlerde mfkevauıt taba· 
katar için yapılan ahisder bile Tür
kiyede ancak en yiiksek tabakalar ta· 
rafından kullarulabiliyor. 

Bundan dolayı, hangi dilde çıkana 
çıtnm, bütün nqriyatı bir kilJ halin
de tophyarak bunları doirudaa doi· 
ruya devletin ve ~lizmin uluaal 

Sen de kazanacak-sm, ben de!. 
Genç kadın alık alık şişman 

maıdamn1 ytizüne baktı: 
- Bmıda benim bzancnn ne~ 
Madam bir saniye düşündü: 
- Nasıl yok. Bu ev durdukça 

sen de burada çalışacak, çok pa. 
ra, çok müşteri bulacaıksm. 

- Benim buraya hiç uirama
dmı da çok müşteri, çdk param 
var. 

Madam Anna büyük bir ö.zve
rilik yapar gibi elini masaya 
wrdu: 

- Berı sana ~ lira çrkacak 
yerden ikıi yüz çıkartırım bre, 
korkma! Ben de açıktan, bir iki 
yüz lira veririm •• 

Bedi güldü ve gülerek söyle· 
di: 

- Oob.. güzel Şimdi bir de 
iş komiıyonculuğuna baıbyo
ruz. 

Gülmesi Cfıurunıca, kendisi de 
bir daki'ka durdu, dti§Undli. Son
ra kaşlanm çattı. Somuz bir ckl
dilik içinde: 

- lladamcığnn, haıkkm var. 
Plimn iyi. F*at, ben bunu ;v.a
pwnacn, 

düşüncelerinin yayımına vasıta etme
ğe karar verilmesinın büyük bir öne
mi vardır. Baıvelril İsmet Inönil bu
nun ne suretle yapdacagını, kongre
den evvel ve kongre esnasında millt 
müdafaanın 6nemi hakkında verdiği 
bir söylevde izah etmiştir. 

Filvaki Türkiye kara ve deniz kuv
vetleri buginiln, müdafaa şartlarına 
uygundur, fakat diğer devletlerin mo
dern teçhizatile mukayese edildigi za
man zayıf olduğu g6ı1ülür. 

Türkiye matbuatı bundan sonra ha
va kuvvetlerinin fazlalaştırdmasına 
yardım edecektir. Aktif veya pasif 
müdafaanın sarureti hakkında balkı 
tenvir etmek, hava donanmasının te
dariki için bütün ulusal tcberruata, 
yardıma davet etmek ve nihayet Tür
kiyenin inkişaf ve miidafaası husu· 
sunda halka dü§en vazifenin önünde 
bütün şahsi menfaatlerin geri çekil
mesi lüzumunu izah etmek, artık mat
buatın esas fikirlerinden biri olacak
tır. 

Bek'ln seyahatinden 
Maksat ne? 

Leh •aaefelerinden; 
Yan remıi Gaseta Po&lıa, Becit' 

in llerlin ~yareti laakkuula telmat 
ta 6rılunarak, Almanya ile Lehiata· 
nın Aorrıpanın bu bölguinde ( mın 
talcaaında) kanpk ~niyetlere de· 

·ı mü.eht ic:rG4tla t•aalıiir eden 

)"Or j 

Beck'in Berlin ziyaretinde mü • 
temmim ama~lar aramak hOftur. 
iki mcmlelıet arcuındaki komıuluk 
müncuebatrnrn iatikran ycdag Bar• 
lin oe Varıova için değil, büti'1a Av· 
rupa iP,11 iiMntli 6ir konudlO'. 

Bu maeleye 6irltaç yıl önce harp 
••7" ._.,, 6o'-uncfon oerilen Önfl
mi halrrl.,,,.,. laeria bin laalı ver•· 
cektir. 

Dq Bakanumı llerlin ~yareti, 
yalnu: Göbbela ile Görina-'"9 ~ya
retlerine dciil. Almcmycınuı lıavve• 
te 6~ laMAıruJa/U anltlf
malan .W lıapalı t.ıbik cdecefi· 
ıti ,,. wiaiat•la nuiılcue6otı mcat • 
malı 11• derinleıtirıMlı iltediiini hil 
dua Hitleriıe 21 Mııyq tflrilali N7-
lel1İltfl d.e 6ir cnap tefkil etrniftir. 
Beck Balİıllle Le1Ud4n aamına ay. 
ni arm.YU İladc ctıniftir. 1"i m•m· 
lelıetin miinıue6etlerindc deoamlı 
(iatilırar) •ailanwıaı ar..,.. cıçık bir 
.,-ette •Cirülınif .,. t•llit edilmiı· 
tir. Ziyaretin dod~a oe acıminıi ha
lfCUOll ele hydetmelı •erektir. Ba 
Jo.ı~ luıua.la.11 6Wm nuanmı.aclcı 
Berlin •Öriİffneleri konum kadar 
mcina11 uard.cr. 
.,,.......~ 

Çok ehemmiyetli bir gıda madde
si olan şekerin iıtihıali apğıda izah 
edeceğimiz bir zirai istihsale dayan
dıgı için milli iktisat bakımından 
ehemıııiyeti çok büyüktür. Gıda! e
hemmiyeti ve zirai isrihsaldeki mev· 
kii sezildiği için memleketimizde şe
ker fabrikalannın teaiai tetcbbüalori 
yarım asır evveline kadar çıkar. An
cak imtiyular bab§IIUI kadar varan 
müsaadeler ve muafiyetlere rağmen 
şeker fabrikalan teessüs edeıniyordu. 
O zamanlar i!in pelc büyiik iktisadi 
ehemmiyetini liyildle takdir edip tat
bik edebilecek millt bir hükfunetimiz 
yoktu. Bundan dolayı teker aanayii
nin temelleri (5 Niatn 1925) tarihli 
ıeker. kanununu ifdar eden Cumu
riyet hükumeti tanfından atılmak 
müyesser olmuıtur. 

Bu kanunu müteakip kurulan Al
pullu ve Upk fabriblan, her ~ni 
doğan sanayi kolunun maruz kaldığı 
çocuk hastalıklarını geçirdikten son· 
ra Baki~ehir ve Turıbal fabrikalan
nm tecuüaiine imkin hald ol.aıut 
ve bugünkü bUtiin ihtiyac~ ka
patabilecek istihsal kudretinde bir 
şeker endüstrimiz vücut bul~uştu:. 

Bu fabrikalann istihsallen •taP" 
daki tabloda görüldUjü veç~il~ wt.e~ 
yüt etıniş ve dışarı.dan gctırdıgımız 
şeker mikdarı azalm.ııtır. 

Sene 1stihsallt İdhalit 
Ton Ton 

1926 615 62.970 
1927 S.284 61.514 
1928 4.567 63.473 
1929 8.207 69.588 
1930 13.124 63.291 
1931 22.900 44.342 
1932 27 .571 29.336 
1933 65-557 
1934 58.797 

Yukarıda yazıh teker istihsalini 
temin etmek için pancar ekimine 
tahsisi olunan saha ile alınan pancar 
mikdarlan aşağıda ıösteri1ıni§tir: 

Sene saı. (Dekal') Pancar (Ton) 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934. 

4.900 
4B.4eo 
58.450 
52.710 
95.160 

136.780 
153.750 
255.670 
810.000 

4.729 
34.931 
27.490 
53.518 
87.571 

157.404 
178.280 
499.119 

hm çe>k düşkün bir 
raddededir. Bu istihlak 1929 ve 
1930 senelerinde 7 5.000 tona, yani 
nüfus baıına 5 kiloya çıkımı iken 
son senelerde 53-55.000 tona. yani 
nüfus bafJIUI 3,4 kiloya dilpıiif bu
huımaktadır. Halbuki 1933 aenesin
d' nüfua bapna isabet eden ıeker 
sarfiyatı ı muhtelif memleketlerde 
şudur ı 

Danimarkada : 54.2, tıveçte: 42.1, 
Hollandada: 41.1, Belçikada: 27.8, 
Çdr.oalovakyada ı 26.7, Avusturya· 
da: 25.4, Almanyada: 23.1, YUJOl
lavyada ı S. 7, Romanyada ; 5.2, 
Hububatın ve alelumum ~ 

mabıulitı ile ham maclcleledn pk 
büyült sukutlara marus bldıiı son 
diinya buıhram senelerinde bizde de 
azalan iftira kuvvetinin bir neticesi 
olan yukarki sukutu tabii buJ/.lak 
Jbmıdır. Zira bizde şeker fiyatlan 
4-5 seneden beri hemen hemen 1ab1t 
bir seviyede kalımt bulunmakta idi. 

Bugün ıeker fab~mmmı is
tihsal kabiliyeti 7 5-80.000 ton teker
dir. Buna mukabil hilkQmetimkin 
tatbikına karar verdili ehemmiyetli 
tenzili fiyattan evvelki fiyatlar mu
hafua edil,eydi Arfiyatın elli bin to
na ve belki daha u bir mikdara dilt
meeinden korkula bilirdi, Halbuki 

·~-~ ____ ... __ 
Dedi. nm alnmı kanşlarmı. Nerede o 
Maıdam bütün ümidi suya dü- enayi! Çok çok yüz kiğıt •• 

şen bir nıüflis gibi auratmdaki - Çok zengin oldujunu, pa-
kmnızıbğı kaybederek: ra yodi.;ini aaı söylüyordun! 

- Neden?. - Söylüyorum ama. Bir ıece-
Dedi. Sesi titriyordu. Bedi, de he§ yüz lira veriyor, denıe

çok sert bir tavırla kollı\lı§U}IU'- dim ya. 
du: Bedi israrlı ve inatlı bir söz 

- Y1.panıam madam. Ben de tonile: 
yapamam, kimse de yapamaz. - Para hıarc~yor ya?. 
En önce ben emniyet direktörü- Dedi. Madam bunu qbul et· 
nü tanımam. Semra, evli mi, be· tıi: 
kir mı, çapkın mı değil mi na- - Evet harcıyor. 
ııl bir adam bilmiyoruz. Çapkın Bedi: 
ve beJkir ~olsa ödevinin emret- - Öyle ise ötesi kolay. Bat· 
tiği şeylerin yapıhnamasma kasının yirmi sızc:ludıimdao 
göz yumar mı, yunmıaz mı?.. yüz, yi.i% sızdırdığından bin sız.. 

Bu çok tehlikeli bir gey. Hde, dımıaık ta benim san'atım, 
benim için asla yapılacak ve ya- - Lif.. 
Dafilacak bir ıey değil. Benim - Ne lafı, çağır da göriirsün ! 
sana vapabileceğim en büyük Madam da, kendi düşünüiün-
yardun yağlı müşterilerinien de israr ediyordu: 
fazla para suxhrmak. Bunun en - L&km:h etmek kolay ama. 
iyieini yapanım. Bul bana Baf- parayı çıkarmak zor .... 
ra'lıyı, sana bu gece beş yüz Ji. - Çağır da gör •• 
ra çıkarayım. - Çağıracağım. Fakat, dedi-
Şipnan kadın göbeğini hopur- ğini yapamazsan alacajm bü· 

data hopurdata: tün parayı bana bıraıkır mJ.Ul?. 
- Atma bre Bedi. Bu krfade - Bıraıkınm.. 

beş Y.iiz liral! bir geçede çıkara· [Ariası varl 

yüksek kabiliyette olan fabrikaların 
az istihsal yapmak mecburiyetinde 
kalmalan şekeri (ittikçe pahalıya 
mal etmelerine müncer olabilirdi. 
Bunun aksine olarak fiyat ıucuzlat• 
mak sayesinde halkın fazla şeker is
tihlak etmesi ve şekeri fazla istihsal 
ile ucuzlatmak mümkün ol caktır. 

Fazla istihlik birinci plinda mille
tin sdıhi bünyeaini kuvvetlendirmek• 
tir .Bundan sonra fazla istihlAk faz• 
la pancar istihsali demek olduğundan 
vasi topraklanmızın pancar ziraati· 
nin büyük faydalanndan hisaemend o 
tarak isWı edilmesi demektır. Çiın
ki bu ziraat çifçiyi tarlasını derin haf
retmeie, çok eyı bakmaga, gübresini 
hüsniiistimal etmege mecbur eden 
bir ziraattir. Bu ziraat çüçiyi dikkat
li bir miinavebe ve bunun netıceleri 
ile faydalanmaga mecbur bırakan nir 
.ziraattir. Ve nihayet pancar toprak
tan ,meseli hububatın muhtaç oldu• 
ğu gıda maddelerini, almadığı için 
bu çok eyi hazırlanmı§ topraklara 
pancardan sonra ekilecek mahıulle
rin randmaru da artmaktadır. 

Demek ki çok pancar istihsali, do
layısile geniş nuntakalamnrzın un;ıu· 
mt ziraat aeviyeainin yükıelmesuıc 
hizmet etmektedir. 

Çok şeker istihsali ayni zamanda 
fabrikalann yüksek veya tam kapası
te ile çalışabilmeleri demektir ki 
35-40.000.000 lira milli sermayenin 
baılandıiı §eker fabrikalarının em• 
,,piyet altında bulunması demektir~ 
Çok teker istihlaki de~et varidatmm 
yükaelmeai demektir. Varidatın art• 
ınaaı evveli mikdarın zi:pdeliğinden, 
ondan aonra da teker iıtihsalinin 
artması ile mütenasiben yükselecek 
istihlik resminden mtltevelli~r. 

Yapılan hesablar göstermiştir ki 
§ekeri toptan olarak yirmi beı kuru
şa satabilmek için bugünkü 55000 
ton istihsalde yalnız 4,1 kurut istih• 
lak reami almak kabildir. Halbuki is
tihlak ve binaenaleyh istihsal 7 5.000 
tona çıkarsa ayni satI§ fiyatı muha• 
faza edilerek 3 kurut fazla yani 7.1 
kurut resim almak kabildir. Bu sa• 
yede halka biç bir fazla re.im veya fi
yat külfeti yiildemedeıı haaineye 
3.000.000 lirayı aşan bir fazla varidat 
temini mümkün olabilecektir. 

Acaba halkımızın fazla ıeker sar• 
fedebilmesi imklnları temin edilmiş
ınidir? sualine -derhal evet cevabı ve-

. · Fiyat tqy~4cn. evvelki 
zaman a alkimızın §Ter için sadet 
tiği para yuvarlak bir hesab ne 
20.000.000 lira idi. Şekere yine yal· 
nız bu parayı sarfedersek şimdiki 
fiyatlara göre 80.000 ton ıeker sade· 
debiliriz ki bundan evvelki istihlAke 
na.aran henıen yüzde 50 bir ,;tzlahk 
demektir .tstihUkin bu raddeye çr• 
kacağını kuvvetlendiren bir ael>cpte 
929 ve 930 aeneler~de sarfiyatmu• 
zm 75.000 tonu tecaviis ttrıDt olıa:aa• 
11dır. 

BORSA 

6 Temmuz CUMARTESi 

PARALAR 

-
Sterlin flS.- ~ 
Dolar 24,- 126-

20 Franau fl"Ulll lM,- 169.-
20 Liret 198,- 202.-
20 Belçih Fruıp 81,- 13,-
20 Dfahml 22 50 24.-
20 IaÇe ft • 114.- 811.-
Florin 81,- 83,-
20 Çek Kron 91,- 100.-
Avaetıarıe tQiA 21,50 2i,-
ll(uk 40.- 42,-
Zôlti t2 50 24 50 
Peq1ı. 1 .- 24,50 
20 ~ 14,,_ ıs.-
20 Dtaar 52.- 54.-
Yen 31.- 32,-
lsv~ Karoa. IO,,- Si.-
Altın '40,- D41.-
JıfecldiJe 51,- 59.-
Baaknot 121.- 230.-

ÇEKLER 

Paril ils0l'İn4 
İnlili.z lir: 
Dolar 
Liret 
Belp 
Drafmli 
lmı;re 
ı.e.,. 

ISTIKRAZLA 

Türk Borcu I Kapoa Kesik 
.. .. u .. .. 
. m • • 

Brsui 
latiluuı dahili 
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Nizamettin NAZiF No. 1 

Bir an onu dinler gibi duran kır at burnu koku alarak Ön ayakları 
ile yeri eşeleye eşeleye kişnedi ve sert bir boyun hareketile gemini 

sahibinin elinden kurtardı, sol tarafa doğru dört nala uzaklaştı ... 
Dümdüz bir ova .. . 
Uçsuz, bucaksız ... ve engin. 
Sazlıklarla bataklıklar arasında ge· 

rilip yayılan ve uzanan bir ova. . 
Öyle soğuktur ki bu ova, tep~7ınde 

ateş ve ışık saçan o kocaman guneşe 
aldanırsan iliklerin donar arkadaş 1 

Sen, içi kürklü, dışı püsküll,.U yam· 
çına mı güveniyorsun adem oglu? 

Dört aç gözlerini budala 1 Buzha~e: 
de talaşla örtülü bir kar kalıbı gıbı 
kaskatı edebilir seni bu ova. 

Sazlıklar arasındaki ova, kel, hiç
bir yerinde bir gölgesi .olmıyan, ağaç· 
ı:;ız, fidansız ve otsuz bır ovadır. 

Beli aslanım ... Bol ışıklı, büyük ve 
kocaman güneş, üstündeki göğün tam 
ortasındadır ve gözüne öyle büyük ve 
kocaman gözüküyor ki, ''Şu kel ova, 
ha şimdi yanıp kül olacak, ha şimdi 
kavrulacak!" sanıyorsun. 

Aldanıyorsun dadaş 1 
Daha ileride gözbebeklerin hayret· 

le büyıiyecek ve şaşkın şaşkın sora -
caksın kendine: . . 

- Bu soguk niçin? Karaycl n:ıı esı· 
yor? Kasırga mı var? Soğuk bır bo· 
ranın hortumu içinde miyim? 

Boşyere yorma kafanı delikanlım ... 
Rüzgar ne gezer burada. 

Görmüyor musun? Sazlıklarda s:z· 
ların en cılızları yüz yıllık çınar g?~
deleri gibi sallantısız ve dik durabılı-
yorlar. . 1 b' 

Verem solugu kadar cılız bır ye 1• 

le yok. 
Ova uçsuz. 
Ova engin. 
Dumdüz ..• 

Sırtında tek gölge görünmiyen bu 
otsuz, ağaçsız, kel ova işte böyle bir 
ovadır. Güneşle ısınmaz ve dondur· 
mak için poyrazın esmesini beklemez. 

İlerde, yine kel ovalar vardır. Son· 
ra yine bataklıklar ve sazlıklar aşa_ • 
caksın ! Daha ötelerde sazlıklar kah 
seyrekleşecek, kah sıklaşacaktır ve 
sen üstleri buz tutmuş öyle bataklık
lar göreceksin ki, onları da aşan ufuk 
bir baska ovaya ... aşka ovalara, hep
si kel, hepsi gölgesiz, ıssız ve bucak
sız ve sonu gelmez ovalara doğru ge
rileyin uzanmak dl.~-~ 

Kıpçak illerinin Bozkırları böyledir 
\ştc .. 

Sibir'in karlı steplerinde kırk yıl 
1·ar fırtınaları ve tipi içinde yaşamış 
olsan da yine kork ve sakın, "soğu
ğa alışkınım" demeye gör ey benim 
kaynar kanlı paha turum! 

Bu bataklıklı sa?.lıklar arasındaki 
ovalarda sonbahar, güneşi bile don
durur. 

Evet .. Soğuk, güneşi bile dondur • 
muştu. Fakat Bozkırın sonl.ıaharı bu 
kara yamçılı sUvarinin umurunda ol· 
muyordu. Sağrıları kır ve .. .. 
b k . . . "b" b gogsu sa
~n ?P.ugu gı ı e~beyaz atının diz-

gınlerını koyuvermışti ve dizleril 
karnına bir yengeç gıbi yapıştığı hay~ 
vanı durmadan mahmuzlıyaıak ahı .• 
bildigine koşturuyordu. 

Bataklıklar arasında kalan dar top
rak parçalarını, göz, bir kabus vehmi 
ile onünde uzanan geniş Bozkıra 
baglıyor, bir an, sagına ve soluna ek
l~?e? kollarla ova büyük, büyük, çok 
buyU~ bir ahtapot şekli alıyordu. Ve 
yol hıç değişmiyen bir örnek görünü
şıle uzadıkça, kesafeti artar gibi olan 
ıs.sızlrktan ürken hayvan, on adımda 
bı.~k· ko

1 
~uşundaki delilığin derecesini 

yu se tıyordu. 

No. 76 

--------=-·=--= .~ .. _,] 
Bürhan CAHIT 

Konuşamıyacak kada h 1 .d. 1 d r ız ı 
gı ı_,vor ar ı. 

. Kumandanın ve patronun 
cıns atları arayı çok açmış! d 
Y ld 1 .. ar ı. 

. o a on arı 
1
goren işciler gene 

hır kanlı vak anın oldu O-unu b·
ribirlerine .söylüyorlardı. Gö~
der~nin e.skı ay~ğ_ı .olan Körde
reyı geçtıler. Şımdı bir bucuk 
ay önce Şahinle Erguvanın Çar
pıştıkları tepeye çıkıyorlardı. 

Turgut on kişi ile (Atik) 
çiftliğine hücum edilemiyece<Yi 
kanaatinde idi. Çiftlikte yaln;z 
korucu olarak on beş yinn1 i
lahtı vardı. Fakat Bcdirhanm 
bu haydut suratlı adamın Has: 
~o ~ibi onlara bir tuzak kunnası 
ıhtımali vardı. 

Bu .süvari, atı nereye giderse oraya gitmekte beis görmiyen ve 
tesadüflere kucak açan bir ser~eri idi 

Bu atlı nereden gelip nereye gidi -
yordu? 

Doğuya doğru gidiyordu. Daha 
doğrusu at, üstündekini doğuya doğ
ru götüdiyordu ... Ve onun bu gidişe 
hiç aldırış etmemesine, dizginleri sa
lıp hayvanı kendi haline bırakmış ol
masına bakılırsa kır atın gittiği yeri 
bildiğine hükmetmek icap ediyordu. 

Yoksa ... Bu süvari atı nereye gider
se oraya gitmekte bir beis gôrmiyen 
ve tesadüflere kucak açan bir serseri 
miydi? 

Eğer böyle ise ve eğer sırtına at
ladığı andanbcri bu at hep bu istika
mette koşmuş idiyse batıdan geldiğine 
ve geldiği yerden bir daha dönmemek 
üzere ayrıldığına da hükmedilebilirdi. 
Ya şu, kır atın karnına durmadan ba
tan mahmuzların kasti ne olabilirdi? 

Kendisine yetişilmesinden mi ürkü
yor.du' 

Belki... Belki de yolcu her tarafının 
biribirine benzeyişi can sıkan bu kel 
ovanın ıssızlığından kurtulmak, bir 
yere ulaşmak, insanlar arasına bir an 
evvel kanşmak istiyordu. 

mış gibi duruyordu. Hiç kımıldanmı
yordu. 

Yumruklarını baldırlarına dayamış
tı. Geniş zaviyelerle kollarını geren 
dirsekleri atın her dörtnalında bir es
niyor, öne -doğru biraz eğik duran ge
niş omuzlu gövdesini çelik iki yay gi
bi yaylandırıyordu. 

Sırtında içi kürklü, dışı uzun kara 
püsküllü bir tiftik yamçı vardı. Uzun 
sahtiyan çizmeleri ve pırlıdayan mah
muzlarını bu çizmelere bağlıyan ka· 
yışlar yepyeniydi. Uçan bir kara kar
tal n kanatları gibi arkasında havala
: ı yamçısmın önü aralıktı ve yamçı 
ruzgarlandık~a daralıp genişliyen bu 
aralıktan çok kıymetli bir elbisenin 
göğsünü süsliyen bir sıra savatlı gü
müş düğme göze çarpıyordu. 

Ve atlı ... uçan atının dörtnalına bü
tün talihini teslim etmiş gibi, tasasız, 
yüzünü sağa sola çevirmeden, kır atı
nın karnını bir diızüye mahmuzlıya
rak doguya doğru gidiyordu. . . . . . 

bire gerilince acı bir kişneyişle şah
lanan hayvan art ayakları üzerinde 
bir yarım kavis çizerek durdu. O an
da süvari yere atlamış bulunuyordu. 

Bu birdenbire duruşun ve acele at
tan inişin sebebi ne olabilirdi? Acaba 
atının kolanı gevşemişti de düzelt -
mek için mi inmişti? Yoksa biraz 
c'iinlenmek, birkaç adım yürüyüp kı
sılan adalelerini işletmek mi istiyor· 
du? 
Hayır ... Ne o, ne bu. Suratının hiç 

bir şey ifade etmiyen hareketsizliği
ne rağmen görülüyordu ki, bu duru
şun bir başkalığı, bir fevkaladeliği 
vardı. 

Zira, kara yamçılı adam. evvela iki 
elini kulaklarının ardına dayayıp et· 
ıafı dinledi. Sonra yiizükoyun yere 
uzandı, bir kulağını kurak toprağa 
yasladı ve bır iki dal.ika kadar hiç 
kımlıdamadan ve hatta nefesini kese· 
rek durdu. 

At, başını kaldırmış, kulaklarını 
oynatıyor, burnunun delikleri kuvvet
li soluyuşlarla açılıp kapanıyordu. Ve 
az sonra çevik bir zıplayışla ayaga 
kalkan süvari ileride bir sazlığa doğ
ru hızlı hızlı yürümeğe baslayınca 
bir saniye kadar arkasından baktı ve 
çağmlmasını beklemeden hafif bir 
e~kinle onun izinden gitti. 

Görünürde iki sazlık vardı. Bunlar
dan biri çok uzaklarda, geride ve sağ 
larında kalmı§tı. Karayamçılının yol
landığı sazlar ise attan indiği yerin so 
lunda ve ancak yüz adım ötede idi. 

Koşar gibi gidiyordu; az sonra a • 
damakılh koşmağa da başladı. O za. 
man at ta dört nala kalktı. 

Gözlerini sazlığa dikmiş. güneşin 
son ışıklarını parlatan bulanık su bi
rikintilerine birşey arayormuş gibi ba 
kıyordu. 

Bu koşuş, tabii, bir dakika ya sür
ciü, ya sürmedi. Sazlığa yaklaşınca ge 
ne yavaşladı ve hayvanını geminden 
çekerek durdurmak istedi. Fakat ku
laklarını oynatarak, soluyarak bir an 
onu dinler gibi duran kır at burnu 
koku alarak ön ayaklarile yeri eşele
ye, eşeleye kişnedi ve sert bir boyun 
hareketi ile gemini sahil:ıinin elinden 
kurtardı, sol tarafa doğru dört nala 
uzaklaştı. 

Kara yamcıılı sunturlu bir küfür sa · 
vurdu. Ama kaçan atı kovalamağa 
lüzum görmedi. Gözlerini gene sazlı
ğa dikti ve sazları taraya taraya do
laşmağa başladı. 

[Arkası var] 

Tan yeri ağarırken batıdan kalkan 
bir Bozkır yolcusunun dileği gün ba
tarken hedefine varmak değil midir? 

"Bozkır yolcusu için doğudan kal
kan güneş karşılıklı yarış yapılan bir 
rakibe benzer ... Kazanmış olmak i~in 
onun batıya ulaşmasından evvel atı 
doğuda a}ııra çekmiş bulunmak Iazım
dır . .'' demezler mi? 

Doğuya doğru giden bu at, ve göz
lerini doğudan ayırmıyan bu yolcu 
amma da yorulmaz şeylerdi ha .. 

Bir Okyanus içmeğe çabalıyan bir 
insan çenesi ne ise, şu kır atın bacak- f 
ları da bu ovada oydu. Hiç, yudumla 
akıtılabilir mi bir Okyanus? Işte, za
man geçiyor ve mesafe tükenmek, 
bitmek nedir bilmiyordu. 

Gündelik Siyasi Gazete 

. Bu. öyle bir yarıştır ki. kaybetme
nın zıyanı ne olabileceği kestirilemez. 
Zira karanlıkta kalmak yalnız yorucu 
olmaz: zifir gibi karanlık bir Bozkır 
k.o~k~nç bir boşluktur ki, her yeri bi
rıbırınden tehlikeli, biribirinden kan
lı, s~.yısız azizliklerle doludur. 
Guneş tepede ... Demek ki o yolunu 

yarılamış bulunuyor. 
Acaba, yolcu sen, yolunun tam or

tasında mısın? 
Kim bilir! .. 
At, başı boş kalmış gibi, gemi azı

ya almış gibi, alabildiğine koşuyordu. 
ve o, bu hızı bile az buluyordu. Kır 
atın kanatlanmasını mı istiyordu ne? 

Çizgisiz yüzünde tam bir tasasız
lık vardı. Eğere butlarından yapış • 

Bozkır derler buna ... Kolay kolay 
sonu gelmez dadac; 1 

Güneş. çok uzaklara varmıştı. . . 
Yuvarlak bir ak bulut kümesının 

içinden ve yanlarından keskin hatlar 
çizerek fışkıran ışıkları, gökte, pa~
lamış koskoca bir Hımbaraya benzı
yordu. Daha gerilerde turuncu, kızıl 
ve pembe yamalar belirmişti: 
Akşamın ilk izleri... 
Haydi benim kara kartal süvarim .. 

Bas mahmuzlarını 1 Biraz daha yol • 
lansın şu at .• 

O ne? 
Aaa.. işte bu tahaf. 

Atlının dizlerine dayalı duran kol
ları t.ırden ileri atıldı. Parmakları diz
gine nlıvermişti; ve dizgin bırden-

yorlardı. Onlara pusu kuracak Iılık, pirenlik arazi bir şey gös
olanlar her halde her günkü termiyordu. 
programlarını önceden öğren- Sitah sesleri arasıra kesiliyor, 
miş olacaklardı. sonra tekrar başlıyordu. Dört 

Bu daha ziyade (Şahin) in beş dakika içinde Taşlıderenin 
gü~lü~ . kontrol programına sağ yamacını tuttular. 
baglı ıdı. Bugün acaba hanai Jandarma kumandanı çarpış-
mmtakayı... b mamn durumunu kavramıştı. 
Sağ' istikametten gelen bir cok Çiflik harabesine sığ1nanlar et-

sitah sesleri ile irkildiler. ~ raflarını kuşatanlara karşı ken-
Jandarma kumandam daha dilerini müdafaa etmeğe çalışı

alışkın bir kulakla seslerin gel- yorlardı. 
diği mıntıkayı anlamıştı. Hay _ · 
kırdı: Işe girişmek için haydutların 

ateşini körletecek ve onları ateş 
- Taşlıderede çarpışıyorlar. altında bulunduracak bir yerde 
Ve arkada kalan jandarmala-

tutunmak lazımdı. 
rına eliyle o tarafı göstererek 
hayvanı mahmuzladı. S~k fundalıkta hayvanları dere-

Taşlıdere Atikle Gökdere nın kuytu yatağına bıraktılar 
arasında, yanında eski taş bir ve kumandanın işareti ile dere
Ciftlik harabesine sığmanalar et ye inen bir kuru su yarmasını 
cukurdu. siper alarak ateş durumuna gir-

Silah seslerinin gittikçe kızış- dıl~r. 
tığını işitiyorlardı. Dik aşağı Kumandan ustalıklı hareket 
Bütün hızlariyle uçar gibi ini- etmişti. 
yorlardı. Bu su yarması onlara adeta 
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İlinlar için llancılık Sirkctlerinc mü
racaat edilmelidir. 
• Kuç~k ilanlar doğrudan doğruya 
ıdarcmızcc alınabılır. 

K .... 
30 

kuı;uk ı15.nların 5 s:ıtırlıgı bir defalık 
buruştur. 5 ı;atırdan fulası ıçin sa

tır a_şı.na 5 kuruş alınır. Bir defadan 
(azla ıçın YekGndan 310 kuruş indırilir 

mand~n. bir çalı yığını arkasın
da~ bır ıki saniye etrafı kontrol 
ettı. Ve hemen dört jandarmayı 
yanına çağırdı. 

Turgut onların peşini bırak
mıyordu. 

Kumandan: 
. - Haydutlar ilerliyorlar. De

dı. Fakat uzun çaplı silahları 
yok. Meseleyi iki dakikada hal
lederiz. 

Ve jandarmalara hemen yüz, 
yüz Yinni adım ileride taş yı
ğınlarını siper ala ala çiftlik ha
rabesine yaklaşan üç kişıyi gös
terdi. 

- Ateş edin! 
Jandarmanın silahı lÇın bu 

mesafe elle tutulur kadar yakın
dı. Bir anda üç silah birden pat
ladı ve o Uç kişinin bir ande ye
re devrildikleri görüldü. 

B~ tuzak nerede. olabilirdi. 
Şahın ve Erguvan h1cbir şeyden 
P~r~a etmiyerek her günkü ge
ııntılerini yapmakta devam edi- 1 

Tu.rgut geç kalac~klar~nda?, ha ırlanmış bir siper işi görü
yetı ınceye k dar. bır r.elaketın Y?:du. Yüz adım gitmişlerdi. 
kop ca mdan endı e edıyordu. ı Sılah sesleri adeta yanıbaşla

Gorun de bır y oktu. Ça- nndaymış gibi işitiliyordu. Ku-

Jandarma kumandam sıçradı: 
- Haydi, marş, marş. Artık 

tutunamazlar. 
Birden çalılar arasından fır

ladılar. 

J andarmalarm görünınesi tas 

• 
1 

Hani Kam1en operasınm şöy· 
le bir parçası vardır: 

Birisi tatlı konuşuyor, öreki 
hic ağzmı açmıyor aına ben 
ikincisini tercih ederim ... 

Bunu söyliyen Karmen'dir ve 
bu güzel çingene kızı iki t?_CI~.c
ten gönlünün Y:ı bov_nu buku~ 
zavallı ve enayıyı te:cı~ etmesı
ne akıl erdirememıstır. Onun 
gibi Feneryolunda Yaver f\~a 
sokağındaki Ayse1 de kend.ısıle 
nişanlanmak üzere ol~n k~bar, 
yakışıklı, hal ve vaktı yerınde 
genci değil de hicbir baltaya 
sap olmamış, sporcu.ıu~ n:aske
si altında külhanbevı, cırkın de
necek :kadar derisi leke ve bere 
icinde lkart bir züppeyi seviyor. 
Üem külhanbeyi, hem züpP~:·: 
Ve bütün bu noksanlarım bıldıg1 
halde seviyor. Öteki genci bü
tün mezıiyetlerine rağmen seve
miyor: 

'' ... Beni tecrübesiz, görgiisüı 
bir genç kız sanmayın; diyor. 
Bahsettiğim adamı ilk görü -
§ümde de sevmis değilim. Ben
den on be~ yaş büyük olan on!l 
senelerdenberi tanıyorum. Eli
ni nasıl bir kavgada yaralıyarak 
sakatladığım, gümriiktc çalı~ır
ken nasıl yolsuzl11kları yüzün -
den açığa çıkarıldığım, nihayet 
üç sene evvel bir dul kadını na· 
sıl aldatarak parasını yediğini 
de biliyorum ve ailemin ismini 
isitmek istemediği bıı adamı yi
n'e seviyorum. Buna mukabil 
uzaktan akrabamız olan ge11ce 
tahammül edemiyorum .. " 

Bu sevgide macera filmleri • 
nin kötü romanların tesirini go-' . 
rür gibi oluyoruz. Aysel kcndı-
sini tecrübeli sandığı halde mu
hakkal~ ki, tecrü!Jelerini filmler
den almıştır. Bu tecrubelerin 
kendisi~ ne kadar zararlı oldu
ğunu görmeden evvel daha esas
lı tecrübelere sahip olmak üze-
re zaman kaz ... nmalı. Kalbini 
daha ileriye gidemiyecek bir 
halde oldugu yere mıhlamalı; 
beklemelidir. Zaman geçtikçe 
bu gönlüne söz geçiremiyen 
mantığının ve aklının hükmü ar
tacağına şüphesi -0lmasm .. 

Ankaraclan Gümüs.pmarı im -
zalı uzun bir mektup: 

21 yaşındadır. Kendisinden 
2,5 yaş büyük ohm amcasının 
kızını seviyor. Bir zamanlar onu 
unutmağa çahşmı:s, muvaffak 
olamamış. Hayatını kazanma • 
ğa başlayınca annesine sevgisi
ni açmış. O da bnb"'"sma söyle
miş. Kızın yaşını ıleri sürerek 
evlatlarına bu kızdan vazcreç-

• • • b 

mesını tavs1yc etmişler. Fakat 
o vazgeçememiş, unu:tamamış. 
Hatta unutmak icin rc:Uuya bile 

iZ 
baş vurmuş; akşamları sarhoŞ. 
olmaga baslamış. 

Gümiışpmarı imzalı mektu -
bun iste son satır lan aynen: 

''Gerçe akraba kızlarile wev
ıenmenin mahzuru oldugu • 
nu bazı kitaplarda okuya • 
rum. Fal.at bizde, hatta amcala
rmı bile akraba kızları almışiar
dır ve onlardan dağarı çocuklar 
sıhhatli olduğu gibi zekidirler 
de. Ah sevgi ne iyi şey .. : lstı~~
bı bile insana bayat verıyor ... 

Biz yakın akraba ile evlenm~
nin zararlarını bu sütunlarda bır 
iki kere yazdık. Bunu bir tar~
fa bıraksak l:arşımıza genem 
kendi yası çıkıyor: Henüz yimıi 
bir yaşında. Bu yeni hayat sart
larına göre bir erkek için evlen
me yası değildir. 

Haydi bunların hicbirine al • 
drrmıyalıın; fakat kendi sevgi
sinden sayfalarla bahseden genç 
bize sevdiğinin kendisini sevip 
sevmediğinden hiç bahsetmi -
vor. Bu meselede acaba o ne dü
~ünüyor? Eğer dört senelik a!}· 
kında ondan hiç.bir mukabele 
gönnediyse, yahut bu a~ktan kız 
cağızın hiç haberi yoksa biıc 
yazmada~ ~vvcl ona y~zmalı ve 
onun fikrını sormalı ldı. Bunun 
böyle olduğu da mektubun bir 
iki noktasında, ı:ele: 
Kız karde~ini kocaya verdi· 

Jer, yakında onu da verirlerse 
diye korkuyorum ... 

Cümlesinden pek iyi anlaşılı· 
yor. 

24 yaşında oldugunu bildiren 
ve M. K. imzasile Ü sküdardan 
bize mektup gönderen gence: 

• ransızların: "İştaha yedikce 
acıtır!" diye meşhur bir sözü 
vardır. Yedikçe açılan iştaha 
bir gün insana şiddetle zarar \'e
rebilir. Yani her iştaha tabii de
gildir ve mutlaka tabii bir ihti· 
yacm ifadesi olamaz. Bazı işta
halar insanr mide fesadına ug· 
ratır, bin bir belaya sokar. l <şta· 
hası fazla olanların biraz perhiz 
etmeleri bu iştahayı itidale <la
vet etmek için en ivi tedbirdir. 

Bu sözlerimizle sizin sorgu
nuza Iazımgelen cevabı vermiş 
oluyoruz. Bir de Sir Temas 
Flusten'in şu satırlarını okuyu· 
nuz: 

Tabıat Jıer ~eyi bize üyle lıa
zırlamıştır ki, nefsimizi ttıtına
ğa ne kadar idman sahibi olur
sak hareketimiz o kadar 1 olay
Jaçır ve biı gün de bu itiy;tt ha
lini alır. Buna karşı kendin·iı.i 
ne kadar gevşek bırakır ve is • 
tf'klerimize ne k."ldar boylln 
eğersek arzuhmmız o kadar gıiç 
zaptedilir ve bu mukavemet İ:l· 
lik sonunda da insan er geç <.iliıı. 

yığınları arasında gözlerini pek ' doğru kosarken Turgutla yanm
Y?klaştıkları df tlik harabesine ! dan ayrılmıyan kısım cavu u 
dıken haydutların geri kalanla- 1 yıkık bir duvar üstünde görti
rmı o kadar şaşırttı ki,ellerinde- nen Erguvana do ru ko tular. 
ki tabancalarla ateş etmege Ara sıra fena havai rda co-
kalktılar. Bu gülüne bir şeydi. hanlara, sıgırtmaçlara hatta yol 

Kumandan bağırda culara sıgmak olan harabenın 
- Ateş etmeyin, geberirsiniz. icine girmek için yalnız bir yol 
Bu muh kk kt O la d vardı. Erguvan onlara bu yolu a a ı. n rm a .. d. k b ld 

aklı baş ım· . E k" . ~ goster ı ve gene ay o u . 
. ına ge ıştı. s l çııt- iceriye girdikleri zaman onu 
lık harabesinin bu cephesini sa- (Şahin) in yanında gördüler. 
r~n .b:ş haydudun sağ kalan iki- Genç kadın: 
sı sılahlarım attılar. _Bana yardım ediniz, diyoı .. 

Turgut bunları derhal tamdı. du. 
Vatsonun grupunda çalışan işçi- Hemen kaldıralım. 
lerdi. Şahinin sag omuzundan kan 

Jandarma kumandanı öteki akıyordu. 
haydutları ele gecirmek icin Onların da yardımı ile aya a 
tertibat alırken ilerde taş yıgm- kalktı. RenP"i sapsan olmuştu. 
ları arkasından fırlıyan (Ergu- Turgut onun epey kan verdigi
van) bütün sesi ile bağırdı: ni görünce telaş etti. Ayakta he-

- Turgut Bey, Şahin yaralı-
dır. Çabuk yetişin ı men ceketini cıkardı. Kurşun 

Kumandan: kö!.?rücük kemiği altından girip 
- Siz onlarla ıneŞP.Lıl olun. çıkmıştı. Bu iyi bir tes ... düftü. 

Dedi. Artık kor~ı.cak bir şey Kemigi kırsaydı ço t hlikeli 
yok. Ve kendisi jandarmaları ile olacaktı 
tas vıfrınlarının arka kısmına (Arkası var) 
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(TAN)IN ÖYKÜSU FAYDALI BiLGilER 
BU G U NK U ı Merkez - Eyüpte Hikmet eczaneleri. 
PROGRAM e 

J 
HASTANE 

fstanbul TEL~FONLARI 
12 30: Plak neşriyatı. 18.30.: D~ns mu- J • 
kısı plak. 19.30: Çocuk saatı. Hıkbeler. Cerrahpqa hastarıtsı. Cer-

:r. e ut Cemıl. 20: Konfrane. 20.30: Radyo rahpaşa 21693 
caz ve tango orke11tralarL Bayan Brrsen. • . . 
T rkc;e sozlu eserler. Gureba Hastanesı. Şehremını, 

21.30: Son haberler. 21.40: Bayan Ştor- Yen.ibahçe. 23017 
:z • Pıyano solo. 22: Gavin kardctler. Po- Haseki kadmlar haatanesi. 
pof orkestrası. Aksaray Haseki cad. 32 

BUkr&f Gülhane haıtaneai. Gülhane 
24553 
20510 
22142 12: Koro konseri. 12 30: Radyo orkes- Kuduz hastanesi. Çapa 

tra ı. 13 30: Sozler. 13.40: Plak. 14.15: Emrazı akliytf ve asabiye 
D yum r. 14.35: Plak. 17: Koyla prog- h ta • Bak k" Reşa 
ramı. 18: Motzoi orkestrası. 19: Duyanı- as nesı. ır ~ 

16 .. 60 1 r. 19 15: Konsenn stireği. 20: Sozler. diye kışlası 
20.20: H lk matıgı plaktan. 20.50: So:ıler. Beyoğlu Zükur hastanesi. 
21 ı : 'S n et Dana,, operasmaı 2 n- Firuzağa 43341 
cı perde ı 22: Spor duyumları. 22.10: Etfal hastanesi. Şişli 42426 
R dyo orke r sı. 22.45: Duyumlar. 23: Haydarp:uta Nümune has-
'Konserın s regi. -ır 

Varşova 
20.25: Hafır muz k. 20.50: Sozler. 21: 

kon er n . 21.10: Keman konserı. 21.45: 
Konferans. 21.50: Duygmlar. 22: Trio sar
kılı kon er. 22.30: Şen yayını. 23: Da
yuml r. 23.15: Spor. 23.20: Suel konsOI'. 
'Z4: Sözler. 24.05: Caz plüları. 

Prag 
2015• Rev. 2115· Karl$ık yıvrm. 22: 

T> ns muzıiı. 22 45: Populer konser. 23.15 
Duyumt r. 23 35: Plik. 23.40: Almanca 
duyumlar. 23 45: Dans muzııı. 

Budapaşta 
20 45: Sozler. 21.15: Budapcııte konser 

fi kestra ı. 22.40: Duyumlar. 23 10: Sen 
B er cazı 24: Çıngene muzilı. 1.05: 
Son duyumlar. 

Be•grad 
20.30: Ulusal yayım. 21: Populet' şar

Jcıl r. 23: Spor. 23 20: Radyo orkestrası. 
24.15: Dans plikları. 

MUnih 
20 40: SPor duyumları. 21: "Zauber der 

St mme . adlı şarkılı yayım. (Opera parça. 
1 rı) 23: Duyıamlar. 23.3(): Dans muza&i. 

Hambu.-g 
20 55: Hava raporu. 21: Buyuk solist 

Yı:onserı (Haendel - Reger Brahms) 23: 
duyumlar. 23.30: Dans mu.zıaı. 

Breslau 
20.30: Aktualıte. 21: Munıhten 

23: Duywıılar. 23 30. Dans mmiaı. 
röle. 

• 
Si NEMALAR 
TiYATROLAR 

:f. Tan : Serbest Ruhlar. 

-.. Melek : Madam Battırfiay 
Şangbay Ek&preai. 

:f. Şrk : Bir gönül böyle avlandı. -
Ankara TUrkiyenin ,_.,c1lr. 

:f. Elhmnra : Dul nişanlı - Garson· 
lar şahı. 

::. Yıldm : Gizlenen iztıraplar - Son 

:ı. A"'--r : Kwl ova ıuvar~ri -
Meçhul şampiyon. 

:f. Milli : Makinalı adam - Hulya 
peşmde. 

:f. İpek : Gene aşk beldesi - Kerim 
Racanın oglu. 

:f. Kadıköy Siireyya : İlk yaz şarkısı 
- Kobraça. 

:ıt· Oıküdar Hüe : Kedi ve Keman. 
:f. Sümer : Kayıp çocuk - Bckar

lı a veda. 

• NÖBETÇi 
ECZANE LE 

Bu nobe i ecz.aneler lllftlan:hr : 
Bah c pıda Salıh Necati - Bayazıtda 
Cemıl - Anhera c ddeııı E$Tef - Seh· 
z deha mda 1 Hakkı - ~da 
Yorıı - Yenikapıda Sıarun - Samatyacla 
Rı v n - SelJremmınde Nazan - Kara
gumrülrte uad - Bilyukadada Mümet 
- Heybelıde Yusuf - Balurlııoarunde I. 
Terzıyan - Fenerde Hüsametttn - Haa
ko de Yenı Tüdtiye - Kasunpqada Ye
nı Turan - Kaclıkoyunde Buyiik -'- :S.

ta Nail - Galatada doıru yolda 
M kez - Tünelde Matkovıç - lnildll 
c ddeaınde Kemal Rehul - Sitlicle Şark 

No: 73. 

tanesi 60107 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Ciun 
Doğumu caddesi 60179 

• DAVETLER 

Öfretmenler Birlıgi B $kanlığmdan : 
Bursa ıezmtısıne ıştirak edecek üyele· 

rin 9 temmuz salı günu saat 8 20 de kop
riide, Adalar ıskelesınde toplanmaları. 

• İstanbul Halkevinden : 
Şimdiye kadar Tem il şubes' okuluna 

kaydolanlar ezberledikleri parçaları oku
mak uzere 10 temmu 935 c;ar m'ba gu
nu saat 11 de Alayko kune gelmclerı. 

o 
Kadıkoy Askerlik Şubesinden : 
Harp malulleri ıle şehit yetimlerin"n tü· 

tun paraları gelmiştır 10 temmuz 953 den 
ıtıbaren tcvzıatma Kadıkoy hukiımet bı
nasmda baıJlanacaktır. Sahipleı-ı saat 9 
dan 12 ye kadar çarşamba ve cuma gun
leri şehit yetimlerıne perşembe ve cu
marteu ıunlerınde harp maliillerıne dagı· 
lacaktır. Numara almak ıç n pazartesı ve 
salı günleri tubeye mu caat edilecektir. 
Resmi senet, maali cuzdanları ıle nufus 
cuzdanlarmı ve ikişer de fotoiraf bera
berlennde ıetırilecektir. 

• Çocak Esargeme Kurumu Genel Mer· 
kezi; Yeni doıan çocukların hır yaşına 
ıelinceye kadar nasll bakılacagmı ogre
ten "Annelere Öjüt" un 1 ına say•mı 
bastırmı5tır. 

Ayrıca çocukların nasıl beslenecegıni ve 
mamalannm naml hazırlanacagun oareten 
"Annelere Ögut" un 2 ınci sayısını da 
bastmn~tır. 

1 ve 2 saydı otıUtleri isteyenlere Ku
nım parasız olarak ıonderır . Ankarada 
bulunan Çocuk E11rgeme Kurumu Genel 
Merkezi Baflcanhgma yazı ıle adres bil
dirmek yeter. 

o 
1 - BeŞtktaş a kcrlık şubeaınde mu· 

kayyed balunan Harp Malüllerıle Şehit 
ailelerine 93S senesi tutun ikramiyelen 
•tailllald 
edılerek numara alın cak ve bu numara ıle 
Bcşıktaş kaza kaym k Il'!ıgmda d grtma 
komisyonun& muracaat edilecektir. 

B - v.·:ıracaat zamanları 5 temmuz 935 
ten itıbaren haftanın cuma ve pazartesı 
ve 1*'.-mbe ıünlen saat 9 dan U ye ka· 
dadardır. 

C - Tev&i'at S temmuı: 935 den S - 1 ci 
Teşrin 935 tarihıne kadar dort ay deYam 
edecektir Ba zamandan sonra vuku bula
cak muracaatlar kabul edilmeyecek ve 
esbabı ıstıhkalnn ıkramiyesl kanun ma
abim:e ıade edılecektır. 

2 - Alacaklılar 2 fotoğra[, senet. res
mi maaş cuzdanı, nufus kiğıdı huni r yok 
ise 17r1e& ne pbi vesıka varsa ba vesika 
ile muracaı.t elmelen prttıı-. 

o 
İstanbul Akıam Kız San'at okulu dırek

törlti11U1den : 
Olnılumw: talebeaiaıa 934-935 dera n

h içinde yaptıiı ellfltrinden ha:ı:ırlanaa 
11ergi 6 temmuz 1935 cumarteın gunu saat 
17 ele açılm~. 01tul Sultan Ahmed, 
Alemdar SiDeması kar,ısın4adır. Sergı her 
ıun saat 9 dan 19 a kadar açıktır. Herkes 
ıelebilir. 

o 
Uslı:udar Aıkerltk Şubesınden : 
1 - Şübemızın kaza Malmüdurlugtin. 

den maaı alan H.rp malüllerile şehit Ye
timlerine a t 935 yalı tutun ikramiyeleri 
ıeınn,ttr. Tn-nat ıünfen cuma ve salı 
Kasa Kaynıakanabiında saat 9 dan 5 e ka
dar devam edecek ve uç ay içinde tevzıat 
bitmiş olacaktır. 

2 - Malalla-le 1emt yetimleri uçer ve
sika, fotoa:rafile. reamı s~ı. murt. cuz
danL ve nufuı hüviyet cüzd nlarıle ko
m .. yona muracaatları ılln olwıur. 

KIRMfZI VE SiY AH 
tur, yarın kahvaltı yemqe saat se
kız olmadan gelin· o vmt bunda 
benden baska kimseler bulwımu. 

J ulıen, muradına ermiş eçkingerı
lerde görulen o ok13yıcı güliımseme 
ıle: 

- Adınız ne? diye sordu. 
- Amanda Binet. 
- Size yarım saat sonra bu küçük 

paket kadar bir paket göndermeme 
izin nrır misiniz? 

Guzel Amanda biraz düşündü. 
- Ben burada ııkı altındayım: bu 

soylediginiz beni kötü mevkie düşü
ru ; ama ben we acireaİIDİ bır kart:a 
yazıp vereyim, siz pakete o kartı ta· 
kar, gönderiverirsiniz. 

- Benim admı da JuHen Sorel'dir, 
Besançon'da ne aoyum sopum, ne 
bıldiğım var, 

An:ıanda neıeli neıeli: 
- Anladım, dedi, siz buraya hu· 

kulr mektebine girmete egldiniız. 
J ulicn içini çekerek: 
- Ne gezer? dedi; medreseye pr

m e geld1m. 
da'nın o giiltr yüzü ouaat 

k derleniverdi: garsonu çagırck: ar
tık buna ccsarı~ edebiliyordu. Gar· 

STENDHAL 

aon, fincana kahve korken Julicn'in 
yüzüne bakmadı bile. 

Amanda kasada para alıyordu; söz 
aöylieybilmiş olmak Julien'in koltuk
laımı kabartmıştı; bdardo masalan
nrn biı:inde kavga çıktı. Oyuncuların 
bağrışmalan, biribirinin sözlerini ya
lıma çrkarmalan koca salonu güm 
güm öttürii)'ordu; bu güriıltü J ulie· 
ni afallattı. Amanda bir hulyaya dal
mış gibi gözlerini egmişti. 

Jullen birdenbire ona : 
- Maümoiıcılle. dedi. isterseniz 

ben amcanızın oglu oldugumu söyle
rim. 

Onun bu emir verir gibi hali 
Amandan m hoşuna gitti. İçinden : 

"Bu delikanlı öyle pısmgın biri de -
gil !,, dedi. Kasayı yaklaşan olup ol
madıjma baktıgı iç.in g.?zlerini çevir
meden çabuk çabuk: 

- Ben Dijon tarafmdan Genliı'li· 
yim; siz de Genliı'ten, annemin so
yundan olduğunuzu söylcrainiz. 

- Peki. öyle derim. 
- Yazın perşembe günleri, ak am 

iıstü medrese talebeaı bu kahvenin 
önünden geçer~ 

- Bea geçerken, .p de beni du-

• 
1 DEN ZDE 

On dokuzuncu asır sonu Rus edebiyatının 

en güzel hikayelerinden 
Ant. P. Çehof'tan 
Dilimize çeviren ı Q~hatn SEJ.iM 

Göze görünen, yalnız, gerideki li · 
ma ., ürperen ısıklanyla katran gibi 
kara bir gökyüzüydti. Soğuk, ıslak 
bir yel esmekte. usttimüzde agır bu
lutlan. onlann yagmur olup boşan
mak dileklerini duyuyor ve soğuga, 
yele bakmaksızın sıcaktan boğuluyor
duk sanki. 

Biz, gemiciler, baş altında toplan
mıs zar atıyorduk. Bizimkilerin gü
rültlilü. sarhoş kahkahaları yükseli· 
yor. içimizd n birisi, alay olsun diye, 
arasıra. horoz gibi ötüyordu. 

Kücüciık bir su damlası enseme 
düstü ve belkemiğime kadar çıplak 
etu:ııde yürüdü sanki. Birdenbire bu 
soguk dokunuştan ve size aşagıda an
latmak istediğim sebepler yüzünden 
tıtredim. 

Bana göre, adam oğlu kötü bir neSoo 
nedir, ancak öyle vakitler olur ki ge
mici dedigin nesne kötünün de kötüsü 
kesilir. 

Belki ben yanılıyorum, belki bu be· 
nim hayatı bilmeyişimdendir. Ancak 
yine bana öyle geliyor ki, bir gemici
nin kendi kendini kötülemesi, kendi 
kendinden tiksinmesi için, elinde her
kesten daha çok sebep vardır. Her 
dakika bir direğin tepesinden düşme• 
si, bir daha çıkmamak üzere bir dal
ganın altında gömülmesi beklenen, ne 
vakit batacagı, ne vakit boğulacağı 
Tanrıdan başka kimsece bilinmiyen 
bir insan için yeryüzünde inanacak, 
acınacak, sevilecek ne olabilir? Biz 
çok votka içer, ağız de>lusu söveriz, 
çiınkü deni~in onaunda. terbiyeli, iyi 
yiırekli olmanın niye ve kime yarıya
cagım bilmeyiz. 

Neyse, sözü uzatmıyahm. 
Zar atıyorduk. Vardiyasını savmış, 

işini bitirnıi~ yirmi iki kişiydik. Talih 
bu yirmi iki kişiden ancak ikisine gü
lebilitdi. lçimizden en yüksek zar 
atan ikisi, o gece, gemideki .. yeni ev
Jiler" kamarasındaki iki delikten içer· 
deki yolcuları dikiz edebilecekti. ''Ye
ni evliler" kamarasında deliklerden bi
rini ben, ince bir destereyle açmış, öte· 
kisini bir arkadaşım çakıyla ovmuştu. 
Bu İ§ için tam bir yedi gün uğratmıt
tık. 

- Deliklerden biri sana çıktı, 
- Kime' 
Beni gösterdiler. 

- Ya ötekisi? 
- Babana! 

mış ır e maya ye m 
ma yakla tı, omzuma vurdu. 

- Bugün. yavrum, dedi, talih gül
dü bize. Anhyor musun oilum, talih 
ikimize birden smttı. 

!kimize birden, anlıyor muaun? 
Sonra telaşla saatin kaç olduğunu 

sordu. Saat, daha on bir bile değildi. 
Ben başaltından güverteye cıktım, 

yaktım çubugumu ve denize daldım. 
Karanhktı. Doğrusunu isterseniz be
nim içimden geçenler gözlere vurmuş 
olmahydılar•ki, denizin karanlık fo. 
nunda karı.ık şekiJJer, o günlerdeki 
genç çağımda daha ulaşamamış oldu
gum görümleri görüyordum. 

Saat on ikide büyük yolcu salonu
nun yanından geçtim, kapıdan bir göz 
attım. Yeni evli damat genç bir ~· 
tördü. lçerde; masa başında oturuyor 
ve elinde bir lncil tutuyordu. Uzun 
boylu, sıska bir İngiliz kadınma yük
sek sesle bir şeyler anlatmaktaydı. 
Yeni evli gelin, genç, çok güzel, boy
lu boıılu bir kız, kocaıwun yanında 
oturmuş. gözlerini onun sarımn başı
na dikmitti. Salonda bir uçtan öbür 
uca gidip gelen, iri yan, ya91ı bir de 
lngiliz banker vardı. Bu, yeni evli 
damat misyonerin konuştuğu Ingiliz 
kadınının kocasıydı. 

''Pastorler saatlerce konuşmaktan 
usanmazlar, diye düştindlim, bu saba-

şünürııeniz, elinize bir demet menek
şe alın. 

Amanda ona hayretle baktı; kızıri 

bu bakışı Julien'in cesaretine bir per
vasızlık hali verdi; ama yine de: 
"Ben sizi en şiddetli bir qkla sevdi
gimi hissediyorum!,, derken kıpkır· 
mızı kesildi. 

Kız, ürkmüş bir sesle: 
- Ya va! söylesenire ! dedi. 

Julicn V.ergy'de ancak bir cildini bu
lup okuduğu la Nourelle HCloise'den 
birkaç cümle hatırlamağa çab91yor
du. Ezbercilik kuvveti imdadına ye· 
tişti; on dakika, belki daha fazla, 
mademoiıelle Amanda'ya la Nouvel· 
le Heloiso'den öğrenilmiş cümleler 
aşk, se.vda sözü etti; fakat Franche 
Comte 1i dilber birdenbire ciddiğleşi· 

verdi. Kahvenin .ömind~ dostlann
dan biri geçiyordu. 

Bu adam içeri girdi ve omuzları 
önde, ıslık çalank kasaya doğru yü
rüdü; Julien'e bir baktı. Hrır ifin bil
yüyiıp azacağını ıanan Juliorı hemen 
düelloyu aklına getirdi. Sapsarı kc· 
sildi, fincanı öte itti, kendine güve
nir bir tavur tabadı ve takibini •ÜZ· 
meğe ba9ladı. Fakat rakibi bapnı 
eğmiş, ter:gih başında lçki içiyordu; 
Amanda hemen bir bakıtı ile Julime 
gözlerini eğmesini emretti. Julion ita
at etti ve iki dakika yerinde kuml
danmadan durdu, benzi ucuktu, ira
desine hakim bir hali vardı, bu işin 
neye vaı~guıı tasarladıgı belli idi; 

Ve vardiyadan kurtulan yirmi kişi, başaltırida... . . 
hadek sözünü bitireceğe benzemiyor!" başladı. Kadın, bir şeyden kaçınır gi- kada, deınüı sözünü et~iii?1.o ırı 

Saat birde babam yanıma geldi ve bi başını sallıyor, irkiliyordu. P.aatör n, yaşlı, lngiliz bankerı gırdı. Inı 
kolumu tutarak dedi ki: birden doğruldu ve kamarada yukan karyolaya yaklaştı ve güzel kad 

- Vakit geldi, haydi, salondan apgı dolB§mağa başladı. Yüzünün bir şeyler sordu. Kadın, sapsan. 
çıktı seninkiler. gösterişinden ve ellerinin kımıldanı· ~tizin yüzüne bakmadan bagıru on 

Koşarak, dar merdivenlerden aşağı şından kadım tehdit ettiğini sanıyor· ne eğdi. . . 
indim ve ''yeni evliler" kamarasında dum. İngiliz banpr cebinden bır palc 
açtığ• deliğin başına geçtim. ~e~i- Genç kansı doğruldu. Benim l.J'ka· ~kaqfı ve uza~ Past:>r~, bu bel~ b 
gin açılmış olduğu duvarla gemının sında durduğum .. ua doğru ağır banknot paketıydi. Pastor paketı ac; 
kendi iç küpeştesi arasında, öteberiy- agır yaklaştı ve tam benim delip saydı ve bir reverans •. yaparak çı 
le, suyla ve sıçanlarla dolu bir boşluk önü de durdu. Kımıldanmadan duru- kamaradan. Yatlı lngiliz çıkanın 
vardı. Aradan çok geçmeden, baba- yor ve düşünuyordu, bense onu göz- dından kap~ kapattı. . . 
mın ağır ayak seslerini duydum. Gaz lcrimle yiyordum sanki. Bana öyle Ben sanki, ıımlmlf gıbı, 
sandıklarına çarpıyor ve boyuna sö- geliyordu ki, kadın acı çekiyor, kendi yamndap lllP'•dmı gc..-iyc. 
vüp sayıyordu. kendile doviışüyor, ne yapacağını bil· içindeydiua. Bana öyle geliyordu 

Deligin içine yerlekştirddiğimGd.?r~Üz· ~iy?r. Ydü iınA. ünkçizh~bl~e bitlatür.- bir fırtmA pmimizi ikiye bölmüı 
lü tahta parçasını çı ar ım. ozume ııntı var r. rtı , ıç ır Jey an mı- bi d'be "di 
yumuşak, gül rengi bir ışık çarptı. yordum. ; 1 gı yoruz. h .. 
Işıkla beraber burnum bayıltıcı, tatlı Böylece beş dakika kadar yüz yüze ~ı ~am. 0 sar oı~ 0 alı . 
bir koku} la doldu. Bu, arıstokrat ya- durduk sonra birden duvardan uzak- gemıcı. elimden tuttu benı ve dedi 
tak odalarının kokusuydu. içerisini laştı ve' kamaranın ortaııında dunırak - Gidelim burad-uı ! Sen bunu 
iyice .görmek için deliğin açıldıgı çat- Pastörüni:n yüzüne baktı. Bu, evet, remezsin 1 Sen daha çocuksun 1 

aswuae WtJtıuxıa dur 
mak gercl ti. Bunu da h men Y ptım. sevindi, kadının elini öpti.ı ve kamara- Jiyordu. Ben onu yederek, dar 

Bir pirinç, atlas ve kadife yığını dan dı arı çıktı. divenlerden yukar çıkardım. Yuk 
doldurdu gözlerimi. Bunların topu Uç dakika sonra kamaranın kapısı da, hakiki bir güz yağmuru ya.ğıy 
birden giıl rengi bir ıpgın aydınhgile yine a'1ldı ve içeriye önde Putö~, ar- du timdi ... - Or~ SELiM 
boyanmışlardı. Karyola yiıziımden 
yarım metre uzaktaydı. 

Babam telaşla beni dürtu;tliyerek: 
- Bırak senin yerine ben geçe· 

yim, dedi, oradan daha iyi görülecek! 
Ben cevap vermedim. 
- Çocuğum, senin gözlerin benim

kilerden kuvvetlidirler. Sen uzaktan 
da görebılirsin, yakından da .. 

- Sus! dedim. Gürültü etme 1 Bi· 
zi duyabilirler .. 

Gelin karyolanın kıyısında oturu
yordu, minimini ayaklarını halının üı
tune sarkıtmıştı. Yere bakıyordu. 
Karşısında kocası, genç Pastör dur -
maktaydı. Kadına bir seyler söylü
yordu. Ne söylüyordu. anlamıyordum. 
Geminin gürültüsü işitmemi alakoyu
yordu. Pastör, heyecanla, ateşle, sarı· 
fln başını sallıyarak konuşmaktaydı. 

- Hay aksi şeytan! bir sıçan ısır
dı beni! diye homurdandı babam. 

Ben, sanki yüreğimin fırlayacağın
dan korkuyormuş gibi göğsumiı ka
maranın duvarına dayamıştım. Ba • 
şım yanıyordu. 

Yeni evliler uzun boylu konuştular. 
En sonra Pastör diz çöktü, ellerini 
kadına doğru uzatarak yalvarmaga 1htiyar bab11mla.ikimi~. • • 

doğrusu o anda pek güzeldi. Rakibi, 
J ulieni'n bakışlarına şaşmııt1; kade
hini bir yudumda boplttı; Amanda
ya bir feyler söyledi, ellerini bol re· 
dingotunun yan ceblerine soktu, ıs
lık çalarak ve Julien'e bakarak bilar
do masalanndan birinin başına gitti. 
Jullen öfke ile yerinden fırladı; fa
kat söyle tam küstahça bir hakaretin 
nasıl edildigini bilmiyordu. Paketi
ni bıraktı ve elinden geldigi kadar 
salınarak bilardo masasına dogru yü
rüdü. 

İhtiyat ona içinden: "Beaançon'a 
gelir gelmez böyle batına bir düello 
çıkarırsan artık rahiblik~en umudu
nu kesmeli!., dıye dursun, o: 

- He yapalım? diyordu, bir küs
tahın terbiyesini vermekten kaçacak 
mıyım? 

Amanda onun, tavurla.rında, hare
ketlerindeki bönlüğe hiç de uymıyan 
ceearetini gördü; bir anda onu için .. 
den, o r.cdingotlu delikanlıya tercih 
etti. Ayağa kalktı ve sanki sokaktan 
geçen bırini gözetliyormuş gibi dışa
n bakarak geldi, bilardo masası ile 
Julien'in araıına prdi. 

- Aman o adama yan bakayım 
demeyin, o bJ!nim eniştem. 

- Bana ne? o bana baktı ya! 
- Siz beni fellkete atmak mı isti· 

yor.sunuz? Evet, o size baktı ve bel
ki biı:azdan gelip siainle konu!Jmak 
da ııtiyecek. Ben ona sir.;., için anne
min akrabalanndandır, Cienlis'den 

geliyor dedim. o. Franche-Comte'li, 
dir ve Bourgogne yolunda Dele'dan 
öte geçmemiştir; sir: ona korkmadan 
istediğinizi söyleyin, inanır. 

Julien daha tereddüd ediyordu; 
ama Amanda, tezgah batında otura 
maga alışmış kadınların hay,al lwv· 
veta ile bol bol yalanlar uydurarak: 

- Evet, dedi, size balltı ama ba
na sizin kim olduğunuzu ~arken 
baktı; o herkese karl}ı deNidik ed~. 
yokaa size hakareti aklından pgir
medi. 

Julien, mademoiselle Amanda'nuı 
eniştem dedigi adamı u11aktan oyna
nan "poule,, oyununa girmek için 
bir bilet aldığını gördü vo iri sesi ile 
etrafı tehdid eder gibi: Sa; bea Ja
panm ! diye bağırdıgını duydu. He
men mademoiselle Amanda'yı itip bi
lardoya doğru bir adım attı. Amanda 
onu kolundan tutup: 

- Hole siz önce gelip kahve pa
rasını verin ! dedi. 

Julien: "Hakkı var, para~ verme
den giderim diye korkuyor!., diye 
duşiındil. Amanda da onun kadar 
heyecan içinde u laplanıuzı idi; pa
ranın üatünli kabil oldqjp kadar Y• 
vaş yavaş verdi; bir taraftan da kıı· 
la gına fısıldar gjbi: 

- Henıen çıkıp gitmezseniz sizi 
sevmem : oysa ki sizi ne kadar sevi
yorum, diyordu. 

Julien çıktı ama ağır aiır çıktı. 
İçinden: "Benım gidip o kaba herife 

ıslık çalaı~ bakuıam boynuma 
dqil midir?,, diy.e tekrar edip 
yordu. Buna bir cevab bu 
için bir saat caddede, kahvenin 
de, o adamı bekledi; onun çı 
ğım gör.ünce kendi de uzaklaflP 
ti. 

Besançon'a varalı daha bir)ca 
geçmemif, ama o kendine 
üzüntiilil edinmitti. V aktile 
cC1rabbqı, ~ ajnları çeW: 
oııa~· .N~ID derai •e 
te J · •etine ha~ır 
bilgitd ~ Ama b\l 
da onun çin bır ter degildl, 
tüaü ._ .tokattan baılla bir 
ç,ı;e-. llut..-.~u; it dapap 
ce de ~arı bir adaın olan r 
bir teııuz dlSğer, sonra da bı 
derdi. 

Jullen kendi kendine: "Be 
~iliz. paraaız bir .zavallı. 
ıocdrc.ae, ha ~piebaııe r di 
le şu sırtımdaki elbiseleri b4' 
rakıp da redingotumu bir 
BiMaç aut medreseden a 
bil olı.ınca yine bunlan 
rud=ıPilelle Amenı!ayı 
Bu akla uyar bir dü~ 
JuJiep tclııin bjitün han~ 
g041iyor, biç birine giremı 

Nihayet Ambaıeadeur 
den ikiııc;i ıeçifinde en 

( 
N./. 
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ı~a~~!ıını~r~~ta~a~~~!~!~~~~ PAN.QRAMA"'{~~) Güzel ~İjl~ 
ı - Müzaaf usulde defter tutmayı bilen; şimdilik lstanbulda ça· Açılmıştlr. 

lışacak ve ia.kat icabında taşraya gidecek iki muhasibe, K ır HAM . y ET' le diğer maruf ve 
3 - Muhabere işlerine vikif bir memura (lisan bilenler tercih ıyme 1 1 . . . 

edilecektir). Bayan sevımh artıst ve 
!l-Giimrük işlerinden anlayan, beyanname tanzimini bilen iki • San'atklrları dinleyiniz. Telefon: 41065-

memura ki CClll'flll yedi memura iıhtiyaç vardır. 
İsteyenler kısa terciimoi hallerile bu vazifelerden hangisine 

talip olduklannı birer mektupla ve açık adreslerile Galatada 
Mehmet Ali Paşa Hamnda 43 numarada. 

TiKTAK 
lstanbul Eşya Taşıma 
Kollektif Şirketi'ne 

bildirsinler. Telefon: 41981 

Kiralık Büyük bina aranıyor 
lstanbul Leyli Tıp talebe yurdu M~dürlüöü~den: 
Çemberlitaş, Beyazıt ve Şehzadeba~ ~ıvarmda laakal 

'( 7 5) karyola konabilecek; bir kaç buyük sal~n!-1 b~u
nan büyük bir konak Leyli Tıp Talebe Y~r~u ıçın kir~
lanacakdır. Bu şeraiti haiz konak sahiblenmn Çemberlı
taş civarında Fuadpaşa türbesi karşısında ~ylı Tıp Ta· 
ı be Y d M .. d.. 1 .. .., .. nıüracaat etmelen. r<. 3644) 
e ur u u ur ucune 4961 

Satılık Ev 
ıatanbul Ziraat bankasından: 

Adana'da yeni istasyon civannda Narlıca mevkiinde 
.Din Ziraat Bankasına birinci d~rece ve sırada ipotekli 
bulunan Sinasiler Fabrikası namıle maruf pamuk ve ne
bati yallar Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan 
ı numaralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullaru
lE n çimento bloktan inp edilmiş sekiz odalı ev. · 

istaııbul 6 mcı Noterliğince tasdik edilmiş 9-11-931 
tarih ve 15142 numaralı ev Beyoğlu 4 üncü No.terliğince 
tasdik edilmiş 11-2-933 tarih ve 640/ 33 numaralı mu
kavelelerle pamuk ve nebati yağlar sanayii Tj.irk Ano
nim Şirketinin Bankamıza olan mikdarı malum borcunu 
10-4-935 tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbar-
name üzerine de tesviye etmemiş oldı~'fundan işbu bor
cw. ihale tarihine .kadar yüzde 9 faiz-ve yüzde 3 konıir 
._. ...... ~!ti, 1ıeaap.anurafı, nakli nmtud;. muame-
~ avukat ücreti ve sair bil'umum masarifle bir

likde talı1Jb için bu borç mukabilinde bankamıza ipotekli 
olub Yllbnda cins ve sair evsafı ve müştemilitı yazılı 
Adana Tapu Müdürlüğünün 2-4-930 tarih ve 87 nu
marah tapu senedile Sirketin tasarrufu altında bulunan V• 2UO numaralı kanuna tevfıkan üç yeminli ehli vu
kuf tarafµıdan 8000 lira kıymet takdir olunan mezkUr 
ev lll7 ıtllmaralt Ziraat Bankası kanunu hükümleri dai-
~tle 8....;ı.,J~-35 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd-

~~ •ttat...,._ ~dır._ Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tann-...adif ..m ....... esı· .. .. 

2 
d 1 b 1 z· • .._..... ~ gunu saat e s-

t~ deu 7 Sırad~t S "ffsı t .... ,.pdacftdır. Teminat akçesi 
yuz ' U:· artııaıMr lhıı.a'da ~ Bapkamıs]a 
:Adana. Mersın, Ankara ~--~ lral)ıımna 
amlnıışdır. (3695) 1124 

$ 

Denizcilere ve gemicilere 111 
T~hlisiye U. Müdürlüğünden: 

'I - Karadeniz Boğazı Rumeli Feneri yanında yeni
~en YllPtlan Radyofar tesisatı 10-7-1935 çarşamba saba-

ı saat aeldzden itibaren çahşmağa başlayacaktır. ki:.-:- Raliyofar, sisli havalarda gece ve gündü% iki da
. . ~-.ve dört dakika sükiit ve açık havalarda ise 
iki ~~~a ~et, dört dakika siikôt, iki dakika İşaret ve 
yırmı iki_,~lri~a .sükut olmak üzere her tam yarun saatte 
gece ve auuduz ııaret verecektir. 
• 3 :--. ~yofantı karakteri ile evsafına ve Jwetlerine 

aıt bilcileı;_ !~siye Umum Müdürlüğü tarafmdao bas
tırılan ve .utwuıbuı Deııiz Ticareti Müdüdlllbce dafl. 
~akta bulunan türkçe, almanca ve ingilizce Yuıh ta
lı?18tnamecle .ıneveuttur. Alikadaranm bu talimatlardan 
bırer tane ııNfi..__., _ ~ J4 ..t- a·· •• icil f -'A•-
darlar !ıa --ol-~ •zıtnu.u. utün gem er: e CUiU(a-

a wan un•. (3757) 5092 

Afyon Karahisar Vilayetinden: 
2 Temmuz 1935 salı ~ü ihalesi mukarrer olan 20000 

adet 12 - 8 ebadında hına nuara levhasının ve 164 aaet 
30 • 25 eb~~ ~ l89lıasuun emaye oımak şartile 
1cırıma .eımn ~e yazı ile ve numara ı.vha-
ı.._ belık' adedi 8 ve köy levbasmm 80 Qrua 
•ıbammen kıymetinde U:ailtmesine talip whw etme
<Uıiıden. 12 Temnıua 1 35 cuma giinü Uıale edil-

P.e 1 O ~n t dine ve o ilin de meldi zuhur 
~ takdirde paeu iarar ve-
~ilin olunur • .{3105, .5117 

SiimerBank 
Umumi Müdürlüğünden: 
1 - ıc.yseri dokuma fabrikası yanında yapılacak işçi 

apartımanlarmın keşif bedeli 6.335.73 lira olan bodrum 
döşemesi altındaki temel i~tı vahidi kıyasi fiat esasile 
ve keşlf bedeli 229.447.19 lira olan üst kısım inıaat top
tan götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır ı 
a) Ebiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fennişartnanıe 
d) Metraj vahidi fiat ve lteşif liulasası 
e) Projeler 

fstiyenler bu evrakı 11 lira 80 kuruş mukabilinde Sü
mer Bank Ankara merkezinden satın alabilirler. 

3 - Ebil~ 15 temmuz 1935 puutwi günü saat 17 
de Ankanda Ziraat Bankası binaa:ı içinde Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünde müteşekkil komiayoada yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5-Eksiltmeye girmek için isteklinin 13.039 lira mu

vakkat teminat vermesi ve bundan en az 50.000 li
ralDt tek bir bina inşaatını muvaffakiyetle ıfı.tirmiş olması 
laznndır. 

6 - Teklif mektublan üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekil-
de kapatılmış olması lizmıdıt. 4948 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından 
Odamızın 2613 sicil sayııile birinci amıfta kayıtlı iken lıutahğımn 

artmaması için doktorlann taYsiyaile ticarethaneaile fabrtıcalanm Gaffar 

oğlu Bay Mehmed'e devir ve icar etmek ıuretile terki ticaret edeıı Deaıir· 
kapu çarpunda İpek ve mensucat fabrikatörü Bay Hacı Sabri Ö.z İpek'in 
8-5-935 tarihli ve 1844/ 7 5 sayılı Bursa tkinci Noterliğinin umumi veka· 

ıetnamesi IRdıa• •-·da --...heamu Avukat Bay Halil tbrahim'i 
vekili umumi tayin e7~ vaki mQracaıtltnadm _, ...... o'mıkle 
badema Bay Hacı Sabri Os lpbk nanun.a yapd.-k ublifatm ve mulla• 
benim dolndaa do&N:ra .... .....w ... 911na•.. KıDea ........ 
Avukat Bay H.ıiJ. lbrahim n•ımmı yapı1m•11 alüdarlann malGmu olmak 
üzre ilaD oı-z-. 5tf6 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Belediyeden Avans olarak aylık alan Mütekait ve ök
süzlerin birinci üç aylıklan 8 Temmuz 935 pazartesi 
gününden itibaren İstanbul Ziraat bankasından verile
cektir. Maaş sahiplerinin müracaatlan. (B.) (3828) 

Cinsi Fiyatı / Kilo 

Kırmızı boya Kilosu QO 450 
ül. " 31 600 ,, s yen 

tngiliz bezin ,, 39 200 
Neft " 50 150 
!lstüpü renkB " 43 300 
lstüpü beyu ,, " 45 200 
Peçete adedı 12 300 

Karaağaç müessesesi Buı: fabrikası için Ilımı olan :yu .. 
karda yazılı 7 kalem maııeıne açık eksiltme ile alınacak
tır. Şartname ve nümurıesl Levaznn Müdürlüğünde gö
rülür. Eksiltmeye gimıek istiyenler de 2490 Na. lı aı't• 
tırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 7 5 liralık 
muvakkat teminat mclkbUZ veya rnektubile beraber 
ı 1-7-935 peqembe giinii saat 15 de Dahrıt Encüınende 
bulunmalıdır. (3596) 

lstanbul Sıtma Mücadelesinden: 
Mtiessesemiz için (60,000) .~o Motoria ~ 

çıkarıln)ışdır. Bedeli ınuJw1U111nı ( 5400) liradu: 
lartnameJer Ka~ .. l&a Pqa çeam-ı.~c1e

sinde 33 numarada Sıuaa Mucadele Reislifjndedk. 
Ekailtme 19 TemmN 935 cunıa &iinU saat 14,30 da 

Kadıköyiınde Sıtma Mücadelesi binumda ppdacakdır. 
Muvakkat teminat mik~ ( 405) liradır. 
Ekailtme:ve konulan :Metorin kapalı ur{ usulile satın 

alınacalttbr. lstelrXI« Ticaret Odaiuna kayı&:lı oldulda· 
nna dair vesika ptirecelderdir· 

Elcsiltmeye Şecek iltekliler hazırlayacaldan teklif 
mektublarnu .Şsiltme .aatinden bir saat evvel Kadı
k8:rttnde Sıtma Milc.-.a binaaındaki komisyona vernıif 
oJac•klardır. (1821) 

Uınumt netıi1aıt w ,._ işleri MüdUrtı: Etem bset BENIC2 
Guctec.ilik ve matbaııcılık T. A. Şirket( ı.taıibul. Ankara ca& 

.._ 100,,.. P.skJılı r.er .ı .rAN matbUeı. 

PARiSLi BiR KİM· 
YAGERiN KEŞF t 
SA YESiNDE : Ş1M
Di BÜTÜN KADIN
LAR GüZEL B i~ 

Ge,.nkaltiD •uk•vemt!t 
Bir mıknatıstır ... 

CiLDE MALiK O- ~ 
LABtLtRLER. k • 

Evveli se\'imlilitiniz teniniıde11 nq'et etml10f mu' O hald • h 
nazarı takdirini celbetmek _çareıine teveaa1R ediniz. Cildin ın g 1 v n -

in olması içm TENEFFUS ll!TM&St LAZIMDIR. Halihazırd bunu 
m . ede k yalnız bir krem varm. Meşhur müteba JEAN D 
temmys•·:son ketfi olan GONDUZ SİAMOlSR KREMi Haf olmıy n 
p~ kr 'terin hilafına olarak havada şeffaftır. GECE StAM01SE KR • 
~ d e;zü eamihıi.z ve tabii bit' ten rengile smler. Cildinizı taı ıye .. v 
... a.-ı!. · in QEOE SIAMOİSft KREM1'ni (colcl crnm) kullamnu:, t rı • 

d__.....,, .. dsç ...... ; .. ; .. ki memnun kalmadıiınu takdirde paranızın derhal en o ercce __ .... 
iadesini garanti ediyoruz. 

ereme Siamoise 
H.ER YERDE SATILIR 

Sattiık Fabrika 
tstanbul Ztraat bankasından: 

Adana.da Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 
bulunan ve cem'am 57915 metro m~rabbaı arazi üzerin
den kiin ve Sia:aater fabrika• namıle ~a~f : Koza an
ban, çevirme ve buhar dairesi, ~az~n daıresı, ~ n~maralı 
Disel motor dairesi, fifieme daırem, çırçır daıresa, pla~
forma 1-2 Dizel motorler dairesi, buhar kazanı daıre:n, 
biderlik, çiğit anban, çiğit arıban, balya anhan,. ~mız
leme paçel ve prese daireleri, malz~ anl>~, zıbıl an
han, otomQbil ~arajı, kütlü anban, muberrıt su depoau, 
müberrit kuyusu, tamirlıaneler, çenber anba,~ı, taht~-~· 
rutma dairesi, yazÜlaneler' 1 No.. lı pavyohn f«:~ m3uNdu
rü haneai", z No. pavyon" sevk memuru anes! , o. 
pavyon " tamirat imiri hanosi" 4 No. ~vyon ' usta~aşı 
}taııesi, amele la.elası su motoru Qairem, su deposu bina
larından müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei 
muharrek.esini teşkil eden 1 - 2 - 3 numaralı Atlas mar
kalı beheri ıs-0 bex&irlik üç aded DUe1 mf:>W\i, çırç~ 
makineleri, ıiflome maJriaeleri, t.emizleme ve prese m~· 
ı.: ...... 1.-: ntil.itörler. uınuııtf ~J'Gll Jom maki• ... "~"' v.,a • 1..::tlü kır 
ııele _..nuk Fe&esi, nenüome ileti, kantar" au • 

ması: su ~u .bubar kasanı, demirhane makineleri. 
marancozlıvıe makineleri, plat ç':"ç:ırlan, plat. ıırçırlan:' 
nın kuvvei.muhM'r.ekai, lokomobil, roller cm atelyesı 
yedek alat edevattan ibaı-et ve pamuk w nebati yaflar. 
sanayii Türk Anonim Sirketinin : 

ı NUMARALI ÇIRÇİR FABRİKASI 
lstanbul 6 mcı noterliğince tasdik edilmiş 30-11-931 

tariJı ve 15142 nwnarah mukavele ile pamuk ve nebati 
yağlar Sanayii Türk Anoninı Sirketinin Bankamıza olan 
rnikdan malum borcunun 10-4-g35 tarihinde gönderil· 
diği kayden müsbet ihbarname üzerine tesviye etme
ıni§ olduğundan iıbu borcun ihale tarihine kadar yi.ızde 
9 faiz ve yii;ıde ~ komisyon, sigorta ücreti, hesap mas
rafı, nakli nukut muamele veı-gisi, avukat ücreti vesair 
bil'11m1UD masrafıa birlikde tahsili için 1nı borç mukabi· 
Jincie Banlwnıaa ipotekli ohıb yukarda hudut, cinş ve
sa.İl' evsafı ve. müftemilitı )JUI1ı Adana Tapu müdürlu
iünün 22-9-929 tarih 64 numar.alı Tapu senedile Şir
ketin taaanufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanu
Qa tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 
72.000 lira kıymet takdir olunan mezkılr fabrika 169 7 
nu'llaJ ah Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire
sinde 10-7-936 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd
detle açık ~a çıbrılmışdır. Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müeadif Pazartesi günü saat 2 de 
İstanbul Ziraat Bankasmda yapılacakcbr. Teminat ak
çesi )'Üzde 7 ,5 dr. iartname Galata' da kiiıı Bankamız, 
Adana, Merain, Ankara Ziraat Bankalan kapılnna a11l
mı1C1ır. (3696) 5025 

•111 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binferce kişiyi zengin etmiştir 

19. cu ,.,., & 4111 tır8fld• 11 Tenunuadacl1r 

BüyOk ikramiye 
50.000 Liradır 

AJnca: ~ 'flt.000, 10,000 Llralıll ...,.. .. 
....... 80,aDO Llrahk -•Ulcatat ......... ~ 

• it& 1 lı 1 1 ~ ' • 
• ı r , ıı ~ l , ı ' ı i , t ı J , ~ • 
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Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
için, elektri.kle. suyu ve
rilmiş ~AVI JiLET biçak
larını kullanınız. 

Satllık Fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından: 

il 

Adanada eski !sta.~yon civarında Zincirli mevkiinde _ 
CPm·an 45013, 3250 nıetro murabbaı arazi üzerinde 13 
kain Belçika Fanrikası nam ile maruf : Makine daiı esi, -
ınüberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta dairesi, çırçır ve m 
temizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç dairesi, sulama -
ve paçal dairesi, çiğit anbarı, koza mağazası, prese dai
n!f-1, koza mağazası malzeme 2:n barı, petrol ve benzin m 
mağazası, atelyeler, hela otomobil garaji ve ate1yesi, mü
düriyet binası, misafirhane, ustabaşı binası, müdüriyet • 
ikamPt binası, baş muhasebeci binasından ibaret ve 
içinde bir aded 350 beygir kuvvetinde bollincik marka il 
lıuhar makinesi ve iki aded kazanı, bir aded 285 beygir 
kuvvetinde Williams markalı buhar makinesi, bir aded _ 
50 beygir kuvvetinde Williams n1arkalı buharlı kurup ili 
alektrojen , bir aded 2 O bıeygir kuvvetinde kamyon mo. 
törü ve o kudrette mütetnadi cereyanlı dinamo, benzin a 
cihazı, rutubetlendirme tet;isatı bilumum transmisyon. B 
Çffç.ır makineleri, şifleme makineleri ve elyafın tozlarım = 
almak için makineler, vantilatörler, su çihazları, yan- O 
gm tesısatı, çenber kesme ve delme aletlıeri, tozları na
kil vasıtaları, bil'umum malzeme ve yedekler vesair ala
tı edevat bulunan ve pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
Tiu k Anonim Şirketinin malı olan : 

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

~e,1etle borçlu bulunan pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
'l"'urk Anonim Şirkeine bu borcu ödemesi için yazılan ve 
gönderildiği kayden müsbet 10-4-935 tarihli ihbarname 
üzerine de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun iha
le tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon, si
goıta ücreti, muamele vergisi, avukat ücreti vesair bil'u
mum masarifile birlikde tahsili için bu borç mukabilinde 
Ba::ıkamıza ipotekli oub yukarda hudud. cin e&AiJ;: 
evsa ı ve müştemilatı ve Adana Tapu Müdürlüğünün 
Nisan 930 tarih 137 numaralı tapın senedile Şirketin ta
sarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanun mn
cibince üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 107,500 
lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 169 7 numa-
ralı Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire
sinde 10-i-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddet-
le açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de İs-
1anbul Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat akcesi 
yuzcie 7 ,5 dir. . ~ 

Şartname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, 
'.titlana Ziraat Bankaları kapılarına asılmışdır. ( 3 6 9 7) 

5026 

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

n1ctre yerli Amerikan bezi olbaptaki nümune ve şartna
mesi veçhile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş
dur. 

1 - Eksiltme işi : Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü 
binasındaki komisyonda yapılacakdır. 

2 - Eksiltme günü: 24 Temmuz 935 çarşamba günü 
:::aat 14,30 dır. 

p iZ 
Hükümetin ve dört milli 

Bankanın 1.000.000 lira ile 

sermayesine iştirak ettiği 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Bu kelimeyi iyi belleyiniz! 

Bu gün sizde bulunmayan her şeyi... .. 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankasi'na 

• 
• 
• • 

SEKSÜLİN de bulacaksınızl 
KUTUSU 200 Krş. 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

YATIRINIZ .. 

Vadeli mevduatınızın faizini 
ray ı 

alacaksınız. 

Sızın iÇ 

Bankanın bütün şubelerinde 

"Faizleri her ay başında kuponla 

ödenen hesab,, açllmıştır. 

• 
• 
• 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

lllnları 

İstanbul Komutanlığı 
• nın kıtaatı ihtiyacı için be-
• her kilosunun tahmin edi-

len bedeli 8 4 kuruş olan 
• 58000 kilo sade kapalı zarf-

• 
la eksiltmeye konmuşdur. 
İhalesi 16 temmuz 935 sa-

• lı günü saat 15 dedir. İstek
- liler şartnamesini 246 ku
• ruş mukabilinde Fındıklıda = Satınalma Komisyonunda 
=: alınabilir. Eksiltmeye gire· 
- ceklerin 3654 liralık temi· 
n nat mektubu veya makbuz 

ve 2490 sayılı kanunun 2-3 
m maddelerindeki vesikalarla -
• birlikde teklif mektublarını 
~ ihale saatinden bir saat ev-
11 veline kadar komisyona ver 

• 
meleri. (3530) 4976 

*** 
Hadim köydeki Kıt' alat 

a ihtiyacı için açık eksiltmeye 
- konulan 3000 kilo koyun e-
- tinin ihalesi 12 temmuz 

• 
nn•ım•mı•ım•tttt•nn•nııııı••ııtı•nttmtnt•nıı•nn•nn11ntt11tml. 

1935 cuma günü saat 15 
dedir. Beher kilosuna talı· 
min edilen bedel 3 8 kuruş-

D. No: 

1703 

2592 

3026 

3895 

4027 

4063 

4320 

5649 

5789 

6022 

6732 

Gayri mübadiller Komisyonundan: 
Semti ve mahallesi Sokağı 

Beyoğlu Hüseyinaga Sakızağacı 

Yenikoy Köyba§ı 

Fener Abdi Suba~ı Petro kapı~ı 

Büyiıkçar~r Yaglıkcılar 

Kumkapı Çadırcı Arayıcı 

Ka<lıköy Caferağa Mühürdde 
Caddesi 

Biıyukçarşr Takkeciler 

Üsküdar Murat Reis Çıkmaz binha'§t 
Mehmed Ef. 

Fener Molla Hüsrev E. Çatal 
Y. Çırak 

Oskudar Murat Reis Çıkmaz Binba11 
Mehmed Ef. 

Kumkaoı Cad1ı1 Arayıcı 

Emlak No: 

E. 98 
Y.112 

6 

14 

E. 12C 
Y. 8• 
E. 12 
Y. 16 
17 

11 

8 Mü. 

5 

8 Mü. 

E. 10 
Y. 14 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

Kagir hanenin 2900 Kapalı 
1/ 2 hissesi zarf 
89 metre arsanın 134 Acık 
ı 2 hissesi arttırma 

11 ,50 metre arsa- 46 ,, 
nın tamamı 

Kagir dükkanın 255 
" 21 / 240 hissesi 

47 ,50 metre arsa- 190 ,, 
nın tamamı 

Kagir magaza üs- 855 .. 
tünde odaların 
15/ 120 hissesi. 
Kagir dükkanın 1010 Kapalı 
6 8 hissesi zarf 
66 metre arsa• 66 Açık 

nı tamamı arttırma 

Kagir hane- 2250 Kapalı 
nin tamamı Z4rf 
66 metre arsa• ~Açık 
nm tamamı arttırma 

40,50 metre ar- 162 
" sanın tamamı 

tur. Şartnamesi Fındıklıda 
satın alma komisyonunda 
her gün görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin 86 liralık 
ilk teminat makbuzlarile 
birlikte vaktından evvel ko· 
misyonda hazır bulunmala 
rı. (3824) 

* * ~ 
Çatalcadaki kıtaat ihtiya 

cı olan 1 5 9 O O kilo Zeyti 
tanesi açık eksiltmeye kon 
muştur. Beher kilosuna ta 
min edilen Bedel 2 4 kuru 
olup ihalesi 22-7-935 pa 
zartesi günü saat 15 dedir 
Şartnamesi her gün öğle 
den evvel Fındıklıda satı 
alma komisyonunda görül 
bilir. Eksiltmeye girecekle 
rin 2 8 7 liralık ilk temina 
makbuzu ile birlikte vaktm 
dan evvel komisyonda bazı 
bulunmaları. ( 3 8 2 3) 

3 -- Tahmini fiatı : Beher metresi 32 kuruşdur. 
4 - Muvakkat garanti : 1440 liradır. 
5 - Şartnamesi bedelsiz olarak hastaneden alınabilır. 

Yukarda evsafı yazıl ıgayri menkul ter on gün müddetle satışa çıkarıhm ştır. İhaleleri l 7·7-935 tarihine tesa· 
dlif eden çarşamba günü saat on dörttcdir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

Derdinizin devalannı Öğrenmek 
ve şifa bulmak isterseniz Dr. 

Mustafa Hakkının IKAPLICALA 
HAKKINDA GENEL BİLGiLER) 

N ümune görülebilir. 
6 - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesika

si e bll işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
nıektublarile belli saatten önce komisyona müracaatları. 

isiminde yeni çıkan kitabını 

okuyunuz Fiatı 10 kuruş. 
Tevzi yeri VAKiT matbaası 

~ kitabçılarda'da bulunur. 
50 

i'VA'PURCüLUK"'i 1111111111 iyi Bir istenoğrafi 111111111 

= Türk Anonırr. Şirketi : = Bilen bı"r ı"şyar aranmaktad = 
----------------------- ~ Istanbul Acentalığı § :: . . 1 r. E; ~11111111111111111111111111111111111111 

(3612) 5023 

rıncak N İVEA ile duyu:ur. Güneş 
J oanyosundan eveı vücudünü bo! Nivea 

lkremi ~eya N İVEA EB.! ile :yicE' 
luv ı Böylece güneşten yanmak tehlike~i 

~J kalkar. cildine gıpta uyandıran bir güzellik 

r-...--..... ~ gelir~ ... Fakat hİcb0ır zaman ıslak vücutle 

cüneş oanyosu yapma ve kuvvetli 

güne~ altında HiVEA masajını 
i~ap ettİkÇ,§ ıekrarla !, 

§ Liman Han, Te1cron: 22925. § ::: ıstıyenler "TA rt,, idare direktörlüğüne § ! Deniz yolları 
~ Trabzon yolu ~ 5Ulllllllllllllllllllllllllllllll gelsinler. llllllllllllllJlllllllll lllrr;: § 1 ş L E T M E 5 1 
: AKSU vapuru 9 Temmuz SALI : 

4919 E Acenteleri: Karaköy Köprübaf' 
: - E Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar-
: saat 20 de Rizeye kadar. : 
iılllllllllllllllllllllllllllllllllll illi §.11111 zade Han. Tel. 22740.1111 

R EV U E Saatleri § iskenderiye yolll 

IKUÇUK ILArtLAR 1 

3 LiRA-Tuvaiete ve ıtriyata ait her 
ne yapmak İs\:erseniz herkesin yapa. 
bileceği şekilde formülünü yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen l ıaboratuvarı. Kadıköy rıhtım 76. 

4930 

en dakik. en hassas, en son modeller 

dEVOCl..U'ncıa MISIRLI f•tıklAI Caddeal 899 

O Al.ATA cıa SAATCI MEVER TUnel Caddttal 29 

ISTANBUl.'Cla • A KEŞIŞVAN. Sultan Hamam, 
Veni Cam1Caddeat4 

ANKARA 0 da • RfZA TEVFiK, Bankalar Caddeal 8 

Umum Deposu : latanbul. BalıC• KaPı. Ta, Han 19 Telefon : 213&4 

E IZMIR vapuru 9 Temmu• 
: SALI günü saat 11 de lskell 
: deriyeye kadar (3825) ---~~~~~~~~----§ Trabzon yolu 
E: ERZURUM vapuru 7 Telll· 
; muz PAZAR günü saat 20 el 
: Rizeye kadar. (3794l 5114 
=-.11111111111111111111111111111111111• 


