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Gazetemiz . 
Her~n çok sayfalı 
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Gazetemiz 
Herglln çok seyfal 
zengin mOnderlcat 

• . VE 

S kuruştur 
Telef on: 23872 4 Temmuz 1tit35 P•r•embe 

ltalya Habeşis a 
400.000 asker yollamış 

Avrupada kuvvetli görünmek için bir taraftan manev
ralar yaparken öteyandan da kendini korumak 

üzere Fransa ile anlaşmıya u<:Jraşıyor 

Fransanın koştuğu şart ş'!-dur: 
itaıvanın 

ı ı e iyi 
Yugoslavya 

geçinmesi! 
~--~--~----~~ 

Bay Hikmet 
lstanbul mftddelumu

mtsl mi olacak? 
Ankar&tlan ıelen yeni bir habe

re ıöre, laatnbul müddeiumumili • 
iine lttanbul üçüncü c~za reiıi 
Bay Hikmet tayin edilmiftİr. Bu 

sabah adliyede bu buıuıta tabki • 
kat yaptık •• Henüs Ankaraclua 
lıtanbula ba huauıta bir •ir ıel· 
manit bul11iniuiıma rajme~· bu 

Vezüv yanar dağı 
faaliyete geçti 

Amerikada yeni bir yer sarsıntı 
DOnyanın tıonu yaklaştı mı? 

V aiiu yanartlfllımn alıi ,,.,,aylfiartntlt111 bir •öriiniif 

(Yazısı 5 ncı sayfada) 

Sebzelerin pahalı 
tayinin dotru olduiu muhakkak • 1 b bl ı 

. tır. Yeni müddeiumumi emri a • 0 masının se e er : 
Son • .,.,. Fran.uca llluıtratıon gazetesi, ltalyan Somaliıintle Mo- 1 al • · _., 1 acakbr BaJ · 
-~'"""' yerli kıılanın retmini tlercetmiftir. ilrtiba ediy~ru:z. H

1

~;;_n_ıaz l~IM &f .~dd : . ·ı·k Halde kah b•ıına ıs k~ almıyor 
uuıaet evv~ mu eıumumı ı 

· <Yazısı 2 nci sayfada) batmuamu1cli. Mahsul bu yıl . 

Almanya, Lehis la 
BBş ı. aşına bir şark 

· andlaşması yapacakmış 
Bek'ln Hitleri ziyareti Fransızları 

endişeye düşürüyor 
..... . ..... -.. - ... --,, 

ı----A~u-;iurya j, 
1 işkilleniyor ı 
Lonclra, 4-Avusturyanın Londra e~ç~ 
Barod Prankenstayn, Lord Edenı zı· 
yarrt etmiştir. ikisi arasında Avus· 
taryaaın vaziyeti görüşUldUğfi ve 
Londra .. yapılan temaslar hakkında 
elçiye .. ıamat ,·erildiği anlaşılmak· 
tatlar. 

Elçi, Romanya dış işleri bakanı 
Titüleskonan lnsilb; bakanlariyle o· 
lan görüşmeleri hakkında malOmat 
almıf&ır. 

Vi,ana, 4 (A.A.) - Hababarg ha· 
.......... Wke._ nak]aftmlmam 
"'' mallarma dnletee el konması 
hakkdadakl ya•nm hlldlmden dfit il· 
rillm.t mmel.ı tM ll•Jemfttir. Res· 
•I 1llr bUcUrite Jln, llabnlar kuru· 
111, ~at laparatorl* alledıaln Diler devletleri itin içine aokmaclan naaıl bi• cleDis andlatmm11 
AYUatar,,. ... ..-kı.,tını..., lteld yapblına, Almanp ile ln,iltere bqb bqlanna bir han ancllatma
~ hanların mallann

1
:!

1
kewam hak 11 yapacakmq.. Fransa ile lnsiJte- renin vuiyeti ne olacak? 

aıadakf S--& ve 30- 9 tarihli ıa· R • • Ed ,. r ba lari 1 JE-!ı .:ı...1.._ • •lart teflttlrell eni bir 1U& tul eemımızl en ı, r .rama kan J e ıvrufunusn s&teri7or. 
.. koe,eratlf n~Uarla ll1lllmala : Bu tarihi prtipu, Franaayla delil, Almanya ile anlapnaiı doiurdu. 
rar -MIPlr· (Yazın s inei «ql/tllla) 

· Yeni Hal'tlen bir mcmmra 

(Yazısı 4 nco sayfada) 

Sor.uqoruz: Kadıköyünde 
toprak altında 

Ekmeklerde saray 
bile varsa. 
nl~ln Gntloe 
geçmiyorsunuz? 

Şehirde birçok fırıncılar 9 ku
ruıa ekmek ıatmak imkinmı bu
lurlarken ~lediyenin ekme~ nar
hını hili 11 kurutta bırakinum
daki garabete dün ipret etmittik. 
Bu aal>ahki gazetelerde belediye
den ıalihiy~tli bir saba ba yazı. 
uma bir eevabını ıarlltik. Bu at 
demit ki: 

"- Bası ıemtl•de narhtan u
cu ekmek aabbyona bu, fmncı
lann 1'& karqık UD lmUanmalan, 
j-ahat biazi tuarruflar yaparak re
kabet etmelerinden ileri ıelmekte. 
dir. Her tün delilen buida1 fiat-

(lhfHlllll 6 lneüle) 

--------
AltıJOI abuula 8tl1layİ nrilletfl. 

fİ Danİfİn evinin balantlafa 7«e 
İaa6d eden esiri acırcryrn plim, A 
- Altıyol ai:zı, D - Dllllİfİn • 
y - yeni 1"P111111 elelıtrilı ....... 
zi, S - Scıra7111 baluntlaja 7«• 

<Yaıua 1 ...-J 

Eziyet gör lgar kinıd_ir ?. 
Böyt bir adam ·var 
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.• 
Orta A vrupada futbol 

kupası 
1935 Orta AV?UP.a kupası maç· 

\arına hararetle devam edilmekte· 
dir. 30 Haziranda yapılan maç - ' 
ların neticeleri tudur: 

Yuventus (ltal.), Humgaria 
(Mac.) ı 3 .. 1, Sparta (Çek), Fio • 
rentina (ltal.) ı 7 • 1, Zidenice 
(Çek), Ferençvas (Mac.) ı 4 • 2, 
Slavya (Çek), Auıtria (Avustr.) • 
yı 1 - O yenmi~lerdir. 

Gelecek hafta bu maçlar diğer 
şehirlerde tekrarlanacak, ve gol 
f arklariyle kalacak dört takım ku
pa için ikişer ikişer yeniden karıı· 
Iaıacaklardır. 

Yukarıdan da görüldüğü gibi 
Çek takımları hu sene Orta Avru • 
pa kupasında çok kuvvetlidirler . 

Neticede ıampiyonluk için ltaJ· 
yanlarla Çeklerin karşılaşacağı 
analaşıhyor. 

HABER - Atcşam Postası 
-

Italya Habeşistana 
400.000 asker yollamış 

Avrupada kuvvetli görünmek için bir taraftan manev
ralar yaparken öteyandan da kendini korumak 

üzere Fransa ile anlaşmıya uğraşıyor 

Fransanın koştuğu şart şudur: 
italyanın Yugoslavya 

ile iyi geçinnıesi! 
''Deyli Herald,, gazetesinin Pa- iki tarafı da dinlemiştir. Habet yor. Hemen her gün vapurlarla 

ris muhabiri yazıyor: noktai · nazarını Fransız avukatla- asker sevkedilmektedir. 
Afrika sömürgelerine (müıtem- rmdan Gaston Jesey, İtalyanınki lngilizldr ltalyanla

lekelerine) daha fazla asker gön- ni ise 15 kişilik bir heyet müdafaa ra boykot mu 
derdiği takdirde Avrupadaki hu- etmiştir. Komisyon yarın tekrar yapacaklar? 
dutlarmı müdafaa edebilmek için toplanacaktır. Habet noktai na- Roma, 4- Lord Edenin Avam 

4 Tl~JHM lf Z - 193:5 

Yollar düzelince 

Londradan 
lstanbula otomobille 
altı gllnde gelinecek 

Dört gün evvel lstanhula gelen 
İngiliz gazetecileri Eylülde Buda .. 
peıtede toplanacak arsıulusal Tu· 
rizm kongresine veril.mek üzere 
İstanbul - Londra yolu hakkında 
bir rapor hazırlamışlardır. 

Gazeteciler otomobille ve E
dirne yolu ile Londraya hareket 
etmiılerdir. Ayrdmazdan evvel: 

Avrupanın kalbinden geçen bu 
yolun hangi kısımlarının tamire 
muhtaç olduğunu tesbit ettik. 
Londradan Avusturyamn Linz 
§ehrine kadar pek mükemmeldir. 
Macaristanda yeni yapılan toıe 

Peşteden 79 kilometre uzağa ka· 
dar iyidir ve Yugoslavya hududu
na kadar uzatılmaktadır. Bu yol 
üzerinede en fena k11ım Bulgar 
hudutları içinde kalan yollardır. 

Büyük 
lta)yan . Fransız kara kuvvetleri- zarı balyan . Habet hududunda Kamarasındaki izahatından sonra 
nin beraber ç:ıh~masını temine ça- tetkikat yapan bitaraf komisyon- İtalya - İngiltere münakatası da-b İSİ k l et hşmcıktadır. daki lnıilizlf'rin raporuna dayan. ha ziyade tebarüz etmektedir. 1-

Bu meııele hakkında son za- maktadır. Bu raporda Val • Val talyan gazeteleri, bazı lngiliz ga
manlarda Romada Fransız erka· mıntakasının Habeşiıtana ait ol· zetelerinin netriyatına dayanarak 
nıharbiye başkanı General Zanİ· ması lazım geldiği teklindedir. lngilterenin İtalyaya kartı ekono
len'le görüşülmüttür. Ayrıca 1914 senesinde yapılan ve mik boykot yapmak tasavwnında 

lki yıl devam edecek programlı 
bir çalqmadan ıonra Brükaelden 
batlayrp latanbulda biten lstan• 
bul-Londra otomobil yolunu 
mükemmel bir hale getirmek ve 
6 gün zarfında otomobille Lon· 
dradan lstanbula gelmek kabil o
lacağını söylemi,lerdir. 

yarışı 
Paris, 4 <Telsizle) - Franaa

nın turunu yapmak üzere tertip e
dilen büyük bisiklet yarıtı bu sa- Öğrendiğime göre, General Za- İtalyanlarca cia kabul edilen bir olduğunu ileri sürmektedirler. 

nilen Fransıa ordusunun yardım, harita komisyona verilecektir. Bu Edenden sonra Programın ikinci kısmında 
bah batlamı§tır. Yarışa 94 kiti it- d t tt 

ve beraber çP-hşmasmı temine e- haritada da ayni yerler Habetlere sevkiya ar 1 Londra-Hindistan araruluıal v:o .. 
tirak etmiştir. F d J 

Şoförler 
Tayyareye liramı 

verecek 
Sarayköy - Mustafa Ali adın

da bir şoför Hava Kurumuna ba§ 
vurarak Türkiyede her toförün 

birer lira vermesini ve bu para ile 
de bir şoförler tayyaresi alınmasını 
teklif etmi§, çıkarıp ıbir lira ver • 
miştir. Bu teklif merkeze yazılmı~-
tır. 

--0--

Floryaya vapur 
işliyebllecek 

Akay idaresinin yeni Kadıköy • 
Haydarpaşa iskelesinin intaatı 

devant etmektedir. iskeleye aid 
bazı malzemeler Avrupaya ısmar· 
lanmıştır. Yeni iskelenin dubnla • 
rı da Haliçteki tersanelerde ha • 
zırlanmı~tır. Şimdiki iskeleye ait 
dubalarla Floryada muvakkat bir 
iskele kurulması düıünülmekte • 
<lir. Bu iskele kurulduktan sonra 
yaz mevsiminde Floryaya vapur 
işletilecektir. Yaz mevsimi geçtik
ten sonra iskele tekrar Halice çe • 
kilecektir. 

bilmek için aııcak ransanm ost- ait olmak Ü2'P.re gösterilmektedir. Paria, 4 (Telsizle) - Entran- Iu vardır. Eğer bu tahakkuk ede-
larına ve bilha11a Yugoslavyaya iki tarafın sövledi{li sijan gazetesi İtalyan-Habeş cek oluna İstanbul bu Y.olun mer• 
kartı daha müsait bir hattı hare· bugün dinlenecek meselesi hakkında aıağıdaki ıa· kezi olacaktır. 
ket takip edilmesi lazım geldiğini L d 4 (Telsizle) _ ltalyan yanı dikkat satırları yazmııbr: --o-

b'\d' · · on ra, Ed R d 1 1 açıkça ı ırmıştır. ç· 'h. t'lAf t tkik etmek üzere "M. en oma an ayrı ır ayrı· K .,d b• 
· y k b" · · • • ın 1 ı a mı e Af 'k ayserl e lr Yenı ugoslav a ınesının ıı- kk"l den komisyon bugün maz ltalyada doğu . rı asına u-

başına geçtiği gündenberi ltalya ~:"şled u e nra aleni toplanbamı ker göndermek işine daha büyük ''Alman le 1 v • 
. d k" • og e en so • y eg 1 
ıle Yugoslavya arasın a ı gergın- k 'k' tarafın noktainazar. bir gayret sarfolunmağa baılan· H ... . . F b .. .. yapara ı ı 
lik arttıgı ıçın. ransa unun onu- l d' l kt" dı. Kayseride bir kaç gun" evvel 

arını ın eyece ır. 

nü almak istiyor.. Amirallerin Vaziyetin günden güne veba.. ayağında aleminy:omdan Alman-
Fransız eikanıharbiyesine men- toplantısı met kea:bettiğini artık kimse inkar yada hayvan1ar üzerinde uğr&J&n 

sup yüksek dereceli Fransız ~abit- Roma, 4 (Telaizle) - Dün Ro· edemez. Bilhusa lngiltere bu na· bir cemiY.:etin halkasmı taııyan 
leri önümüzdeki iki ay zarfında mada ltalyan amiralleri heyeti zik vaziyetin doğrudan doğruya ölü 1bir leylek hulunmu§tur. Al· 
yapılacak olan büyük İtalyan ma- mühim bir toplantı yapmı§tır. Afrikadaki İngiliz müttefiklerile manyadan geldiği ve Kayseride 
nevralarınd ~ hazır bulunacaklar· Toplantıda bat bakan Muıolini alakadar olduğunu anlamakta ge· öldüğü anlaşılan leyleğin ayağın· 
dır.. de hazır bulunmuıtur. Bu toplan· dk~iyecektir. daki halkada bir numara ve (der-

Talim devresinde manevralara tının Habet meselesiyle alakadar Evve1ce mevzii mahiyette olan hal iade ediniz). ibaresi vardır. 
iştirak edecek olan yarım milyon olduğu söylenmektedir. bu mesele bugün araıuluıal bir ~ 
askere husuıi yemekler verile- veni sevkiyat endişe h~li~i alm~ş~ır. Bundan,~o- ''Konyanın der-
cektir. Roma, 4 - ltalyadan Afrikaya !ayıdır kı bır lngılız meb'usu A-

d• . .. d .. 
Talimlerden sonra son zaman- asker gönderilmesi işi büyütül • dis Ababaya yürüyen ltalyanın ini 50n Ure• 

tarda 150 bin kişiyle kuvvetleıti- müştür. Bilhaua fazla miktarda Viyanayr boşaltmakta olduğunu,, v. I 
rilen Bolzanc kolordusu Avustur· top, istihkam ve otomobil kıt'aları bağırmı§tır. Cegım.,, 
ya hududunda bir hafta müddetle gönderilmektedir. Miraca tay· Uluslar Kurumunun itibarı çok 
manevralar yapacaktır. yare gemisi de bombardmıan tay• zayıflaşbğından Habeş-İtalyan 

ltaly'-nıkrah, veliaht Prens Um- yerleri yüklü olarak yola çıkmış • ihtilafının Cenevre müessesesi i· 
1:>erto, Sinyör Musolini ve Fransız br. çin felaketi mucip olacağmdan 
ordusu seyircileri bu maneVTalar· Boyuna asker korkulmaktadır. 
da hazır bulunacaklardır. gidiyor Asıl felaket bu itlerden bütün 

HABER - Bu manevralara 1- Roma, 3 - Şarki Afrikaya al· barış sever ulusların zarar göre· 
talyada büyük bir ehemmiyet rJe- ker gönderilmesine devam olunu- ceği ve yalnız Almanyanın kaza· 
rilmektedir. Son aylar içeriıinde nacağıdır. 

ismet lnUnU 
söyledi 

bUyJe 

Paşabahredeki ltalyadan Doğu ~l~ikaaına 400

1 
nnıı:ımm:nr.m11ı::m11:mm:::mmmm:lı Streza cebhesini yarmakla in· 

v bin asker gönderılmlf, bunlann ç. 1 r giltere neti~elerini bugün ölçmek 

Şişe fabrikası yerini tutmak için bazı yeni alay- u ıngene e kabil olmıyan çok ağır bir meı'u-
lar tetkil edilmişti . . Bu suretle Al- g arasında liyet altına girmit oldu. 

Ç811Şmıya rikaya küllivetli mıktarda aıker ~ Bununla beraber felaketin önü 

Ankara, 3 - Ba,bakan ismet 
lnönü, Urfa saylavı Fuat Kökbu
dakla kuraklık etrafında konuı

tukları esnada Konyanın derdini 
mutlaka haUedeceğini söylemiştir. 
Fuat Kökbudak Başbakanın bu 
sözünü Konyalılara bildirmi~tir. 

Bu müideden çok sevinen Kon
yalılar sonsuz hürmetler ve bağlı
lıklarını bir kere daha ismet lnö
nüne bildircHler. Konya gazetele
t'İ Baıbakanın bu sözünden sita· 
yişle bahsediyorlar. 

gönderildiğt halde ltalyanın Avı·u. ; Çingeneler için bizde §İmdiye alınmak için bütün fırsatlar da-
baŞ 18 d I pa lıadudarındaki emniyetin bo- l:kadar birçok yazı yazdmııtır. ha kaçmamıştır. 

1, Bankası tarafından Paşa· zulnıadığı iddia edilmi§ti. ~im~i Ü Ancak Osman Cemalin gazete- Londra, 4 (Telsizle) - Ob-
bahçede inşa edilen !İte fabrikası hazırlanan büyük manevralar bıl- 15 miz için haurladığı: ıerver gazetesi ayni ııneıele hak-

ha11a bu iclJialann ne dereceye:: ç· I Raufı· Manyas·ı dünden itibaıen k11men çalışma- ı· 1 ngene er kında tunlan ıöylemittir: 
kadar doğru olclqğunu göırtermek ·İ 

ğa başlamıştır. Fakrikada mev- l k ı· d "Uluslar Kurumu için çok zor Istanbul Uman ve 
cut dört büyük fırından yalnız on için yapı aca tır. d arasın 8 bir vaziyet oldu. Habetistana hak 
be, tonluk olanı çahtmıttır. Krallar krall beş Ü verdiii takdirde İtalyanın Cenev· rıhtım dlrektUrtl 

d evi eti protesto ı:. adh tefrika yazııı kadar renkli ld 
B w w k 1 : l l p k reden ayrılacr3ı söyleniyor. ltal- O U u ocagın agzına onmuf o an etti zi ve can ısı yazım. amıştır. e ya~. 

l k. d h b" · · · d ıı .L b 1 1 yadan yana çıkm:.:;ı ise uluslar A k 3 (T l f ı ) A atı ma ıne en er ırı yırmı ört Londra, 3- İngilizlerin Adiıa. ı= kmda gazetemızue aaı maya n ara, e e ona - • 
1 d. b. h ı·f · ı= kurumunun prensiplerini büsbütün ı·ı· "' t · d'l ı saatte a b, ye ı ın mu te ı şıte babadan aldıkları haberlere göre, ı.!. başalamıcak olan: yıntap va ı ıgıne ayın e ı en S· 

k ktad u mahvedecektir.,. h 
çı arma ır. Habe! imparatoru kendisine silah il Çingeneler H tanbul liman ve rı tım müdürü A· 

Dün yapılan tecrübelerde yüz- satmadıklo.rından dolayı Fransa, :: :: E k • li Rıza Çevivin yerine emlak ve 
d b t f ı k 1 D • :ı d İl s ı muhar·ıb b k ı· · d e on eş en a~ a IS arta a ınma- Belçika, Çekoslovakya, anımar- i arasın a :: - eytam an ası mec ısı azasın aD 
ması muvaffokıyet addedilmekte- ka ve İngiltere hük6metlerini pro~ n . . . . . . H lerı·n 1 Raufi Manyasi tayin edilmiştir. 
dir. Bir zaman sonra bu miktar t t . t' :: ıaımh tefrıkamız sıze çıngeneler:: top an ti Si Vı'laye!.ler ı'daresı· umum mu··. 

tes o e mış ır. :: d · ·ı · k k' ·= 
yüzde beşe kadar inecektir. Komisyonda neler 1 .. arasın a ge~ırı mı§ ço mera ;uii Pariı, 3 - Müttefikin eski mu- dürlüğüne Kastamonu valisi Fa-

"' · ı · · k lcl .,.. ve gerçek hır macerayı anlata.!: Asrı teaıaat a meydana getırı - onu şu U .- • k . . k l-'- k E: hariplerile Franaaya gelen Alman zd, nüfus ve iskan umum müdür-
) b f b ·k !Jk "d · h" L h 3 l 1 H b 'h .. ca ve sızt şaş ın udan şaş ın-:: k. h · l · d 'Ik d f l l" ..... d K ı· ı· · F 'k'' en u a rı a n partı e ın tsar a ey, - ta yan - a eş ı - :; l ... d"" .·· "' k . :: es ı mu arıp erı ün ı e a o a- ugune e ocae ı va ısı aı m 
'd · d 1 ld w • • 'l"f k'k k " k·ı .. R ıga uşur.;:ce tır. :: k P · ·· k b' 1 · l · d'k' "l' 'k · ı aresın en e. mış o ugu ııparıt· tı a mı tet ı etme uzere teş ı ....... - . ._ ............... =··ı-· ..... 1 ............. 1:: ra arıs!.e muıtere ır top antı tayın erı taı ı ı a ıye ı tıran et· . ............................. .. ........ ····--- .. 
leri hazırlıyacaktır. edilen komisyon toplanarak her yapmıılardır. mittir. 

• 
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HABER 
••t•nbul'ıln en c;ok satılan 
hakiki aksam gazetesidir 

ilAnlarını HABER'e 

"•re"ıer kAr ederler. 

lstanbulda 
sebzecilik 
ölüyormuş 

HABE'R - Akşam l'o!!fım 

Gayrimübadiller Kurumunun 
kongreai bundan bir müddet ev
vel ~okluk olmadığmdan toplana· 
mamııtr. Kurumun çevirme kolu 
bu toplantının 10 Temmuz Çar· 
tamba günü yapılmasına karar 
vermiştir. 

Gayrimübadiller Kurumunun 
kongreleri altı ayda bir yapılmak
tadır. Geçen altı aylık toplantıda 
kurumun çevirme kolu ıeçildiğin· 
den bu defa.ki toplantıda yeniden 
çevirme kolu seçimi yapılmrya
caktrr. 

1-fijkumete verilen nıınameye 

göre bu toplantıda yalnız çevirme 
kolunun a1tı aylık ç&lqma rapo· 
runun okunması icap etmektedir. 
Fakat tiındiye kadar mevcut çee 
virme kolu etrafmda yapılan gü
rültülere bakılarak bu altı aylık 
rapor üzerinde epey gürültü ko
pa.cajmı timdiden muhakkak gö· 
renler vardır. Hatti ibu arada çe
virme l<olunun çekilmesine de ih· 
timal verenler bulunmaktadır. 
Esasen ötedenberi Gayrimübadil
'erin hiç bir gürültüsüz kongreıi 
olmadıima göre bu halleri nor
mal görmek icap ediyor! 

Btn sayfalık fezleke 
ve 36,5 kiloluk evrak 

Taku ıuiiatima1ine ait evrak 
ve fezleke Gümrük Bat Direktör
lüğünden Sekizinci lhtiıaı müd
deiumumiliğine verilmittir. Fez· 
leke bin aayfaya yakmdrr. Evrak 
paketi iıe tam 36,5 kilodur. Müd· 
deiumumili.k evrak üzerinde tah· 
kikat yapbktan sonra muhakeme
bat lıyacaktrr. 

-O"'---

Musiki sevenler 
sosyetesi 

Komervatuar öfretmenlerin· 
den .(muallimlerinden) Cemal 
Reıid ile Salihattin tarafından 
"muaiki ıevenler aoayeteıi,, kurul· 
mak üzere teıebbüıe ıiritilmittir. 
Viyanadan veaair yerlerden bu 
ıibi ıoıyete nizamnameleri geti· 
rihnittir. 

-0--

Tramvayların Un 
sahanlıklarında 

duranlar 
Dün bazı tramvaylar durdu

rulmuf, ön ıah&nlıia f azle. yolcu 
alan vatmanlar he.lckında ceza kee 
ıilmittir. Sivil yolcuların durma· 
ıı da Y,a••k ediı.niıtir. Tramvay 
kapılarını kapannyan bazı bilet
ciler de cezalandırrlmıtbr. 

" Ne yapalım? Bize göndermiyorlar ki koyalım! ce
vabını verdi. 

Bu ihmal memleket heıabına büyük bir riyan değil ., 
nıı.,, 

Ali Galibin işaret ettiği nokta cidden üstünde dur· 
mağa defer. Eğer memlekette turizm hareketini ca . 
landırmaia ufrafan 111üesse8e bu gibi otellere Yal~· 
va, vesair yerleri propaganda eden kataloğlar gönd . 
miyo~ büyük hata yapıyor. er 

Genç kızı 
haczetmişler! 

Romanya finanı ispekter (ma• 
liye müfettiıi) }erinden biri teftiş
leri ııraaında Oradea Mare köyü· 
ne varınca, ta.hıildarlarm vergi 
borcu mukabilinde haciz etmif 
oldukları e§yanın defterini göz· 

den geçirirken, büyük bir §aşkın
lık duymu§tur; çünkü mahcuz eı
ya arasında bir de 17 yaıında 

genç bir kızın adıyle karşıla§mı~
tır. 

Böyle tuhaf bir İ§e akıl erdire
miyen iıpekter tahkikat yaparak 
tunu öğrenmiıtir: Tahsildarlar 
vergi borcu otan bir köylünün e
vine haciz muamelesi yapmak iı· 
temitler ve ortada ıatılabilmeai 
imkanı olan eıya, evde de bu genç 
kızdan b&§ka kimseyi q,ulamaym
ca ailesinin maliye ıubesine mü· 
racaaet etmesini aağlamhqtırmalC 
için genç kızı rehin olarak alıp 
götünnütlerdir. · 

Brasov'da çıkan Brasoi LapoK 
gazetesinden,, 

o 
Almanyada avukat. 
ların hail kötül 

Almanya.da çalıtmakta olan 
18,800 avukattan ıüzde 42 sinin 
geçen yıl, yıllık gelirleri ancak 
3,000 mark; bizim paramızla 1350 
lirayı bulabilmittir. Demek ki ay
da aıağı yukarı 112 lira gibi kü
çük bir yekUnla bunlar geçimleri· 
ni temin etmeje mecbur olmuı

lardır. Bununla beraber Alman 
avu~atların bir çoğunun senelik 
gelirleri 1,200 ile 2,000 markı bi-. , 
zım paramnla 540 ile 900 lirayı 
geçmemittir. 

Almanyada memurlarla İ§Çile
rin tekaüdiyeleri vardır. Halbuki 
~man avukatlarımn yaılanınca 
ıtden çekilip fÖyle bir ekmek pa· 
raıına kadar yetecek hayat sigor-

taaı .için ayıracak paraları yoktur. 
Bu ıradla ancak en basit tekilde 
ve kıt kanaat geçinebilmekte
dirler. 

~ 

Sümer endüstrüsl 

Ur harabelerinde bulunmakta; 
olan san'at eserleri bizi bundan 
kırk be§ asır önceki çağlara gö• 
türmektedir. Irakta yapılan kaz .. 
ma İf lerinde Sümer medeniyetineı 
ait bir çok esereler meydana çıka-

rılmıt ve bu antikaların ilk örneği 
Londranın Britit müzesine götü
rülmüttür. Bu örnek kurbağa §ek· 
linde bir muska olup lsanın do· 
ğumundan 3,000 yıl önceye aittiT. 
Kurbağa ıaıılacak kadar ince ve 

zarif bir itçilik göstermektedir. 
Ufacık heykele lazım oian gölge· 
]eri verebilmek için yontma ve bil 
diğimiz nakkaşlık itleri yapılma
mıştır. Bunların hepsi lası ta~a 
ıürlÜ!lÜrmekle başarılmıştır. H;y 
vanııı gözleri hile böyle sürtüştür· 
mek usulü ile yapılmıştır. 

Kurbağad& görülmekte olen 
heykl"lhra§lık sa:ı'ati o kadar ir. .. 
celmiflir ki bugün bile bunun de·· 
recesinde bir iş yapmak gcr~ekte~ 
çok ~~üçtür. 

Düşünülemiyecek kadar eski 
çağlarda batı Asyasında sanayi 
en yüksek derecelerini bulmuştu. 
Kurbağa. bunu hem de kuvvetli 
bir surette ispat etmektedir. De
mek ki en eski olarak tanıdığımı-ı 

E~er benim elimde salthi)·et olsa bu gibi otellerde medeniyetler henüz temelleşme 
ecnebı memleketlere ait ka.taloiların teşhirini bile ya- mitkcn Sumer medeniyeti geniı 
sak eder, her li~nla yazılmış, n yalnıı; Türkiyeden inki§af c'~vrelerine girmiş bulun· 
bahseden kataloğ1ar bulundururum. J maktaydı. 
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Sabah Gazeteleri 
ne diyorlar? Hangi Bulg_ara 

Izmlre çeki dllzen • t d • k 
vermeklçln2-3 mıı-ezıye e ıyorsa 
yon liralık bir blltçe 

ile çalışılmalıdır ortaya çıksın ı 
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Venizelosun 
başını getirene bir 

mllyoo drahmi! 
Atina, 3 - Parlamentonun aa.. 

bahki toplantısında hükUmet par
tisi namzeti Vozikis batkanlığa se
çilmittir. Çaldaris yarınki toplan
tıda hükUınetin programını oku
yacaktır. 

COMHURIYET - Yunus Nadi, 
genel saı:aşla barış arasında yabancı 
kaplamasına (istilasına) uğrayarak 
ulusal kurtuluş savaşile yeniden ana 
vatana geçen lzmir ve çevresinin kal· 
kınma yolunda zamanın bütün güç
lükleriyle güreıerek Uerlemeğe savaı 
masından ba/ısediyor. Diyor ki: 

1 k d ı Hüktlmd taraftarı saylavlar • 
r daşlarımıza işkence yapmak l~lo masal uy uruyor ar dan Moshulas bir takrir vererek: 

Fakat ırkdaşlarırnızı paralarken venizeloıun batını getirene bir 
milyon drahmi verilmesini teklif 

lzmir, Türkiyenin en güzel bir li
manı olarak tanınmııtır. Onu eski 
duruma götürmek gerektir. llbayı ile 
Şarbayı çok çalışıyorlar. 

kendi dişleri kırılacaktır! etmittir. 
eziyet etmek ıçin uydurulan kurt. Yunan ordusun-

lzmire çeki düzen ı·erebilnıek için 
2-3 milyon liralık bir bütçe ile ça
lışmalıdır. Liman ı•e rıhtım işlerini 

Şarbaylığa bağlamalıdır. Eski haline 
dünebilmesi için hangi şartların ne 
suretle yerine getirilebileceğini ince
lemek çok yerinde bir iş olur. 

ZAM AN - llaşyazısında Japon
ların Çindeki hareketlerinden bahse
derken buna dair Aı:rupa gazetele
rinde gördüğü eünıleleri kaydetmekle 
söze başlıyan Zamancı, bilhassa 
Tenıps gazetesinin bu hareket hak
kında kullandığı "Bunu tarihte yeni 
bir devrin ba~langıcı olarak addede
biliriz.,, cümlesinde duruyor ve diyor 
ki: 

Son zamznlarda Bulgaristanın( 
birçok yerlerinde Türklere kartı 
tazyik yeniden fazlalatmıttır. 

Bilhasaa bazı gazeteler Türki
yede tatbik ~dilmeğe batlanan 
küçük san'atların Türk tabaa11na 
hasrı kanununu ileri sürerek ya . 
lan yanlıt. ve heyecan uyandırıcı 
yazılar neşretmektedirler. 

Bunlardıın Rusçukta çıkan bir 
gazete sö:dP küçük san'atlar ka -
nunu münast=betiyle Bulgaristana 
hicret eden bir Bulgarın ağzından 
şunları yazmaktadır: 

"Türk\;rede yabancı itçilerin 
vaziyetini antatmak istiyenler biz
zat gidip bunları görmelidirler. 
Bunlardan parası olanlar vatanla-

rına dönmütler, olmıyanlar isef 
görülmemi! ref aletlere düımütler
dir. 

Türkiyede açlığa maruz kalmıt 
binlerce Bulvar ailesi vardır. Bun
lardan birçoiu hudut harici edil
mek, yahut hapishaneye düterek 
açlıktan ölmekten kurtulmak için 
hırsız!ık yapmaktadırlar.,, 

Bu gif>i menfi propagandalar
dan istifade eden birçok Bulgar 
çeteleri yenit'en Türk köylerine 
satatmağa batlamıtlardır. 

Acaba birkaç beyinsiz Bulga
rm sebebiye~ verdiği bu gibi çir
kin hidiaelerin önü ne zaman a· 
hnacak? 

Bütün buniar, ırkdatlarrmıza 

kuzu maıallartdır. dakl Glrltlller 
çıkarılıyor 

Hani, kurt, kuzuyu yemek için, 
"suyumu bulandırıyorsun?,, de-
miş. "Aman nasıl olur? Siz, be
nim üst tarafımdan içiyorsunuz!,, 

"Şimdi bulandırmadınsa bile, ge
çen sene bulandırmıttın !,, "Efen
dim, ben bu sene doğdum!,, "Öy· 
leyse baban bulandırmıttı... Seni 

Atina, 3 - Orduda ve memur
lar ara11nda yapılan son tasfiyeler 
Girit adasmda memnuniyetsizlik-

le kartılanmıttır. Orduda bulu
nan Giritli 6 miralayla 10 kayma· 
kamın hepsi, 32 binbqıdan 30 u, 
46 jandarma binbatıamdan 32 si, 
148 jandarma Y,iizbqısmdan 140 i 

yiyeceğim ... ,, ve 5 yüzbatı vekili çıkanlmıtlar-
Fakat, pe:ynir ditli kurt! Sen, dır. • 

topraklarındaki Türkleri yiyemi- Girit ıaylavları bu zabitlerin 
yeceksin ... Kuzu teklinde görülen sicillerinin yeniden tetkikini isti
o tekmesi pek yumupk huylu Tür- yeceklerdir. 

:~: .. ~en.ini aenin diııenn kes- Yunan kraliçesi 
Japonların Çin üzerinde durum

ları, Çinin eski payıtahtı olan Pekin 
üzerinde nüfuzlarını hakim kıldıktan 
sonra, bir kat daha ehemmiyet kes· 
betti. Japonlar yavaş yaı,aş bütün 
Çine hakim olacaklar ı•e Asyadaki 
Avrupa nüfuzunu ortadan kaldıra

caklardır. 

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

K o e asından ayrılmak ızmırde ı Sur dışındaki soy-
Masonıar aley- •• •• d 

T<·ms "tarihte geni bir dedr 
hine hücum gunculuk yuzun en 

açılıyor!,, diye telr'iş göstermekte haA.
lıdır. Japonların cidden harika adde
dilecek bu gidişini ise biz Türklerin 
büyük bir zevk ve takdirle seyretmek
te olduğunıuz11 ıöylemeğe hacet yok
tur. 

HABER - Bizim bu işi zevkle ı·c 
takdirle seyretmediğimizi ilcive etme
yi lüzumlu görüyoruz. 

KURU 14sım Us bugünkü baş 
yazısında genel nufus yazışından 
bahsetmektedir. Demektedir ki: 

Yakında genel nufus yazışı yapıla
cak bu, Türkiyenin nuf us bakımından 
genel durumunu göstereceği gibi 
memleketimizin yer yer nufus artım 
ve eksilimlnl de gösterecek. Bazı ,elı
rimizin nufus kaybetmesi yanında 

bazılarının da arttığını göreceğiz. 
Nüfus eksilmelerinin önüne ~çmek 
için bugünkü nüfuaları ile dünkü nü
fus yekiınlarını ölçmek ve ona göre 
tedbirler almak gerekeeektir. Yazışın 
doğru olmaıı için lıer yurddaşın da 
elden gelen her türlü yardımdan ge
ri durmaması fazımdır. 

lzmirde çıkan Kültür mecmua -
sında doktor Necati Kip mason • 
1uk aleyhinde tiddetli bir yazı 
yazmıttır. Yazının bir parçasında 
diyor ki: 

"Masonluk gizli bir dindir. Giz
li olması için hiç bir sebeb olmadı· 
ğı halde gizli olması merakı ve 

tecessüsü, dolayısiyle rağbeti çek· 

mittir. itte itin tehlikeli nokta • 
larından biri de budur. 

Masonluğun ikinci kötü tarafı 
mason olanlarla olmayanlar, ya· 

ni "kardetlerle,, "hariciler,, ara • 
sında bir yabancılık, bir diğerlik 

telakkisi vücude getirmesi ve ce -
miyet vahdetini bozmasıdır. 

Cemiyet içinde kendisine ve 
genit cemiyet güvenine inanmı • 
yanlar dar bir hotıimhk içinde 

--o- "biribirlerini korumak,, vaziye • 
Sumer Nurullah tinden çok memnun kalmıılar ve 
Ankara, 3 - Buraada kamgam masonluğa bunun için bailanmıf· 

ve sun'i ipek fabrikalarınm kuru- 1 d ar ır.,, 

lacağı yerlerde tetkikatta bulunan Bu yazı lzmir masonları ara • 
Nurullah Sumer bugün Ankaraya 11nda ıiddetli bir asabiyet ve he • 
geldi. Nurullah bu cumartesi la. yecan uyandınnıt.tır. 
tanbula, oradan da Ekonomi Ba. ----__,....----=-=:--:~---
kaniyle birlikte Rusyaya gidecek- Sabık ahlar birbirini 
tir. Sumer Bankın beş senelik vurdu 
program mucibince kuracağı sun'i 
ipek kamgarn fabrikalarının lesi- Galatada oturan sabıkalı Avni, 
sah ihale ediJdi. sabıkalılardan Salimin esrar sat • 

r.mr.:::=:::::::::::::::::r:::::::::::::::::aw nı 

Sürpriz 1 
lnanılmıyacak şey! fakat hakikat! 

Rugtln'2en itibaren 

AH~,r~•yi~:.n:~.~. 1 
nefis bir <"!ondurma takdim n 

Veni program 

2 bOyllk fllm birden 

NAMUS LEKESi 
Tal•la!ı Baakbead tarafından 

Ü 
:: 
1 

i 

tığını zabıtaya ihbaretmittir.Salim 

buna çok kızmıt, dün gece Avni • 
nin yolunu beklemit, an11zın üze
rine atılarak sustalı çakısını Avni· 
nin arkasına bir kaç defa sapla -
mıttır. 

Avni kanlar içinde yere yuvar. 
lanınca Salim kaçmı,trr. Yaralı 
Beyoğlu hastahanesine kaldırıl • 
mıt, Salim bir saat sonra saklan -
dığı yerde yakalanmıttır. Avninin 
yaraları ağırdır. 

--0-

VekAlet emrine 
alınmış 

Ankara, 3 (Telefonla) - Mar-
DENIZ AL Ti ARKADAŞLARI din vilayet 11hhat ve içtimai mu-

an Gabin . M::tdeleine Rena:Jld avenet müdürü doktor Halil veki· 
Jet emrine alrnmııtır. 

::::::::::::ııı::ıı::u::ı:::m ·~ 

iki kişi tevkif edildi 
Erenköyünde oturan Ali iimin-r 

de bir komisyoncunun sur dıtında 
otomobil içinde boğazı aıkılarak 
150 lirasının alındığını yazmıttık. 
Jandarma tarafından yapılan tah· 
kikat bitmi•. euçlulal'dan Remzi i
le Ömer yakalanarak dün adliye
ye verilmi,lerdir. 

iki suçlu Sultanahmet sulh i
kinci ceza hakyerinde sorguya çe
kilmiılerdir. Remzi fÖyle demit· 
tir: 

- Ben ve yanımda bulunan ar
kadatrm o gece çok sarhottuk. O
tomobilci ile Ali arasındaki kav
gayı görünce onlara, karakola git
melerini ıüyl~dik, biz de Edime
kapı dıtında bulunduğumuz için 
otomobile bindik. Ben çamur
luğun yanında oturuyordum. 

Hakveren (hakim) ıöyle sor-
muıtur: 

- Sarhoı olduğunuz halde o
tomobilin çamurluğu yanında na
sıl oturdunuz? 

- Kendimi icİare edebiliyor -
dum. 

- Bindiğiniz otomobilde bağ -
rı9ma varmıt ve sizi bekçi durdur
rnuı? 

- Yals11dır. Biz bekçiyi s&rUn-

ce durduk. Bekçi ile konuıarak 
karakola gittik. Karakolda to • 
f ör le Ali u'yvttu. Biz de sonra 
Topçularda otomobilden indik. 
Ben Bay Aliye ne vurdum, ne de 
kulağını sağır ettim. 

Belediye polisliğinden ayrılmıı 
olan Ömer de tunları söylemittir: 

- Benim soygundan haberim 
yok. Çarıamba günü aktamı Rem-
zi ile evde içtik. Sonra Beyoğlu
na çıktık. Yanımızda izzet adlı 
birisi daha vardı. Üçümüz Be
yoğlundan otomobile binerek [. 
dirnekapı dııına gezmeye gittik. 

Hakvererı sorgulardan sonra 
her iki su~lu hakkında tevkif ka
rarı vermiıtiı. 

Sebzelerin pahalı 
olmasının sebeblerl: 

Halde kah başına 5 kuruş alınıyor 

Mahsul bu yll fenadır 
Kerestecilerde halin yeni açıl - larının diğer senelere nisbeten da

masiyle sebze ve meyva fiyatları ha yükıek olma11nın sebepuerini a 
artmağa batlamııtır. raıtırmak ve hil hakkında yazılan 

Hal idareıi, halin içitleı i ve teyleri ıoruıturmak üzere hal di • 
hamallıklar !;in içeriye giren her rektörüne müracaat eden bir ya • 
kap batına bet kurut · almağa zıcımıza, hal hakkında gazeteler
bqlamıthr. Tabiidir ki bu para, de çıkan yazılara fena halde sinir· 
perakendecilerin cebinden çıkı· lenen direktör bu huıusta bir tey 
yor ve bu suretle halka yükletil • söylemek istememi,tir. 

mittir. Kabzımalların söylediklerine 
Bundan bq.ka hil direktörlüğü göre bu sene sebze ve meyva fi -

verdiii bir kararla, halde bazı yatlarının artmasına sebeb hava • 
kimselerin it görmeıini menet· ların kurak gitmesi yüzünden ha • 
mittir. Bu da bilin talimatname· riçten gelen malların az ve bozuk 
sinden alınan salahiyet üzerine olmaaıdır. lzmirde ve Adanada bu 
yapıldığı anlatılmıttır. sene sbezc, geçen seneye göre yüz-

Bu sene sebze ve meyva fiyat· de elli nisbetindedir. 

için dava açtı 
Bükreı, 3 - Eski Yunan Kra· 

liçeai Elizabetin kocası Kral Jorj. 
dan ayrılmak maksadiyle açbğı 
davaya cumarteai aünü batlana, 
caktır. 

Elizabet Romanya Kralı Ka~ 
lün kızkat:"detidir. Ve daha timdi
den Romanya tabiiyetine avdet 
etmiıtir. 

Bu auretle Yunaalataada kral. 
hfrn geri dönmesi münasebetiyle 
kralla, kraliçenin barıtacakları ri
vayeti de suya diifmüt oluyor. 

o 

ismet • •• •• 
ınonu 

Mar.dU., 3 - BaJl>akan lsm .. 
lnönü bugün MaMrdine gelmit· 

k!•ılJ'T&I 
Parmakları keslldl 

Cibalide odun deposunda Er· 
zincanb Hüseyin oğlu Hasan sol 
elinin dört pannaiını testereye 
kaptırmıt, parmakları kopmuttur. 
Dolandırıcılık 

Araçlı Osman oilu Emin Rıza
pata yokuıundan geçerken Roza 
isminde bir kadın 6 liralık bir mu· 
tambayı kendisine 13 liraya yut
turmuttur. Şikayet üzerine Roza 
yakalanmıttır. 
Sandal devrildi 

Kaaımpapda Gedikli küçük 
zabit mekteb1 üçüncü sınıf tal~be-

sinden Mehmet Ali ile arkadatı 
Burhan dün saat 16 da Kalamıı 
iskelesinden kiraladıkları, yelken
li bir aandal ile F enerbahçe ön
lerinde gezerken sandal devrilmit 

ikisi de denize düıınütlerdir. Ora
dan geçen bir motör ikisini de kur· 
tarmıthr. 

Bıçaklı adamlar 
Eyüpte f .si im bey mahallesinde 

oturan tütün aınelesinden Hasan
da bir sustalı, Ahmette bir kama 
çıkmıttır. 

AyaOı kırıldı 
Şoför Osmanın idaresindeki 21 

numaralı Edirne otobüsü ile bir 
yaralı getiri?mittir. Bu yaralınin 
adı Haşimdir. Tekirdaiında Bur· 
ca çiftliiinde çalıtırken iskeleden 
dütmüı, saj ayalı kırılmııtır. 
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Almanya .Lehistsnla başlı 
başına bir şark andlaşması 

iki Japon 
Gemisi çarpıştı 

5 

150 insan öldü 

Y a P a C a k m ı Ş Londra, 3 - Tokyo'dan bildirildiğine göre, Tenzamanı adında
ki Japon vapı.ru, diğer bir Japon vapuruyla çarpışarak batmış, 150 

ı b k Al b f de Le yolcu ve tayfa kaybolmu§tur. 
~1~3-L~irlan D~~lui ra~~lıdrr. B~Am~ ~a~ ~n ~n~ru~ uıe~ · ----------------------------

bakanı M B k b bah Berline larının Vartcvaya yaptıgı goretın hıstanla ayrıca bır Şark mısakı ya· v • • d '1J 

i elmit V • • te dU S~II itleri ha. bir cevabıdır demelerine rağmen pacağını yaiarak, bu siyasada mu. ezuv yanar a gı 
e ıı ayon a ff k . . B k'' h A 

kanile hariciye ve Lehistan sefa· bunun bazı ıiyasal görütmeler i- v~ a olmnk ıçın ec . ın fa sı 
reti erkanı tarafından kartı lanmış çinde yap1ld: ğını büyük mareıalin nufuzunu kullanarak kabıne ar~a- f 88}1• yete ge Ptl• 
tır. M. Bek öğleden sonra Alman siyasasında yürüneceğini yazmak- datlarını kandırma;a çalııacagı- ~ 
Dııitleri Baaknı Von Neurath ile tadırlar. nı haber vernıektedır. 
Hitleri ziyaret etnıiıtir. Bekin şerefine ltalyanlar ne dl~or 

Gazeteler M. Beck hakkın- Berlin, ~ (Telsizle) - Leh·i·s· ~om~, 4 (Telsizle),.- L~~ııt~n 
da hararetli yazılar yazmakta ve tan Dı,i,lerı Bakanı M. ~eck dun Dııışlerı Bakanı Beck ın. goretın
Alma.n. Leh anlatmasında göster- gece Cümhur Başkanı Hıtler ta- den bahseden Popolo Dıtalya ~a: 
diği gayretten bahsetmektedir. Bu rafından ikinci defa olarak kabul zetesi, Almanyanm herkesle ıkı 
ziya.ret esnasmda İngiliz - Fransız edilmiştir. Bu münasebetle Hit. taraflı an!aımalar yapmakta ~ldu. 
protokolundaki maddelerle Avru- lerin muhafız alayı tarafından Le- ğunu yazarak, ltalyan~n B~rlınde 
pa meseleai ve doğu anlatması ko· histan dıtbakanına askeri hürmet- olup bitenlen büyük hır dıkkatle 
nu§ulacağı söylenmektedir. Al · ler yapılmıştır. takip etmek mecburiyetinde bu · 
nıanlar Almanyanın doğu anlaş· Konu§malardan ıonra Cümhur lunduğunu yazmaktadır. 
nıas1nı 

1

tetkik<: amade olduklarını Baıkanı Hitler Lehistan dı'}bakanı alm~nl-:ır _denizaltı 
söylemektedirler. ile Madam Beck §erefine bir ziya- gemııerını kaldırmı-

Paris, 3 - M. Beck.'in Berlin f~t vermi~tir. Bu ziyafete tanın. Ya hazırmu; 
seyahatinden bahseden gazeteler, mış ~ahsiyetler ile büyük Alınan Londra, 4 (Telsizle) - Dün 
hunun iki tarflı anlatma usulünün arti,tleri davet edilmittir. avam kamarasında bir söylev ve • 
bir devamı olduğunu lngiltere ile Lehistan la Süel ren bahriye bakanı Londrada ya· 
anlqan Hitlerin timdi de Lehis- anlaşması pılan deniz konu,maları esnasında 
tanla ~oğnıdan doğruya a?lat· Pariı, 4 (Telsizle) - Fransız Almanların denizaltı gemilerini 
ınak istediğini yazıyor. Echodı Pa- erki.nıharbiyeainin organı olan büsbütün kaldırmaya hazır olduk· 
riı gazetesi Fransanm bu seyahat "Eko dö Pari,, gazetesi Lehistan larını bildirdiklerini söylemi,, bu 
münasebetile müte!akkız olma- Dıtbakanı Beck'in Berlin ziyare. mesele hakkında Londra ile Berlin 
aını anlatarak, Lehııtan · Alman tinden bahsederek. lngilter ile yal. , arasında ayrıca konuşmalar ya • 
ittifakının bir hakikat olduğunu, nız başına bir deniz anlaşması ya- pılmakta olduğunu bildirmiştir. 
buna rağmen Lehistanın dıf siya. ---------------------------
ıası için l<abine azaları arasında Diğer devletleri işin içine sokmadan 

---~~~~~-~--... ~----------... --nasıl bir deniz andlaşması yaptılarsa 
. -derin ihtilaflar olduğunu yazarak 

Lebistanda en nihayet aklıselimin 
galebe çalacağını ümit ederiz, de
mektedir. 

var,ova, 3 - Lehistan ga••· Almanya ile /ngi/lere 
teleri M. Beck'in göreli (aeyal\a- b l b l b lı 

-==ti) ==nJe==he==ycc==an v==eri==ci u===nsu===rlar==a- aş l aş arına ir ava 
Çok kurnazca 
yapı an bir 

· kaça çılıll 
Her yerde olduğu gibi Alman

yada da sermaye ve paranın dı§a· 
rıya çıkarılması yasaktır. Frank 
Şmit adlı çok kurnaz bir Alman, 
paruım bu yasağa kartı bile Al
manyadan Fransaay taıımanın yo

lunu bulmu§tur. 
Şınit Berlinde bir notere gide

rek kH"mızı balmumu ile mühürlü 
bir zarf vermİ§ ve: 

- işte benim vasiyetnamem. 
Bunu emin bir yere koyunuz de
miıtir. Noter de bu zarfı her tür
lü '°Y&'Unculuğa kar§I güvençli 
(enıııiyetli) ve 18ğlam bir kasaya 

koyın.U§tur. 
Parise giden Şımit, günün bi

rinde Alman elciliğine başvura
rak elçilik katibine <Ieıniıtir ki: 

- Kamn heni aldatıyor!. Ben 
ise onun lehine bir vasiyetname 
Yaparak noter Mösyö (x .... ) eline 
vernıiştim. Vasiyetnamemi bana 
getirtmek için lutefen §U makbu· 
zu alır mısınız? 

Sekiz gün sonra mühürlü zarf 
sahibine teslim olunmuıtur. Kinı· 
ıe tarafından açılmamıı olan bu 
zarfta 1,000 marklık banknotlar 
halinde 100,000 mark vardı. 

Alman elçiliği neden sonra bu 
kurna.zlığm farkına varmıt oldu· 
iundan §imdi bütün zarflar, hat· 
ti noter ınühürü ile mühürlü olan
lar da rontken ıpğıyle muayene 
edildikten ıonra aahiplerine ve
rilınektedir. 

Artık kaça1r:çı Almanların bat· 
ka kurnazlık bulmaları lizonge
liyor ! 

andlaşması qapacakmış 
Eransa ile lngilterenin vaziyeti 

ne olacak? 
Londra, 4 (Telsizle) - "Dey

li Telgraf,, gazetesinin Berlin mu-

habirine gore, bir hava miıakı yap 
mak üzere İngiltere ile Almanya 

arasında yapılan konuşmaların 
çok ilerlediği ve paktın pek yakın-
da imzalanması muhtemel olduğu 
salahiyettar Alman mahafilinde 
söylenmektedir. 

Bu ha bere göre, İngiltere, de
niz anlaşmasını başlı batına yap. 
tığı gibi, hava anla§maıını da 0 

şekilde yapacaktır. 

Klarkla Fransız dıt bakanlığı ara· 
sında temaslara başlandığını ha
ber vermektedir. 

Eden rumba 
oynamış 

Evening News gazetesi "Mister 

Eden Rumba oynuyor,, başlığı al
tında ,unları yazıyor: 

"Dün bütün gün Pariste ve Ro~ 

mada yaptığ~ temaslar hakkında 

kabine arkaca§larına izahat ve-

ren Mister Ed~nt yorgunluklarım 
unutmak için ~ece yarısına doğru 

Savoy oteline giderek dansetmiş 
ve büyük bir heyecanla Rumba 

Londra, 4 (Telsizle) - Kabi
nenin dünkü toplantısı çok mühim 
olmuştur. Padste ve Romada yap. 
tığı temasları anlatan Edeni din- oynamııtır.,. 
!edikten sonra, kabine, Avnıpanın ----·----------

genel durumunu (umumi vaziyeti- SorulJoru 
ni) tetkik etmit, barışı teınin için Z •• 
lazım gelen tedbirleri alacak olan (Baştarafı ı incide) 
dış siyasasmı kararlaştırmıştır. 

"Deyli Eksçenç,, gazeteıine 
göre, İngiltere ile F ransanm gele. 

cekte ne suretle tetriki mesai ede. 

bileceklerini kararlattırmak üzere 
yakında Par1A ile Londra hüku
metleri arasında doğrudan doğru. 
ya konuşına1ara başlanacaktır. 

Ayni gazete lngilterenin dave. 

larına göre, ekınek narhı ynpma
ğa maddi imkan yoktur.,, 

Tekrar tasrih edelim ki, bu söz
leri söyliyen; §ehirde satılan ucuz 
ekmeklerin hileli olmaıı ihtimalin-

den bahse-len zat belediyeden, ya
ni, ekmek gibi halkın en mühim 

gıdasını te!kil eden bir maddede 
olsun hakkile kontrol yapmak va· 

zifeıiyle mükellef olmak lazımge
len daireni erkanından bir zat. 

ti üzerine, bu meıele hakkında gö
rüımek üzere bazı Fransız devlet 

adamlarınm yakında Londraya ge- tır. 
leceklerini, hatta bu hususta in- Buna, bir §ey ilave etmek iıte· 
gilterenin Pariı elçisi Sir Corç miyoruz •.• 

Napoli, 4 - Vezüv yanardağı 
ıon günlerde faaliyetini arttırmış • 
tır. Bu yıl içinde dünyanrıi muh -
telif yerlerinde bir çok zelzeleler 
olması ile alakalı görülen bu ha • 
dise halk arasında büyük bir he • 
yecan uyandırmış, Napoli şehri • 
nin tehlikede olduğu rivayetleri 
dolaşmağa batlamıttır. 

Romalılar devrinde gene ayni 
yanardağın patlayrak Pompei şeh· 
rini kızgın lavlar altında bırakmıt 
olması tehlike ihtimallerinin akla 
gelmesine sebeb olmaktadır. Ço • 
luk çocuğunu toplayıp şehirden 
kaçan ailelere bile tesadüf edil • 
mittir. 

Bu vaziyet üzerine Napoli rasat 
merkezi bir tebliğ neşrederek teh· 
like olmadığını bildirmiştir. 

amerikada yer 
sarsıntısı 

Lapoma, 4 (Buenoı Ayres) -
Şiddetli bir yer sarsıntısı olmuf, 
halk araıında büyük bir panik u • 
yandırmıştır. Halk kırlara kaç -
mııtır. 

Kıyamet yakın mı?! 
Dünyanın zelzelelerle sarsıldığı 

§U aıradat bir alim de büsbütün yÜ• 

rekleri oynatıyor: 
Arzın bir kaç bin sene sonra, 

sona ereceğini hesab eden Ameri -

Pola Negrinin 
4 üncü kocası 
Bir Ioglllz soylavı 

olacakmış 

Şimdiye kadar üç koca de. 
ğiştiren tanınmış Lehli sinema yıl. 

kalı bilgiç M. Villis §İmdiye kadar 
dünya hakkında ileri sürülen na. • 
zariyelerin hiç birini kabul etme • 
mekte ve tamamiyle onların aksini 
iddia etmektedir. 

Amerikalı bilgiç Amerika fen a· 
kademisinin büyük Okyanos şube· 
sinin yıllık toplantısında verdiği 
bir aöylevde: 

"Dünyanın merkezindeki eriyi • 
ci maddelerin bu seyyarenin vak • 
tiyle bir ateş halinde olmasından 
yadigar kaldığını ~e bir gün bun • 
ların soğumasından bahseden na • 
!i.ariye doğru değildir. Eğer böyle 
olsaydı çoktan kabuk içine çök 
müş ve dahilindeki kıymetli ma • 
denler dıtarıya çılcmıt olurdu. 
Bilakis dünyanın eski hali soğuk 
olup her tarafı düzdü .• 

Dünya soğumıyor, bilakis git • 
tikçe Bitaklaşıyor. Bu gidişle bir 
gün dünya bir kazana dönecek \'e 
binlerce senelerdenberi vücude ı 

getirilen eserler sıcaklık içinde ya
nıp kül olacak .. 

Otomatik enerji dünyanın mer
kez özünü teşkil eden demir, ni -
kel, altın, gümüt ve radyom gibi 
madenlerin hararetini arttırıyor • 
Bir gün bu sıcaklık dünyanın ka· 

' ,. \ u l 

buğunu eritmesinden k01"kulabi • 
lir.,, 

Demiştir. Alimin bu iddiasını 
bir çok bilgiçler kabul etmemek • 
tedirler. 

Alman filosu 
muzika peşinde 

Almanyada savaş filosu kadro
sunun artt.ırılmıt olması ortaya hiç 
umulmad1k bir mesele çıkarmıtıır. 
Bütün donanmada timdi bando
!arda çalışacak adam kıtlığı his
sedilmeğe ba~lanmı!trr. 

Muzikasız kalan donanmanın 
bu eksikliğini çabuk gidermek ol
dukça güç bir iştir. Gazetelere ve
rilen ilanlarla müzikacı aranmak
tadır. 
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Kadıköyün 
Gizli yer altı yollarında ... 

bir tUrlil dolduruJamıyan kuyu 

Toprak içindeki saray 
Kadıköyü Fransız mektebine j çok §eyler biliyoruz gibi haıları -

vardık. Y eıile boyanmıı küçük mızı salladık.. · 
bahçe kapısını itince içeriye gir - Metzeler muzip bir adam.. Bize 
dik. Artık sokaklarda görünmi - hayretle bakan bay papaaa: 
yen papaı kıyafetli, hafif fırça sa- - Peut - etre un Miracle! .. 
kallr, ıiyah haıır ıapkalı bir pa • "Belki bir mucize!,, sözlerini 
pas muallim elinde bir kitap ol • söyledi .. Ve hala §aıkmlığı gitmi-

duğu halde demir bir iskemlede 

oturuyor ve bahçede oyun oyna -
yan iki oçcuğa nezaret ediyordu. 

Yanına yaklatarak mütemadi -
yen doldurulduğu halde mütema • 
diyen boıalan esrarengiz kuyuyu 
&'Örmek istediğimizi söyledik. Ga-

zetelerde çıkan tünel yazılarını o • 
kuduiu için o da bu itle alakadar 

ıörünüyordu. Bizi bahçenin niha
yetine götürdü. Yerde üstü kırma 
tqle.rla doldunılmuı genit bir ku
yu afzı görünüyodu. 

Boşalan kuyunun 
hikAyesi 

Be.y papas, sakalını ka§ıyarak 

kuyu hakkında fu izahatı verdi: 
- Biz burasını mektep yap · 

maJc için 1918 senesinde satın al • 
drk .. O zaman burası gayet derin 

bir kuyu idi. Ve dibinde 7 • 8 ku
laç da ıu vardı. Bahçe dahilin • 
de daha iki kuyu olduğundan bu -
nu lüzumsuz bulduk ve kapatma -
ğa }!arar verdik .. ln1aattan kalan 

molozlarla taı, toprak ne varsa 
içine yığdık .. Kuyu doldu .. Ağzını 
da iyice tazyik ettik, böylece ku

a m dı ... 

Bu şekilde aradan bir sene mi, 
iki sene mi ne getçi .. Şiddetli bir 
yağmur yağmıştı .. Bir sabah vakti 
çocuklar koşarak odaya geldiler . 

Ve bahçede derin bir kuyu çıktı -
iını söylediler. 

Eteklerimizi toplayarak koıtuk .. 
Bir de ne görelim? Bifım bin bir 
itina ile kapattığımız kuyu mü -
kemmel surette açıldığı gibi İçeri
tfe tiril şirl ıu dolmuf .. Bunun üze
rine kuyuyu yeni ba§tan tıka basa 
C:loldurduk. 

yen papası yalnızca bırakarak 

mektepten çıktık .. 

Ver altında bir 
saray 

On, on beı dakika sonra Altı · 
yol ağzında Daniıin 4 numaralı 
küçük kızı lrf an bizi pencereden 
görmüş ve kapıyı açmııtı. 

Doğruca bahçeye çıktık .. Ceket
lerimizi çıkardığımız gibi, o önde, 
ben arkada kuyu ağzı gibi açık 

duran menfezden kenarları tutu -
na tutuna içeriye atladık. 

Burası toprakla dolmuf iki ta • 
rafa doğru uzayıp giden büyük 
bir dehlizdi.. Tavan ve duvarlar 
horosandandı .. Elindeki ışığı iki 
tarafa doğru uzattı .. Yollardan bi
ri evin altına doğru, öbürü de aksi 
istikamette uzayıp gidiyordu . 
Tünel mütehaaa111 Metzeler anla· 

tıyor, ve ben dinliyorum: . 
- Burası Kadıköyünün l.!n yük • 

sek yeridir. Her halde bu gördüğü
nüz altı metre irtifaında, sekiz on 
metre ıeni§liğinde ve her iki tara
fa doğru alabildiğine giden yolun 
bir ıu yolu olduğu ıaçma iddiasını 
kabul edecek değilıiniz .. Eğer öy • 
le bir yer olsaydı bu derece muaz
zam olarak yapılmaıına biç de lü
zum olmazdı .. Esasen kemerlerden 
ve yapılı§ından burasının büyük 
bir saray dehlizi olduğunu bu işten 
anlayanlar: derhal görürler • 

J ül V ern'in yer altında ıeyahat 

kitabını hatırl&tan bu yerde Metze 
ler bir cigara yaktı.. Ve sözlerine 
şu ıekilde devam etti: 

- Bir rivayete göre bulunduğu • 
muz yerde birinci Kostantinin oğ . 
lu Mihailiçin bir rivayete göre de 
üçüncü Kostantinin 660 senesinde 
yaptırdığı bir saray vardı. 

Ger.e aradan bir zaman geçti.. Sonraları mahvolan bu sarayın 
Zannedersem bir kıttan aonra mek üstünden batka bir de timdi bulun 
tebe geldiğim zaman kuyunun ye - dujumuz alt kısmı vardı. Evin alt 
Diden çöktüğünü görmeyelim mi? tarafına doğru olan yolu takib et . 
:Yeniden kocaman kocaman taı • tiiimiz takdirde 12 heykelin bulun 
larJa doldurduk.. duğu geniş bir ıalona varıldı. 

Bunun neticeıinde kuyu uzun za Müteharrik olan bu on iki hey · 
man tıkalı kaldı .. Fakat bundan kelin altından on iki yol çıkar, ve 
bir müddet evvel üçüncü defa o- her biri bir istikamete doğru gi -
)arak kuyuyu bombo§ ve su ile do- derdi. Bunlardan en mühimmi ev • 
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Harp malt\IJerlnlo 
ikramiyeleri 

Eminönü askerlik şubesi reis -
liğinden: 

1 - Şubemizde yer almıt olan 
harp malüllerile ıehit yetimlerinin 
935 yılı ikramiye havalesi Sü Ba • 
kanlığı yüce katından gelen buy
rukla gönderilmit olduğundan ik
ramiye dağıtılmasına S - 7 - 935 
cuma gününden itibaren batlana -
caktır. 

2 - ikramiye hakkı olanlar heı 
gün sabahları ıaat 12 ye kadar 
yanlarındaki reımi senet, maaf 
cüzdanı ve nüfus cüzdanlariyle 
birlikte şubemiz hesap memurlu -
ğuna müracaat ederek alacakları 
sıra numaralariyle ikramiye dağı
tılması günü olan haftanın cuma 
ve çarfamba günlerinde Eminönü 
mal müdürlüğünde toplanacak o -
lan ikramiye dağıtma komisyonu -
na müracaat edeceklerdir. 

3 - Tevziat uzu 4 ay sürece -
ğinden namına ikramiyesi gelmit 
olup bu uz içinde kendileri dıtarı 
memleketlerde olmaları hasebiyle 
dağıtılmaya ulatamayanlar kanu
ni vekilleriyle ikramiyelerini ala -
bileceklerinden müracaat ebne -
yenlerin ikramiyeleri ancak 936 yı 
lına kalacağı bildirilir. 
4- 10 Senelik maa§larını ala· 

rak hükfunetle ali.ka11 kesilen te· 
hit yetimlerine de ikramiyeleri 
bu yıldan itibaren verileceği ilan 
olunur. 

Eyüp mlh icra memurluğun

dan: 
Alacaklı Hakkı tarafından 

borçlu Necati aleyhine icraen bir 
kıta ıenet mucibince 20 liranın 
tahıili için mumaileyh Necati hak
kında icraen vaki takibat üzerine 
borçlu Necatinin ikametgahı meç
hul bulundujundan ödeme emri 
zahrındaki metruhattan anlatıldı
ğından hukuk usulü muhakemele
ri kanununun 141 ve 144 üncü 
maddeleri mucibince ilanen tebli
ğat icrasına karar verilmit oldu
ğundan iıbu tarihi ilandan itiba
ren bir ay zarfında icraya bizzat 
veya bir vekil göndermesi aksi 
takdirde gıyabında icranın devam 
edeceği tebligat makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

lıtanbul ikinci ticaret malıke-
me.inden: 

İstanbul Çiçek pazarında Fın
dıklıyan hanı altında 54 No. da 
fanila ve çorap ticaretiyle müıte
ğil Hüseyin F ehminin ashabı mat· 
luhıyıla akt eylemiş olduğu kon
kordatonun tasdikine 21 - 6 -
935 tarihindf' karar verilmit oldu
ğu ilin olunur. (1834) 

lu bulduk.. veli Çamlıca ya, oradan kıvrılarak ğundan d..ıha fazla ilerlemenin İm· 
Nihayet bu kuyu ile b&§ edemi • Aydoz dağına, oradan da Pendiğe kanı yoktu. 

yeceiimizi anladık .. Bu sefer içe- vardığı iddia edilen yoldur. Yerde ağzına tel geçirilmiı bir 
rinne demir potreller koydurduk. Bu yolun Pendikle Büyükada a - boı teneke duruyordu. içerideki 
Ve üst tarafını ta9, toprakla dol • raaında bulunduğu, ve Abdülha • bir kısım toprakların bununla 
Clurduk .. Bu suretle bu çöküntüle· mid zamanında açılmağa teteb • botaltıldığı anla91hyordu. 
rin kat'i ıurette önünü aldığımızı büı edildiğini söylediğim yolla da Evden çıktıktan sonra Metze • 
umuyorum.. ali.kası olması çok muhtemeldi. ler bana evin önündeki sokağı 

Fakat beni asıl hayrete dü9iiren Bu suretle Kadıköyü ile Büyüka • göstrdi: 
nokta nedir biliyor musunu?. Ku- da arasında bu şekilde bir muva. - Bu yolun altı da tamamen 
yunun içindeki tatlarla toprakla • sala olması, ve Kadıköyünden ha- boştur .. Bütün emelim ve gayem 
nn eararengiz bir yere gittikleri reket eden bir adamın bu yolu ta- bu yolun ve evin altını dolaşmak 
halde suların gitmemeıidir. lıte kib etmesi şartiyle Büyükadaya ve 12 müteharrik heykelli odayı 
bunu bir tülü izah edenıiyoum .. varabilmesi imkan dahilindeydi .. bulmaktır. Şimdilik param yok .. 
Eğer kuyunun dibinde bir delik Yalnız Modadan itibaren deniz Fakat bir yerde bulur bulmaz der
var, taşlar topraklar bu delikten altından Büyükadaya kadar yol hal bahçeden itibaren ha§ladığım 
gidiyorsa su neden ayni delikten olduğu iddiası tamamiyle saçma· çalıımalara devam edeceğim .. Ve 
gitmiyor?. dır. Yoksa hu şekilde Pendiğe ka- ergeç fU on iki heykelli odayı bul· 

Bay papas kuyunun icinde di • dar karadan, ve oradan Büyüka • mağa muvaffak olacağım .. 
bine varmadan mevcud olan tü • daya deniz altından yol olması Metzeler dalgın dalgın gözle -
nelleri bilmediği için tatlarla top - çok muhtmeldi. rini kaldırımlara dikmişti.. Ken • 
rakların nereye kaybolduklarını Bundan sonra Metzelerle bir - di kendime: Bu: .ıu-..r!.:ı~qj.r :1~te
bittabi hakir olarak kestiremiyor • ı likte büyük dehlizlerin her iki ta- bek olmayı ne kadar ister! diye 
du., Biz bu hakikati bildiğimizden raftan sonuna kadar yürüdük. Fa- dütündüm .. 
biribirimize baktık .. Ve sanki pek kat yollar toprakla tıkalı oldu - l Muracl SERTOGLU 

Trabzon tarafla- Finans bakanlı-
rında kurakhk ğında 

var bir hırsızhk 
Son günlere kadar memleketi • 

mizin bir çok yerlerine feyizli 
yağmurlar yağdığı halde doğu 

kuzey (ıimali tarki) sahillerimize 
bir damlası hile düımemi§tir. O 
havalide kuraklık devam ettiği 

takdirde bütün mahsullerin yana • 
cağı korkusu vardır. Anadolu a • 

jansının bu husustaki telgraf mı 
&§ağıya yazıyoruz: 

Trabzon, 3 (A.A.) - Kuraklık 

bütün şiddetiyle devam etmekte-

dir. llk batı ilcelerinde (kayma -
kamlıklarında) tütün ve fındık 

kuraklıktan zarar görmü,tür. Za · 
rarın artmasından korkulmakta • 
dır. 

lıtanbul yedinci İcra memurlu
ğundan: 

Tamamına yeminli ehlivukuf 
tarafından (6612) lira kıymet tak
dir edilen Kadıköyünde Cafer a

ğa mahallesinde Duvardibi ıoka

ğında eski 12 ve yeni · 51 No. lu 
maa bahçe ve mü9temili.tı bir bap 
kagir hanenin 4 hi11e itibariyle 3 

hissesi açık arttırmaya vazedil
mittir. Arttırma pefindir. Art-

tırmaya i§tirak edecek mütteri
lerin kıymeti muhammenenin % 
7,5 nisbetinde pey akieaİ veya 
milli bir bankanın teminatlı mek

tubunu hamil olmaları icap eder. 

Müterakim vergi, tanzifat ve ten

viriye ve vakıf borçları borçluya 
llittir. 

Arttırma ,artnameai 15 - 7 -
935 tarihine müıadif pazartesi gü
nü daire.le mahalli maha•auna 
talik"'CdileceMir. Birinci artırma .. 
tı 7 - 8 - 935 tarihine müsadif 
çarıamha gi:nü dairemizde ıaat 

14 den 16 va kadar icra edilecek 
birinci arttırmada bedel kıymeti 

muhammenenin % 75 ini buldu

ğu takdird<! üste bırakılır. Ak•i 
takdirde son arttırmanın ftahhü -
dü baki kalmak üzere arttırma on 
bet gün dllht.ı temdit edilerek 22 
-- 8 - 935 tarihine müıadif per
§Cmbe günü saat 14 den 16 yaka
dar dairede yapılacak ikinci art
tırma neticesinde en çok arttıra
nın üıtünde bırakılacaktır. (2004) 
No: lu icra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan hak
ları tapu sicilleriyle sabit olmayan 
ipotekli alacaklılarla diğer alaka
daranın ve .irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususiyle fa· 
iz ve masllrife dair olan iddiaları
m ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrr.kı müshiteleriyle bir
likte dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları ta
pu ıicilleriyle sabit olmayanlar sa
tı9 hedelin1n payla,mumdan ha

riç kalırlar müterakim vergi ve 
tenviriye \'e tanzifiyeden ibaret 

olan belediye rusumu ve vakıf ica
resi bedeli müzayededen tenzil 
olunur. l)aha fazla malumat al
mak istiy~nlerin 934/ 1074 No: lu 

dosyada mevcut evrak ve mahal

len haciz ve takdiri kıymet rapo
runu görüp anlayacakları ilan o
lunur. (12840) 

ZAYi 

Sirkeci gümrüğünden aldığım 

201599 numara ve 3/ 1 935 tarih
li makbuzt.ı kaybettim. Yenisini a
lacağımdan ~skisinin hükmü yok
tur. 

Karaköy Saraççı sokak 5 nu-
mara, İsmail Ömer. (4502) 

Odacı paraları aşırnııt 
Ankara, 3 (Telefon) - Bundan 

bir kaç gün evvel F inanı Bakanı 
Fuad Ağralının masa11 üzerin .. 

de bulunan 1500 lira kaybolmu§ ., 
tur. 

Yapılan tahkikatta hu paranın 
odacı Atir taraf mdan alındığı an
laşılmııtır. 

Atir sıkııtırılınca suçunu itiraf 
etmit ve paraları çıkarıp vermiş • 
tir. ı 

Paris, 3 -Radikal sosyalist 
partisi yürütüm (icra) komitesi 

bu akıam toplanacaktır. Bildiril • 
diğine göre Heriot, partinin sol 

kanadının aldığı siyasal durumu 
protesto etmek üzere parti hat .. 
kanlığından çekilmek niyetinde .. 
dir. 

Heriot bazı radikal liderlerin 
baıka partilrein gösterilerine (nü· 
mayiılerine) karıtmalarını proteı· 
to etmiştir. 

Bu meyanda Daladier sosyaliıt 
lideri Leon Blum, komünist par • 
tisi genel sekreteri Mauriçe Tho .. 
rezle beraber bir mitingte bulun " 

muf, Pierre Gotda, Chamberyde 
fatizıne karşı yapılan ba§ka bir 

gösteriye (nümayiıe) 
tir. 

gitmit .. 

Heriot genel olarak genç radi .. 

kallerin hareketlerini de protesto 
etmektedir. 

-0--

Genel nufus sayımı 
Ankara, 3 (A.A.) - Aldıft" 

nnz bilgeye göre genel nüf gaf" 
mı hazırlrklan ilerlemektedir. 

Hazırlıktan kontrol edilen "i· 
li.yetler yirmiyi hulmuıtur. SayılJ1 

hazırlıklarında hizmetleri görülen 

Kastamonu il bayı Fazıl, Kurıunlu 
kamut••• Fevxi ve Cebııı:e ilçeba 

Osman Nuri, Batvekil ismet lnöniİ 
tarafından birer beğenme bitiği 
(takdirname) ile kayranmı!lardıt· 
(taltif edilmiılerdir.) 

--o-
Orman yangını 
Muğla, 3 (A.A.) - Marmarİ· 

sin Gelibo:u yerinde çıkan yangın 

dün gece söndürülmüttür. Bu
gün Muğlamn Y ılanh ormanların-

da yangın çıkmıt, yangın yerine 
ilbay da gitmiıtir. 

-0-

Gerede'de Atattlrk 
gilnil 

17 Temmuz Geredenin (Ata· 

türk) günüdür. Bu günü kutlula· 

mak üzere Gerede Halkevinin ha
zırladığı büyük programın tatbiki 

için §İmdiden çalıımalara ba§lan· 
mıttır. Ayni gün Gerede gençleri 

spor bayramı olarak kabul edildi
ğinden programa bir de pehlivan 
güreşi konulmuıtur. Geredenin 
methur (Esentepe) sinde KızılaY 
menfaatine yapılacak olan bu mü• 
sahakalar için (Ba! pehlivana) 

(100) , Başaltına (50) , ortay• 
(30) ve ayağa (10) lira mükafat 
da konulmuıtur. 

Yeni "eşrivat 

Siyasal Bilgiler 
(Mülkiye) 

51 inci sayısı değerli yazılarh~ 
çıktı. Bu nüshada da sosyal, sıy•
sal, ekonomik mevzular üzerinde 
ciddi ve değerli yazılar bulun· 
maktadır. 



--==~==~'~TE;;;;.MMUZ;;.;;;_:;=-~1935;;;,==~'==;;--=~==-;;-~-~-~;;--~-====~;;;;;;;;-;;~======R=A=B=E=R==~-~~~=-=şa:~m~P-os~l~am-.;===~==:~~~ 

haftası ~::=··~ V u nan i standa 4"~~·1 Coeuk 
• . . .. .. 

Hediqe kazandan/arın ' _:._~::.1RE ve OT~=~.~~~~t! ~~~dG!~!~.~~j 
· •t · · ~ ruz ısım erını neşre ıyo Aman dikkat et de treni yolundan 

ÇOCUK HEDlYELERl f 1 nci mek 168 Mehmed, 111 - Aksa- , 

KAZANANl.AR ray 1 Sabahattin, 112 - Kız San'at l k k 'kt • • l • ' 
iki lıalta önceki resimli bulmaca- mmeekd. ;;y6lt'ıM·,l u

1
z
4
afferK, 1

1
zl30rtatsm. ~k54. A

87
h
8
- a a oqara necı ırmıye ım e e e 

mızı doğru çözenler arasında kur'a u ,. ' . 

çekilerek: Uaküdarda Doğancılarda Şehriban, 115 _ Kadı k. 53 Müfid, Donatılmış bir gezinti treninin 
Remzt. Uzgün ı nci, Topkapı mektep 116 _ Bogaziçi l40 Elizabet 117 Riya- yamhaşında yol alıyoruz. Burada 
llokak Naciye Ihsan Aktunç 2 nci he· seticümhur K. tsmail, US - 36 ncı bir vakitler Isparta, Telıı ve Ko-
diyemizi ka.zanmışlardır. mek. ""'fehpare Osman, 119 _ Beyoğlu k" y nldar 

BlSKüt KAZANANLAR ı.• rent'den gelen ra ıp una 
Asu··man ~Tedim, 120 - Kumkapı 24 1 l · k 'rı"n· dövüınnü•-3 - Kurtuluş 23 Pantazi, 4 - Tak • ., S yo u e e geçırme ı~ s- s 

B FeI·ı"dun, 121 - Yeni L. 359 ulhi, l d' Ş d b' 1 m'• Yunan· sim 57 Güner, :> - ostancı ilk mek. er ı. im iyse ır eş ls 

139 Emel, 6 - Beyoğlu 41 Seyfettin, 122 - Nişantaş Işık L. 259 Naci, l23- lıların umumi dünya savaşmda 
7 - Be.~ı'ktac:ı 18 Mehmed Orkunt, Samatya M Naciye, 124 - Kızıl T. Am ·· "llü ya 

'.:! ~ K ij erikan ordusuna gonu -8 - lstanbul Erkek L. 510 Fikret, Talip Ziya Baysal, 125 - arag m- b' k 
A zlmıııı. og"uHarı burada ır aç_ı 9 - Fatih 10 Cemal, 10 - Osmanbey rük 24 Sabriye, 126 - Tepebaşr yşe 3." l 

72 Malike, 11 - Yüksekkaldrrım 41 Tarr, 127 - Yeniçarşı 39 Anastasya, hava toplantısı yapmağa ge mıt· 
Semo, 12 - ls. erkek L. S - l Sabri, 128 _ Kız Orta mek. Saniha, 129 - lerdi. Atinalrların güzel vücutlu 
13 - Gelenbevi orta m. 229 F. Tepe- Çenberlitaş 47 Piyer, 130 - Fener 78 kadını burada ne yapmıştı bili· 
köy, 14 - Cümhuriyet orta m. 274 Jı'aik, 131 - Kadı k. 8 Nüveyre, 132 - yoraunuz değil mi? Güzelliğinin 
Liltfi, 15 - Çapa 31 inci m. 292 N~ri Sirkecide Bekir, 133 61 inci mek. 178 me~ur heykeltıraş Paraksi T e· 
Tunca, 16 - Ahmed 31 R~k~e!::: Muzaffer, 13·1 - Yenişehir 4 Şöhret les'in kalemine layık olduğunu 
17 - 4-1. üncü M. 148 Kenan z~, b . 135 - Fatih 1 Mehmed Uhi, 136 - göstermek için Fime adlı dilber, 
Gedikpaşa 9 Antüla, 19 - Bey er eyı Aksara'-· 28 Erol, 137 - Cag-alog-lu .. · 
17 A. Fethi Ünal, 20 - Feriköy 3 ., burada meraklı ve mutecessıs 
N .. ıı.,ı hmudag· a 23 Remzi, 138 - Pangaltı 7 Kasarbil- h l d ı k soyuna· ovber, 21 - Beyoğlu ~· a akın önün e çırçıp a 

k ". d' ">? Çen- yan, 139 - Pertevniyal L. 1 Orhan, ş· d' b yo uşu 14 Ay::el ~ .. e ım. --- - rak denize yürümüştü. un ı u 
berlitaş 13 Atırbay, 23 _Bostancı 130 140 - Üsküdar 50 Emin, 141 - Fın· kryılarda görünüşleri iç sıkan 
Halil, 2 3- Kartal 46 Nesim, 24 - dıklı 10-1 Hikmet, 14-2 - Bakır k. 34 
Kasımpaşa 9 Merkada, 25 - K~~rm- Türkan, 143 - Kasım p. 31 Asiye Me- fabrikalar dizilmiştir. 
paşa G4 Şerefnur izzet, 26 - Sul~:- ral, 144 - 36 ncı m. 308 Beria, 145 - Esrar mabedinin çıplak ve ha
maniye 6 Egülgeç, 27 - Boy~cık~y 27 nci mek. 75 Sabri, 146 - Dokumacı rap duvarlarına çarpan öğle ışığı, 
llr> Blilent Varol, 28 - Karagumruk · b k 

~ 1 20 c· ""I Halit, 147 - 59 uncu mek. Arşaluys, insanın hayalini işletmıyor, sa ı 50 Yılmaz, 29 - Beyog u n ~ n • • ] 

236 Faruk. 30 - Üsküdar 22 ncı M. 148 - Kabataş L. 446 Suat, 149 - Amerikan askerlerine ellerimız e 

372 Vedat. Kartal 17 Neriman, l:iO - 20 nci mek. veda işareti yaparak Megara'ya 
KlTAP KAZANANLAR 320 Saime, 151 - 13 üncü mek. 108 doğru yol aldık. Burada kadınlar 

Hanife, 152 - Kum k. Baha Gen ez be tepe-3ı - Emniyet Müdürlüğü 214 • deve hörküçlerine nzeyen 
153 - Vefa L. 170 Kenan, 154 - Kadı ık ak' f .Aydın, 32 - 15 nci mek. 4 den Mela- lere su taşıyorlar ve aç t ı ı-

t, 'l" c .. mhuri-.·et ta ıı."' H.. · k. 160 Enver, l:i;) - Tramvay ç. 246 I . . · · · r ha .:Jv - u ., or ıu. usnı- rınlarında ekmek erını pışırıyo • 
Ye, 34 - Rrza p. Daire 8 Metin, 35 - İrfan,, 1:>6 - Çapa Kız muallim M. k d km bir 

lar. Atinaya bu a ar ya Kabala· L. 398 Behic, 36 - Gelenbevi Meliha, 157 - Esnaflar Cemiyeti Ba- 1 k 
orta M. 490 Ceıaı, 37 - Vefa L. 667 kiye, 158 - Beşiktaş 4 Suzan, 159 _ yerde kadınların yer İ O!tüm 
Selami, :}8 - 27 nci M. Selamettin, Beyazıt lcl II. Otraz, 160 - Galata giymeleri insanın tuhafına gidi
:39 -12 nci M. 213 Nejat, ·10 - Beşik- 292 Bayram N., 161 - Kadı k. 137 yor. 
taş 11 Makbule, 41 - Bağlarbaşı 60 [('urhan, 162 - Beyoğlu 26 Mihal, Şehrin öteha§ındaki ovada, 
Ayten, 42 - Sultanahmed 36 Hilmi; 163 ...... Bakrr k. 180 Nejla Kan, 164 -1.l paakalyeae Clerme çatına mesken- Yabancıların kurmuf olduğu bir kale 
,j 1 - Bakrr k. 100 Osman Şemsi, 45 - Taksim kız ol'ta mek. Rükzan, 16;) - ki b d tu 
Beyoğlu 1 Todori, 46 - Edirne k. 19 ler kurulur. Erke ~r ura a 0 

• Naupalia'ya bakan Palamidi tepesi •ıra•iyle Venediklilerin ve Cümhuriyet 01·ta mek. Lütfiye, 166 - k · k" · ı b andan da 
Füruzan, ·17 - Karagümrük 50 Ce- Karagümriik 42 Ruhsar, 167 _ :Nuri- rara ıç 1 ıçer er, ır .! .. .. k Türklerin eline geçmİ§tİ. Burcuını hem Türkler, hem de Venedikliler 
maJ, 48 - Yenişehir 28 Hristo, 49 - osmaniye :ı Cemil, 168 _ KurtuJus allı morlu ceketlere bur~nmuş a·\ayrı ayrı takviye etmi.§lerdi. Yunan kahramanlan Temi.toklea~ Miltia
Pangalh L. 412 Nubar, 50 - Orta k. 24 s 1 169 o b l ~ dm ve kız alaylarının ora.. tep- de•, A~ü, Epaminondas, Leonides ve dig" erlerinin acllannı tn•ıyan ka-
29 Gülören, 51 - Rumkapı 97 Refet, e ma, - sman ey 3"17 dris, · · d 1 Bu bolgeye :s: ~ 

170 - Nişan taş 16 Feriha, 171- Mal- melerım seyre er er. . lenin muhtelif parçalan §İmdi met riiktür. Şimdiki Naupalia şelıri de :;2 - Pertevniyal L. Etem, :>3 - Sa- ) 1 l Ar 
. K t l 46 tepe 2620 Fethi, 172 - Kum k. 90 Ra· (mıntakaya yer e§«IlIŞ o an • rıhtım boyunca uzanmaktadır. 

matya 5 Sabahattın, 54 - ara U K navutlar yerlileri kendi kostümle-
Nermin, 55 - Cümhuriyet Orta M. fet, 173 - · ~. O. 317 Makbule, - b km l 
248 Nuriye, 56 _ Pangaltr 38 Nihat, 174 - Sarıyer 117 Fahire, 17!'i _Mal- rinin tesiri altında ıra ıt ar• 
57 _ Pangaltr Zafer S. 12 Emine, ta Çarşrsı Mesrure. 176 - Bi.iyükada d Şehir halkı halis ve safi Yu-
58 _ Sultanahmed 31 Sami, 59 - Sa- Nermin, 177 - Hamam 129 Samur- ır. kanından olduklarını iddia 
matya 52 Muammer, 60 - Taksin 52 kaş, 178 - 4 iincii mt'k. l:'i9 Mualla, ::;ekle beraber giydikleri kos-
ltüştü. 179 - Galatasaray 83.1 ~edat, 180 - tümler Arnavut giyim kuşamma 

DEFTER KAZANANLAR Galata 14 .Hili, 181 - H. paşa 21Sali- · k" 
61 - Kandjı11 kı"' L. 455 Muall~ 0 kadar benzıyor ı .... 

6' ... ha Sumer, 182 - 27 nci mek 44 Scla-
62 _Mahmut p. 12 Nazif, 63 - 15 nci mettin, 183 _ Naka Fen memuru E- Atinada yola çıkarken şoför 
nıek. 423 Maide, 64 - Beyoğlu 5 Ley- nise, 184 _ Kadı k. 504 Jale, lS:J _ kondüktörüm olan adam benim i· 
14, 65 - Gedik p. 2ô A. 109 Kum k., Kadıköy Şerif'e, 186 - Mahmut p. 8 çin her şeyi yapmağa hazır oldu· 
66 - Paşa B. 6Z Turan, 67 -

15 
nci tıhami, 187 - Hara~cı 36 Lazar, 1~ gu" nu söyledi ben de ona: 

M. 793 Belkrs, 68 - G. Antep L. 400 
Fenerde Mithat Akın, 189 - Taksim A d'kkat et de hı'ç bı'r Hikmet, 69 - 11. Rahim Alkan, 70 - - man, ı 
:l32 Pembe, 190 - Beşiktaş 28 Meh- l d l k k 'k Ma~ka 861 Adnan, treni yo un an a a oyara gecı • 
med, 191 - Bağlarbaşı 60 Ayten 1 ' 

KART KAZANANLAR: 192 - Barliye 2t Saniha, 193 - Maç- dirmiye im .... 
71 - Krztaşı, 7 Rezat, 72 - Arna· ka 10 Bülent, 194 - Unkapan Samiye, Kartıhğım verdim. 

\"Ut k. 52 Kocot 73 - Kum k. 11 Muki, 195 - inhisarlar Mehmed, 196 _ Fe- Skiro yamaçlarına vardığımız· 
'14 - füz L. 74rı Selma, 75 - Orta :M. riköy 1:n Noyemi, Hl7 - Beyoğlu 69 da, arkamızdan gelmekte olan 
278 Müzeyyen, 76 - KuJeli J.,. 882 Sa- Saime, 198 - lzmit Ulu Gazi mek Zi- lbir tren yokuşu tırmanmağa baş· 
hah, 77 - 20 nci mek. Kamiye. 78 -
SUleymaniyt> 13 Ayhan, 79 - Şehre· ya. 199 - Gelenbevi orta mek. Feri- ladı. Fakat biz deniz ile dağlar 

• 1 dun, 200 - Samatya 50 Şükrü, d l b d ·k · mın 162 Gönül, 80 - Gülhane 62 Ka- arasın a o an u ram.atı geçı· 
zım, 81 - Davut p. orb mek. Aky11· Hediyelerimiz her !tafta Cumartesi din resmini almak için durduk. 
dıı:, S2 - Üski.idar 12 Bedrünisa. giinleri matbaamızda dağıtılır. 
83 _ Heybeliada Suphi, Si _ Ameli Şimdiki yolcular, yolun d~ 
hayat 229 Cemal, S:i _ Vefa L. 273 düz ve arızasız olmadığından sız· 
Necmi. 86 - Kadı k. 27 Neriman, r........... ............................................ ]anıp dururlar. Fakat bundan yüz 

~7 - Edirnekapı Özdemir, 88 - Os- RA GAST AN ı N yıl önce burasının ne kadar tehli-
tnani O. Sabri, ~9 - Kasım p. 102 Se- keli bir geçid olduğunu acaba bi-
ntiha, 90 - il eybeliada Affan, 91 - Q G L u len var mı? Bu geçid için bir de 
}{rz Orta mek. 26:> Nü,·eyde, 92 - Sü· 
1eymaniye 29 Ne!Ölrin, 93 _ Cağaloğlu Ve Borjfya efsane vardır. Eski çağlarda bu-
23 Salfıhattin, 94 - Kasun p. 9 Tah- • rada yolcuları futbol oynar gibi 
sin. 9:> - - :ii üncü mek, 46 Nermin, Ragastanın oğlu formaları! kaldırıp atan Skiro adlı biri var• 
96 - 12 nci mek. 378 M. Akış, 97 - ile Borjiya formalarını cildlet-i mış. Nitekim dağlara da bu hay-
Rabataş L HR-1 Ali, 98 - Edirne k. tirmek isteyen okuyucularmnz! dudun adı verilmiştir. Korkudan 
~A7 Di.irhan. 9

!1 - Gelenbc,·i O. O. 432 12 _Temmuz - 1935 tarih~-~ artık buralarda kimse dolaşamaz 
sım, 100 - l:l üncü mek ~96 Haşim, 

101 _ Aıtrnbakkalda 51Vedat, 102 _ ne kadar (Vakit Kütüphanesi} E Kalavrita arasında Arkadyanın 
Erkek L. :;ıo Fikret, 103 - Uzunçarşı ne birer numara almak suretiy ! bütün güzellik ve füsunu göre-
E. Gülgeç, ıo.ı - Kız L. 16.'U Mela- le bırakmalıdır. ! bilir. 
hat. lO!l - f7:111ft flk mek. 72 Sabiha Cild ~çin on kuruş ücret ödeye-~ Stiks ırmağı, Stimfaliya gölü, 
106 - Beyoğlu 12 Manol, 107 - Tepe- ki d' ., Bassae mabedi, Kelmos ve Kylle-
başr 120 Fehmi, 108 - Eyüp 17 Rabla, -~: .... ~:: .. ~~.: ..................... ._., __ • l • A k d b" .. A 

109 _Sultan T. Orhan Erturç, ııo _ ne tepe erı r a yanın utun a-

şıkları için kaçırılmıyacak birer 
sergüzeşt fırsatıdır. 

Meıe ormanları, sislere bürün
müş çamlıklar, verimli ova ve ka
yalık dereler; bunların hepsinin 
ayrı ayrı füsunu var .. Burada in
san eski mabetlerin bize bildir
mek istedikleri haberleri değil, fa. 
kat o yapıları kuran mimarların 

aldıkları güzellik ilhamını araştır-
mak istiyor .. 

olmu§; işte bu kertede T eseus ad· 
lı kahraman bir çocuk, · eşkiyaya 
tekmeyi savurduğu gibi herifi de-
nizin ortasına fırlatmış, herkesi 
de böylece kurtarmış ! Nasıl çok 
nefis bir dropkik değil mi? 

Şimdiyse hem otomobil, hem 
de trenler Attik'in bu kornişini, 
eski efsaneyi hiç de akıllarına 

getirmeden geçip gidiyorlar. 
1928 zelzelesi kanal civarında· 

ki bütün eski yapıları ve h:nabe
leri mahvetmiş olduğundan biz 
de gözümüzü sahil boyundaki 
çamlıklara çevirdik. Her ağaç 
gövdesinin tabanına yakın bir ye
re reçine için birer kase konmuş! 

Diyonisus şarap tanrısıydı, an· 
cak elindeki hükümdarlık asası

nın ucunda bir çam kozalağı var
dı. Yunanlr1ar şaraplarına yüzde 

on nisbetinde çam reçinesi kat
mak suretiyle hala bu ananeye 
devam etmektedirler ve böylece 
bağın meyvasıyle ormanın mey
masını ayni zamanda ve bir kap
tan iç.miş oluyorlar. 

Reçine, fara.'bm da;y:anma has· 

ıaımı arttırır ve hazıne yardım e
dermif .• Bunun şif alı lhassalarına 
pek de güvenmiyen yabancılar, 

şaraba iliç tadı vermekte olduğu
nu söYlemektedirler. 

Koreııt'e vardığımızda Peirene 
kaynağından kana kana su içtik. 
Bu çeşme 2500 yıllık olduğu halde 
sularmı kuvvetli kuvvetli akıt· 
maktadır. 

Tarihi bayrağın 
biricik resmi 

Korent ovasının ötesinde 
dağlar körfeze yaklaşırlar, ve kü-

çük 'bir dağ demiryolu Ahaia'nın 
çok sarp olan şimal yüzünde bir 
yarığa · tırmanır. Yolun sonunda 

vagonumuzu bırakarak Hagia 
Lavraya doğru tepeleri aştık. Ma
nastırın hazinelerinden bir kaç 
hafta bir kaç parça çalınmış oldu

ğu için keşişler bize sandıkları a
çıp kıymetli eşyayı göstermeğe 
yanaşmıyorlardı. Fakat tercüma· 
nım kurnaz davrandı: 

- Ne dediniz? Germanos'un 
kaldırmış olduğu bayrağın hiç 
resmi çıkarılmamış mı? Farzedin 
ki birisi gelip bu bayrağı da çal· 
dı; o vakit bunu nasıl tesbit ede
ceksiniz? Bu zat dünyanın her ta• 

rafına gitmekte olan bir mecmu· 
anın mümessilidir. Eğer hazine· 
nizin fotografını alacak olursa, 

hırsız dünyanın hiç bir yerinde 
artık sizin mallarınızı gizliyemez ! 

t Devamı var) 
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ORMANIN KızıO~ tüırrkçe 
\1 ah§i ha.yvanla.r arasında 11e Afrik anın balta girmemi§ ormanla· 
rmJa ge~en aık rJe kahramanlık, heyecan, eırar ve tetkik romanı Şimdiye kadar verilen kelime-
•No= 44 Yazan: Rıza Şekib - • • 

Kifo'nun bütün düşüncesi lerı alfabe sırasıyle yazıyoruz 
aslanh adam üzerine büyük bir 
kuvvet göndererek bu tehlikeyi 

ortadan kaldırmaktı 
Bunu yapacak, bu kuvveti ida

re edecek kahramanları mı yok
tu? Vardı! Hele karıı taraf aslan
h adam olduktan sonra bunu içle
rinden herhangi biri bile üzerine 
alabilirdi. 

damdır. Onu muhakkak Aslanlı 
adam alıkoymuıtur •. 

Medkyo düşünüyordu. Bunda 
Kifonun hakkı vardı.. Şimdiye 

kadar en tehlikeli yerlere ko§up 
giden Şari ne yapar yapar ya ken· 
di döner, dönemiyecekse haber 
göndermenin yolunu arardı.. Bu 
aef er ne onu ve ne de ötekini yap· 
mıştı. 

Niyam i~iyamlılardan batka 
vahşi kabilderi tirtir titreten as
lanlı adamın Niyam Niyamlar ü

zerindeki tesiri çok sönük kalı
yordu. Bununla beraber, her bir 
Niyam Niyamlı teker teker bir 
köıeye çekip sorulursa onun adı
nı bile ititmek istemez, korkudan 
dizlerinin bn.ğı çözülürdü. 

Umum:yet itibariyle aslanlı a
"damdan çekinip korkan, bu ka
bile halkı bir araya gelince hiç de 
böyle netice ile karıılatılmaz, en 
korkaklarının bile aslanlı adam 
üzerine yürümeye can attığı görü
lürdü. Kr:ıl Manza zamanında, 

onu takip eden Baııyamanzanın 

günlerinde ar.lanlı adama karıı 

duyulan korku yavaı yavaı silin
meğe yüztutmuştu. 

Kifoya göre Medkyo iti iyi ida
re edemiy lrdu. Halkın aslanlı a
dama kar,\ "lan duyguları böyley
ken b;>.fta Manza ve Baııyamanza 
bulunmuf oJaaydı, aslanlı adamın 
.-ticudu ortadan çoktan kalk.mı~ 
olurdu. 

Kifo, kral Medkyoya daha ıo • 
kuldu .. 

- Kralım, dedi, bana izin ve • 
rirseniz, Aslanlı adamla bqa çık· 
mak için bazı tertipler dü§iine • 
yim ve düşüncelerimi evvela size 
söyleyeyim.. Müsaadeniz olursa 
hemen harekete geçer, Şariyi elin • 
den kurtardıktan sonra artık zara· 
rı dokunamıyacak bir hale de geti· 
rehiliriz. 

- Peki ne iiatersen öyle yap .. 
Seneletdenberi giden Aslanlı a • 
dam davasına bir ıon vermeliyiz • 

- Ben de böyle düşünüyorum, 
kralım ... 

Kral birdenbire yerinden kalk· 
tı .. Büyük ve geniş halkalarla dol· 
duruJmuf ayaklarını adeta güç a• 
tabiliyordu. Böylece, yarı aeker, 
yarı zıplar bir vaziyette uraymm 
avlusunda dolaıtı .. Bu dolatma 
yanm saatten fazla ıüTdü •• Bu za· 
man içinde bir tek kelime bile sar· 
fetmedi. .. Yalnız düşündü, düt ün· 
dü •.. 

Sonra Kifoya döndü. Kralın ko· 
nuımadığı, dolaıtığı zamanda tek 
ayak üstünde, bir c.ımbaza taş çı • 
kartacak kadar ustalıkla duran si • 
hirbaz bu dönütte bir fevkaladelik 
aezer gibi oldu. Daha kral aöze 
ba§lamadan o: 

-Sizi dinliyorum, kralım .. U
marım ki düşünceleriniz Aslanlı 

adamı artık ortadan kaldıracak 
bir bulut doğunnuıtur .. Bu ihtiyaı· 
ıihirhaıınızı dütünmekten kurta • 
racağınızdan eminim .• 

(Devamı var) 

•• 
r ............. Ozdil ...... u ...... . 

:.~= 47 nci liste 
1 - Şayia - Yayıntı 
ÖRNEK: Halkı yayıntılarla si -

:~ nilcndirmek doğru değildir. 
2 - Rimyet - Söylenti 

: ÖRNEK: Sofyada dolaşan söy • 
lentilere göre hüktimet tekrar de -
ğişecektir. 

3 - Sulhperver - Barışçıl 
ÖRNEK: Biz barışçılız, fakat ay

maz değiliz. 
4 - Gafil - Aymaz, boş, dalgın 
5 - Rükn - Örkün 

-Kifo! Böyle düşünmek kolay. i 
Fakat şunu hatırdan çıkarmama • ! 
Ir ki ceddim bile senelerce bu a • İ 

ÖRNEK: HükOmet örkUnlerin • 
den birinin söyleı:i~ine göre ... 

48 1NC1 LiSTE 
1- ihtikar - Vurgunculuk. 
Muhtekir - Vurguncu 
ÖRNEKLER: 1- Fransız hük4-

• damla uğraştıkları halde baıa çı· ; 
i kamamışbrdır. Gene en büyük işi 

biz yrıptık .. Daha fazlasını yapabi
lir miyiz?. İ§te bu meçhul ... Bana 
yapılacak denilen §eylerin, yapa • 
cağız dediğiniz şeylerin ya hiç 
yapılmadığını yahut da pek geç 
yerine getirildiğini gördüm. 

Medkyo yavaş yava~ sesini yük· 
ıeltiyor ve coşuyordu. 

Hakikat de böyleydi.. Bizzat 
Kifo kaç defa krala aöz verdiği 
ıeyleri ya hiç yapmamı§, yahut da 
yeTi~e pek geç gelmişti.. Aslan • 
lı adam hakkında alınacak ted • 
birlerden dolayı Kifonun salladı • 
ğı yalana artık inanmıyor ve bu • 
nu açıkça söylememek için de 
böyle dolambaçlı yollardan gidi • 
yordu. 

Kral: 
- Kifo, dedi, Şariye ne 

oldu? Aslanlı adam mı bırakmı • 
yor, yoka batma bir kaza mı 
telclL 

- Şariyi ben ıyı tanıyorsam 
kralım, bqma bir kaza gelemez. 
O kaza.lan evvelden gören bir a -

meti borsa vurguncularına karşı 
sert davranıyor. 
2 - Yaşatık maddelerinde vurgun- f 
culuk en ağır suçlardan olmak la- • 
zımgelir. 

2 - Müsadere - Alanç 
Müsadere etmek - Alancetmek 
ÖRNEKLER: J - Osmanlı im -

paratorluğunun son zamanlarına 
kadar alanç ıuıulü devam etti. 

2 - Kanun emretmeksizin lı."im· 
senin malı alancedilemez. 

3 - Müsrif - Savurgan i 
: israf - Savurganlık ı : 

ÖRNEKLER: 1-Savurganlığın i 
sonu, avuç açmaktır. i 
2 - Savurgan iki yakasını bir ara- J 

i ya getiremez. 
Nasih - Öğüt 

4 - .llültihaza - Düşün 
ÖRNEK: Bu iıte ne düşünde ol· 

duğunuzu söylemediniz. 
: 5 N asilıat - Öğütçen 
i ÖRNEK: Öğütçenler çabuk b~ 
i ağrıtırlar. 

il NOT: Gazetemize gönderlleeck 
yazılarda bu kelimelerin oımanlı • 

i caları kullc.rulmamasını rica ede • : 
1 rlz. 1 
ıaw•-.w•n•••••ııu••n•••---•••ııuıııı••••••ıu ..... ıu...-

-A-
Abide -Anıt 
Örnekler: lstanbul bir anıtlar feh

ridir. 
lstanbul, Atatürk için, heykelll bir 

anıt yaptırmağa karar verdi. 
Aciz - Eksin 
Acz - Eksinlik 
Acz duymak, aciz kalmak - Ek

sinmek 

Örnekler: inkılap, acizlerin işi de -ı 
ğildir. - Devrim, eksinlerin işi değil
dir. 

Devrimciler büyük zorluklar karşı
sında, eksinmek değil, şevklerini art -
tırmalıdırlar. 

Aleyh - Karşı 
Aleyhte olmak - Karşı olmak 
Aleyhte söylemek - Karşı söyle -

mek. 
Aleyhinde söylemek - Kötülüğüne 

söylemek 

Aleyhtar - Karşın 
Amerikai cenubi- Güney 

0

Amerika-
91 

Amil (Müessir) - Etke 
Sular ve ormanlar toprak bltelgesi 

üstünde en büyük etkclerdendir. 
Arz ve talep - Sunum ve istem 
Omekler: Güdümlü ekonomi sunum 

ve istem kanunlarmı altiist etti. 
Bu yıl dokunıa piyctBasında sunum 

az, istem çoktur. 
Azm-Dölen 
Azmetmek - Dölenmek 
örnek: - Türk havasının 

venliğini sağlamağa dölendik. 
Asrı hazır - Yeniçağ 

Asri - Modern 
Askeri-Süel (MiJitaire) 

yü. 

Notı) "Asker,, kellme•i "Soldat,, 
anlamına türkçedir. 

-B
Banliyö - Yöre 
Demiryolları yönetgesi (idaresi), 

yöre trenleri tarifesini ucuzlattı. 

-C-
Cephe - Yöney 
Örnek: Yatak odanız evinizin hangi 

yöneyin dedir? 
Cemiyet, Şirket - Sosyete 
lJlisal: Türk Cemiyeti - Türk Sos-

yetesi 
Şeker Şirketi - Şeker Sosyetesi. 
Cenubu garhi - Batı güneyi 
Cenubu Şarki - Doğu güneyi 
NOT:) Türk kökünden gelen "Ce-

miyet,, şu anlamda kullanılacaktır.: 
Hilaliahmer Cemiııeti - Kızılay Ce
miyeti. Dil Cemiyeti. Gazeteciler Ce· 
mi yeti. 

Cihet - Yön 
Örnek: Bıı meseleyi hangi yöniln • 

den dü,ünürseniz kolay olmadığını 
görürsünüz. 

-Ç-
Çıırei hal - Çözge, kotarma yolu 
Örnekler: l - Bu işte nasıl bir çö:

ge bulacağımızı bilmiyorum. 
2 - Bu işin kotarma yolu nedir? 

-D-
Davet - Çağrı 
Davetname - Çağırlık 
Med'u - Çağırılk, Çağrılı 

Örnekler: 1 - Yarın akşam için 
kaç çağrılı1' yolladınız? 

2 - Dün akşamki parti çağrısında 
bulundunuz mu? 

3 - Yarınki büyllk şölene çağnlı 
(Çağrık) mısınız7 

2 - Dölen ve dura baılıca kuvvet· 
lerdendir. (sebat - Dura) 

-E-

Ekseriyet - Çoğunluk 

Ekseriya - Çoğun, çok vakit 
Örnekler: 1 - Fransada parldmen· 

to çoğunluğa Flandenin önergestnt 
reddetti. 

2 - Uluslar sosyetesinde ~ınlık -
lar meselesi her vakit ortaya konur, 
bir türlü kotarılmaz. 

Emanet - İnam. 
Emanet etmek - lnamlamak 
örnek: Atatürkiln gençliğe en bü-

yük inamı, cümuriyettir. 
Emrivaki - Olut 
Örnek: Almanya sildlılanmakla Av 

rupayi yeni bir olut karşısında bırak· 
tı. 

-F-
Facia - Acın 
örnek: Yugoslar;ya Marsilya acını

nı unutmaz. 
Feragat - özgeçi 
Örnek: Yurt işlerinde özgeçi ilk, 

şartlardandır. 

Fesat - Bozut 
Müfsit - Bozutçu 
örnekler: 1 - Halk arasına bozut 

sokmak. 
2 - Bozutçuluk etmek 
Fıkra - 1 - Bölek 

2 - Anlatık 
örnekler: 1 - Kanunun ikinci 

maddesinin üçüncü böleginde •• 
2 - Yazınızın son böl eğinde ... 
3 - Hoca NctBreddinin lıangi anla

tıklannı daha çok seversiniZ? 
Fikri muzmer - Gütge 
Örnek: Bu adarmn bir türlü anlı· 

yamadığım bir gütgeıi var. 
Fikri takip - Güderge 
Örnek: Gildergesi olmıyan adam, 

hichir iSt başaramaz. ... 

-G-
Gafil - Aymaz, boş, dalgm 
Garp - Batı 

Gıda - Besin 
Gıpta - İmren 
örnek: imren güzel bir şeydir. 
Güzide - Seçkin 
Güzergah - Geçek 
Örnek: Vasıf Çınar bütlln demiryo

lu geçeğinde kendini tanıyan ve tanı -
mıyanlar tarafından selanılanmııtır. 

-H-
Hakikat (T. Kö.) - ı. Gerçek, ger

çeklik - Verite, 2 - (Terim) Gerçe, 
gerçeklik - Realite 

Örnekler: I - Hakikat budur. 2 -
Bir devlet adamı hayal değU, gerçe • 
ler (gerçeklikler) üstünde yürllr. 

Hakiki - 1 - Gerçek, hakik:; - Ve
ritable, 2 - Gerçel <Terim) - Reel 

Örnekler: 1 - O, lıakikiğ bir iş ada
mıdır. 

2 - Belki iyi değil, fakat gerçek 
( gerçel) olan budur. 

Hakim (Souverain) - Egemen 
Hlkirniy<?t - Egemenlik 
fl'lisal: Hdldmiyet Milletindir - E

gemenlik Ulusundur. 
Halletmek - 1 • Eritmek 2 - Aı:mak, 

çözmek 

3 - Kotarmak 
Örnekler: l - Su şekeri eritir. 

2 - Bilmece açnıa.ı;ına (çözmesine) 
merak ettiniz mi 3 - Aramızda bütün 
anlaşmazlıkları kotardık. 

Hassasiyet - Duyganhk 
Örnek= Gazeteler hava savgası işin· 

de büyük bir duyganlık gösterdiler. 
Haset- Günü 
örnek: Günü en çirkin huylardan· 

dır. 
Hasret - Özlem 
Havali - Dolay 

Ehemmiyet - önem 
Ehemmiyet vermek - Onemek 
Örnekler: Son yıllarda ekonomik 

'örnek: lstnbul dolayının ormanları 
gittikçe azalmaktadır. 

işlere büyük önem vermekteyiz • 
Son yıllarda en <;ok önediğimiz iş • 

ler, endüstri girişmeleridir. - Son 
yıllarda en çok ehemmiyet verdi -
ğim!z işler, sınai teşebbüsattır. 

Ekalliyet - Azınlık 

Havale - Gönderi 
Örnek: Bankanın 300 liralık güde -

risini aldınız mı? 
Havadis - Bilgct 
Haber - (T. Kö.) 
Havayici zaruriyet - Ya~atık 

Örnelc: Hükumet, ynrıatık fiyatla -

Zarını indirmek için elinden geleni ya-
pıyor. 

Hayal - Hayal (T. Kö.) 
Hik~ye - Öykü 
örnek: Gazetelerin gündelik lig• 

külerinde sanat değil, eğlence değeri 
aram.alısınız. 

Hitap etmek - Aytamak 
Hatip - Aytaç 
örnekler: I - Güzel bir ayta, sıra

sında, bir orduluk iş görür. 2 - Bir 
sözmenle bir aytacı çoğun biribirin • 
den ayırt etmiyoruz. 

Hurafe - 1 - Urasa 
2 - (Evham ve hayalat sanıka 
örnekler: 1 - Halkı urasalardan 

kurtarmak lazımdır. 2 - Biz hesap • 
larımızı sanıklar üzerine kurmayız. 

Huzur ve sükQn - Baysallık 

Misal: Yurdda güvenlik ve baysal -
lık, ülkümüzdür. 

Hülasa - özet 
örnek: BCl§bakanın dünkll söylevt· 

nin iyi bir özetini isterim • 
Hür (T. Kö.) - Özgen 

Hürriyet (T. Kö.) - Özgenlik 
ihtikar - Vurgunculuk. 
Muhtekir - Vurguncu 
Örnekler: 1 Fra1Z11ız hilktlmett oor

ıa vurguncularına karşı sert davranı
yor. 2 - Yaşatık maddelerinde var • 
gunculuk en ağır suçlardan olmak Ur 
zımdır. 

-1-
Islah etmek - 1 • Yeğritmek, 2 -

Ayırtmak. 

Eski kitaplarda "susmak, söylemek 
ten yeğdir,, gibi sözleri hatırlarıınız. 
Yeğritmek kelimeıinin kökü i§te bu 
"yeğ,, dir. 

örnekler: l - Bu kurumu yeğrlt • 
mek, onu yıkıp geniıini ga.pmaktan da
ha zordur. 

Z - Yıllartlanbert bizdeki at cimi 
nl arıtmağa çalışıyoruz. 

Islah, Islahat - • - Yeğritim. 2 -
Arıtım. 

örnekler: 1 - Tanzimat Avrupa 
korkusuyla bCZfvurulmuş bir ycğritim 
hareketi idi; bir devrim değildi. 

2 - lılahı cimi feres - At cinsinin 
yeğritlmi. 

-1-
Iztırar - Sıkmç 
Örnek: Nasıl bir sıkınç sizi böyle 

hareket etmeğe sevketti? 
iaşe - Beslev 
örnekler: I - Çocuklar için süt en 

iyi besindir. 
2 - Bir ordunun beılev meselesi 

en başta gelen işlerdendir, 
İbda - Yaratı 
Örnek: Yaratı kuvvetinden yoksun 

olandan büyük eser beklemeyiz. 
içtimai - Sosyal 
idare etmek - Yönetmek 
Örnek: Devlet yönetmek kolay de • 

ğildir. 

İhale etmek - Osterrnek 
İhale - Osterim. 
Örnek: Bu yolun kime üsterildiğint 

biliyor musunuz? 
idare (administration) - Yönetim 
örnek: Türk devletinin yönetim l}ek 

li cürnhuriyettir. 
idare <idare yeri anlamına) - Yö· 

netge 

Örnek: Dün tütn yönetgesinc git • 
miştlm. 

İddia - Sava 
iddia etmek - Savamak 
Dava - Dava (T. Kö.) 
örnekler: 1 - Boı savQlarla vakit 

baybetme. 
2 - Herkes boş savada bulunan • 

ların yanından kaçar. 
lf şa etmek - Gizaçmak 
İfşaat- Gizaçı 
Örnekler: 1 - Sazanofun büyllk 

harp zamanında lstanbulun Çarlığa 
na&ıl verildiği hakkındaki gizacılarırıı 
okudunuz mu? ' 

2 - Dostlarının sırrını dile vermek, 
devlet iıleri ha.k.':ında gizaçmak en kö· 
tü huylardandu-. ,., 
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U l d ki d b .. b l s· KATR· Kullanınız. l\f üz'iç istirabınıza IDU\'affakiyetli mum yara ar a,yanı ar a, aş ve vucut çı an arına kartı l ıN il bir tedavi tatbik etmiş olursunuz. Deposu tş Bnnka 1 

arkaamda 12No:lu MANZON,·c BOTTON ecza deposu. 

KARAKöY 
ECZANESi 

Hüseqin Hüsnü 
• 
11 

Galafa, Karaköy caddesi No. 5 

Tür:kiye 
MERKE 

Cümh uriyet 
Z BANKASI 

2916/ 1936 vaziyeti 
Af<TIP' PASiF 

Kaaa: Lire Lira 

Sermaye ........................................................... ı 5.000.000. -

TLJQ.KiVE 
lhtlvıt akçe.!iİ ········································-·············· 1 CY.:!6.75b.67 ~~~:;~'. ... ~.~~~~~-·~-~:~~.:·.~.~ 1 ~ ~!.:!~~: ~ 

Ufaklık ....................................... ,, 1ı8.2~ ı. 78 37.178990.59 
1 edevUldekl Banknotlar: 

l I R.6LlT Dahlldekl Muhabirler: 

Türk lirası ----·-··-···· ,.L .549.260.36 .549 260.86 

Deruhte edilen e\'rakı naktiyc 1 C... 158 74a563 -

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 1 

BANKA51 
Hariçteki Muhabirler ı 

leritıe tevfikan huine t.ıra 1 

nndan vaki tedJyaı 10.640380 -

Altın: Saa kilogram 4'.401,SOl ~ 6. ı 90.794. 93 
~luna tahvili kabil Serbeıt dövizler il. l.230. 57~. 44 

Hazine Tahvlllerl ı 
Deruhte edilen evrakı naktiyc 1 • 
(arşılığl L.158.748.563.-
Kanunun 6 ve 8 inci mad· 
delerine tevfikan Hazine tara· ,, 10.640.380 _ 
hndan vaki tediyaı · 
Senedat CUzdanı : 
Hazine bono lan ....•....... ............ L. 3.000.000. -
Ticart senetler ·······-··· ........... •• ı 1.302.577 . .f.l 

E•ham ve Tahvlllt Cüzdanı: 

l Deruhte edilen evrakı nak-ı 
A tiyt~in k~§tlığJ t!!hım ve ,, 30.49f .491.46 

tahvıltt lıtibarf ktymedcl 
B ) Strbest Esham ve TabvtUt .. 4.659.486.18 

Altın \'e dBviı üzerine ı.vms • 26.687.30 
T ıh vilAt üzerine avans .,. 3.057.902 23 

H lssedarlar·····----···· .. ··············-············ 
muhte~lf 

YekQn 

7.421.367.37 

148.lOI 183.-

14.302.577.41 

35. l S0.927.64 

3 08458953 

4S00000-
899713949 

f3!5.29s.ôS5l9 

Deruhte edilen evrakı naktfye 

bakıyesi -··········-~············· .. ·- 148 108183 -
Karşılı!J tamamen altın olarak 
tedavüle iltveten vazedilen ~c... 10.000.000.- 158.108 183.-

TUrk Llraaı Mevduatı : 
Vadesiz -········---·--·· ( 16.254 357.32 
Vadeli ---- ~ - - 16.254357.32 ------· Dtivlz Mevduatı : 
Vadesiz 
Vadeli ===~--==:=== J. 11.698.780.56 

.771.659.2? 12.470.439 ?7 
Muhtelif -·=:·er:·\'--•· .............. ~':-··· 56.433.298 63 

'rekQn 259.298.035.39 
.. 

2 Mart 18SS tarihinden itibaren: 
l•konto haddi yUzde & 1•2 - Altın Uzerine avans yUzde 4 1·2 

.............................................................................................. 

.DARA 
BiRiKTiQEN 
RA~T-~D~Q 

"'1-1l!ıınuııll D •llQııuıınllU1lııımııııuııııııı 
I Si~U Etfal hastane.sinde 

Gö:r: mütahassısı doktor 

Rıfat Ahmed Gözberk 
C. Halk Fırkası sırasında kız ll· 

seşi kal'fISinda 32 numaradL Mua· 

DON ve YARIN külliyatı Avrupamn en can1ı, örnek eserle
rinden alınır. DON ve YARIN külliyatı en modem fikirleri gös
terir. DON ve YARIN külliyatı ıekmez bir intizam altında çıkar. 
DON ve YARIN külliyatı seçme bir kütüphane tetkil eder. 

Teosi Yeri: VAKiT matbaan .!:....& atanbu 1 'yene saatleri saat 15 ten 18 ~ kadarl 

• :;ıınılllı19'1 ...,._ıııımımıınnuııımnııııııntlftllllımıııııtJllllllll...I ~--······················-' 

12 -----· SERSERiLER YATACl -
- Evet, Katerin !.. Ey kahra· 

ı:nan Lüdvig, sana ettiğim vaidi 
unuttun mu? .. 

- Diyelim ki unutmadım. Ne 
olacak.. Of, gene kafamı ·altüst 
ettiniz .. Ah bin ekü ! 

-Her biri altı Pariı frangı kıy· 
metinde .. Bununla da Yunııfrav• 
da arazi atın alacakım. Katerin· 
le evleneceksin.. Meı'ut olacak· 
sın! .. Birkaç küçük Lüdvig dün. 

yaya gelecek. 
_ Möıyö Tribule !.. Gene zih· 

nimi çeliyonunuz.. ' 
_ Fakat hepsi bu kadar değil! 

Eski vadimde durduğumu da sa· 
na aöylemeğe ge1dim. 

- Bin ekü hal. 
- Hemen gel al. 
Sevincinden çıldırmak derece• 

!erine gelen asker: 
- Nereye? dedi. 
- Büyük Şarlman oteline .. 
- Ne vakit? ... 
- Ne vakit iıteraen ! 
- Ah, aiz hakikaten yüksek 

kalpll bir adamıınız. 
- Seni zengin etmeii zaten 

TaJetmiştim. 

- Doiru, fak at istediğiniz biz. 
ırıeti yapamadım. 

- Zarar yok Lüdvig. Senden 
ha.Jka bir şey iatiyeceğim. Onu 
yap,nın. 

Bu sözden pek de memnun ol· 
mıyan hviçreH: 

- Ya!.. dedi. 
- Merak etme! Bu, ıapmağa 

razı olduğun ilk it k-.dar tehlilceli 
değildir .. Bununla beraber seni de 
fazla zorlaınak iıtemeın •• Muh4fız 
askerleri arasında bin Ekü kazan• 
mak için ufak bir it ıörmeği göze 
aldıracak laviçreliler pek çoktur • 

- Evet, inıanı darağacma gö • 
türebileeek bir if ..• 

- Beceriksiz ve paraıız olunan 
öyle .. Fakat Ludvig een e.lqlh ol • 
duğun kaq~r zengiJl de olacakıın .. 

- Bin Ekü .• 

- laviçreye, güzel lıviçTeye, 
Ye§il lıviçreye gitmek için .. 
• - Ne yapa.mk llzmı?. 

- iki dakika gözlerini bpa • 
mak, kulaklarım tıkamak .. 

- Möıyö Tribule .. 

- Haydi, dü§ün, bir karar ver .. 
- Gizlice fatoya ını girmek iati· 

yorsunuz?. 

- Evet, ıcnden de bir fey ıor
mak .. Fakat bu pazarlıiımı:ınn ha· 
ricindedir. 

- Söyleyiniz! .. 

- Kral gelmeden bir gün evvel 
ıatoya getirilen bir ıenç kızdan 
bahıedildiğini itittiniz mi?. 

- Galiba Madam la düıeı dö 
F ontenblö'yü kaıtediyorsunuı?. 

- Evet .. 
- Zavallı kızcağız çok ye'iıli 

görünüyor. 

- Sen kendiaipi gördün mü? .. 
- Şatonun yanında nöbetçi 

bulunduğum zamanlar bir iki ke • 
re gördüm ... 

- Yalnız mı idi?. 

- Ne vakit? Söyle ne vakit?. 
- Kral ne zaman ölürse!. 

• • • 
Ja.n Lö Piyetr deli gibi kaçarak 

e.hınn bir köıeıipe ıi,.Jendi. 
Orada 'batıın iki elinin ara11na 

alarak dütünmeie ba.,ladı. 
- M~dlen ıeviyor .. Ömrümdt: 

bu kadar iatırap çekmemiıtim .• O 
Kralı eeviyor .• Kalkıttıiı sdaınlı -
ğa bakılıraa bu atkın çok büyük, 
dütünceniıı üstünde büyük olmaıı 

la1ım .. Kralı Jehirlemek için ken -
diıini ıehirledi.. Franıuvayı mah· 
vetmek için ıüzellijini berbad et· 
ti .. ıeviyo1"! Ya ben; ben onun 
indinde neyim? Menhıu bir ilet? 
O d, zaten bunu ıöyledi .. Ben de 
kabul ettim .• Evet, razı oldum ... 
Ve hala dıs. razıyım .. Kendisi be -
nim olduktan aonra dütünceıi bir 

baıkaaında olnıuı, ne çıkar?. Oh , 
o iki ıaat! .. Onun yanında geçir· 
diiim o iki sa.at! .• Ya o adam, a:z:a· 
metli gülümıeyiıiyle ıeçen kral! .. 
Ölecek .. Madlen !imdi onu kurtar· 
mak iatemit olıa bile ölecek.. 1§ 
iıten geçti artık .• Kalbimde tafı • 
dığım k\n, vücudumda tatıdığım 

zehirden daha t~hlikelidir .. . 
Jan Lö Piyetr ayağa kalkmıf, 

aıkrlmıt yumruklarını müthiı bir 
tavırl-. ileriye tJ~atmıttı .. 

Pek korlnanç. bir hal almıtb . 
Ahırın bir deliğinden bakan 

Madlen F erron onun hiç hir hare· 
kelini gözden kaçırmamııtt. 

Zavallı 8.şıkı böyle çılgın bir 

halde görünce aolguıı Cludaklarm • 
da bir 1f\ilümaeyit belirdi. 

1 -9-
PARIS'TEN GELEN HABERCl 

F onteııblö ,atosu cenit bir 
bahçenin içinde bulunUY.ordu . 

Bu bahçe, yükaek ve eağlam du· 
varlarla çevrili idi. 

Birinci Franauva ptoya geldi • 
ii zamanlar içeride duvarların bo
yunca nöbetçiler konuluyordu •• 

Aıaiı yukan, her yüz adımda 
bir nöbetçi vardı. 

Tribule, KTal ile beraber bura • 
ya iki kere gelmitti.. Onun için 
her köte bucağını biliyordu ••• 

Zaten içeriye bu bahçeden girme
~e karar vem.itti .. Planım Ragas. 

tanla Manfrede anlattı .. 

Bu plin ıuydu: Ne oluraa olsun 
her ıeyi göze aldırarak bahçeye 
girmek ve Jiyetin §&tonun hangi 
tarafında bulunduğunu öğren • 
mek. Bu öE .:milince dairelerin t-r-

tibatını iyice bildiği için karanlık 
bir ıecede arkadaılarına klaV\lz • 
luk edecekti. Önlerine çıkanları 
öldürerek içeriye girecekler, Jiye-

tin daireıine gidip onu kaçıracak-
lar ve ltalyaya gideceklerdi. ' 

Son derece basit ve basit oldu -
iu kadar çılgınca olan bu plan 
biricik muvaffakıyet çaresi idi. 

F ontenblöyc vardıkları ilk ge
ceden itibaren Tribule arkada§ • 
lan ile beraber ıatonun civarında 
dolatrnaya gitti. 

Bu ıezinti eanaımda Ragaatan-
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SERSERlLER YATAGl 

la Manfred bahçeden maada hiç ileride bir silahın parıldadığını 
bir yoldan hücum etmenin imkanı gördü .. 
olmadığını anladılar.. Bu gezinen nöbetçilerden biri 

Avlu silahlı adamlarla dolu idi. idi. 
Senyörler, zabitler avludan ek. lspada Kapya mümkün olduğu 

ıik olmıyorardı. kadar az gürültü ederek aşağıya 

Kapı, kuvvetli bir karakol i1e 1 indi .. Ve gördüklerini arkadaşla· 
.ımhafaza altına alınmıştı. rına anlattı .• 

T .b l k Tribule: rı u e ar adaşlarını oradan 
çekerek hepsi birlikte şatonun et • - Daha uzağa gidelim, dedi. 
ı-afmı dola§tılar.. Fakat duvar, gene cilalı ve me-

Bahçe tarafı ise tam tersine ka- tin bir haldeydi. · 
ranlık ve ıssızdı.. Bu gece başka bir teşebbüste 

Duvar boyunca gittiler.. bulunmıyarak geriye döndüler. 

İç taraftaki nöbetçilerin biribir· Ertesi gün ve diğer günler ayni 
lerine ara sıra seslendikleri duyu- surette geçti .. Her gece bu ha • 
1uyordu. rapça yerde bir nöbetçi vardı • 

Ragastan hem yürüyor, hem de Dördü de kabahatsiz bir ada • 
duvarı yokluyordu. mı öldürmek veya bu işten vaz 

geçmek lazım geleceğini istemiyeDuvar yüksek, ayni zamanda 
re-k düşünüyorlardı. 

dümdüz olduğundan merdivensiz 
üzerine çıkmak imkanı yoktu. 

Bahçenin nihayetine vardılar. 

Orada, bir kaç yerde duvar bi
raz sarpça idi. 

Taşlar düşmüş olduğundan de· 
liker vardı. 

lıpada Kap ya: 

- Buradan ben bu duvara tır · 
manabilirim ... dedi. 

Ragastan: 
- Haydi çık bakalım! emrini 

verdi .. 

lspada Kapya bir kaç saniye 
içinde duvarın üstüne çıkıp yü
zükoyun yatarak içerisini gözden 
geçirdi .. 

Karanlık içinde on adım kadar 

Böylece on gün geçti .. 
Manfred yeise kapılıyor ve 

ümitsizlikie çıldırmak derecele · 
rine geliyordu. Gündüzün saraya 
girerek kt ah tahkir edip düello

ya çağıracağını söylüyordu, 

·on birinci günün gecesi Ragaa· 
tanla Tribule yavaş sesle konuşu • 
yorlardı: 

- Artık bu ite ~ir nihayet ver· 
mek lazım ... 

- Anlıyorum, nöbetçiyi değil . ., 
mı .. 

Tribule omuzlarını silkti: 

- Başka çare yok!.. 
Ragastan: 
- Bu iti ben üzerime alacağım, 

dedi. 

A<.46A PUSLA -
MI• VAl<71NI>~ 

__ ALlf Bil.iltMI? 
fİMQİ GLolf .. 
YAYı k"?-lf TA 

RliYIM. 

AJ.l>AIVIYt:U/51/N İ>~t.IKANl..f PIJS 
LAYI DEll:STEll-. Bt.lt.AMIVA.,~AI( 
VE S,IJNA YAROı/YJ ~OEMı
YECEI<. 

SERSERİLER YATAGI · 'Ti 

Doğnıca nöbetçinin üzerine a • 
tılarak bağırmasına meydan ver -
meden ağzını tıkayabileceğini ü
mit ediyordu •. 

Dört arkadaş on birinci defa o
larak şatonun bahçe duvarına gel
diler . 

Vakit, gece saat on sularınday • 
dı ... 

Bahçenin yaprakları dökülmüş 
ağaçlarının dallan arasından ıo -
ğuk bir rüzgar esiyordu. 

Duval'ın harab yerine gelince, 
Ragastan yavaı sesle: 

- Ben duvara çıkıyorum.. işi 
mi bitirince sizi ça.ğrırım.. Biribi· 

rinizin peıi sıra gelirsiniz. Son • 
rauna Allah yardımcımız olsun, 
dedi. 

Ragastan, bir masumu öldür
meğe mecbur olacağını düşün

dükçe çoğalan bir teessürle duva· 
ra yaklaştı. 

Bu.esnada nöbetçilerin parolası 
iıitildi. 

Ses yavaş yavaş yaklaıtı. 

Nihayet duvarın iç tarafında 
bulunan nöbetçi de parolayı tek
rarladı. 

Bu nöbetçinin sesini işitince 
Tribule titredi. 

Derhal Ragastamn elini tuttu. 
- Durunuz, ben çıkacağım ! 

'dedi. 
Şövalyenin mani olmasına 

meydan vermeden kendisinden 
uımulmıyan bir çeviklikle duvara 
tırmandı. 

On saniye sonra duvarın üıtü• 
ne çı'kmış ve gürültü etmemeleri• 
ni arkadaşlarına işaret elmİ§tİ. 

Tribule de lapada Kapyanın 

yapt,ığı gibi duvarın üzerine yüzü. 
koyun yattı. 

Mızrağma dayanarak kımıl• 
danmadan duran nöbetçiyi iyice 
görüyordu. 

Tribu1e yav&f sesle: 

- Lüdvig !. diye seslendi. 
Nefer yerinden ııçradı. 

- Beni kim çağırdı? •• 

- Yavaı söyle, yakla, .. Doıtu· 
nu tannnadın mı?. Bak ben ıeni 

hiç unutmadım. 

Nefer sesi tanıyarak: 
- Mösyö Tribule ! .. Fakat ıi• 

zin Bastilde olduğunuzu söylüyor• 
lardı, dedi. 

- Yal .. Kahraman LUdvig bu• 
nu kim söyledi. 

- Herkes .. Mösyö dö Mongo
meri sizi tevkif ederek Sen Antu· 
van Bastiline götürmüt diye duy
dum. 

- Belki doğrudur. Fakat görü
yorsun ya, artık oradan çıktım. 

- Çıktınız ha! .. 

- Bilhassa ıana, Yungfrav da· 
ğını tekrar görmek, çoban havası· 

nı dinlemek, hani §U ismini bece
remediğim nişanlını kucaklamak 
isteyip istemediğini sormağa gel• , 
dim. 

Yumuşayan, duyguları latan 
asker: 

- Kateri~ ! diye mrrıldandı .. 
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Mikdar ve muhammen bedeli aıağıda yazılı telgraf makineıi re· 
dekleri 12 - 8 - 1935 pazarteıi günü saat 15 de kapalı zarf uıul_iy
le Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu ite girmek iıtiyen
lerin 532.50 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin et

tiği vesikaları ve ite girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair be
yanname ve tekliflerle ayni gün saat 14 c kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. Bu ite ait ıartna~eler Haydarpaıada tesellüm 

ve sevk müdürlüğünde, Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak 

Grip ·Nevralji-Baş ve Diş ağrıları - Artritizm - Romatizma 
"' .-.~ \. . "1''119 , ' 

. " • .. ~ ı , ·'"'; .. ~c· .~:( 

Ihsan Yavuz 
Şık giyinen-
lerin terzisi 

daiıtılmaktadır. (3592) Her ~~ın 
modelini 

12 kalem telgraf makinesi ye deği 
Muhammen bedeli: 7100 lira orada 

-------------------------- bulabilirsiniz 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
P&fabahçe fabrikasına teslim ıartile ıartnamesinde yazılı evsaf

ta üç bin ton tüvenan kömür pazar hkla 11atın ahr.acaktır. Talip olan
ların 19 _ 7 _ 935 tarihine müsa dif cuma günü ıaat 15 de Kabataf

ta levazım ve mübayaat tubesine % 7,5 muvakkat güvenme parasiy
le birlikte mürftcaatları. (3755) 

1 - Şartname pli.n ve keıifna mesi mucibince Paıal-Jançe fal-Jrika
ırnda '(2347,48) lira muhammen bedelli yangın tulumba evi intaatı 
açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuttur. 

2 - Şartname ve planlar 20 kurut mukabilinde Cibalide leva. 
znn. ve mübayaat tubesi nakit muhasibi meı'ullüğü veznesinden alı
nacaktır. 

3 - Eksiltme 15 - 7 - 935 tarihine müsadif pazartesi günü sa
at 14 de Kabat&fta alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecek olanların 176 lira muvakkat güvenme 

Paraları ve icabeden vesikalariyle birlikte tayin olunan günde Kaba

taıta levazım ve mübayaat tubesin deki alım komiıyonuna müra-caat
ları. (3524) 

lstanbul Beledlyes4 tlaı:tları 

Senelik muham. 
men kiraıı 

Muvakkat 
teminatı 

Yenibahçede Tathkuyu So. Ye------------
ni t No: h iki kuyulu ve dolaplı 

Öoıtan. 125 9,39 
Anadolu 'kavağında iskele Cad. 

18 No: lı dükl<an. 
Beykozda Şahin kaya Mab. 2 ye

36 2,70 

. 
ni No: lı dükkan. 

Gala tada Karaköy Cad. 6/8 No: 
\ 
"' 

75 5,63 

1ı dükkan. .1320 99, 
Yukarda ıenıti, senelik muhammen kirast }'azılı olan mahaller 

936 seneıi Mayısı ıonuna kadar ki raya verilmek üzere açık arttırma. 
Ya konulmuı olup ihale gününde talibi çıkmadığından arttırma müd. 
deti S _ 7 - 935 tarihine uzablmııtır. istekli olanlar teraiti an-

l~nıak üzere levazım müdürl~.ğün~ müracaat etmelidir. Arttırmaya 
gınnek için de hizalarında goıterı len muvakkat teminat makbuz veya 
mektubiyle b~!'aber ihale günü olan S - 7 - 935 cuma günü ıaat 15 
de dainıt encümende bulunmalıdır. (B) (3761) 

Kompreıör yağı 700 Kilo 27 Kuruıtan 
Makine yağı 700 ,, 19 ,, 

"Gres yağı 250 ,, 21 ,, 

Yukarıda cinıleri yazılı 3 kısım yağ açık eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnameai ve nümunesi levazım müdürlüğünde görülür. Ekıilt-
meye girmek iıtiyenler 2490 No. lı arttırma ve eksiltme kanununda ya. 
zdı vesika ve 29 lira 22 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya 

mektubiyle beraber ihale günü olan lİ - 1 - 935 pertembe günü sa
llt 15 dıe encümende bulunmalıdır. (M) (3549) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 lira hkikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.• 

ISTANEUL 

Y enipostabane 
karşıs1nda 

Foto Nur 
yanında 

Letafet bınındı 

Beyoğlu sulh mahkemesi baş
yazganlığmdan: 

1 - Ahmet Hamdi, Cemal E· 
yüp ve Hüıeyin Alinin mil§tere • 

ken mutasarrıf oldukları 11000 
lira muhammen kıymetli Zühal 

vapurunun tamamı tuyuun izale • 
si için açık arttırmaya kondu -
ğundan 3~935 cumartesi gü
nü ıaat 15 ten 16 ya kadar Bey -
oğlu ıulh mahkemesi bat yazgan
lığmda müzayede ile ıatılacak • 
tır. Arttırma bedeli oranlanan he· 
delin o/o 75 ini bukiraa o günü İ· 
bale edilec6tir. Balmadıiı tak • 
dirde 15 inci güne gelen 19 8-
935 pazarteıi günü taat 15 ten 16 
ya kadar icra olunacak ve en çok 
arttıran& ihale edilecektir. 

2 - lmıi geçen vapur hisse -
darlarından Cemalin bi11esi 2500 
lira mukabilinde Mehmet Cevde • 

te birinci derece ve Hüseyin Ali -
nin hiaseıi lımail Hakkıya 1500 
lira mukabilinde birinci derecede 
ipoteklidir. 

3 - lhaleye kadar biri.kmit ver 
gi ve rüıum borçları, telliliye a • 
hcıya aittir. 

4 - Arttırmaya girmek istiyen
ler onarlanmıt bedelin o/o Yedi -
buçuğu nisbetinde teminat akçesi 
veya uluıal bir bankanın teminat 
mektubunu getirmeleri §arttn . 

5 - Arttırma bedeli ihaleden 
5 gün içinde mahkeme kasasına 
yatırılacaktır. Akıi takdirde iha • 
le bozularak farkı fiyat zarar ve 
:ıiyan faiz bili hüküm kendisin • 
den alınacaktır. 

6 - 2004 sayılı icra ve iflas 
kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan gayri menkul üzerinde 
hakları olanlar huıuıile faiz ve 
manafa dair olan iddialarını is • 
bat için ilan gününden itibaren 

20 gün içinde müabit evraklarile 
birlikte satı§ memuruna müracaat 
etmelidir. Akıi takdirde hakları 
ticareti bahriye müdürlüğü kay -
dı ile sabit olmıyanlar satış pa -
rasınm paylaşmaıından hariç ka· 
lırlar. 

7 - Şartname mahkeme divan
hanesinde herkesin görebileceği 
yere asılmıttır. Vapur eşyası cinı 
ve adedi vaziyeb zaptında yazı -
lıdır. Fazla malumat almak isti -
yenlerin 935 - 21 sayısile baş -
yazganhğa müracaatları ili.11 olu -
nur. (7976), 

Bir Opt:ılirat:ör 
hareket:iyle fi 

MUkAlat kazanınız ~PA ~A~~A 

KOD AK 
. Amatör fotoğrafları 

mflsabakası 
1 t~mmuı • 31 ağustos 1935 

T afsiJib ve ,arharı fotoğraf 

mılzemeıi aahcılarlDdan ahnıı. 

MUHASlP ARANIYOR 

Kuvvetli muhasebesi olan ta
nmmıt müesaeselerde çahımıt tec
rübeli bir muhaıip aranıyor. Talip 
olanlar ve kefalet verebilenler Ba
latta Silreyya pafa f abrikaıına 
müracaat etsinler. 

Müslahı~r~lı 

HIJBUBATIJtlLA!ll 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

R E V U E Saatleri 

en dakik, en husaa, en ıon modeller 

dEYOÔLU'ntıa : MISIRLI. fatlklAI CaddHI 390 

o A 1..A T A ' da • SAATCI MEVER TUn•l C•ddHI 29 

ISTANBUL'da · A . KEŞIŞVAN, Sultan Hamam, 
V•nl Cami Caddeaı 4 

ANKARA' de · RIZA TEVFiK, Bankalar Caddeal 8 

Umumt Oepoeu : lauanbul, Bahçe Kapı, T•• Han 10 T•l•fon : 21S54 

İstanbul İkinci icra memurlu -
ğundan: 

Paraya çevrilmesi takarrur edip 
tamamına ( 1700) bin yedi yüz 
lira kıymet takdir edilmit olan J, -
tan bul limanına mukayyed ve taka 
sisteminde olup makinesi iki ıi -
lindirleri 18 • 20 beygir kuvvetindı 
A. B. G. markalı (kesme ta§) nam 
motörün tamamı açık arttırmaya 

konmuı olup 6 • 8 • 935 salı günü 
saat l lden 12 ye kadar halen bu
lunduğu Ayvanıarayda vapur ia • 
keleıi Y.anındaki mahalde memu • 
ru huzuriyle ve açık arttırma sure· 
tiyle satılacaktır. Arttırma bedeli 
takdir edilmit kıymetin o/o yetmiş 
beşini bulduğu surette mezkur mo
tör alıcısı üıtünde bıra.kılacaktrr . 
Aksi halde son arttıranın antı ye • 
rinde kalmak üzere arttırma c,::ı 

bet gün müddetle uzatdard.k 21 • 
8 • 935 çartamba günü sa.at ! 1 den 
12 ye kadar keza mahallinde yn .. 
pılac.ak olan açık arttırm::\sında da 
hi arttırma bedeli mukadder kıy
metin yüzde yetmiş beş.ini bulma· 
dığı takdirde &atıf 2280 No. lu ka • 
nun ahkamına tevfikan geri b1r3 -
kılacaktır. Arttırmaya girmek is -
teyenlerin kıymeti mukadderenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya ulusal bir bankanın te
minat mektubunu vermeleri l~ ::ı:n· 
dır. Hakları Deniz Ticaret daire -
sine kayıtlı olmıyan ipotekli ala • 
caklılarla diğer alakadarların bu 
haklarını ve husu ile faiz ve ma • 
sarife dair olan iddial=.:ını ilan 
tarihindeu itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbitelerile birlikte da
iremize bildirmelidirle'r. Aksi hal .. 
de hakları Deniz Ticaret müdür~ 
lüğünce kayıtlı olmayanlar satış 

bedelinin µaylaşmasına giremez • 
ler. MezkUr motörün nefsniden do
ğan bilcümle vergi mükellefiyeti 
borçluya uittir. Daha ç.>k malumat 
almak İsteyenlerin 11 - 7 - 935 
perşembe gününden sonra daire -
mizde açık ve asılı bulwıdurula • 

cak olan arttırma ıartnamesini ve 
934 • 103 No. lu dosyasında mev • 
cud ve mezkur motörün evsaf, 
mesaha ve ıairesini gôstenr vazi I" 
yet ve takdiri kıymet raporunu o
kuyup anlayabilecekleri ilan olu -
nur. (12847) 

İstanbul Kadastro mahkemesin
den: 

lstanbulda Bakırcılar caddesin
de 82 No. lı Kalifidis hanında Ni • 
kola veledi Vasil ve Kostantin ile 
Elisavi ve Sofayicı. ve Despina He 
Vasil ve Elisavet aralarında müte
kevvin davanın muhakemesi günü 
ilanen vaki olan tebliğe rağmen 

Nikola evladı Vasil ve Kostantin 
ve Elisa~1 '! C S .... fayir. ,...ÇJ '!.~ c~ i:-Jc-

rinden vaki olan talep üzerine 
haklarında gıyap kararı ittihaz 
ve muhakeme 18 • 7 -935 per~em -
be günü aaat 14 de bırakılmı§ o] -
duğundan gün ve ıaati mezkUrda 
mahkemeye gelmedikleri veya ta
raflarından vekil göndermedikleri 
halde muhakemenin gıyapların • 
yapılacağı ve bilahara bu bapta 
vaki olacak itirazlarının mesmu 
olmayacağı tebliğ olunur. 

(12836) 



Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar ıize hiç ummadığınız 

menfaatler temin eder .• 

Amerikalılar, Kalilorniya Üe Çin ara81nda muntazam tayyare ıefer· 
leri yapmak için uğrQ.§ıyorlar. Seferler birkaç aya kadar bCZ§lıyacak· 

hr. Dcı.ha §İmdiden gayri muayyen zamanlarda olmak üzere bıı hatta 
tayyare iflemektedir. Yukarki re•imde bu hatta İ§liyen bir tayyarenin 
San Franıiıko körfezi üzerinde uçııfu görüliiyor. Ôn planda, körfez.

de )'Gpılmakta olan büyük köprünün ayaklannclan biri görülmektedir. 

Fransızların Akdeniz ve Şimal denizi filoları geçenlerde, Denizişleri 

Bakanı Pietri' nin önünde büyük bir geç it yaptı. Resim, bu manevralar 

esna•ında alınmqtır. 

. l 

ltalyanın Guıdonya 1ehrinde hava kuvvetlerinin tecrübesi için yapıl. 

mı§ olan büyük iıtaıyonun içerisin de ~karıda görüldiiğii gibi su ha-
• 

15 
Avrupa 

Güzeli 

seçildi 

ltalya güzeli 
Panzarasa 
19 yaşında 

Beyaz Ruslar güzeli: 
Gorbatovski 
~7 yaşında 

Danimarka güzeli: 
Oerregard 
18 yaşında 

Sar güzeli= 
E lizabet Pitz 
24 yaıında 

ispanya gÜzeli: 
Aliçia Navarro 

20 yaşında 

Kuponlarımızı 
saklayınız 

Bunlar ıize hiç ummadığınız 

menfaatler temin eder .. 

Çelwslovakya güzeli 
Trud Bolmı 

Norveç güzeli: 
Gerd Lovli 
19 yaşında 17 y~ında 

Bolarıda güzeli: 
StellfJ Elte 
23 Yafında 

lngiliz güzeli 
Muriel Oksford 

19 yaşında 

Tuna güzeli: 
Maria Nagl. 
19 gcqında 

Tunut1 güzeli 
Jorjet Temnwz 

21 yaşında 

Macar güzeli Fransız güzeli: Belçika güzeli: Yunan güzeli: 
Eva Felıer Jizel Previl Bumans Papaılopulo 
npuıfoll u 17 yaşında 22 yaşında 17 yaşında 

Bu sene on beş memleketin iştirak ettiği Avrupa gQ. 
zellik müsabakaları ayın altısında ıngilterede yapılacak, 

Avrupa güzeli seçilecektir. Müsabakaya giren 
kızlal".'ın resimlerini koyuyoruz 

ÇöNGIEN~lLIER 
ARASDNDA 

zineleri vardır. Bu daire, muhtelif deniz vaziyetlerinde deniz tayya· H tt 
relerinin mukavemet ve hareket ölçülerini göstermek içindir. Deniz. aya an 
ha:z:ineıi içindeki ıu, bir alet vaııta ıiyle müthiş dalgalar yapabilmek· 

alınmıŞ, bir macera 
tedir. Tayyare büyük kabinenin bir koluna bağlıdır. Kabinenin için· 
deki mühendisler tayyarenin ıeyrini takip ve durumunu teıpit ediyor• 

lar Dalgalar gene bir diğer aletle aparuız durdurulmaktadır. n 
E 

o 


