
. - - - ...... - -- - - -- -

;J • 

Sene 5 - No. 1751 Y llt itleri telefonu: 20203 - ÇARŞAMBA - 19 HAZIRAN 1935 idare iıleri telefooıı: 20203 Fiab 5 kuruş 

lt•I•"""' •o• lualtlrlü lopl•ıetılard•• ilrl•4• 1•1fçlil• lıtt•p •~lllıor 
Pulı, 19 (Huıuıi) - ltalyanm 

't.ata Afrikasına durup dinlenme· 
den gönderdiği asker, amele, 
ınak ve mühimmat gösteriyor ki 
bir Habet • ltalyan anla,ma111 
olabileceğini düşünmek dahi bey· 
budedir. Italya, Habeıle olan da· 
•asını behemhal bu defa hallet• 
'1ek kararmdadır. lnglltere n. 
P'ran1anm bu itte ltalyaya engel 
olacaklarını zannetmek te yer· 
Jlzdir. 

Habeşistan da 
Harp Başlıyor 

lngilizler T edblr Alıyor 
T ebealarını Çıkarıyorlar 

Londra, 18 (A.A.) - lngillz 
hUkftmetl, ltalya ile Habeıiatan 
araaında bir harp çıkması ihtimali 
üzerine Habeılstandakl lngllizle· 
rln bUylik bir kısmımn çıkarılması, 

lnglliz Somalisine sığınacak Ha 
beş ve ltalyanlar için yeritilecek 
rejim hakkmda tertibat almaktadı r. 
logil' --ren:n ikinci madc:!e hakkında 
her k' memleketle 11yaaal görllıme 
)erde bulunduğu sanılmaktadır. 

TafıilAt betinci uyfamızc' ad ır] 

Bugtln baıladı. 5 lnci aay· 
famızda takip ediniz. 

Anası ın 
Kı ı 

Burhan Cahidin 

Son Posta okuyucuları için 
yazdıtı gUzel bir eserdir. 

.. 

5 inci aayfa• 
mızda mutlaka 

okuyunuz 

Bugün 

lngllterenin endlıesl, olsa olsa, 
Jukarı Nil Rularından ötUrtl ve 
Sudanın ekim biçimi noktasından 
oJebllir ki buna da bir çare bul· 
mak zor değildir. Bu itibar ile 
•aziyetin gevıediği veya gevıe· 
yec ği hakkında çıkabilecek ha· 
berlerİD esasla hiçbir maDHI 

roktur.Harp mukarrerair ve ltalya 
tallinl deneyecektir. 
Bulgarlar da butday satlyorlar 

Sofya, 19 (Husuıl) - ltalya 
lıtıkumetl ıon zamanda Habeıi•· 
tana ankedUmek üzere Tuna 
•ahllindekl rıhtımlardan birçok 
tapura zahire yUkletmiıtlr. 

"Biraz Müs~.ade Edin, 
Karımı Da Oldüreyim,, 

Halili Öldüren Muharrem Yakalandığı Zaman Böyle 
~~~~~-~=~-~~~~=-~~~~ı S~kdi 

K Ot G - • Kuımpaşada Y enlçeşme ci· 

araya uran emının :1:;~~aH::ir~:i~:hlı~::ı .:~: 

E 1 Y v d yerinden vurmak ıurelile öldür· 

Şya arı agma a mliıt~r. Cin~yetin 1ebebi Halilin 
kendı kansıle mUnaaebette bu· 

iki gUn evvel Y eşilköy açıklarında Pilana adla bir ltalyan vapu·· lunmaıından fUphelenmiş olması· 
ru karaya oturdu. Bu kazazede vapurun yUkUnll kurtarmak lstiyen dır.Katil cinayeti işledikten aonra 
bir aalapurya da dlln sabah aaat 7,S da Sarayburnu önllnde battı kendiıinl yaka.layan polise: . 
Ye lçludeld (55) sandık Ye balya •ıya denize döküldü. Bu mavnanan - Bana bıraz müsaad~ edınl 
b d ı k k Karıyı da öldüreyim! demııtlr. 
•btı Ye etyalaran deniz en top amıı ço mera h olmuş ve birçok Öl H ur d M 

huıızlıldara vesile vermittir. HAdiH mahalllnde vak'ayı baıından ıo· k ld 
8

1° t 
8 an ceH • 0'i8 

d h . . d k . a ırı mıı ır. 
Duna kadar takip e ea mu arrJrımız gör ti lerıaf anlatıyor: -·-········-····················-········-··········-

Muharririmizin Anlattlklar1 

Dno sabahlayın Liman Şirketinin bir romörkörll kaz:aya ufn· .. r•n eşyayı aiti ma•naya almıf ,.. arkasına takarak güm· 
rllğe doğru çekmete baılamııtır. Bu •ırada denizi koyu bir ılı 
lı~plamı4tı. Ayni zamanda da rUzglr poyrazdan esiyordu. 

... ( Denmı 18 lncll yüzde ) 

Maçın Neticesi : Dünkü 
Takım 6 - Servet 

---

Karışık 
2 

' 

Çerez Kabilinden 

Bir Hot Gel dine Kal mı f 

Vaktile, makam aahibi ka:ıaıker• 
!erden birine, maiyetindeki çö
mezlerden biri bayram tebrikl
ne gelir. 
Henü-ı vakit erken, kazaıker efen· 
dinin de yanı tenha iııı if. 
Efendi, alçak gönüllii'.Uk. ~öitırip 
çöıneı.inl kendi yanıbe.ıına otutur, 
iltifat eder.. Derken miaafirler 
ıükun etmeye başlarlar. Kaaaıker, 
her ıelene: 
- Ho§ ıeldin!. buyur •. 
Deyip yanında yer göıterip ve 
çömeze deı 
- Azıcık aıağı çekil.. Elendi hu· 
retleri otursun 1 der. 
Böylıoe, çöme1, ine ine, tl niha
yette, kapının dibindeki bir iıkem· 
leye iner. Artık başka oturacak 
yer de kalmaz. 
Bunun Oztrine, vaziyeti kaYrıyan 
çömez, kalkar, ıitmeye davranır. 
Kazaaker efendi: 
- Ne o, gidiyor muıun1 
Diye ıoruooı, çömez: 
- Ne Y.apayam, eftndimt Der. 
ZateD itimi~ de bir hoı ııldiaı 
kaldıL 

Tıflı 

Mütekait Holivut Yıldızı •.. 

Lilyan Gış'la T opkapı 
Müzesinde ----...... - .. ' ..... .-

O, Tiyatro Kulisinde Doğduğunu Ve 
Belki Orada ÖJeceğini Söylüyor 

Muharrlrimlz, lercllın•n H Lllııuala b•r•6•r lri,llk in% lrull•ıl 

Teni bembeyaz, iri ıözleri arkaya topuz yapılmıı ıipll 
yemyeıil, ve kendiliiinden kıvır• aaçlarında, rendelenmit bir k .. 
cık saçları altın sarııı bir kadın: reste sarılığı vardı. 
Iıte sinema mecmualarının tarif Anlaşılıyordu ki, ıeneler; "B .. 
ettlsj'i Lilyan Gış 1 yaz rahibe ,, filmindeki parlak 

Fakat bu tarife klmae inanma· yıldızı, gözlerinde tek kıvılcım 
mıt olacak ki, dün onu Perapa• bırakmamaaıya söndürmUılerdil 
}astan arayan tek aevdah çık• Fakat ben, onunla görllıtllğüme 
mamış. pişman olmadım. ÇünkO, müte-

Benden sonra yıldızı görmek kait yıldız; kaydırıldıiı Holivut 
merakma kapı~anlar olduysa, Hmasma düşman ke1ilmlıt1. V • 
zahmetlerine hali acıyorlardır. duyduğu bu büyük kin, onun 

Eğer yanında dolaıan tercll• diline, Hr tutmıyan bir ç6ıUklUk 
man olmasaydı Topkapı aarayında vermlıti. 
karııma çıkan kadıom, ıaatlerce Bu yüzdendir ki, verdiği her 
izini kolladığım "yıldız,, olduğuna cHapla, Holivutun bir baıka fo. 
lnanmaklığıma ihtimal yoktu. yasını açığa Yuruyordu. 

· Zira kartıma çıkan ailindir Onun ıöılerini yaı:mağa ba.-
altında kalmıt gibi yamyassı; ve lamadan önce, gözüme batan 
avcı kamçısı sıibi ipince bir ihti• bir noktaya dokunmadan edemi· 
yar kadındı. yeceğim. 
· Teninde beyazlığın sade adı, · Kadınlarımıı, "Don Joze Mo· 
takma gibi duran patlak ıözle· jlka,, nın yoluk ıurabni görmek 
rinde, yetilin iade kiri, ve ( Dev~mı 11 inci yüzde ) 

Kiraz Yemek Kurtlu 
Zararlı Değilmiş! 

Belediyenin Fen 
Doktorlarıdır 

Bunu Söyleyen, 
Müşavirleri Olan 

Bu yıl Istanbullular kana kana ı 
me"dm meyvaıı yly eınediler. 
Çilekler mevaimin kurak geçme· 
ıine rağmen çabuk bitti ve bir 
rüzgar ıibi ıeldi geçti. Kirazlar 
daha olmadan kurtlandı, dutlar 
rüzgardan yere döküldü, erik 
rağbet bulmadı. Zerdalinin yUzUn• 
bakan olmıyor, viıne yeni çıkıyor, 
kayısının da iyiıl gelmedi ve bU· 
uin bunların hepsi ateş pahasına. 
Alıp yiyen parmakla gösteriliyor. 

Meyva bahsine giriımiıken 
Iatanbullulara yepyeni bir haber 
vereyim: Kurtlu kiraz yemekte 
mahzur yokmuş. Doktorlar . izin 
verdi, mideniz kaldır1yor1a artık 
kurtlu kiraz yiyebilirsiniz. Hiç 
hayret etmeyin. " Bu fetva,, yı 
verenler meyva mllatahsillerl değil 
bizim hesabımıza · hareket eden 
belediye doktorland11. 

( DeH- 10 YDCa rtaie ) 
Çilek bu •'' bir 9el •i61 ı•ltll, 

6•Ç !JOI' 
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jMahkemede M.. k 'LI ,./,t "' tıı· i 1 BSiartırllkai En Çok 
Nelere 

Kızar~ınız? 
Sultenahmet, Perk ker,ıaı t1 

numerah h•ne, aellm ı 
- Şllyle birdenbire •klım• ••I••· 

lerl aayayım: 
1 - GırlJ•IJarını patlatarak, bo-

yun damarlanaı titirerek, botaalanı· 

7oraauı ribi batır•n, aealerl 11tma 
16rmemiı ayak 1atıcalarına... 

2 - Omuz. baıımdan batların1 
uı.atarak, elimdeki srazeteyl okuyan· 
ları ... 

3 - El ıakalanna ... 
4 - Y nan nOkteli latifelere •.• 

K•dık8y, MUhOrdar, Toprak 
aokaaı, 34 numarah hane, Avu· 
kat SalAhaddln ı 

- Be• kolay kolay kızmam. Fa
•at sorla ılledea çıkarırlar. Meaell 
en cinlerimi tepeme tıkaraa 

t•Ji fıtea bunaldıf ım aırada 

bir ınezellk tır•ıı•a tutul· 
maktır. Git• Bnlerlade, birbirle-
rllı yar•allk edeafer de bHI •• 
luıdıraa NJııaıalardır. Sonr•, bau 
7erlerdf, memurJarıa, laalkın aaranna 
olaa •llkuıdıklana• kııarı•. Meaell, 
ıeçıalerde, K.dıklSyllndea, Kılamııa 
rltmelr tlHre tr••Yay• l>ladfm. M ... 
ter o tra•YAJ la.erindeki tabelada 
Kalamıı yazıla ol••••n• raf•••, 
Boatucıya .. d•r•ft- BHI yolumdan 
itimden •dea biletçi, latelik te.ı 

- llis de Allahıa kuluyuL Yaaılı• 
rııı: •··· Çenenize Oıenmeyip te aoruve· 
rlydiniz? diye bHi Hçlu çıkannu, 

oJ•nca lcaaım beynime doldu. 
ikinci bir aef er de aoracık oldum, 

Muhatabım; 

- TabelAyı oraya •Ü• olaun diye 
aamadık- Zahmet edip te okuyuYe
reydinfzl dedi. 

Buaa benı.er öyle feyler oluyor ki 
ln1aa Yerecek cevap, 7apacak ltue• 
ket bulamıyor da, hıraından lılai 
yi7or. 

P•rmakkapıda manav lsmall: 
- MOıterinin faz.la titiıloe kıza

rım. Herıeyia iyiıinl laterler... Peki 
fenaJarıaı kime aatacağııı: ki? 

iyilerini ayırıp ta kendi• alftlen• 
miyorum ya... Mal ortada. fyiaf de 
alder, klStnıQ de... Hele kadıa k11mı 
hlç meram anlamaz:. Gelirler, aepet· 
Jerdıkl yemiı1erl mıncılı:larlar, mıncık
Jarlar, on paralık mal almadan 
laYUfUp tlderJer. 

Bir de mahalle çocuklarına 8fke-
1Hlrim. Sokakta oynarkea kafelorimi 
dnlrirler. DaJJlınlığıma ı•tirlp yemlt 
aıırırlar ... Bakın, Uflarlle hile hiddet 
b11tı 1ine 1.. 

Tarihi Bir Top 
Devrekten Şehrimize 

Getirildi 
Askeri Mlize müdHrlUğft DeY• 

rekten tarihi bir top getirtmiştir. 
Topun üstnnde Sultan Mehmu• 
dun armaıı ve 1224 tarihi yazı
lıdır. T opuo içi yl vlidlr. A vrupada 
henüz. top yivleri icat edilmeden 
evYel yapıldığı için hususi kıymet 
Yerl:iyor. 

una aşa naJ4 a ~ a ın 

V K d Y k 1 Sagmıga'lllar Hkmektep Mezunıar1 
e 8plSID a 8 8 ama Beşiktaıta Sekiz Dükkancı Şehrimiz llkm,,kteplerind .. 

Adliyede 6500 talebe mezun olmuştur. 
Dun birinci ceı:a mahkeme

alnde bir metreı hayab yaıamak 
davasına ılzli bakılmıştı. 

Tarafeyn mahkemeden çıktık• 
tan ıonra, Abidin lımindeld erkek· 
Je metreı bayatı yaıadığı iddia 
olunan Milrvet, davacı olan 
Abidinln karııı Raifeye atıldı: 

- Onunle on aene aen ya• 
ıadın!. Şimdi de ~en yaeıyaceğımJ 
Baıını nereye lıteraen oraya yurl 
diye bajırdı Ye uzaklaşb •• 

Emine adında bir kadın Rıza 
adında biriıinden ılklyetçi olarak 
mahkemeye baı YUrmUf. 

Emlnenln lddluı &nemlidir: 
- "Rıza beni tehdit etti. 48 

uat içinde yanıma ıelmeıaen 

kendini yok bili Seni öldürllriim. 
dedL Ve 7alnıı: tehditle kalmadı. 
Ylbftmtı, kulağımı jiletle kesti, 
7araladı. Bakınız.,, 

Emlnenln kulalı ıerçekten 
7ara Ye göz kenarlan çizik çizik· 
tir. Emine ıöz.lerlnin bu yaralama 
dolayıılle atnmaya baıladığını, 
ıözlerlnden korktuğunu da ileri 
ıürmUftUr. 

Mahkeme; daYayı kendi sala· 
hlyetl dışında ı~rerek evrakın 
mtiddeiumumlllğe gönderilmeaine 
karar •ermiıtir. Mahkeme bitince 
kapı önUnde ikinci bir hadise 
olmuıtur: Rıza dııarıya adım atar 
atmaz sivil bir memur koluna 
yapıtmııtır: 

- Haydi merkez• rtdeceaiz. 
- Siz kimainiz.? 
- Memurum. 
- Ne diye beni merkeze 

ıötnrecekılniz? 
- Bir meıeleden ıuçluıunuz. 

iki haftadır aranıyordunuz. 
- Hayır götllremezainlı beni. 
Rıza altmemek lıteğl 18ster

ml1se de kaaun karıısında itaate 
mecbur •lmuı •e ıötUrlllmUıtllr. 

Muallimlik imtihanı 
Orta Tedriaat Kadrosuna 

Hoca Ahnıyor 
KUltUr bakanlığının orta ted· 

rlaat muallimliği için açtığı imli· 
hanlar Temmuıuo birinci Paı:artHi 
ıtınll (9) dan {13) e kadar ÜnlYer• 
ıltede yapılacaktır. 

Riyaziye, biyoloji Ye fen bllgiıl 
imtihanları fen fakUlte1lnde; tUrk· 
çe, fransızca, tarih, coğrafya im· 
tihanları da edebiyat fokülteainde 
olacaktır. 

BakanlıA'a bu lı için bat vuran• 
)ardan, onay görülenler, ııraılle, 

Üniversiteye bildirilmektedir. 

---·-----··--,---······ 
Mülkiye Amirleri 

Arasında 
Yeni Değiıikliklerden 

Bahsediliyor 
Öğrendiğimize göre, bu ay 

nihayetinde latanbulun mülkiye 
arnirlerJ araamda değişiklikler 
olacaktır. 

Emniyet direktörü Fehmi Vu
ralın terfian taıra Yalillklerlnden 
birine tayininden başka, direktör 
muavini HUsnünlln de bir kayma· 
kamlığa nakil edileceği ıöylen· 
mektedfr. Ayrıca ıarbay yardım• 
cılarından Nurlnln bir ilbayhğa 
geçirileceği de alman haberler 
cUmlesindendir. 

Bir Cami Kayyumunun OlümO 
Sultaosellm camii kayyumu 

lamail, dnn ıabah cemlye gelmif, 
temizlik yapmakta olduğu bir 
ıırada anamn dUfUp ölmUştUı;, 

CHet, Belediye doktoru tara• 
fından muayene edilmft ve alle
ıine tHlim olunmuıtur. 

... lf-
Zabıta, yeni hafta tatili kanu- Şarkta Otomobil Yolu 

nuna riayet etmeyen 1eklz dük· Siirt 18 (A.A) _ Şirah-Erub 
kancıyı clirmmeıhut halinde ya• arasında yapılan otomobil yola 
kalamııtır. bitmek Uzeredir. 

Bu ıekiz dükkan da Bqiktaı· « « « 
tadır. SahJplcrJ, Aptullah lbrahim, Çatalca Yolu 
Hikmet, Nahit, kasap Mehmet, Floryada bir mUddettenbeıl 
Koço ile Bayan Kıymettir. Bun· 
lar, hafta tatili gününde dUkkln· yapılmakta olan lnıaat devaQ) 
larını açmıı ve ahı Yeriı yapmı.- ediyor. Bu meyanda Şar fen b .. 
lardır. Adliyeye verileceklerdir. yeli, bayındırlık sahasına giroO 

Esnaf Bankası ışı• arazinin bir haritaıını çizmiı, y~ 
pılacak yerler iıaret edlJmiıtfr. 

Devlet Suraıının Muhake- Aynca lıtanbul·Çatalca asfa\t 
me Kararından Alakadar- yolu Kalikratya lstikametJndtD 

Floryaya bağlanacaktır. 
lar Haberdar Değil .. .. lf-
Eanaf ban'katının murakabeılnl Sahte Yirmi Betlik 

ihmal ettikleri lddl&1ile lıtanbul Şeref Ye Nuri adlarında l'J 
ıarbayı Muhlddlole, mua•lnlerf kafadar Haydar ismlndeblr birlnt 
HAmit Ye Nuri hakkında deYlet altın ıuyuna batırılmıı 2) llği •t 
ffirası mülkiye daireıl tarafından Adi bJr teneke yll.zUğU ıUrmejt 
lUzumu muhakeme kararı YerHdlil çabıırlarken yakalanmıılardır. 
yazıldı. Muavin Bay Himlt bu lf- lf- * 
münasebetle dlin bir muharriri· Maçka Palastan DUttU 
mlze demiştir ki: Anderya iıminde 61 yaılarılli 

- Biz bu haberi ıazetelerde da bir kadın Maçkapalasm y~ 
okuduk. Bize hiç bir tebliğat ya• dinci katında pencereleri ıilerkeg 
pılmadığı için h4dfsenin mahly.. dUımUı ve ancak kolu kırıJmıttlfi 

lf- lf- * tini de bilmiyoruz. Bırakllmı9 Çocuk 

Bir Yapıdan Düşen Harç 
Dun de Paagaltıda Baruthaai 

caddeaiode bUyUk bir apartmanı9 
taılığında beı ıDnlUk bir ço~ul 
bulunmuı, zabıta tarafından Dır~ 
licezeye teılim edilmiıtir. Bir Kızcağızın Başına Geldi. Beynini 

Deldi. Ölüm Halindedir 
DDn bir yapıda feci bir lcaza 

olm ş \'e bir kızcağız ölüm dere• 
cesinde yaralanarak hadaneye 
kaldmJmııtır. Kazanın kurbanı 
olan kız 11 yaıındadır. 

f( um kapıda Saraç lıhak ma
hallesinde ltbaıı ıolcağmda otu• 
ran Bay ŞükrUnlln kı:zı Neriman· 
dır. Neriman Yenikapıda oturan 
teyzeal Ye bOynk annesinin e•lne 
gitmek here e•den çılcmıı, yol 
(berinde Tavançoıme sokaiından 
geçerken bu ıoka kta tqçı 
Sadığın tamir edJJen eyi 6nilne 
ıelmtı. Bu ıırada Kenan Ye AD 

isimlerinde iki uıta, binanın la• 
raçaıında çalıımakta iken, • polia 
tahkikatına nazaran • dikkatsiz· 
Jikle buyuk bir harç parçaaını 
aşağı dUşUrmllıler ; bu kUtle 
Nerimanın baıına isabet etmfı 
beyninin Uıt kısmını delmlıtir. 
Neriman, yarı ölU bir vaziyette 
yere yığılıp kalınca, polfı haber• 
dar edilmiş, kızcağız derhal Ha· 
aekl kadınlar haatanHlae kaldı
nlmııtır. 

Yavrucatın hayatından lmit 
yoktur. Her Jkl uıta tevkif edil· 
mitlerdir. 

Patlıcan Sevki yatı 
ikinci 90 Kiloluk Parti Gönderiliyor 

Memlektlmizden Almanyaya patlıcan sevkine baılanmııtır. lık 
parti olarak gönderilmiş olan 00 kilo patlıcan utılmıı ve çok rağbet 
görmUıtUr. Bugün de 90 kiloluk ikinci bir parti gönderilecektir. 
Maamafih bunların nakli içia kilo baıma 100 kuruı aarfedildiğf Ye 
orada da kilosunun 120 den fazlaya aatılamamuından tlmdillk klrlı 
bir vaziyet yoktur. 

.. ,.. .. 
Bolaz YoUarı 

BUyUk dereden Istfnyeye kadaf 
uzanan Boiaz yollarının inı••tt 
yakanda bJUrHmiı olacaktır. 

.. * * Adalarda Çiçek Bayramı 
Adaları gllzelleıtirme cemiyet 

tinin hazırladığı çiçek bayra.u 
6nümUzdekl cumartesi gUnU B
yUkadada, yapılacak ayrıca bit 
çiçek ıer&lal açılacaktır. 

* Jt ir 
MUhendl• Mektebinde 

Tahkikat 
Mühendis mektebindeki ıulf~ 

tlmal tahklkab bltlrllmlı Ye me~ 
tebln idare mlldUrU ile panslyoQ 
mOdllrll ve anbar memuru mah~ 
kemeye verllmiılerdir. 

Jt .. .. 
imtihanlar Bitti 

Şarımızdald ( ıehir ) kıı: ve •~ 
kek muallim mekteplerinin ıon ım-. 
nıf imtihanları bitmiıtir. 

.. * .. 
izinsiz Tabanca Tafıyorm~ 

Iakender iamindo biri, DzerJnd• 
mUıaadesiz tabanca taşıyaraı. 
Beyoğlu caddesinde gezmekti 
iken polis tarafından görUlmUtt 
tabancası alınmııtar. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

· ~ 

[__ 
c 
r 

Şair - Ha!an Beyi.. Enfea bir 
7aıchm. aörme, fcykalide ••• 

•.• GUneıin elmu teller aibi )'eryüzOne 
uzanan lflklUJDJ, 

•.• Denizin aUmUı parıltılannı, &) ın 
11def nalcııJarını, batıda ~ avuzun bir çu
val altın" gibi ıııldamaaıoı taıvlr ettim. 1 

... Fakat ılirime bir lılm bulamadım. 
Haaan Bey - 11 lkhsadl buhran aa• 

yıklamaıı,, derHn iyi edenin. 



19 Haziran 

Hergün 
Hızını Alıncaya Kadar 

• Niçin Böyle ? 

• Kaplumbağa Ve Tavşan 
lif- -

Hızını Alıncaya Kadar 
Bizde balkın kanu:ı ve nizam• 

lara karşı aldıjı çekingen bir 
Yaziyet Yar. Kanun ve nizam ilk 
cıktığı zaman 1eyre çekilir. Seılnl 
~ıkarmu. Fakat aradan birkaç 
lfin geçti mi kanun Ye nizamı 
unutur, eaki bild:ği aibi harekete 
devam eder. Bu hareketini de fU 
16z.lerle izah eder: Kanun ve 
nizam hızını alıncaya kadardır. 
RüzgAr geçtikten sonra tehlike 
kalmaz. 

Bizde hükümet yasaklarının 
Uç beş glln sürmeai, kanun ve 
nlzamlaran devamlı bir tekilde 
tatbik edilmemesi, halkta bu 
inancı uyandırmııtar. 

TramYaylara asılmayınız, yer
lere tükllrmeyiniı, kalabahk yer
lerde &eyyar aahcıbk etmeyiniz, 
•e daha birçok bunlara benzer 
taaaklarm baniiıinin bir haftadan 
fazla sllrdl!JOnll g6rdftnliz ? 

* 
Bu, Niçin bögle oluyor? 

Niçin bizde kanun •• yaaaaın 
hUkmU birkaç allndür 1 Niçin 
balk bu yasakların ciddiyetine lnan
lnaz ? ÇUnkll biz kanun ve nizam 
çıkarırken baıka memleketlerde 
rapılanları kopya etmek he•eıin• 
kapılıyoruL Kopya ettiğimiz itin 
l»lr ihtiyaca cevap Yerip vermedi· 
ilni, bizde ne dereceye kadar 
bayat ıartlanna uyacağını araıhr• 
••yaz. Sonra da kanun ye JBlak 
sıktıktan IODra takip etmeyİL 
Yani batla kı, •raıında bir fikir, 
bir an,aylf ve bir kanayıı 
birliği yok. Yukandaldler iyi dll
fllnUp iyi kanunlar da çıkarNlar, 
iyi nizamlar da hazırlasalar, ek· 
. .-riyetle tatbika memur olaalu 
'\unu anlamıyor Yeya takip _.. 
laiyorlar. 

Onların bu hareketi halkın 
hnkumet yB1aklarına kartı olan 
•mnlyetlnl aarııyor Ye yukarıda 
dylediğimiz ruhi lılletin huıul 
bulmasına yardmı ediyor. 

"' Kaplumbağa Ve Tavşan 
Franaanın 100 mllyoa Tllrk 

Hr~ıma yapbrdığı Normandi Ya· 
)iuru Nevyorktan dönerken yeni 
bir rekor kırdı. Saatte 30,35 mil 
ı&r'atle yol yRpb. 

Almanların Hamburila Berlln 
arasında lşlfyen buharlı lokomotif 
•aatte vaaatt 150 kilometre ça• 
ltuldukla ıidiyor. 

Yolcu ta11yan tayyareler saatte 
400 kilometrttyl az buluyorlar. 
Sabah lıtanbuldan kalkan bir 
Jolcu aktam 1&at d6rtte Londraya 
•ara biliyor. 

iyi amma ltu çabukluk ne 
itin? Fen bir taraftan m&temadi-
t-nileri koıarken, ıoıyal, 6konomlk •e aıyaaal şartlar onun gemlerini 
çekiyor. Gilmrllkler, kontenjanlar, 
P.ra ve d6viz kayıtlan, fennin 
10 eaatte 1apılmaıını temin ettiği 
Jolculuğu ftç dört güne çıkarıyor. 

Kaplumbağa ile tavıaa blki· 
r•ai. 

lıte buıDnkn medeniyet buh
ranının asıl sebebi: Fenle cemi
ret bulutamıyorlar. 

Yeni Emniyet Müdürleri 
• Emniyet ikinci şube mOdllr
IGillne Cemal, Antalya Emniyet 
lttGdürlOğOne Kemal Kaya, Ma• 
a.tya Emniyet MDdDrlOğOne d6r
dancü ıubeden lbaan Sabrinln 
tayinleri onay J anmııtır. 

Ekonomi Eakanının 
Ziyafeti 

Ankara, 18 - Ekonomi Ba· 
lıcanı Celil Bayar yeni plıımı 
rılına pilmesl mlnaaebeb1e bir 
larclenpartl •ermiıtlr. 

SON POSTA Sayfa 3 
===

------------------------------------- ---------------------------ır~-----------------Resimli Makale a Para, Sefalet a 

Kral ''Creuıuı,., zamanında düayanın en Hngin adamı 
aayılırdı. O, son Lidla kralı idi n dünyada kuvvetli olmak 
için zengin olmanın kafi bulunduğuna kaİıidi. Fakat bu 
hükümdar diğer bir hükümdar tarafından mağlup edilerek 
ate~te yaloldı. 

"Frijiya,. krala Midyu ta altına düokündü. Fakat kıtlık 
l'eldiği zaman paranın karın doyurmadığım gördü. Zamane 
zengini parayı deli gibi aarfeder ve ıonra Hfalet içinde 
ölür. Pare, kullanmak için iyi bir nsıtadır. Fakat para iyi 
kullanıl rea faydalıdır, yokaa bizzat para karın doyurmaz. 

= 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Mf!ltepe Vapuru F enerbahçe 
Onünde Karaya Oturdu 

Vapurda Panik 01-I A .. k Kı l ~ 
du. Bayılanlar, De- tatur . ızı ag 
nize AtılanlarVardı Merkezınde 

ti c 

Haliçte Tersane 
Yapılması için 

Müracaatlar 
iki aUndenberi sabahları Uma• 

aımısda ıl• olmakta, vapur 
ıeferleri intiıamını kaybet• 
mektedir. Bu yüzden bu aabah 
bir kazada olmUflur. 

Saat 6,35 de Bllytıkada-
daa kalkan Maltepe vapuru sillen 
yolunu ıaıırmıf, F enerbahçe 
önftnde karaya oturmuıtur. Halk 
ıaadallarJa Fenerbabçeye çık· 
mııtır. 

Vapur oturur oturmaz büyük 
bir panik baflamış, birçok inaan· 
lar bayılmıı, birçok yolcular da 
cankurtaranlara aarılarak denlze 
atılm19lardır. 

Vapur fenerin hemen biraz 
lleraiode kara1a oturmuttur. Tek
nesinde yara yoktur, henUz kur· 
tarılamamııtır. 

Ölümden Güç 
Kurtulan 
Kayıkçı 

Evvelki aece, bir balıkçı ol
dukça korkulu bir deniz mac_. 
raaı geçirmiftir. 

Pendik cfyarında oturan ba· 
hkçılardan Necati, küçük bir 
bahk kayığına blnmiı ve avlan
mak tlzere Pavli adasına doğru 

yelken açmıthr. 
Necati, aabilaen bir bayii 

açıldıktan 10nra, bava birdenbire 
değişmiı ve •rt bir rOzgir de

[ Dnamı 11 inci yüF.de ] 

/STER 

A111cara, 18 ( A.A.) - Camar 
...,....,~ ..... ...,, .. 
Kızıl•y ge11el •erlced•f d • .,.., 
•l•iıtlr. 

Atatürk, rnerlceztle c•ml,et IHı1-
lca11ı dolctar Re/ile S•11d•m tarajırı· 
da11 lcarııla11•ralc merlcez 61•••1111 
g•z•iı "• Wr ••tt•n Jıul• lcalaralc 
ceml••tlrı ç•lııma•ı .,. tlll•r iıler 
lıalckırıda lzalı•t almıılardır. 

Haliç ........... ıaJ•h1, , ... 
ı .... ne tulsl t'e Tlrldyede pml 
yepılma11 için enelce mliracaat 
-eden Holandalı firmadan baıka 
biri F ranaız, diğeri Alman olmak 
&zere iki firma daha ayn ayn 
teklifler yapmı9larchr. Teklifler 
tetkik edilmektedir. Alman firma-
11nın dfrekt6rll konutulmak llzere 

-=;:=;;:::.=:;::=:==;:;;;:::.=:;=::::;=.!~A:n:,:k:a:.:.r:!:aya çağmlmııtır. 

Kıtlık Tehlikesi y=--o~kt_u_r 
Adanada, Trakya-1471,240 Kişi 
da Bolluk Var. Fiat Ziraat Bankasına 
Yükselmiyecektir 20 Milyon Borçlu 

Ankara 18 - Tarım Bakan• Ankara 18 - Çiftçi borçta· 
lığı memleketin kuraklık vaziyeti nnao 14 sened• yüzde 3 faizle ve 
hakkındaki tetkiklerini bitirmiştir. 15 takliitte ödenmesi baklandaki 
Memlekette kıtlık tehlikesi yok· 
tur. Yağmur yağmasa bile mah· kanunla DeYlet her yıl için çiftçi 
aul zarar ıörmiyeeektir. lehine bir milyon liralık bir feda· 

ÇUnkU kemale ermiş, yağmur kirlık yapmqtır. Taksite baila• 
ihtiyacından kurtulrnuttur. Vaziyet nacak çiftçi borcu 20 milyon lira 
normaldir. Adana ve Trakyada kaqardu. Borçlular da 411,240 
bolluk vardır. Yalnız ıabHlere ve kitidir. 
orta Anadoluda yağmur yağma· 

mııtır. Burada da yltzde elli malıaul Tramvay Şirketi Parayı 
alınacaktır. Yinl buralarda bol· y • 
luk olmıyacağı gibi kıtlık ta ol· erıyor 
mıyacaktır. Buğday fiatlarındakl Ankara, 18 - BayındırLk Ba· 
ylUueliı normal haddi geçince kanlığı ile Tramvay Şirketi ara· 
blktmet elindeki buğdayı plya- ıındald anfqmalar mOabet netl-
aaya vererek mlldahale edecek· ceye varmaktadır. Anlqma buglln 
tir. Buıüııkll yllkaenı normaldir imzalanacaktır. Şirket iltenUen 
ve k6ylllnftn lehinedir. parayı Yermeye razı olmuftur. 

iSTER 1 NANMAI 
Kanunları ve nizamları hükümet ve 'belediye yapar. , Yeni yapılan blnalann hepsinde zehirli gazlardan 

Bu nizamlann tut ılabilme1i halk tarafıudan yapılab"l· korunmak i9in bir gaz mahzeni yapmak mecburidv. 
meai için evvela hükumet ve belediyenin onlara riayet Fakat asıl tanare hücumuna uğrayacak olan reami 
etmesi gerektir. dairelerden hiçbirinde gaz nıalııeni yoktur. 

Mesela ıinema ve tiyatrolar ahşap olamaz. Fakat Bo mieallerin yüzlercesıoi hepimiz hergün görürüı. 
belediyenin tehir tiyatro•u ahşaptır. Reami makamların kanun ve nizamlarına kendileri riayet 

Mektepler ahşap olamaz. Fakat birçok reımi mektep- etmedikoe, balkı kat'iyet!• riayete mecbur edebilecek-
ler, Hki ah,ap aaraylardır. lerine, srtık: 

JSTER /NAN iSTER JNANMAI 

Sözün 

ilk 
Büyük 
Adım 

Kıs~sı 

..._ ______ S.·w•· B J' _ _. 

Bir gazete. bu yıl Iıtanbula 

100,000 seyyah geleceğini haber 
verdikten soora ilAYe ediyor: 
Geçen yıl 81,194 teyah ge:miş \ôe 
7,036,361 lira bırakanı. 

Gazetenin b6yle mil on han .. 
ılnclen lhat hanHine kadar, ser 
yabların cebiad.. çıkan parana• 
mufasnl hesabını hangi mükem
mel ve Avropai i9tatistik blWo· 
muzdan aldı~aı b:lmiycrı.Jm. Bu 
rakamlan doğru fanederek b"r 
heaap ta bea yaptım, aeyyahlarm 
adam baıına bize aekaen alh lira 
bıraktıklarını anladım. 

Bir kHDll gümrük hamalları, 
bir inamı da sahte antikaalarla 
dl!enciler tarafından kapı.talan bu 
paranın pri k.- mlktarile bir 
Myyahla lst .. balda oturmaaı, 

yaıamuı, eğlen1H9İ, tehrimlzin 
ucuzluğunu ghterir, değil mi? 

Hayır 1 Tenine, o ıcyyabın 

lıtanbulda yatayacak ve eğlen• 
cek yer bulamadığını, sadece, bır 

iki mlze ile cami ve m~•r• pz
dikten eonra otelde ot1D"lllama 
•kınhlı•daa patlayarak (ılnp 
ıittiğlnl bpat eder. 

Çfinld, .eyyala, yaaıbp ta 8f.. 
yoğlunma ldlliiatllr olduğu kadar
da pahah bar;arınc:lu birine 
gine de birkaç fİt• prap ipe 
Yerecetl para bir kalemde sekaea 
altı lirayı geçer. Blytlkadada her 
gtha araba ile gezmek ve iç.kİIİle 
tatlı.Ue, tuzlulİle mufaualca y.
mek ylmek tlhl •1alaatia • 
tabii prtları içiade y...-ak ....
tile de bu para çabucak eay1111a 
çeker. Şehrin bu çok pahalı ıay• 
fiyelerile o ylsde ... .ekizylz 
lbtiklr yapan kftlftıt9r barlanadaa 
ve birkaç ıinemadan batka gidi
lecek yeri yoktur. En kllçlik 
bir Alman köyünde daha 
çok eğle1ace bulacağımz mu-
hakkaktır. Onun lçln hu 86 
rakamı htanbulun ucuzluğunu 
değil, bopntuya uğramadan ya• 
pnacak ve eğlenecek yeri olma· 
dağı için, yalnız birkaç gllo mao
zaralaruıa teyemmllm bedeli ola• 
rak, hadden "fi" palaahlığını t.
bat eder. 

Pariı ıibl bir tek Amerikalt
mn cebinden ıec•d• bin dolar 
çeken tehirlerin yanmda biziD 
Mk1e11 altı liramız pak hazin bir 
rakamdar. Yalnız buraya çok 
aeyyah gelmesine dejil, çok para 
bırakmalarma da çalıfbğımızı 
gösteren bir emmare olmadığına 
eaefleniyordum. Fakat Belediye 
ekonomi mftdltrO, pek değerli, 
enerjik ve zeki Aıım Slreyyanın 
ıazino, bar ili... tarifelerini yliz
de 30, 40, 50 i.adlrdiğiDI gazete
lerde aarnnce tarizm adımla· 
rıadan birini atmıı olduj'umuzu 
ıeYlnçle 6ğrendim. 

Likör Fiatları 
Ucuzluyor 

lohiaarlar idaresi 1 •iustoatan 
itibaren 300 Ye 350 kuruıluk 
lik6r!eri 223, 200 Y• 170 
kuruıluk likörleri 123, 85 • 90 
kuruşluk likörleri 58, 225 ku
ruşluk lik6rleri 183, 125 kuıııt
luklan 103, 65 lmraflaldarı 
50 kuruta satacakbr. Raki ve 
şarap &atlan lodirilmeyecektir. 
Bira flatları için de heniz blrıey 
yoktur. 

Posta Acenteliklerl 
Ankara 18 - Yeni roı'a ve 

telgraf teşki'Atı kanun liy.hası da 
kamutay encilmeı i:ıio yaptığı 
detifik iklere gire umum mlidür
lllk iatedijl yerlerde muayyen 
pMta itlerbai ) apacak aidatlı 
.-telikler ihdu edebiiecoktir. 



- Sayfa 

Tamzaralılar Ço
cuklarına Birlik 
Tavsiye Edigorlar 

Tamzara: Şarkıkarahlsar, (Hu· 
ıuıi) - Tamzarada her aaha da 
bir yeoiJfk velilerleme faaliyeti gö
ze çarpmaktadır. Halkın bir inamı 
eıkiyen evlerinin tamirlle uğra• 

ıırken dijer bir kısmı da yeni 
evler ve bahçeler yapmaktadır. 
Her ıene Tamzarda en az on bet 
yeni ev yapılmaktadır. BuaUn 
y&z elli evden ibaret olan Tam· 
zara bet altı aene ıonra iki yUz 
eJll evli bir kasaba olacaktır. 

Bu kararlaımııtır. 
Tamzarda 1200 lira masrafla 

vUcuda getirilen çarıı içindeıki 
ıadırvan suyunun bo11uğu ve 
yapılışının iüzelliğf hem memleke
ketin su ihtiyacını kar,ılamıt ve 
hem de kasabayı sUılemiıtir. Bu 
gUzel eaerin önUne konulmuı 
mermer taşa (Birlik kuvvetir lba• 
resini yazan T amzarlılar bu yazı• 
larile birllıJn bfr varhk oldutunu 
tam manaaile canlandırmışlardır. 

Mahallenin tam ortHında Yedi· 
pınar adile anılan biiyUk çeıme de 
çok mükemmel olarak yeniden 
yaptırılmıştır. Bet santim kuturlu 
demir borularla aeklz metrelik 
bir cephede beşi bir sırada 
akan hu muhtetem Çeı· 
meye 800 lira harcanmıı cep• 
besindeki mermer lata ( Birleıen 
yarabr) cUmlesl yazılarak bununla 
da mtiıtakbel neıle f yi bir örnek 
olmak iıtenilmiıtlr. Bunlardan 

SON POSTA 

• MEMLEKET HABERLERi 

Tuz istihsal imiz Artıyor 
-------

Çamaltı Tuzlasında Yeni Tesisat 
Yapılıyor 
ihracat 

Yapacağız 
lzmlr, (Huıuai) - Halkın ye 

köylUntın hayatlj ihtiyaçlarını 
ucuzca temin atmık amacına ilk 
ayak uyduran mUeas11e tuı fab· 
rlkalarım11 olmuıtur. Tuz fiatla• 
rının fnmeai, çok rasyonel çalı .. 
mahula tuzun maliyet flatının bir 
hamlede yan yanya inmeainden 
ileri a-elmit; tuz fabrikalarımızı 
idare eden mütehassıılar bu iıte 
hakikaten önemli roller oynamı.
lardır. 

lz111irin Çamaltı tuılatında her 
yıl lstihıalit artmakta, bu suretle 
tuzun maliyet ffab da. e derecede 
inmektedir. 

933 yıboda Çamalb tuzlaaın• 
dan 97 bin ton lıtlhıallt yapılma· 
ııoa mukabil 934 yılında 141 bin 
ton tuz iıtihsal edilmlıtlr. Çam· 
altında 240,000 ton tu• atoku 
mevcuttur. 

lstlhıalatm artmaıı, Tuzlada 
yapılan ıon modern teıfıattan Heri 

l 

Çamaltı tuzlasında tuz y ığınları 

gelmlıtir. Bu yıl Çamaltında 12 
memur evi, bet ıınıflı bir ilk 
okula, 1., yatakL bir reYİr ve bir 
amele hamamı yaptmlacaktır. 

Deniz kenarın da dört kilometre· 
lik arranjmao yaptırılacalctır. 

Tuzla'dan Çlkli lıkeleıine kadar 
15 kilometrelik ray döşenerek, 

tuzlar dekovil yolile taıınacaktır. 
Dekovil rayları Tuzlaya gelmiştir. 
lnwaata yakında baılanacakllr. 

Memleket içinde tuz flatları 

yarıya indirilirken bu ucuzluktan 

dııarı memleket müıterllerinlo de 
ıeolı lıtlfadeler etmesi beklen· 

mektedlr. Şimdiye kadar tuz ibra· 
catl tuzların şallarla vapurlara 

tabmilf suretile yapılıyordu. Buıekll 
birçok zorluk doğuruyordu. 300 bin 
lira earfile yaptırılacak iskele ıat 
kUlf etini ortadan kaldıracaktır. 
Ecnebi Yapurlar bu iskeleye yana• 
şarak tuz yükleyebilecektir. 

Çamaltı, bir tuz ıehri haline 
gelmek istidadını kazanmıştır. 
Tesiı edilın tuz değirmeni saatte 
40,000 kiJo tuz öğUdecek bir 
kuvvettedir. ihraç edilecek tuzlar 
bu değirmende öğütülecektir. 

Daimi ıurette tuz ihtiyaçlarını 
memleketimizden temin edecek 
ecnebi memleketlere huıusi .,. 
tenzilAth tarifeler tatbik edile· 
cektir. 

Ad. Bil. 

baıka tam teıkilitlı güıel bir ·- Bir Çoban 
Kayalar Altında 
Can Verdi 

mektıp, kllçllk bir park yapılmııtır. 
Halk bu Hne .le mahallenin 

bozuk kaldmmlarını yapmak ta• 
1avvurundadır. 

T amzarada yükaek duyfulu ( 
kadmlar da yok dejildir. Umumi J 
itlerde bu kadınlar da icap eden 1 ·"'"'""-.;;ııll!<I'>. 
maddi fedaklrlıktan çekinmezler 
ve yardımlarını aeve Hva yaparlar. 

Tamzarada Jklncikanun aymın 
birinden bu güne kadar J 4 dQ 
erkek 5 kız olmak Dzere 19 çocuk 
doimuıtur. Bu çocuklann hepıine 
de mahallemiz a-ençlerinden Bay 
Yücel taraf mdan 1eçllmiı öz 
tllrkçe adlar verilmiıtlr. Arapça 
adlar artık Tamzarada tarihe ka· 
rışıyor. Mahallenin on dakika 
uzagında kftkUrtlU bir maden ıuyu 
çıkmııtır. Bu ıuyun tahfül de 
dllşUnU1mektedlr. Tamzaranın 

kendi adile anılan bir oyunu bir 
de ıarkısı vardır. 

Çorumda l<urakhk 
Çorum ( Huıusl ) - Burada 

henuz doyurucu ıekilde yajmur 
düşmemiıtir. Çiftçi çok sıkıntı 

çekmektedir. Buğdayın bir ölçej'i 
00 kuruttur. lıkillp ve Oımancıkta 
da buğday fiatları yükHlmektedir. 

!__~!!!!-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

BUT-UN ULKE.YI· 
HE RC.UN 

... 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKATI 

~nPosta 
B.. . . . D..ô.KI ~IR. iLAN 

UTUN Ült<.EYİ HER c;.UN DO~lll 
,tr,. 

inanlı Aygır Deposunda Silo 
Tekirdai ( Huıuıl) - inanlı ayıır depoıunun yanında 12650 Ura 

ıarfile 1U1el bir zahire ambarı yaptırılmııtır. Bina betonarmedir Ye 
ıahlre alıp boıaltmıya ait tHiHlı, içinde de bu qe lAzım tertlbab 
halı bulunmaktadır. 

Sıvasta Köylülerle Baı Baıa 
Çocu~lara Elbiıe Verildi, Köylüler Muayene Edildi 

Sıvaa (Huıusl) - Halke'tl yapılmıı, ıtlnnet edilen çocuklara 
köyclUUk ıubeai kıy dolatmala· teker ve meyvalar dağıblmıştır. 
rma başlamıştlr. ilk olarak Ka· Bundan baıka Hanlı ve Güney 
yadlbl nahiyesine gidilmiştir. köylerinde yoksul çocuklara don, 

Nahiyenin Hanlı köyünde btt- ıömlek, bluz, panta?on verilmiı, 
tUn köylüler muayeneden geçiril· bu ıuretle 15 çocuk giydirilmit 
mlı, köylülere gazete, kitap, aapl· Çıngar ve SötUtcUkten de 18 
rin dağıtılmıı köy çocukları ıün· çocuk ıllnnet edilmiştir. KöycülUk 
net edilmiştir. komiteai köylere ılderek yaptıfı 

GUney köyünde de ayni itler çalışmalara devam edecektir. 
~ --------------------------------~ 

Kırkağaçta 
Gençler Haıtane İçin Bir 

Müsamere Verdiler 
Kırkağaç (Huıuıt) - Gençler 

blrlljı temıll kolu yapılmakta olan 
haatıhane menfaatin• bir mlaa• 
mere Yermlıtir. Möıamerede KG
yün namuıu adlı piyH oyoanmıf, 
bir Kızılay rozeti arttırmaya ko
nulmuf, hilılat tamamen lnıaata 

tahılı edilmiştir. 

Niksarda Fenni Mezbaha 
Nikaar ( Huıuıl) - BelıdJye 

tarafından ıehre on dakika mesa• 
fede fenni bir mezbaha yaptırılma• 
ya karar verilmittir. 

ı Niksarda 
Mahıul Kuraklıktan Mü-

teeııir Oldu 
Nikıar (Husuıl) - Hayaların 

kurak ııtmesi, hiç yağmur yağ
mamıı olmaaı yüzünden ekinler 
kavrulmaya baılamııtır. Şu gün· 
ltrde bir yağmur yağarsa mahıul 
kurtulacak •• umulan bereket 
elde edilecektir. Buğday yedi 
kuruşa çıkmııtır. 

Karamanda Bir Tarla Yandı 
Karaman (Huıust) - Ütatyon 

caddeılnln bittiği tarafta Müftlnln 
bahçe1i denilen buiday tarl&1ında 
yanım çıkmıı, bir dönüm araıl 
klmilen yandıktan ıonra ıöndU• 
ıDlmUıttır. 

Pınarbaşı: Kayserlde (Husuıt)
lncemağara köyünde çoban Ali 
oğlu Abbas köy yaylasında ardıç 
kökü sökerken ba~ına bir buçuk 
ton ağarlığında iki bUyi\k kaya 
düşmüş, biçAre çoban bu iki 
kayanın altında ezilerek ölmüştür. 

Orhangazide 
Ilıca Ve Banyo Mevıiml 

Başladı 
Orhangazi (Hususi) - lznik 

gölU kıyıları Orhangazinin plAjı 
1ayıhr. Göl kenarı kumluktur ve 
çok derin değildir. Sıcaklar baı· 
lar batlamaı halk göl kenarına 
dökUlmtııtilr. 

Göle yarım 11aat mesafedeki 
lbcada da bugünlerde kalaba· 
bk vardır. 

Havzanın Yeni 
Kaplıcaları 

Havza (Hususi) - Yeni yapı· 
lacak kaplıcalarm yeri değiştiril• 
mlş, ka1abanan ileride alacağı 
tekle göre yeni bir kroki yapılmıı 
ve Ankaraya gönderilmittir. Hav• 
ıa TUrkiyenin ıayılı ıu ıehirle· 
rinden biri olacaktır. 

Diyarıbekirde 
Bir Mahkum Ölüm Ceza

ıına Çarptırıldı 
Dlyarbekir (Hususi) - Birçok 

ıoygunculuklar yapmak ve adam 
6ldUrmehten ıuçlu olup ölUm ce· 
ıasına makkôm edilen Slvereğln 
Tll köyUnd~m HaIJI oğlu Abdullah, 
izzet Pata caddesinde aıılmııtar. 
Abdullah aıılırken ıu istemiş ve 
kardeılnin yanına gllmülmeaini 
't'aılyet etmlıtlr. 

--~ 
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f Dilnga lktısal Haberleri ı 
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Almanya ile 

Türkiye 
Arasında 

Bu yılın ilk 3 ayında Almanya 
Karşılıklı dan Tlirkiyeye 6 

.,. bin mark değerin• 
1 racat v• de 3.300 kiloluk 

illıaldt nasıl? yiyecek ve içecek 

ihraç edllmlttlr. 1934 yılının yine 
bu aylarındaki ihracat ise 1 O bin 
mark değerinde 3.400 kilo tul• 
makta idi. Buna göre Almanya• 
dan Türkiyeye yiyecek ve içecek 
ihracatı 4 bin mark kadar geril .. 
mittir. 

Bu yd1n ilk Uç ayanda Almanya 
dan Türkiyeye ham Urllnler ibra• 
cah lıe 1.369.000 mark değerinde 
190.517 kental olmuıtur. 1934 ün 
ilk 3 ayındaki ihracat ise yalnız 
212 mark değesinde 9.516 kental 
idi. 1935 yılınm ilk 3 ayındak 
ihracatın 935 bin mark değerinde 
7.426 kentallığını yalnız yağsız 
tohumlar tutmuştur. BUylik parti 
itibarile bundan sonra t 75 bin 
mark değerinde 171.530 kent"' 
kok kömilrU aıelmektedir. .. 

Mayıs içinde, her ne kadar 
Mayıs agın· paskalyalar dola• 
da L l ig yııile kürklü deri 

e .. pz Uzuinc büyük iş• 
kilrkluk da- ler beklenmiyor• 
rl plgasa•ı du ite de, mua• 

mele gören · mıktar ümidin do 
altında çıkmıştır. Bunun sebebi, 
baıhca Londra mllzayedelerinin 
Mayıs ıonuna kadar sUrmelerid:r. 
Bu müzayedelerin sonuçlarından,' 
ancak bundan sonra tüccar ve 

müstehlik ( ktırL: lıleyenler ve 
konfeksiyoncular ) istifade edebi· 
Jeceklerdir. Şimdi Leipzig tüccar
larından birçoğu Londra müzaye• 

delerfnde bulunmaktadırlar. Bunun 
ilerde çok fayda8l olabilecektir. 

* 
Çekoslovakya: ÇekosJo .. 

Kiıçük eko· vakya Nl1ı1anda479 
nomal lıa· •agon buğday ve 

1303 vagon da 
berl•r 

•----------• m11ı1ır ithal et• 
mlştir. 

Çin: Şanghayda yarım m:lyon 
Çin doları bir aermaye ile yarı 
resmi bir lıplrto fabrikası inşa 

olunmaktadır. 

Mançuko: Dayrenden yapı• 
lan ihracatın mikdarı 7 milyon 
tona baliğ olmuıtur. Bu miktar 
rekor yılı olan 1929 yılına müsa• 
vidir. Başlca alacı Japnya olmuştur .. 

Döviz hkdanı dolayııile Iıpan· 

J~pangada l ya hariçte istikraı 
d .. 1 

k 
1 

aramak yahut da 
011 z ı .. k altın ihraç etme 

lılı mecburiyetindedir. 
Bu mesele günden güne şiddet
lenmektedir. Bu ülke bUtun kuv· 
Yetlle dttvalllaıyonun ( kıymetten 
düşürmenin ) önüne sıeçmiye ça'" 
hımaktadsr. .. 

Sofya (Huauı1) - Ziraat Ne• 

Bulgari~tan· zaretl fıstık istih• 

d 1 t le 1 salAtını fazlalar 
~ Jı:ı ' •- brmak için bUylik 
tıhsal 4tı bir gayret ıarfet-

mektedir. Bu suretle memleketin 
fıstık ihtiyacının memleket mah• 
ıulll ile temin edilmesi isteniyor. 

Şimdilik 2200 dekar fıstık 
ekUmeei için IAzımgelen tedbirler 
alınmıştır. 
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HARİCİ ( Siga.et Alemi ) 

Deniz Silahları 
için Bir Formül 
Bulunuyor 

Şimdiye kadar konferanıtan kon• 
feranaa ve akametlen akamete 
•Uruklen•n deniz ıilihlarını tahdit 
lbeaeleıi. ıon Alman - lnııiliz. milıa• 
lrerclerinden ıonra yeni bir anlatma 
llfkuna doQ'ru yol almak i.tidaduu 
ıöııteriyor. Mncut muahedeler• 
rağmen ımihlanma kararını ver•• 
Almanya donanma bahılnd• faili• 
•erenin ~Uzde otu• betl derecesinde 
lılr kuvvetle iktifa kararıuı verince, 
bu kararın ameli mahiyetini tayia 

Çindejapon 
istilası 

Vaıiagton, 18 (A.A., - Dıı lılerl 
Bakanlıtı mGıteıarı lle laılltere 
Sef:T! tekrar 16rl1tmG1lerdlr. Her 
ikiıi de beyanatta bulunmak lıtem•· 
mitler. Ancak Çin - Japoa vaziyetlnla 
" iki tafha ,, 11nı ılSrBıtilklerinl ıı,. 
lem işlerdir. 

Diter taraftan Amerika Ayanındaa 
Klnı Japonyanın. Çiae karıı takip 
ettltl ılyuetln Brlyaan•KeJlor paktı 
ve doku:a devlet eadlatmaaına muıaylr 
olup olmadıtı•ı anlamak için tahkl· 
kat yapılmuını btemlttir. 

!·Habeş Harpten Korka
cak Halde Değil 

Yarım Milyonluk Ord~sile lstiklilini 
Müdafaaya Azmetmif 

~tınek lhımıeldi. Bu ıuretle mtiza
lcerat b11tladı. Almanlara karıı 
lngiliz.lerin tek ıartı. bu yüz.de otu• 
bet niıbetinden iıtedlkleri tekilde 
lıtif ade etmekten vu1reçmek, karıı
laklı olarak tayin edilecek ıemilere 
töre bu niıbeti kurmakta. Almanya 
buna muvafakat edince ortada 
llleaele kalmadı. 

Bu anlatma. timdi, umumi ıurette, 
diğer devletlerle olan müzakerelere 
de esas tutulmak iıteniyor. MHell 
1936 Londra konfıranıında, en ır•nit 
lnenfaatlere uhlp bir imparatorluk 
olınak 11fatlle lngilh: donanmaaı esaı 
tutulmak ve diğer devletlerin, bu 
kuvvete ıöre ihtiyaçlarını tHpit 
etmeleri iıtenecektlr. H~r ne kadar 
Aınerika ile Japonya, timdi7e kadar 
ba1ı. bir karara boyun etecek 
elnıten olmadıklarını defatle ılSyledl· 
lerae de, onları da yola ıretirebilecek 
bir formUlGn bulunabilecetl zannı 
tlındllik 1ıalip 1ı6rllnllyor. Bu it 
)'apıldıtı Ltaktirde, muvakkat bir 
.. tıddet içi olıun. dünya, bir parça 
ıenit nefu almıf olacaktır. 

Süreyya 

Hügonun Ellinci Ölüm 
Yılı Dönümü 

Paril 18 (A.A.) - Viktor HUgo-
111.10 ölllmlnOn ellinci yıl dönUmG 
dolayıılle Parlı Üniver1itHlnde 
hpılan tören de (merasim) Cüm
~r Reisi L<> brön lle zevceıi bllyOk 
•d\\:ıin torunu madam Ne1rrefont• ve 
daha bir çok ileri gelenler laulr 
butunmuıtur. 

T roçki lsveçta 
Oılo ıs. (A. A.) - Troçkl FraD• 

ladan buraya gelmlttlr. 
Oılo, 18 ( A. A.) - Koulka•da 

bulunan Troçkl ile karıırnan her tir• 
lll ııyaaal faaliyet ye hGkiimete kartı 
laropagandadan uuk kalmak ıartlle 
'.ltı ay Norveçte oturmasına ialn ••· 
tıldiği reımen bildirllmekledlr. 

Troçki, Nornç klkiimetlnln gaı• 
terecej'i bir yerde oturmayı kabul 
~tniftir. = 

No;1 

Buadan maada Mançukoda p•trol 
inhlsarının tatbikial, Amerika Dıt 
lı!erl Bakanlıfı dokuı dulet aadlat
muına dotrudaa dotruya bir teeavlı 
olarak tellkkl etmektedir. 

Tiyen Çindea gelH bfr habfre 
gllre' birkaç gln enel detiıtirllta 
J•poa garnizonu Japoayaya dönmeli 
aure yola çıkmııtır. .. 

Nankin, 18 (A. A.) - Şahar hadi· 
nıl lıerlne Japonların ıartlarıaı 
kabul ettltinden dolayı GHeral Sun' 
• Şa .... Yuaa, hükumet tarafıadaa 
ltinden çıkarılmııtır. 

Çin kuvvetlerini• Şibardan tekli· 
dlj'l haberini• dotru olmadıtı •e 
bunu Japonların ortaya atbkları 
unıhyor. 

* Pekin. 18 ( A.A. ) - Şahar laidl• 
Hlerl hakkıada Japonya tarafmdaa 
lıtenlleo ıeylerln Çin hlkumetinc• 
kabull Clzerlne Şlmalt Çin burıın 
rahat bir nefeı almııtır. Japon lıtek• 
lerlnln Çin tarafından kab\ll ldilditl· 
ae dair olan aalaıma 7akıada Nankla 
hOkiimeti tarafından l111ıa edllicektlr. 

Japon tayyareler\ Çia aakert ha
rekltıaı takip etmek Gzere Hopel 
Ozerinde uçmıya devam etmekte• 
dlrler. 

Alman Talebesi Ve 
Askerlik Hizmeti 

Berlin, 18 ( A.A. ) - Alman Eko· 
nomi Bakanı 1910 - 1913 dotumlu 
Alman talebelerini lmtlyulı tartlarla 
blr sene için orduya ıBnllllG yazıl· 
mıya davet eden blr beyanname 
aeıHtmiıtir. 

lngilterede Bir Franıız 
Hava Filoıu 

Bir Franıı• bava flloıu. laılltere 
Hhlllerlade bir Inılliz filoıu tarafın
dan karıılaoarak Northold han ıa• 
batına gelmlttlr. 
DUnr• · Kadın YUkaelm• 

Rekoru 
Parlı 18 (A.A.) - Fra91ıa katlıa 

tayyareciıl Mart Seln ( 11800) met. 
reye yDkıelmik ıuretll• dlnya kadıa 
rekorunu kırmııtır. 

19/6/36 

ltalya• Balllaları 
AdiHbaba, 18 ( A.A. ) - Deyll 

telrrafıa muhabiri guetHlae ıu ma· 
lümatı Hrmektedirı Milletler Kuru• 
munun kararının verdltl ferahlık 
zail olmuıtur. Burada harbin önGne 
8'eçilemiyecetl kanaati vardır. Habe· 
ılıtanıa burla ( S00.000) Ulfeakll 
aıkerl vardır. Bu tllfenklerden (100.000) 
tanHi ıon ıiıtemdir. Bundan maada 
Habeı orduıunda 200 dea faala mit· 
ralyöı Ye makineli tOfenk vardır. 

Amerikanın Deniz 
Silahları 

Vaıtnıtoa, 18 (A. A.) - Deni• 
dairui erkinı laıiltere • Almanya 
denla anlaımaıı ile allkadar olmakta 
•• bu anlatmanı• Amerikan d•nlz 
inıaata lıerinde bir tuiri olmayaca• 
tını ıöylemektedlrler. Yapılmuı dG
tllnGlen 72 laarp geaılıinden ilk (24)1 
için lbım olan para yeni krediler 
kanun proje1ine itlaal edilmittlr. 1942 

l 
ıetmlyona pek b;J;İadır derim. 

- Llkin kadın da olur aıifte• 
• lerden değil. Elimde kuvvetli kl· 

tıt varken öyle bakıyor ki dilim den: 
Edebi 
Tef· ANASININ i::::.. ~I~ 

'ı~ rlk• KIZI Cdlf \l. l 
•ac•:•122 .. ss .. aaıa22 .. ı•ı ....... :uUU1za ... acm111J•!i&llllll~•-•-lf'.t::::)~~ 

Doktor Enverl• tatsız bir pO'" ı Durdu. 
lcer · partlıinden dönllyorduk. Durduk. 
Niıantaııoın Şfıliye giden cad· Doktor mUhlm bir t•Y ılSyll• 
delerinden birinden geçiyoruz. yeceği zamanlar böyle duraklar. 
Serin çayır kokulu bir Nisan - Demek 11n de farkındaıınl 
ltceai. Aıkolıun. Ben zaten böyle da· 

Yollarda kendi ayak aealerl· vetll pokerlerdeo her zaman kut· 
llıiıden baıka aeı yok. Ara sıra kulanırım. O aarı yUzlU adama 
tna caddeden gıçen otomobillerin dikkat ettin mi? Ne ılnir ıeydi. 
.. iultuları ltltiliyor. Pas, pas diyor. Kağıt kendine 

Bey otluna ineceğiz. gelince bir de bakıyorıun. Biz llç• 
Doktor Enver bira:& kızımdı ı ltide kalmııız o fulll yapmıı. 
- Hem geç kaldık. Hem - Her halde bir hokkabaz· 

kaybettik. Diye ıöylendi. lık var. Zaten ben böyle tanıma• 
Saat ikiye geliyordu. dığım yerlere pek ayak atmam 
- Halbuki on birde turlara amma hep o Sezaiye kapıldık 

başlayacak, on ikide bırakacak· itte ... 
tak, Değil mi? Mediha ya tutkun diye oradan 

- Onlar hep lakırdıda kalır. çıkmak istemiyor. Bizi ne ıllrilk· 
&u zalim oyunun öyle ıvır, zıvırı ler bilmem kil 
~ar kil Kaybedenlerin turu, onO'" - Onu bllmiyecek ne var. 
telcr biriblrine eklenince sabahı Medihanın kocaaına kartı yalnız 
huıur. Ne ise sen iyiki dayattın. görünmemek .•. 
1-farai ıırar etmeseydin onlar daha Hem aklama baıka ıey geli• 
0Yraayacaklardı. yor. Bu toplantılara Madtha ka· 
b - Doğrusunu istersen içime dar kocası da iıtiyor. Bakaana 
~lr şüphe girdi doktor. Onun için herif adeta Miço gibi hizmet 
lr an evvel bırakmak iıtedim. ediyor. Sezainin aııkdaıhğım bir 

- Paa! 
KelimHI dökUlftveriyor. 
- Sen paa. Hen pH. Kadın 

bu gece yllz elliyi kıvırdı. 
- Gecenin masrafı çıkbktan 

ıonra bir kucak ta klr kaldı. o .. 
mektlr. 

- Bu da bir ıeçim yolu olıa 
ıerekl 

BUyUk caddeye çıkmak için 
k6ıedekl garajın yanından 1&pı· 
yorduk. 

Doktor Enver o ıaradald ev· 
lerden birinin aydmlık pencere· 
sin• dotru baktı. 

- Oo.. Dedi. Gnlaeven daha 
oturuyor. 

Baıımı kaldırıp aydmlık pen· 
cerelere baktım ı 

- Kim bu Gnlseven ? 
Doktor Enver durakladı ı 

Bilmiyor muıun ? 
- Yookl 
- Hiç llkard11ını dı lıltm .. 

din mi? 
- Hiç. 
- Hayret. 
- Pek hayret etme. Billyor-

ıun ki Oç yaldır lstanbulda değil-
dim. Zaten ondan evvel de 
Adada oturuyordum. Bu dediğin 
kadın oynak bir t•Y ml ? 

- idi. Şimdi çok tltf:ı bir 

laarp haıı:ırlıklarında 
Habefl imparatoru Petlt Pariılen 

ıaıeteıioln muhabirine ıu ıö:alerl 

ı8ylemittlr: 

- "Milletler Kurumundan lttedl .. 
ti• hDkGm kararına Franu n lnwll· 
terenin deatek olmaları ırGvealml 
arttırıyor. Habe,:ata• tıirittiA'l iılerl 
modern bir tekilde batarmak için 
ıulha muhtaçtır. Fakat icap eden• 
bGtOn Habet milleti ıonuaa kadar 
iıtiklali için muharebe edecektir. 

İngiJiz Hava 
Kuvvetleri 

Y enlden Y eniya Arttırılıyor 
Londra, 18 (A.A.) - inriltere Si 

bakanlıtı finanaal Hkreteri Duff 
Cooper hOkiimetin gelecek a7 içinde 
bava kuvvetlerinin arttırılmuı için 
fazla kredi fııteyeceğinl ıöylemittlr. 

de ikmal edilmetl takarrur eden 
d•niz programının bu tarihten evnl 
tamamlanmatı için lalıtılmaktadar. 

ana oldu. 
Doktor Enver aydınlak pence

reler• bir daha baktıktan ıonra 
kapıya doğru yUrlldU : 

- Gel ıuna bir baıliın ya• 
palım. 

irkildim: 
- Ne mUnaaebet doktor. G .. 

ce yarısı alem rahat111 .dllir ml? 
Aldırmadı: 
- SıkılmaHtD merak etme. 

"Gülıeven,, le teklifsiılm. Eğer 
hasta değilse memnun bile olur. 
Belki de misafiri vardır. 

- iyi söyledin ya. Misafiri 
varsa, bu, belki de bir erkek 
ahbaplar. MUnaaebetıizlik ederlı. 

O kapının 1.Hine dokunmuştu 

bile! 
Yolumuza 

Nereden çıkardın bu 
sizliği doktor. Biri 
kaçayım 1 

gidiyorduk. 
mUnaaebet· 
beni bırak 

Bu sefer kolumdan tutmuttu ı 
- Bak göreceksin11GUlıeven,,l 

her halde enteresan bulacaksın. 
Onun macerAsı Hnin için bulun· 
maı bir definedir. Öyle ... 

Lakırdısı yanda kaldı. Gittikçe 
artan ayak seslerinden ıonra kapı 
açıldı ve uzun boylu, dalgalı sarı 
saçla iri ma•i g5zl0 bir kadın 
antrenin bol ıtığında zengin bir 
mağaza yitrininin} mankeni gibi 
görünü ver dl. 

Ben geride karnlıkt• kaldıj'ım 

l Gönül /#eri J 
Nişanlılar 
Sık Sık 
Buluşmalı Mı? 

"iki aylık ntıanlıyım. Niıanlımla 
hergUn buluıuyoruı. Fakat ıon ıOn· 
lerde bu buluıma daha aaalmağa 
baıladı. Niıanhma ıtbeblni ıordum. 
Sık buluıarak biriblrlmlze doyacatı· 
mızı ılJyJedl. Ben bu manbkı anla• 
madım. Sl:a ae denial:al 

Galçlo 
Seven bir adaman ae•alliıindın 

kendi lsleğile uzak kalmaaını ben 
de anlamadım. Bahuıuı nişanlııı· 
nıı. Niıanlalık mtıddetl daha ziya· 
de iki gencin biribirlnl anlaması, 
sevmesi ve blriblrine ııınmaaı 
için ortaya atılmıt bir ldettlr. 
Bu mUddet zarfında sık buluşma· 
yı lıtemek iki tarafın da en tabii 
hakkıdır. Böyle olduğu halde 
niıanlınızın .tzJ daha H ılSrmek 
istemesinin bir aebebl olmak ll• 
zamdır. Bu Hbebi araıtınaız. 

lf-
"Biı Hnelik evliyim. iki ay evvel 

kaynanam 61dl. iki kıa •lSrGmcem 
yalnız. kaldılar. Bunların lkitl de 
bllyllk, evlilik l•fına ••lmlt kıdardır. 
Kocam kardeılerlnl evimize almam ı ı:ı 
teklif ediyor. Ben kabul etmek lıte
mlyorum. Bu yUıden kocamla ara· 
mızda bir ıoğukluk çıkmama11 için 
naeıl hareket etmemi dotru bulurtu• 
nu:a?,. 

Emel 
Kocanızın bu inıanca dUtUn• 

ceslnl bej'enmemek mllmkUn de· 
ğil. Bizde kadınlar, hep ailenin 
erkeğine dayanarak Jaıarlar. Ev· 
lilik yaııoa gelmlt lki gıoç kızın 
çalışarak hayatlarını kazanacak 
yerde sizin e•e ıığınmalan da bu 
ananenin te1lridir. Fakat Uırlde 
evinizde bir bozgunluta meydan 
vermemek için. kocanıza onlara 
ayra bir ev tutmaaını teklif ediniz. 
Par1tca yardım etsin. Fakat onla· 
ran sizin e~Je bir llitiklerl olmaaın 
kocanızın bu para m&1rafına da 
ılz katlanmağa razı olun. 

* Boıtancı ı 
ikiniz de çok gençsiniz, ev· 

lenmeniı doğru değildir. Şimdilik 
ıizden uzağa taşmmıı olmasında 
lıabet vardır. Onu unutmaya ça• 
hısanız daha iyi olur. 

TEYZE 
için bu dekoru, bir tiy•tro per
d1&inl açılmıı gibi 16rmU1tUm. 
Kadan doktorla göıg6ze gelince 
1&mlmt olduj'u ıDphe götürmez 
bir beklenmlyen aevinçle haykırdı: 

- O doktor, buyurun. Nereden 
böyle? 

Birkaç özür dlleylıten ricadan 
aonra içeri girdik. Antrede beni 
tanıth: 

- Çok candan ark•daıım Hlk· 
met Hayri... Muharrir. 

GUlHven insan tanımağa alış· 
kan bakışlarile beni bir kavrayııta 
gözdeil geçirdi ve elini uuttı : 

- GörştllğtımUze memnun 
oldum. Buyurunuz efendim Yalnız 
kusura bakmayın. Biraz ev kıya· 
fetile}im. 

- Rica e,derlm, dedim eğer 
özllr dilemek lizımaa o bize 
dUıecek. 

Dört beı ayak mermer basa• 
makh merdivenden çıkınca ıolda 
bllyllk bir aalona girdik. Bol 
aydınlıkla bir salon. 

GUlseven doktorla önde yU· 

rllrlerken bet dakika içinde ka· 
famda yer bulan bu kadını ra• 
hat rahat seyrettim. Uzunca 
boylu, biraz etleımey• baıla· 
mıf, fakat çizgileri, bölnmleri ve 
düzgünlüğü kaybolmamış bir vü· 
cut. Ve bunun üzerinde bili dik 
dur•n san dal1ıalı liievimli bir baı. 

( arkaaı var ) 
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Sıgasal 
Buhranlara 
Dair 

Zamaala ııyaıal bulıranlaran 

lldf•t •lt· De Taziyet• tlr-

fllcçe /erN- ~1•f':ıctr ba~~:k 
l1ıııg•r için aon bıt Fran-

ııı. Cumhur Relılnin lalı.met mDd
detlerJ aırHında kaç kabine 
değiıtirdilderl merakla laıHp 
edllmiı. Şu aetlcey• Yanhnıt: 

Reiılcftmhur Lube 7 ıenede 4 
kabine dıtiıtirmiıtir. Relılclmhar 
Falyer 7 11nede 9 kabine, Pu• 
nnkare 7 senede ı 2 iN bine, 
Dumerı 'f Hnede 17 kabine 
değlıtirmift:İr. Reiıicumhur L6brön 
mtıddet olan yedi Hneyl duldur• 
mamııtır. Seçileli henOz aç llDI 

olmuıtur. Bu Uç aeae itinde 
bonDz 10 kabine dejlıtirmlttir. 

* Son umanda Macar poıta •• 
telgraf ldareıi blr teri ------Ç•k • Ma- yeni poıta pullan 

car ı•çim· ç ı kar m ı ıtır.. Bu 

l ll1rı pu)ların tb:erınde 
• % •' ( G 1 u ı tiz 1 a Pcr 

l'Uniherla) ctımleal •ardır. "Ma
caristan için adalet ,, • Bu elimle; 
Çekoılo•akyayı hedef tuttufu için 
bu hUkümet Macariıtaua mira· 
caat etmiı •• bu pullarla pullan• 
lmıı mektup ı.arflanaı kabul et
mekte maı.ar oJduj'unu blldir
mlftlr. Bunun Dzeriae Macariıtan 
da Çekoılo•akyaya teblijat yap
mıf, o da 25 Ye 30 beller kıyme
tindeki Çek pullarının Macar 
luetinıfsinl cerfhadar ettitl fçin 
kabul etmeyeceğini blldlrmlıtir. 
Vaziyet timdllik bu merkezdedir. 

lf. 

Son zama•da lnıiltırıde, 
tayyar)ıre karıı bir top 

1 
Pom - Pom icat edilmlıtir. Bu 

topun adı Mark 
top• Miıtr Pom • Pom-

dır. Şimcliye adar bByle bir topun 
monudly•tlnl dahi lfıa etmek 
ya1ak olduju için kl•H b• top
tan haberdar bulunmuyordu. 
Fakat bu huıuıta ilk haberdar 
olan Almanlar olmuı •• yeni ln
ıiliz topu hakkında baıı D•fllyat 
bile yapmıılardır. Bu top . Uç ıe
nedenberl lnılltırede kullanwyor. 
Bu Mark mi.tr Pom - Pom bir 
mitralyöz gibidir. Dakikada birlraç 
ytiz obUı mermiıl atmaktadır. Bu 
ahtı, bir nevi barraj teıkil ettJil 
için alçaklardan uçan tayyareler 
1 çin ıon derece tehHkeli olmak· 
tadır. 

.O• POSTA 

Rasathane 
Haber 

Kötü 
Veriyor 

Bir 

Bu Sene Sıcaklar Çok Olacak. Çünkü 
Güneşte Büyük Lekeler Var 

Bir ..... ıaaeteıl Jln• bir 
;ımz ra1at· 
hanHlnln •er• 
diil maltlmata 
dayanarak aO
a•ıh mtlthlı 
bir lnftllk •u
na ııldltJnl, 
bu•ua teairll• 
Tem•uı •JI• 
aıa ıok far~ 
•Ilı Ye ıo~ 
aıeak ıeıee~ 

Ruathaaı Barkanı il•l ya:ııyer. 
f •tin Fil Tiki ha 

' Jll laa•alar okadu 11cak olmakla 
re dla tek tok yatmur atııbr

makla beraber umualyetle kurak 
ıidiyor. Bu kurakbjın da ıtınıt
tekl lnf ilAkJa alAkadar olup olma• 
dıtıaı dUtUnUrken karııma biricik 
bu fıten anlayanımıı Fatin çıktı. 
Hiç fıraat kaçırır mıyım, hemen 
yapıftım: 

- Aman lıtat ,aneı lnfUik 
etmif, dedim. 

Üıtat gilldO. B• bahı etrafan
dakl ceblimlze mi, yokaa bilir 
bilmez her t•Y• buraumuzu ıok
tuaumur.a mı, nedir anlı1amadım. 
bu gUIUıUo mana1ıw. 

- lı ıaıetecilerin atzına dtıı• 
tOkten ıonra.. dedi, izahı bir par· 
ça gOç oluyor. Top mu bu •u· 
barek patlaıın a birader? 

- Ne bileyim ben; ı.ımz 
raaatbaneai 6yle a6Jllyor. GBueı 
hafillk ettJ dtyor. . 

- Onu lngillı raıathanıll 
demiyor, Inıiliz ıazetıll 41yer. 
Glln•ıt• infilak olmaz. 

- Ya ae olur? 
- Leke olur, lek.. Ruatlla• 

nenin ıayledlği de bu. Bu lekeler 
biraz. çukurcadır. Etrafı da tüm· 
aekçedfr. Tıpkı fe••ran etmlı bir 
volkan aizı gibi. Iıte ıazete bu 
volkan kelimealnl almıı, değiıtlr· 
mlı. lnfilik yapmıı. 

- Niye olmuş bu loke? So· 
uunda glln•t te mi lekelendi? 

- Güaeı yeni lekelenmedi, 
eakidenberl lekelidir o. Amma 

GrinYiç raaathaaeainde gilneı ıetkik ediliyor 
belki bu 1ı!du Hlbarea kOçlU· - Nereden yakalandım 1 u 
mi1• baılar... gazeteciye, der aibi yakuını at -

- Neden tem ediyor, bu le- klyor, bir taraftan buram buram 
ke havaya? terliyor, ditv taraftaa da ha 

- Fe•eraa ediyor da oadan.. babam terini .tllyordv: 
F utına •• 11cakhk o f •Yer anın - O bir parça uzun, dedi. 

Burada anlabl-
mu. lcadiyeye 

gel de••• aa· 
labrnn. 

Oatat tehir 
l~lnde bir tllrlll 
açmaya fıraat 

bulamachiı tem· 
ılye1·ne dayana 

Giin•ıt• haaıl olan 

teairil• oluyor. 
lekeler dayana Bo~axın 

- Fenran neden oluyor? 
Oatadla ılhıeıin yakıcı 11cak· 

hjı altıada konuıoyorduk. Bir nok
ta kadar bile ıölge bulmak imkanı 
yoktu. GUneı ememi yakıyor, 

ben yandıkça temmuz sıcakiar.nı 
hatırlıyordum, ti.stat da bir 
taraftan: 

Yeni 

aerin rftzglrlarına kawımak için 
Köprllye doinı koımaya, ben de 
buram buram terimi ıır.sıklam 
mendlllme içlre lçire Ankara l' O

kuşunu tırmanmaya başladım. O 
ne dilflinüyordu, bilmem, fakat 
ben daha şimdiden teırinlerl 61· 
lemeğe bat!.adım. 

Sail Kealer 

Hal •.. 
Bir Doktorun 

1 hır on bir aenede bu leke değiıir. 

Çartaınha GUnlUk 
Notlarından (*) 

Me$ane iltihabı 
Birıün bir hattam ıeldl. Sık ıık 

idrarını yaptıiındao n hu ıırada 
.. DCI oektİğİnden, basan idrarına 
kan kanştağından, güa.aen rüae 
sayıfladıtıodan tiki.yet ediyordu. 
Muayene ettim. 
Vaktile ba11ak nul11i ı•çirmiı 
n ıonradan Hnede iki defa bu 
idrar biklye1i meydana celiyormuı. 
BarH1dardan ıeoeo (koli) bar
ıilleri eklıriya meı&ntde ( ılatit ) 
yapar. 
Kendiıine (helmlttıl) nrdlm. J )a. 

marına kabiyom iğneleri yaptım. 
M•ıineıini temizledim . .Bir buçuk 
ay içinde haata iyile§ti. 

ı•J Bu ••tları kemlp 1aklayıaıa, Jahut 
bir albllme J•P•tlırıp kollelıılyon 1•.-. 
aıs. lıkıah ııanıaaınasda ltu natlar bir 
daktor ılbl lmdadıaıı;a yetl9eblllr. 

--~~------------' 

Baıan btiyür, baıan küçnlür. 
Aııari haddl vardır, aıamt haddi 
Yardır. 

- Slcakla. aoiulda alAkaıı? 
- E.. vardır. Leke ktıçö!ilnce 

az. ucak olur, leke btiyüytince 
ııcak çoğalır. 

- Bu HD• btıynda mti, kn· 
çftldft mU ? 

- BUyUdU. Azami haddiae 
çıktı. 

- Deseneki ttıtat, yandık. 

- Öyle... Fazla ııcak olacak 
bu yıl. Yazının o tarafı doğru. 

- Ne yapacajız? 

- Yapalacak bir ıey yok, ıe-
rlnce bir yere çekilip mevaimin 
geçmesini bekliyeceğiz. 

- Tam 11 yıl mı? 
- On bir yılda bir ınneı 

devrini yapar, lekeyi biz o zaman 
görllrüz. KUçUIUp bilyUldliğllnUde 
o zaman tayin ederiz. Kimb11ir, 

Açılıyor.. Derken Nihayet Açıldı, 
Faaliyete 

Belediye yanan Keru?ed~er 
aahaaında bir ml:vafckat sebze 
ve mey\'& hali yaptırdı, bu bal 
ay ba~ında açı"acakh; olmadı, 
aym on beşine kaldı, yine açıla· 

madı, önümüzdeki ay baıına 
kaldı. Fakat daha hal B{ılmadan 
esnafla belediye araımda ihtiJaf. 
lar baıgöaterdi. 

Belediye hale ge!ecck eanaftan: 
ı - 2000 lira depozito; 

2 - Bir hUsnllhal ilmlihaherl; 
3 - Belediyen:n çıkar dediği 

adamları çalışhrmıyacağına dair 
bir taahhlltname; istiyor. Daha 
buna benzer birkaç şart var. 

Hal'de çalışan esnaf, belediye· 
nin bu Uç ıartını haysiyetlerini kırar 
mahivette bulmu~Jar "Pe belediye· 

Geçebilecek 
ye müracaat ederek bunların ta· 
dilini lstcmiş:erdlr. Belediye bu 

müracaab hakb bulmuı ve ıart

lan ı.ı şekilde tad"I etmi.ıtir: 

2000 ı;ra~ık depozito yerine 

1500 liralık emlik g~ıterilebil• 

cek veya kredi mektubu veril ... 

cektir. Ticaret OdıWııa Yeya 

reami teşekklllerde kayıtlı tlccar 
ve esnaf hOsnUhal ilmihaberi , .. 
tirmekte miste.na tutulaakhr. 

Müstahdeminden hhnühal n
mnhaberl ahnacak, belediye nl
zam}arına ay1un1az hareket eden 

suihali görfi}en mnıtahdemin bi
rinci ve ikincisinde cezalandırıla· 
cak, üçüncüsünde ise itin den çıkarı· 
Jacakt ır. Hal'de yeni bir mahzur 

fi ziran 19 

Kari Mekta.bları 

~. 

Gar•onlar, 
Aşçılar v. 
Cemiyetleri 

DUn matbaamıza bir atçı geldi 
•• blı:e dert yandı. Takıimde bir 
lokantada çalışan 8fÇi Muıtafa, 
dırtlerini töyle anlatb: 

- Bizim, yani sıarsonlar ve 
aıçılarıo bir cemiyeti var. Cemiyet 
her ay muntazaman bizden aylık 
alır. Fakat buoa mukabil biı.imle 
hiç allkadar olma:ı gibi bir 9ey
dfr. Dört beş ıene evvel cemiye
tlmls lyl bir cemiyetti. Haftada 
bir, bl:d taplanblara çağırır, dert• 
lerlmw dinler, ınkınhlanmıı~ çare 
bulurdu. Halbuki timdi kim kime, 
dum dumaf.. BW sorup aramı· 
7orlar bile.. Ha, bakın yanhı 
ılSyledlm. AaramıyorJar deA'JI, 
arıyorlar. Fakat ay baııları ge• 
Uacıe lldib toplarken ••• 

Blz hepimiz., 25 • 30 lira ile 
çolak çocuk geçfndlrlrlz. Üstn• 
mUıde batımızda yok. Tramvay 
paraıı mı, çocukluımıza harçlık, 

ıllçlllk mil verelim, ıaıırdık. Bir 
de aıtelf k timdi yeni bir cüzdan 
iti çıktı. BütOn sıanon Ye aıçılara: 

- CUzdan alacaksınızf. diye 
tutturdular. Patroıılarımıza tebU· 
tat yapıldı. Şimdi patronlar da 
blH 1 

- Chdan alın, yokııa çalııa• 
mazaanız!. diyorlar. 

Halbuki ifslz kaldığımız zaman 
eemlyet• gldiyoru2: 

- Biz nereden it bulalım? •• 
Deyip boyun bDkftyorlar,f yardım, 
borç latlyoruı. Seı çıkarmıyorlar. 

Soma .i..-arlar da ayrı bir 
dert 11yılır. Bfz Cemlyetfmizden 
fayda ve yardım görmedlğimis 
için kahvelwe dUıliyoruz. Kahve· 
lerde birtakım aimurlara beşy-u. 
ruyoruz. Simsarlar bize lf bu1t yor. 
Fakat S lira ahnad2n işe · 
muyor. Aradan l::i ay Jr>C.:'.lli'"a 

daha ucuza bir adam buluyor, 
llıUiml\ze getiriyor. Bize de yol 
veriyorlar. Bu yazlyet karııımda 
ne yapacağız? Bize kim bakacak, 
irim yardım edecek? Bu İf il• 
alAkadar olacak kimae yok mu? 

Son Posta - Garsonları• 
vulyetleri baklanda birkaç defa 
allka verici yazılar yazdık. G&
rftyoruı. ki, Yıuiyet el1an değir 
memittlr. Bu ltl• tliflği : olaa 
Eınaf Bllroıundaa TUrk lıçf ıi 
namına alika bekliyoruz. 

( Cevaprarımız =:J 
Gebı.e Hüseyin Muıtnfaya; 

Kanun aarihtb. Bir erkek ikl 
kadınla ev!eneaez. Ait oldu;u 
makama haber veriniz. 

çıkmazsa ay bat•nc:la açılacakbr· 
100 8111 Lira Borç Alladı 

lıtanbul belediyesi belediyelel 
bankaıından 750 bin lira botÇ 
lıtemitti. Bu iıln formaHtHİ be" 

nUz bitirilemediği için fatikraı 
biraz geç kaldı. Alınacak parr 
d: "' ytiz. bla Uraıı da yeni hal• 
aarfedllecekti Hal lnıaab bit111lt 
ve dükkanlar da mtbayedeye çr 
karıl1D11h. Halbuki halla nhtuııJ 
harici duYarlaranuı derhal yapıl
mua liıımc:h.UJunua iP. içbakıP" 
hjl din belediyeler bankaıınd .. 
yüz bin füahk bir borç ahnınr 
aına nnnaffakat etmif ve paranı• 
alındığı da geç vakit telgrafl• 
belediyeye bildirilmittir. lkJediy~ 
parayı bugün 'alacak ye derb 
lnıaata batlıyacaktır. 
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Makalmlllen Hell 
Hayatının 47 Jlhnı bll' dai 

tepHlade yapayalaı• ve ırlli• 
bakmakla r•çlrmlıtır. 

811 ıı:at 1710 yılında Macadata• 
nm SchemnJtıı lı:aaa baaında 

D•lganın Yapttğı Eser •• 
Norveç't• Torrın uhlllerlnde de. 
a(zla dalıa1 1 bllyllk bir kaya par· 

çaaını döve döv. 250 ayak 
rilklekliğlnde ve 53, •yak 
wı:ua.lufunda mllk.eınmel 
bir tDnel açm•thr, --111-

ta vtan aı k a11ıı da ... a, • tav• 
eana ,.u,em:yeuk şekil-
d~ et ıbaya kotu"mut 

iki tan• tazı va dı. 
Bu köpek ekıpre• 

al mektup ta
tımaya t,hı ı 

. edil tti ·. 

~P'"!'----

dllayaya r•latfttl, baalt bir kÖyll çocuiıı idi. 
Fakat acsı dliayanıa •• blyllır. (yıldı• mil• Saçı 
tebaaaııı) olarak tarihe r•çtL o zamaa DeGi,en 
muataııaıo rauthaao yoktu. Bu sat blr daf Adam •• 
topealade bir kulllbe yapb ye llayatınıa 47 Amerllraaın Port-

1 
l · yılım ora•• ıreçlrdL Soa samanda hlkO.me• '\ • ~ balıkların ~n blltliil • land t•hrlade otu- ,,.~ .. 'if} detle albit 

- ' tınla reamt m•mu.r• olanqtu. Birçok ,..ım.- \ ~. .. 186& ytlıada ele reçlrtlmlt· Ten tw. latr Maadoa• d bllyelorla hiç 
lan ketfedip ad tak- d ' • tlr.A:ırlıfl 59 llbredlr.Bu rel<or ı aaııealndcn alyah aaç ı olarak dojauttu. Saçlanaı • b 'l'lnl bot• 

_. • ••••••• _...... • •••••• -~-••• ....,.., •• .._.,,.. •••••••• 0 • ~.. ,. • • • • • • • • 69 J1ldaaberl karılamamı4tır. rengl 11 ya,ıo~a 1 uom:ı, 2S te ıerı, 23 lnile alyah oldu. gatOımemlftJr 
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Garip Dünyada Şu 
Neler Oluyor? 

Blrka9 ınn enel Madritte bir Monako pollı mlldDrlyetf ıu 
Bir güfl•rcln gllverclnlik ıahibl /ki lı gör•n aıağıdakl teblltl 

hlc mahkemeye veril· neıretmiftir: "An· 

1 

ma •m••• miıtir. Sebebi bu pollsl•r ti almlt barek9tle-
fl•rildl adamın Don Coan i l t l t k k dil U ' r n eısr • me ma ıa • m c• • 

lım:ndekl gllvercini Madritin hay• rimleri takip mlldllrlyetl tarafın· 
\'anat bahçealnden 360 dişi gU· dan tedhiıçi ırruplar teıkll edil· 
\'ercin ayartıp aahibfnin gliver• mitti. Bu tedhitçilor Monakonun 
cinliğine ııetirmesidir. Don Coan Yahudi ttlccarlarından ehemmi• 
bahçeye gidip dlıl güvercinler ile yetll paralar koparmıılar ve bir• 
bir müddet korte yaptıktan ıonra çok ta y ahudl mağazalarını harap 
beraberine alıp kendi kllmesine etmişlerdir. Katoliklerin hayır 
getirmekte fmiı. Hayvanat bahçe· itlerine iane dağıtmak Uzer• 
•inin bekçileri taımp kalmışlar, yaptıkları son toplantıda çıkarılan 
Lnyüklerine ne diyeceklerini, na· karıııkbklara bu tedhişçilerin 
ııl mazeret bulup göatereceklerinl karııbkları muhakkaktır. Hare-
hesap edJp dururken bir gllo ketlerioe mani olmak için mllda· 
Don Coaıun bir gli•ercinlnl 

Bir 

.- . 

Kedinin Size 
Hic Dikkat 

Bakarak 
Ettiniz 

lngllizlerln .. Alia harikalar 
Memleketinde,, iaminde kılasik 
olmuı bir fantezi eıerlerl vardır. 
Bu hlklyenin kahramanlarmdan 
olan bir kedinin öyle ıtızel öyle 
mUe1&lr bir 1Ulmeai varmış ki, 
1'endlsl ortadan kaybolduğu halde 

bile lnıan bu alllOşlin 
akılnl Adeta 
havada ga· 
rllrmOı. 

Gerçi ha· 
kiki bir ke· 
dlnin blSyle 
b ir rUlliıll 
olamaz. Fa· 

Güldüğüne 
'/IJI• ? 
LYl. l • 

cak yllksek bir tekAmOJ derece
sine gelen bazı cins maymun
lardan başka hiçbir hay•anın 
insan aibl gülemiyeceğfol iddia 
etmektedirler. Onlar bu gibi re• 
simlerin hiçbir ıey ifade edemi• 
yeceğini, o' sa olaa bu kedilerin 
biç hlsıin tesiri altında olmı· 
yarak, çehrelerin! bllıerek böyle 
hoı bir ıekle sokabildiklerini 
gl5stermekten ibaret olduğunu 
zannetmektedirler. 

bale •~mek lıtiyen pollıler• de 
ıuç Uıto hslinde yakalamış• tecavDz ederek hakaret etmiılel'4 60000 Al 
lardır. Fakat zeki güvercin dir. Bunların kAffeai polfı ıınfatmı 
Yakalandıktan aonra da Hhibini • haiz veya mUlt aosyatlst teşek· 

Bundan birkaç sene evvel 
Amerikada Filadelfiya tehrlnde 
Temple üniveraiteai Ruhiyat Pr~ 
feıörll Bolton, Londra Üni•eraitesi 
profesörlerinden birinin hayvan· 
lann glllemlyeceğl hakkındaki 
lddla1mı cerhetmek için birçok 
hayvaniano ıüldüklerinl bilfiil 
lapat ederek meılekdaşiarını bay• 
rette bırakmııbr. 

Profes~r Bolton : 

ele vermemi• bir tOrlD kümeıe küllerine dahildirler. Maamafih t K , 
g6nderilememittir. Sahibi, birgDn lD IYMC• 
bahçede kıymetli güvercinini bul· bepal de bili kayıt mahkemeye 

k verHecektlr... d B nıaaı Uzerioe meydana çı mıı, tı·n e ı·r 
bundan ıonra bahçe mtldllriyetl Anlaıılın Yahudi dUımaolığı 
tarafıodan auçlu olarak mahk•· Almanyadao ıonra Monakoya da 

~m=~=e="-~-m~~=~~·~=~~~=~=çm=ı,=u=~~~===~ J lineÇahn~ 
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lnıiltere kralını• yirmi beıtncl ydd6nllmllnde 

bulunmak llıere Loodraya gelen dünyanın en ı:engl11-
adamlartndao Patlyola mihraçeal Avrupab kı:ılar 
ile tnngo oynamaama pek meftun lmiı. Londrada 

bulunduğu zamanlardan istifade ederek geceleri 

•ilence mahallerine gider, beğendiği kazlar il• 

kartı karfıya tanıo tepermlf. 

Küçük Bir Çocuk 
Londranın en 

kala balık bir 
tsemtinde oturan 

knçlik " Mery 
Meredith,. io da• 
dııı yoktur. Onur. 

Yerine kUçlljlln 
mu haf azası iki 
tane kocaman 

Danimarka kö
peğine YerUmlt· 
tir. Bu köpekler 

her sabah çocu• 
iu. n iki yanına~, 
geçerek parka 

götnrnrlar, tam 
Y•oıek zamana 
•\te getirir, yem .. 

il ve uykusunu 
lnlHeakip akıam 
aez·nliaine çı· 

katırlar. Köpekler • 
Polisin ıelip geçme lıaretlerini de I 
tanıamen ağrenmİf oldukları için 

mUkemmel birer 

ı•çmltf erdlr. 
bekçi yerin• 

lngiliz krahnın yıldönUmll münasebetile yapılan 
meraalm bittikten aonra da bir mllddet Londrada 

kalmıı ve ıeçen1erde bir gece yine baloya ıitmİf, 
fakat bu defa aaatlerce süren bir tangodan sonra 

laravahnda taııd•ğı _60,000 lnglliz liralık iğnenin 
aııralmıı olduğunu a:örmüı. 

Hemen haber nrilen ef lencebane mlldl1r8 kapı• 
lan çevirerek herkHin aranmaıını emrederken milı
raçenin kl.tibl telif edecek blrt•Y olmadığım, çllnkU 

kaybolan ipenin taklit oldujunu, aabnın mihraçe· 

nln bazlneıinde bolundurdutonu llln etmlı, maa• 

maflb bulana 50 logiliz llraıı hediye verileceiini 

de ıöyleml1-
Kltlbin bu ı3zlerl üzerine iğne hemen bulunu• 

yermlıtlr. Kaybolan linenln halla olduğunu aöyle

meie lllzum yoktur 1anır1L 

kat kedilerin 
baki k aten 
gtlldUklerl 
de lnklr 
edilemez. 
Hattl bir

çok tanınmıı 
alimler ke"' 
dllerin, mea• 
ut ve bayatr 
tan memnu• 
oldukları ıa. 
man gUlüm: 

u lnıanlardan maada yalnız 
111tlanlann 11ntabildlğini, gftle• 

bildiğini id· 
dla etmek 
•açma dır. 
Hayvanluın 
çoğunda glll
mek ha11aaı 
vardır. Bey· 

. glrler, may• 
j munlar, tıpı• 
J aahlar, kur-

• 

• 

s e diklerine 
kani bulun· 
maktadırlar. r bağaırtr, kediler, aılanlft' -ve kaplan 
GördOğOnüz bu lar pekili gülebilmektedlrler. En 

d6rt kedi resmi ziyade nazan dikkati celbeden 
bu iddiayı tama· en qiklr glllnı te köpeğin gtı· 
mile ispat ede- lOıüdllr., demiştir. ınaaoların t .. 
cek bir mahi- kAmülft hakkındaki nnariyeı11e 
yetledir. Gerçi meıhur olan Danin bile bay-
bazı hayvanat vaoların güleblldlklerine kani 
mUtebaHıs!arı en• bulunmakta idi. 
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1 
t Yeni Kitaplar l 

1 
Han"gl Mektebe 

Gireceksiniz ? __ _. 

Yüksek 
Ziraat 
Enstitüsü 

Bu sene yüksek ziraat enıtl· 
tUıUnUn baytar, ziraat ve orman 
fakllltelorine mecc•ni ve leyll ve 
Ocretll leyli ve nehari erkek 
ve kız talebe alınacaktır. Kayıt 
•• kabul ıartları ıuolardır: 

TUrk tebaslDdan, liıe baka· 
loryasmı vermit bulunmak, leyli 
olacak talebenin yatı t 7 den 
aıağı, 25ten yukarı olmamak, 
tamllHıhha olmak, hUıUnUhal sa· 
hibl bulunmak. 

EnıtitUye ılrmek isteyenler 
yukardakl veaikalarla birlikte 6 
fotoğraflarını bir lıtlda ile doi· 
ruca ankar.ada yUkaek Ziraat 
enıtitllaU rektörlUğDDt aönder• 
melidir. 

Müracaat 11amanı temmuz 10dan 
ıyllil 1 O a kadardır., Vaktinde tam 
enaklle mllracaat etmlı olanlar 
arasından kabul edilecek talebe 
diploma doreceıloe Ye müracaat 
tarihlerine göre ayrılır. 

Ziraat, baytar, rorman faklll• 
telerlno alınacak talebeler tabii 
lllmler fakUlteainln 1, 2, 3Uoc0 
ılSmeıtrlerl de mevcut dersleri de 
takibe mecburdurlar. Ziraat fa· 
ktllteılne atanacak talebe Anka· 
rada Gazi orman çlftJlğinde 15 
ay ıtaj göreceklerdir. Talebeye 
bu ıtaj mUddetlnce yemek ve 
elblae mauafları karşılığı 30 lira 
aylık verilir. Harclrah verllemez. 
Ücretli Joyll talebenin ücreti 3 
taksitte ödenmek llzere 275 
liradır. 

Orta Orman 
Mektebi 

Mektep BüyUkderedıdfr. Mtl· 
racaatlar 15 Aiustoıtan 15 Ey· 
lulo kadar. Mektebe girmek için 
ıu ıartları haiz olmak IA11mdır: 

Türkiye Cumhuriyeti tebeasın• 
dan olmak, Ortamektop mezunu 
olmak, yaıı 20 den yukarı olma• 
mak, sıhhi vaziyeti dil, ıöz, ku
laklarında Araza olmamak, hay• 
vana binmiyo, yUrllyUp ıoımlye 
-.Ucudü mOtehammil Ye mllsalt 
olmak, tam teıkllAtlı haıtahane• 
lerdcın iyi ııhhat raporu almak, 
hllsnllhal ıahlbi bulunmak. 

Melde&e girmek lstlyenler, 
lıtanbuJ Btıyllkderede Ynkaek 
Orman mektebi rektlSrlllfUno ya• 
zacakları lstldaya lıö.viyet cDzdanı, 
Ortamoktep 1ahadetname1i1 ııh· 
hat 9:1' flfl raporlarını, polis veya 
belediye mazbataaı .,. tıç adet 
fotoğraf fllıtirerek göndermeli· 
dirler. Vaktinde tam evrakla mU• . 
racaat etmlt olanlardan ıahadet• 
nameleri pek iyi ve iyi olanlar 
müracaat tarihi ıırasile ayrıhrlar. 
Müracaat fazla olduiu taktirde 
tahsiline faııla vermemlı olan ve 
riyaziye dereceleri iyi olanlar ter 
cih edilir. Ayraca talebenin bir 
taahhüt eenedi Yermesi lizımdır. 

Mektepçi 
------------~~-----...................... , 
-
f- Cuetmeln en• 11fİ•flil• 

lir ıütaıuın lltl .,,,.,., 61r 
(mntlm) •gıltr-. •. 

ı- So.g}Hlll.8 "pr. ,,, IG•Iİ· 
rnin ilan flah ıanlardır: 

14yfa sayfa eayfa ıeayfa l.>iğer Son 
r. 1 2 3 YJ. ~ s yerler sayfa ----
400 250 200 100 60 !in1 
Krş. Krş. J{rş . Kış. Krş. Kr;: f 

J-:B;r •antimde oaıaıl 
(8) kelime wırdır. 

4- lncd '"' kalın gazalar 
tutacakları gere göre 
.antimle ölçüliil'. 

Dlnrada Olup Bitenler 

Avrupalılar lrkdaşlarının 
Hayatlarına Karşı Nasıl 

ilgi Besliyorlar? 
Birkaç gOn Bnce Londrada 

basUan 11Deyli Meyi,, ıazeteslndo 
Muırıo .. Hartom ,, ıehrindekl 
aytarandan (muhabirinden) ıelmiı 
beş on satırlık kısa bir telıraf 
çıktı. Bu telgrafta: 

" Sudanın ıimalinde adı belll 
olmıyan ıaaız bir yerde dört 
tane ceHt bulunmuıtur. Bunların 
ceplerinden çıkan kiğıtlardan 
Audrik, Eudier, Martın, Gerııult 
adlarını taşıyanları dört Fransızın, 
mtlatamere memuru oldukları .,. 
suıuzluktan, yorgunluktan, aft· 
neş çarpmasından öldükleri an• 
laıılmııtır. 

Ôyle ıamlıyor ki, bunlar 
otomobil ile yolculuğa çıkmıılar, 
yolda otomobUleriol ıakatlayarak 
bırakmıılar, yaya olarak Nil kı· 
yıınm bulmaya çalmıılar ve )'Olda 
dllıllp kalmıılardır.,. 

,,. Martin Ue Audrlk memuriyete i'•çmedea Bnce aıkerliklerlnl JapbkJarı ıırada 

Sudanın adı belli olmıyan bir 
yerinde olup biten faciaom, 24 
ıaat glbr kısa bir zaman içinde, 
Avrupadakller için tamamen ay· 
dınlanmıı bir duruma geldiğini 
ı&yllyecek olunak ioamr mıımız? 
Bununla beraber ı•rçek böyledir. 
Bakınız nasal: 

Bu telğraf lnglllz gazetelerinde 
çıkınca, F raoıız 1efaretl derhal 
ilgilenerek hidlııoyl Fran1a harici· 
ye bakanlığına bildirmiı, Franaa 
bakanlığı Mııırdakl Franıız 
aefaretine telgraflamıı, ıefaret 
Mııır memurlarile konuımuı, el· 
de bulunan bilgileri toplamış, Pa· 
riae telgrafla yollamıı, orada da 
Franıız bakanbjı bir teblli ya• 
11rak ıazeteltre Yermiıtir. 

H&dlsenln reıml dairelere do
kunan tarafı budur, fakat mesele 
ile yalnız bük6metln lliinleodiğl 
1anılmaıın. Fransız ıazetelori do 
faciaya Fraoıız hllktimeti derece• 
ıinde, belki daha fazla ehemmi· 

yet vermlıler. Mııırdakl ıytarla· 
rmdan ıormuılar, derhal cevap 
almıılar T• 6ğrendlklerinl ilk 

telgrafm baaıldıtı ntııbadan 24 
1aat ıonra çıkan nUshala11na 
7azmıılırd11. 

"" Faeıanın tafıillbna ıellnce: 
Bu dört genç Pıriıta mUıta• 

merelere memur yetlıtiren 

YllkHk mektepten çıkmışlar, 
aıkerUklerlnl yapmışlar, ıonra me· 
mur namzedi olarak (Dakar) a 
yollanmıılar ve orada bir yıl ça• 
hımıılardır. 

F acf a bu gençlerin yıllık ta· 
ttl mezuniyeti aldıklara ·zaman 
vukua ielmiştir. Filhakika bu 
gençler Dakarda küçllk bir oto
mobil aatın almışlar, buna bine• 
rek bUtUu Afrikayı ıeçtik· 
ten ilonra, Nil ıahiline gel
mişler, l orada M11ır, Suriya, 
Anadolu, lstanbuJ, Balkanlar yolu 
ile Fransaya gitmek arzusu ile 
ıimale doğru yol almıılar. Fakat 
çöl ortaamda yollarını kaybet· 
mitler, üstelik otomobilleri de 
kırılınca, fena bir vaziyete düş· 

müşlerdir. Otomobil, keıfe çıkan 
bir lngiliz tayyaresi tarafından, 
ceaetlerio bulunduğu yerden 90 

kilometre aıağıda görUlmUıtiir. 
Tahmin edilen t•Y ıudur: 

Otomobil kırılınca, gençler 
yanlaı·ında yiyecek ve içecek ne 
Yarsa alarak yola koyulmuılar. 
Fakat 60 dereceyi geçen hararetin 
altında çok geçmeden buoalmıılar 
ve cansız olarak yere dUtmUılerdir. 
Gerçete Yakıa,an Bir Tahmin 

Kahiredekl otomobil kulUbO 
baıkanı Fransız gazetelerinin ay• 
tarlarına demiştir ki: 

- Facianın nasıl olduğunu, 
ölenlerin yanlarında lmiı gibi tah· 
min edebilirim. Bu dört ıenç 
ellerindeki pusulaya rağmen oto· 
mobil ile mütereddit bir vaziyette 
yola devam etmiıler, derken kum 
l\ıeriode otomobil ve deve izleri 

l ıörmtlıler, biraz ferahlamıılar, 
fakat o anda da otomobilleri kırı• 
hnca, karıılar1nda ölUmUn bellr-
diğlol görmilılerdlr. Bununla be· 
raber ceaaretlerini bırakmamıılar, 
puıuladan imdat bekleyerek yola 
koyulmuılar, çok geçmeden bu· 
nalmıılar ve hiıHtmeden eımoı .. 
lerdlr. Ihtizar halleri pek kııa 

ıUrmUıtUr. 
Size bir daha ıöyllyeylm: 

Yaka çölde deve 'f• bazen oto
mobil izleri bulunabilir. Fakat 
bunlara bakarak çöltlo kolaylıkla 
geçilebileceği sanılmamalıdır. Bu, 
her ıeyden Hace bazı Almanların 
yapbkları glbl, pek muntazam ve 
tam Y811talara malik olmaya mll• 
tevakkıftır. 

Amerikada Haydutluklar 
Bir Çete, Birçok Zenginle~e Tehdit 
Mektupları Gönderdi, ·Para istiyor 

Amerikan polial, haydutlara kartı talim J•pıyor 
Havana, 18 (A. A.) - Bir dam Svelt isminde ıengln bir 

mUddet evvel burada 1izll Amorikah kadını aUpegUodUz 
bir eşkiya çeteıi tUremiı Ye bHı kaçırmaya da teıebbllı etmlılerae 
milyonerleri fidyei necat muka· de muvaffak olamamıılardır. 
bilinde dağa kaldırmııtı. Bir Hükumet bu çeteyi Knbanıa 
mUddettenberl f aallyetl ıörlll- Hkl iç itler Bakam •e ayni 
meyen bu çete IOD atlnlerd• tek· .zamanda (Genç Kübalılar) ismin· 

rar icıe başlamııtır. Haydutlar deki mtıfdrit partinin reisi olan ve 
., geçenler e askerlerle çarpışhğı 

ıon 48 Hat zarfında Kllbanın en 
lleri gelen zenginlerinden Uç ta· 

neıine tehdit mektupları gön· 
dermişler ve mühim miktarda 

paralar iıtemlılerdlr. Bununla da 
iktifa etmeyen bu zorbalar Ma· 

bir sırada olan (Glteraa)ın arka
daşlarının kurduğundan 1Uphe 
etmektedirler. 
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Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçulu caddeai No. 33 
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Kadın 
Ve 
Sosgalizın 

Yazan ı Ogrıat Beb•I 
Türkçeye oniren: Sa6ih• Zek•rig• 

Çıkaranı BaalJ• v• •arı11 lı:alllgotında• 
Fiatı : 1 Lir• 

Bu kitap, Uluılar arası ka• 
dınlar kongr11lnin Istanbulda 
toplandığı gUn çıkarılmıı olaaydı, 
çok Jyl olacaktı. 

ÇUnkU bu eaer, kadınlar kon• 
grosinln konuıtuğu ve halllnı 

çahıtığı me1elelerln kepıini eo 
derin salAhiyotle tetkik eden v• 
onların hal ıuretlerlni l(ÖStereD 
pek kıymetli bir kitapbr. 

Oguıt Bebel, meıhur bit 
ıoıyalJıttl. Bu eseri de, bUtUD 
dünya dillerine çevrilmiş, kadın 
meseleılnl bUtUo teferruatlle 
didik didik eden biricik eserdir. 

Bebel kadanı ta ilk cemiyet• 
ten alır, devrimize kadar getirir. 
Hor cemiyette tuttuğu mevkii 
anlatır. Kadın ne vakitler hi• 
kimdi, hangi cemiyetlerde ve 
hangi ıartlar •ltında esir oldu 1 

AJle nasıl baıladı, na1ıııl ser
pilip bUyUdll? Kadın aile içinde 
ne roller oynadı? 

AtiHtte kadın, dere 1 beylikte 
kadın, Kapitalist cemiyette ka• 
dın. Her birinde hakları ne idi. 
buna karıılık ne vazlfelerl varda? 

Fuhı ne vakit ve nasıl baıla• 
dı? Beyaz kadın ticareti nedir? 
Nerelerde •• na1ıl yapılır? 

HulAla kadını ve geçmiıteı 

halde, gelecekte tanımak ve an• 
lamak later1oniz, Bebclin bu ki• 
tabından daha kıymetli bir eıef 
bulamaznmz. Bu kıymetine bina" 
endir ki bUtUn dünya dillerin• 
çevrilmlıtir. Hem sosyalistler, hını 
ıoayalist olmıyanlar için kadııa 
lılerinde müracaat edilebilecek 
biricik oaer olarak tanınmııtır. 

Kitabın tezi, kadının kapita• 
llıt cemiyette naııl eair vaziyet• 
dUıtUğUnB izabtır. Bebel• gör• 
kadının köleliği mülkiyetle bsra• 
ber baılamııtır. Mülkiyet olmı• 
yan toplantılarda kadını cemiy_. 
tin baıında hakim olarak gör~ 
yoruz. Fakat mülkiyetle berabıt 
P•trlarkal ailenin tee11Ut ettiğlo• 
ıahlt oluyoruz. Bu aile ılstemil• 
beraber kadının da mevkilni kay• 
bederek köleliğe dUttUtUnU g&
rllyoruz. 

Kitap iki kııımdan mtlrekkep
tlr. Birinci kısmı kadın meaele
ıine hasredilmlıtir. ikinci lüsP1• 
aoıyalizmin izahına tahıiı edil• 
mittir. Bu kısma alt malumat bi .. 
raz eıkimlftlr. Fakat birinci kısı~ 
hill tazeliğini muhafaza etmel·· 
tedir. 

EHr ilmi kıymeti haiz olduğd 
için ağar değildir, çllnkn bundad 
••velkl tercümelerinde olduğu gi
bi, Sabiha Zekeriya bu kitabi 
da Türkçeye çevirirken dilin ı•0• deliğine çok dikkat etmiştir. 
derecekl, e1erde tercüme kokusıl 
kalmamııtır. Okurken doğrudall 
doğruya Tllrkçe yazılmış bir eıet 
okuyor ıanırımız. 

Bu eserin tercUmeal, KüıtUt 
ktıtllphanemize bir Hor kaıall'" 

anmıştır. . 
- · · · 1 1 :re.~··· t9 ............ . . . "' . ... _ .... ~ ....... 
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En Kuvvetli 

Projektör 

DUnyanın en kuvvetn projek· 
törll Hkiz yüz milyoD mum ku•• 
••tinde bir ziya neıretmektedir. 
Bu ziya sayesinde ( 5000 ) met~• 
7ükaekte uçan bir tayyar•nıa 

teknik teferruatını ıeçehiJmek 
kabildir. 

* 
Belgratta ıon zamanıarda 

doktorların otornobillerla• huıuıl 
bir işaret konmuıtur. Bu lfaretl 
taşıyan otemebiller ıeyrüHfer 
talimatoamealnin blUlln kayıtla· 

randan muaftırlar. Herhanıi ıe
kaktaa, ıon ıür'atle ıicl•blilrler. 

"" 
Iodld da 11itrojen deBllen 

madde dUnyanm •• haıuı p~· 
layıcı maddHidir. Bir ttiyle Wle 
dokunuln derhal patlar. 

* yapılan latatistiklere nazaran 
dUnya denizlerinde va1ati olarak 
her yirmi dokuz ıaalt• 1'ir ı••I 
batmaktadır. 

* 
Son ıamaalarda Ruıyada Wr 

(ekmek] treni yapılmııhr. Son 
ıiıtem fırın tcı:sntmı hui olan hu 
trende gllncle otuz toa ekm•k 
yapılmakta Ye yoldaki kaHbala• 
ra dajıhlmaktadır. 

* 
Çlnde bundan tam 1534 Hn• 

evvel teıiı edilen " Pekin Bao ,. 
lımindeki ıazete geçenlerde ka
pablmııtar. l,k nUıhalırının aahi· 
felerl birbirine dikl :miı aarı ipek• 
Ji kumaıtan idi. 

* 
Amerlkada ıon zamanlarda 

yeni uaul bir hayat aigorta11 te
ala edllmiıtir. Sokaklara koaulan 
otomatik ıiıorta makinalarana 
muayyen bir para ata:dıiJ zaman 
nıaklaadan derhal ılıi bir hafta 
mllddetle her tllrlll kazaya karıı 
ıiıorta eden bir ılıorta poliçeıl 
çıkmaktadır. 

,.. 

Güzel 

• 

Güzel :Boğaz• 

ioiaden eski, 

ahııp, tahioi 

boyah yalılar· 

dan birkaçı 

Bujaziçl aeden ıöndll?. Bunu 
dUşündOkçe 2özümOn önüne daima 
bayulc, gıniı ıehncıinli, maıallahb, 
yi hifııh •• kayıkbaneli yalılar 
s•lir. 

Geçen pazar bir gezintide 
Rumelihiaarından ta Sarıyere 
kadar uzandım. Sahil boyunca 
timdi ameleler yol yapmakla meı· 
ıul.. Koca ıilindirler durmadan 
lıliyor, taılar karılıyor, yollar 
d6ıeniyor. 

Za •alil yalılar!. Hele bu toz 
toprak içinde bOıbOtUn ıolup bo
yun bUkmüt~er gibi •• botun pen· 
cereler ıarı 6rtUierJe 6rtülD.. 1&• 

çaklardan parça parça tahtalar 
Tutulan hlr iıtatiatll• ılre la· d6kUlmUı .• çiçekliklerde kuru aak· 

allterede bir Hnede (45898902.COO) ıılar Hrkıyor. BUyDk tahta kapı• 
ıiaara içilmektedir. Bunu11 d6rt ların köıelerlai 6rllmcelder bUrll· 
milyanoı kadınlar lçlyormpu. ma,.. belUkl, ı•çen yıJdanberi 

.....__,--··-·-·-·www ...... -·--·--- buraya ne eıya taşınmıf, ne de 
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Cadde kenarındaki rıhtımda 
uzun kam11ını titreterek balık 
tutmıya çalııan ihtiyar bir mUte-
kaitle konuıuyorduk. Kendiıl 
Hl1arın eski yer.ilerinden liri.. 
Batındaki genlı kenarlı ıapkaaını 
baatırarak glllüyordu : 

- Küıei uzlete çekileli aiti 
ıene oluyor. Ne yapayım? Vakit 
geçirmek için b6yle balıkçılık bile 
ediyoruz. Birkaç balak tut1aydım 
ıize ikram ederdim. Buyur 
edilip oturtulacak yerim de yok. 
Artık aiz hoı görlln •• 

ihtiyar adam, her ıabah Ye 

-
Geniş 

aaçaklı, tepesi milaelleall, çifte 
balkonlu harap bir yalıyı g61tercfü 

- Hezarpare, Ahmet Paıamn 
yala11 buydu. Sonralara çok tamir 
gördU. Adeti yeni baıtan yapıldı. 
Az ilerdeki tahini boyala yalıya 
da Dizdar; yalııı derler. Şu denize 
doj'ru çıkmıı yalı Defteri HAka • 
niden Emin Efendinin yalaııdır. 
Zavallı Ahir 6mrilnde epeyce ıiJ. 
leler yedi, yalıyı ıatta, aYucunda 
kalanı yeyip bitirdiler. Şu beya• 
yalı da Narhcı Ha1&n Efedl yah11 
idi. Şimdi kimin elindedir bilml· 
yorum. 

ihtiyar mütekait baımı aalh· 
yordu: 

- Boğazın IÖnmesine Hbep, 
bu yalılara rağbet edilmemeaidir. 
Kiralar ucuz. Şu Salim Paıanın 
yalısını 16 liraya veri> orlar da, 
klmıe yansımıyor. Hani it gDç 
1&hlplerl için 37,S kuruı Yapur 
parası çekilir masraf dej'ildir hal. 

• 
lıtlnyede yalılar daha kUçllk, 

fakat daha kibar.. Köy ıazino
ıunda dinlenirken eski k6y esna• 
fmdan biri bize anlattı: 

- Eskiden burada hep zen• 
ıialer, o zamanın büyükleri otu· 
rurdu. Mııhur milfti Y abya Efen· 

- 1 
Sofalarında Fantoma Mehmet 

Ş• d. c· ) Bir Aya Mahkum 
ım ı ın er Oldu . 

Top Oynu-
yor! •• 

Tavanlardaki Süs
lü, Yaldızlı Kak-

malar, Sa
kıf)ardaki 

Oyma işle· 
meler Gün 
Geçtikçe 

Harap Olu-

' yor~ 

dinin yaf 111 clı, ltt• ıu burnun 
7akıamdaki ıllılll yahdır. ıon 
umanlara kadar Oımanlı pqalan 
buradalardL Şu pembeli, beyazlı 
yabya Koyun ılde yahla derler. 
Dııından değil, bu yahya lçladea 
bakmahıımı. Bir haremi var, hep 
tavanlar1 yaldııh, oymalı cem kak
malı •• E•la balkonunda pDfllr pllftlr 
rnıılr ekılk olmas..Arkada ukl
den yOz iki çıfit ıtUJD bir babçul 
yardı. Şimdi bahçede harap olu· 
yor. GOiiere hakan kalmadı. Zatea 

ıimdl yalılar hep kJracı bekle· 
mek yllzllnden bekçilerin elinde •• 
Bekçiler çoluk çocuju ile yahma 
bir oda1ına pip Haelerce 
oturuyor. Artık o yalının bakılıp 
bakılmıyacajını ılz keıtlrin •• 

Tarabya, boğaz içinde en 
civcivli, en kalabalık yer.. KU· 
çllk limanın içi kayık Ye yelkenli 
dolu.. lıkele caddeıl akıamları 
rum ıUzellerile doluyor. BDyDk
dereye yllrUdllkçe rıhtım boyu Ye 
ıokaklar tenhalaııyor. Y ahlar 
ııklaııyor. 

Fantoma namile maruf yan• 
kesicilerden Mehmet serserilik 
ıuçil& mahkemeye verilmişti. 

Üçüncü ceza mahkemesinde 
muhakeme edilen Mehmet duruı· 
ma es ıaaında 6zerlnden b:r yazı 
takımı çıkararak: 

- Ben serseri değilim. San'• 
atklrım. işte kendi elimle yaptı• 
ğım bir eser.. diye müdafaada 
bulunmuştu. 

Fakat mahkem4 Mehmedl 
ıuçlu buldu. Kendiı:ni bir ay 
hap1e mahk6m etti. Alta ay da 
emniyet nezareti altında kalacakttr. 

Kocasını Dövmu, 
Dün, Sultanahmet birinci ıuJh 

ceza mahkemHinde bir dava 
g6rDldU. Suçlu mevkiinde bir 
kadın vardı. DaYacı da, bu ka· 
dının koca1ı Adliye levazım 

ambar memurlarınaan Rasimdl. 
Bu karı koca g.açlnemiyeceklerlni 
anlayarak boıanmaya karar ver• 
mişler. Hukuk mahkemesine bq 
vurmuılar. Bu 11rada, kadın 
kocaaına raatlamıı, bir güzel 
tokatlamıt •e hakaret etmiı. 
Mahkemede, kadm, bilmukabil 
kendisinin de hakaret g6rdUğUnll 
Jddia etmişae de iddiasını lıbat 
edememif, Uç glln haps cezasına, 
28 Ura da para ceza1ına ve 25 
lira da tazminat vermeye mah• 
küm olmuştur. 

iki Suç Birden ltlemlt 
Sabıkalılardan •e yeuiz takı• 

mından Mahmet Kadri, KUçUk• 
paıarda Hasan oilu Mehmedin 
1Uz kuuıunu çarpmak auçile 
tutulmuı, karakola Yerllmlı. iddi
acı ile yOzleştirillrken karakolda 
polislere hakaret etmiş. Onun da 
muhakem811 g6rlllecektir. 

---··---··----.. ,---·· ...... ···-·---
yetlade dut, •rlk. ıeftali Ye çam 
ataçlarlle 6rtl18 bir bahçe uza• 
1111or. lçerde çıt 1oktu. ileriye 
çifte merdiYenll iç kapıya yllrUrkea 
alt kabndan baf6rtllll ihtiyar bir 
kadm çıkb, bize bir emrivaki 
7apbı 

_ y ahJI m ıBrecekılnls 

eYlAdım? Gelin buradan da 1111 
&'•zdireyim. Hem klra11 da ucuzc 
d•, içi de ıDıeL. 

Çift merdiYeall iç kapıda&. 
içeriye girdik. Zavalh :yalılar, 
renkli cam kapılara, ıllılQ, cevls 
kakmalı, yaldın dakttlmnı tayan• 
larile inaana çok yeis veriyor. 
Kadın önUmUze dtlıtO, bize oda• 
ları, ıofaları ıezdlrdi. Pembe cam 
kapılarla ayrılmq ıenlt bir ıalona 
aoktu: Buram harem •• Pencerelerin 
kafesle;ı hAli kalkmamış. ihtiyar 
kadın, Hkl bir ılitnlne ıiveaile 

anlatb: 

Aboae bedeli pe,indir. Adr .. 

her ikindi bu balık ayına çıkı· 
yormuı. Bize balıklann clnıinden, 
nasal tutulacaklarından, huyların- r 
dan etlerinin lezzetlerinden bah· 
ıetti. Yalılar için alAkamı anla• 
yanca acı acı gUldO: 

TAKVİM 

GDzel, ıOılO, oymalı bir yah 
6nllode durmuıtuk. Pencerelerde 
perdeler yoktu. Pancorlar ıımaılo 

'\ kapab. Alt kat pencerelerinde ıa-

- Nur içinde yat11n, gllmrllc 
emini Ali Ağanın 1alaııdır. Şlmc:ll 
torunları buraya uğramıyor bile •• 
Dtıımez kalkmaz bir Allah .. SaraJ 
gibi yalı yllzUstll kaldı. Tutan olH, 
içine ıenlik gelir, in cin top oyna• 
maz. Bir buçuk yıldır kimse yUıUne 
gülmedi. Eh, itte, eski günler 
kaldı mı ya? .• 

4eAiotirmek 2s kuri,tıu. -Gelen nr•lt ••ri Hrlt•• .. 
llln1arc1a11 111ea'ulfvel elı11-.... 
Cevap içiıı mektupla~ 10 karqlR 

pul ilAveaa IAllımdar. 

- Yarayı biç deımeyin oilum. 
Görüyorıuz ya, mal meydanda .• 
Hepsi de bomboş, harap.. Kimse 
tutan o!muyor. işte fU akıntıya 
ıeytan akmtııı derler. Buraya ya• 
kalanan, kendini ta karıı KandilH 
6nünde bulur. 

Elile ta ilerde ıenit. ıOılQ 

Gla 
so 

ÇARŞAMBA 
19 HAZiRAN 936 

Hııır 

45 

Arabi ~ 
17 RebiUlenel US4 il 

Rumi 
8 Haılraa 1151 

Vakit l::.aant v ... tt Vakit Eaaat Va1att 
..----ı~...:.:~l===-t=--ı,==ıı 

GUnet 8 4~ 4 28 Akta• il - 19 43 
Öjlo 4 31 12 14 Yatıı 2 04 21 47 

lkladl 8 32 18 il lmıllı. 6 :U 2 07 

rı renkli, ıllllll kafesler, 1&kafla
rın Uç yanmda bili } aldııb çer
çeveli 0 T evekkeltn Al Allah., • • Ma· 
ıallah,. t uy4 hafız., Jivhalara asdı •• 
kenarlarından aerçe yuvalarının 

otlan, 1amanla11 1arkıyor. 

Yaının ıağ tarafındak?, bUyUk, 
kocamıı kapııı yarı açıkll. itince 
biraz daha açıldı. Küçük bir 
topnk balaçecikten aoara alha-

Zavalb kadın.. Bilmiyor ki 
Boğazlçinin bugOnkO ölümUnU, 
Hki günlerde yaşayanların iıran 
hazırlamıştı. O iaraf ki günün 
birinde koca de•leti cılız bir 
lokma gibi düıman denilen koca 
devlerin ağıma atmııh. 

Evet.. Boğaziçi sönüp gidiyor. 
Fakat bunun mesulü yine eskiler
dir. Bizden evvelkiler. - Jt-
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biliyor musunuz ? Bilmiyorıunuz rak rittikçe ylikaeld.iler. Gebirge lıri iyice rBrmeğe vakit bulabil· 
değil mi? Leipzic ıehrinin tam dağ sllsilesine geldikleri vakit mlfti. Gerçi bunlann hangi sis• 
yirmi mil garb ındadır. 11 bulutlar fazlalaıbğından biraz temde olduklarım kestirememişti. 

- "Sizi oraya mı indireceğim? alçalmaya mecbur oldular. Fakat liçer tanareden mürekkep 
Ebbatının &Hinden hayret 8000 kadem yükseldikte, ay yedi rrubun v teklinde uçtuldar.nı 

görmüştü. Bu tarz uçuf, Alman· 
ettiği ve böyle bir flkrla pek te ııığınıa sedef gibi parlattıiı ve 

laran en ıon kabul ettikleri harp 
hoıuna gitmediği anlaıılıyordu. bu berrak havada ideta baıka nizamı uçuıu idi. Bundan maada 
Steele: bir dünyaya benzeyen btiyllk bir uçtukları istikamet te besbelli 

- "Hayır., dedi. "Bea Leuna bulut kütlesinin Ustüoden kayarak idi. Praga doğru gidiyorlardı. 
denilen bir yere l(itmek iatiyorum. uçuyorlardı. Buran, soğukluğu Ye Eunu gören Klima, bundan ıonra 
Fakat Lcipıic'in yirmi mil ıarklO· ısuzlıiı ile tıpkı kutuplan andırı· naııl hareket edeceğinde ar:ık 
daki nokta üzerinde biraz dolaıır• yordu. biç tereddlU etmiyordu. 
aak aradıjım yeri buluruz.,, Birdenbire, d•nizden d:~~m Ta, yareler şimdiye kadar 

B~nba11 birdenbire cevap ver- .::.çrayan balıklar aibi bd utun Çekodt.vakya hududunu ı•çmiş· 
tnedl. O Steele'in ketf•tmit olduğu :çlnden birdenbire fo Ja· an •e lerdi •..•. Bdki de Plze:ı mlihlmmat 
gizli yeraltı tayyare kararıibıoa kendilerine doğru uçm:- lc.a olan fabrika: arını boml::arcıman etme

ye bile baılamıtmlariı. KideceLderlal zauediyordu. Bir bir sürll tayyare aördüler. Ara· 
Bu yirmi bir ta) yare AlmRn 

mDddet ıonra: larınddt mesafe yarım mil ya 
bava filoıucun, hiç tüpbe yok ki, 

.. Bana FraDCooiaa dağları Yardı, ya yoktu. ancak blr kefif ko:undln ibaretti. 
üzerinde bir uçuı yapacağımızı Binbatı Klima bunları görür Kimbilir arkada daha ne kadar 
aöylemiılerclL Fakat sizi lıtedlğl-- görmez bir saniye bile tereddiU Yardı 1 
aiz noktada yere indirmek için etmeden makineyi durdurdu ve Binbqı dizindeki bloknotun 
emir aldım. Oralarda ıece •aktl tayyare, deliğine kaçan bir ta•şan lb:erine "harp bafladı,, cftm1eıinl 
bıllecek mllnaaip bir yer var mı?,. rlbi bulutun içine a6mUldO. 7azda Ye yanında oturan Steele'e 

Binb&fl timdi de uçac•it yer• Binbap bir mOddet aonra tayya· uzatb. St~ele okudu, birıey 
lerln zannettiğlodea blisbUUla renin lıtikametinl de değittirdl ve ıöylemedi. Y aloız bir bq lpreti· 
farklı ve bambqka olacağım görünmemek için bulutlann içinde le arkada,mı tasdik etti. 
dütünüyordu. Şimdiye kadar dağ- körft körüne uçmaya baıladı. Aradan bir saat geçti. Şimdi 
larm Uzerinde uçacaklarını ve Tayyarenin önünde ve arka- ay ııığının nDfuz edemediği bu· 
burada Steele'ia görUnmedea yere ıında bulunan kUçftk top lutlu bir haYada uçuyorlardı. 
inilebilecek bir yer keıfettiğlni kalelerindeki topçular ılsin ara· Altlarında Leyp•:k şehrinin 
zannetmlıti. Halbuki ıimdi, dOm· sından mütemadiyen etrafı taras- ıııkları her zamanki parlaklık.a 
ilOz, ıehirlerle, köylerle, fabrika· ıut ediyor, takip edilip edilme- parıldıyordu.Demek ki Almanların 
!arla dolu bir 1aha Ozerinde diklerini anlamak istiyorlardı. düşmanlarından hiç korkulau, 
uçmak lbımgelecekti. Korkulu. heyecanla · dakikalar penalan yoktu. 

Steele, binbaşının dOtOncele· geçirdiler, fakat bir müddet sonra Projektör 
b Almanlar, her zaman yaptık· 

rlni anlar ıibl olmuıtu. Onun u takip edilmediklerini anlaymca, 
ları gibi kendi hudutları haricinde) 

dOşOnceıine cevap verir gibi: binbaıı, tayyarenin iatikamelfni dUşman araz"sin deharp edecek· 
- Gideceğimiz yer zannetti- tekrar düzeltti Ye yiikaelerek bu· lerdi. Ancak ke·ı dinl müdafaa için 

ğinizden çok daha tenhadır. lutların araamdan ııyrılıp çıktı. ujTaımak. didinmek mecburiye-
Hatta, bllhaıH l•r ışıj1 olduğu Öteki tayyareler kendilerini tinde kalacak olan Çekoslovakya, 
takdirde salimen ioebileceğim iÖrmnı olsalar bile aldırmamıı· kuvvetli düşmanın memleketine ve 
yeri bile teabit et.aittim. Fakat lardı. Demek ki vazifeleri çok ıehir1erine taarruz etmeaine ma-
hana bu kadar bDyDk •• bomba mUıtaceldi. Böyle tek bir tayyare Dl olmak için waklt ve derman 
ile yliklO bir tayyare verecek!.. ile uğraşmağa vakitleri yoktu. bulamiyacakb. • 
riai hiç aklıma ptirmemifiim.,, Fakat Klima bulutun içine ( ArkHl var ) 
dedi. 

Binbaıı Klima hafifce omuı· 

larmı kaldı ••: 
- "Vakit kaybediyoruz. Ia

terseniz hareket edelim,, dedi 
Şimdi takip edecekleri yol, 

cwvelce zannettiil yoldan haki
katen daha az tehlikeli idi. 
Binbaşı Alman tayyare filolarının 
Prag ~ehrlne blicum etmek üzere 
hangi yollan takip edeceklerini 
biliyor ve tayyaresini bu ~ ollarao 
arasandan ulimen ı•çlrcb:lece· 

ğlni ümit ediyordu. Fakat bun· 
da muvaffak olmak için acele 
etmek lazımdı. • 

Tnyyarenin ml\rettebatından 

olan daha Uç tayyareciyi de Steele 
kı•aca takdim ettikten •onra 
tayyareye bindL 

B:r dakika sonra koca tayyare, 
makinelerinin mUtbit gilrUltUall 
aruında ve aanki kendisine mu· 
kadder olan akibete kavutmak· 
tan çekiniyormUf gibi yavaı 
ravaı yükaeldL 

- 45 -
Gidecekleri yer, kuı bakıtı, 

ancak 130 mil bir meufede idi. 
F ak .. t tayyare fazla ytlklft oldu· 
ğundan ve gittikçe artan t imali· 
garbi rüzgirma karşa uçmakta 
olduklar.odan bu yolu ancak 
iki ~aıtl• katedebileceklerdi. 
Halbu .i yeni d tem bomba ta}• 
yarell r ndf.n buhangisi e"> çok 
kırk d . lcikada bu ) o:u alabilirdi. 

Kiraz yemek Kurtlu 
Zararlı Değilmiş! 

( Baıtarafı 1 inici uyfada ) 
Bu yıl meyvalara 1&myell vur

duiu için kirazlar kendiliğinden 
kurtlaomıştır. 

Belediye de ıehir halkmm ııb· 
batini korumak içln hera-Un gelen 
kUfe küfe kirazları denize dök· 
tllrmeğe baş:amııtır. Fakat bu, 
biraz da Belediyenin aleyhine 
olmuı, kap baıma ahnan (6) ku· 
ruı resim havaya iftmiıtir. Kurt· 
ıu• kiraz bulmak ta mGmkiin 
olamayınca düşünülmllf, taıınılmıt. 
kurtlu k :razlar hakkında bbbi bir 
fetva isteomiıtir. 

Belediye doktorlan kiraz kur· 
du veya kurtlu kiraz yenmesinde 
mabzurutıbbi olmadığına dair 
mUtalealarını bildirmişlerdir. Bu 
mUtalea üzerine de Belediye dil~ 
den itibaren kurtlu kirazları 
denize döktürmekten vazgeçmiıtlr. 
Oıt taraf mı yazmıya lüzum yok ..• 

* Birkaç ıDndenberi meyva• 
larda göze çarpar bir paha· 
lılık •ar. Bir kilo kaymya 
(60-80), çileğe (80-100), kiraza 
(20.25) kurut iıteniyor. Bu iti• 
uğraşanlar, meyva yetiıtireoler, 
alıp satanlann ı6ylediklerine göre 
bunun üç ıebebi vardır: 

1 - Mey•aların bo:ıulma11 
2 - Belecli)'enMI Hat kootroll 

yapmamaaı 

3 - Şehirde meyva ıaht 
yerleri bulunmaması. 

Bu •ene kiraz kurtlandığı için 
kurtauz kiraz bu!mak mi.ı,kllldUr. 
Çilek bitmektedir. Şeftali, kayısı 
ve vişne henüz gelmeğe baıla· 

mıtbr. Bunlar da turfanda . olduğu 
için pahalıdır. Maamafib bu pa· 
halılık en çok perakende satıılar· 
da ~öze çarpmaktad1r. 

Meseli; dün halde kayısı (20 • 
35), zerdali ( 11 • 15) , ıef tali (30 • 
45), kiraz {15), viıne (15), ka•un 
ve karpus da {25) kuruşa sahl· 
mı ıtır. 

Belediye dışarda flat kontrolu 
yapmamaktadır. Bunun için dün 
dışarda da meyvalar ıu flatlarla 
satılmııtır. Ka•un karpuz ( 80 • 
100) , ıefWI {100) , kaysı (80) , 
zerdali ( 30) , vlfn• (30) , kiraz 
( 30) kurUf. 

Toptan ıatı9 yapanlara göre 
Belediye tehrin muhtelif yerlerin· 
de 1atq mahalleri, yani tali -haller 
açılma11na mftaaade etH ıehlrde 
hal flatının ( 2· 3 ) kun11 farkile 
meywa sabfı yapmak mllmkln 
olacaktır. Fakat her nedenH 
Belediye buna izin vermemektedir. ..... _ .... 
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Dün Akşam, Geç .. Vakit Halk . 
Fırınlara Uşüştü 

Ekmek flatinin, buıllnden itibaren, bir kuruı yllkaelmeai Ozerin• 
dün alqam halk fırınlara fazla iifllfmilştllr. Bu yllzden bazı! 
fınnlarda ekmek bulunamamıştır. Yukarıdaki resimde bir fırın 6n0nde 
ekmek almak için toplanan kalababk rörlllmektedir. 

latanbul Mit;i Emlak Müdürlüiünden : 

EMINÖNO 

BEŞiKTAŞ 

BEŞiKTAŞ 

BEŞiKTAŞ 

KUM KAPI 

ORTAKÖY 

TARLABAŞI 

Muhammen 
det.rı 
Ura 

ı Ahı çelebi mahallesi kafesli sokağı eski 3 
yeni 10 aayıb ftstfuade odaları olan kirgir 
mağazanm 3,075,310 paJL 184 

37,324,800 
ı Köyiçi aııklar meydanı eski 3 yeni 13 

aayılı evin vakıf mahallinin yara paya lle 
mülk mahallinin 17124 paya. 402 
Köy:çi meydan ve lefki ıokaklan uki 52 
52 M. 15 yeni 10, 15, 8 •ayılı iki e• •• 
bir dükkanın 1 /2 şer payları. 2340 

ı Sinanpaşa mahallesi has f.rrn caddesi 
eski 68, 68 M. yeni '•8 sayıla dUkkiruo 
1/14 payı. 160 

ı Muhsine hatun lbrahim pata yokuşu eski 
2,4 ye .1 i 2,4 sayılı dükkan ve ahır gedl· 
ği nin tamamı ve mülkünün yarı payı. 1188 

ı Sl11bül çıkmazı sokağında eski 18 yeni 4 
aayılı evin 40/560 payı. 10 

: Hllseyjn ağa mahallt si bilezik sokak eski 
65, 67 yeni 6 ı , 6111 sayılı ev ve dükkanm 
tamamL 1080 

AKSARAY ı Katip kaHm mahallesi çeşme sokak e&ki 
576 

288 

1080 

30 yeni 32 sayılı evin tamamı. 
BÜYÜK ÇARŞI : Keseciler sokak eski 12 yeni 1O,12 sayılı 

dükkanın tamamı. 

KUZGUNCUK : Yağcı sokak eski 19,21 yeni 17/1 aayıh 
evin Tamamı. · 

KUZGUNCUK : Bakkal ve Icadiye sokakları eski 51,53 

FENER 

FENER 

yeni 5,64 ev ve fmr.an 1/4 payı. 
: Tahta minare külhan sokak 18 yeni 30/1 

sayılı deponun tamamı. 
:. Haraççı Kara Mehmet mahallesi hisaralb 

sokak ve ft:ner cadc!esi 17, 17 M. Yeni 
6, 8, 11, 13 sayılı üstünde odak.rı bulunan 
iki dnkkAnın 14/120 payı. 

KÜÇÜKPAZAR: RO • tempaşa salepci hanı derunu eıki 6, 
6 M. yeni I, 3 sayılı dllkkimn 195/ 1200 
pavı. 

FERlKÖY 

603 

00 

701 

217 
r Meşrutiyet mahallesi hastane ıokağı eski 

11, il M. yeni 9 sayı'ı e\İn 3/4 payı. 837 
ı Bayazıt mahalleıi mumhane kapı11 ıokağı TOPHANE 

eski ve yeni 3 sayılı dUkkimn 9/48 payı. 304 
TOPHANE ı iV olta çelebi mahallesi Dolmabahçe ıoka-

ğı eıki 66 yeni 66 sa) ıh dükkanın 7/8 payı. 1077 
BAKIRKÖY ı Y en.maha le arahk sokak eski 5 yeni 4 

s:ıyılı ev.o 9/32 payı. 264 
MERCAN : Dayahatun büyük yeni ban ikinci kat eski 

24 yeni 24 saydı deponun 15/a20 payı. 36 
MERCAN r Dayahatun bnyük yeni han ikinci kat u· 

ki ve yeni 49 ıayılı odamn tamamı. 540 
BÜYÜKADA : Yalı mahallesi kumsal ııokağı eski 5 yeni 

22 aayıh evin tamamı. 360 
HEYBEUADA : Yalı caddesi eski 119 yeni 95 sayılı dük· 

kinm tamamı. 720 
KADIKÖY ı Caferağa mahallesi Kuıdili sokağı eski 

1 yeni 103, 103/1 •ayılt çukur bostanın 
114 PRY~ 4168 

Yukarıda yazı!ı mallar 25/6/935 Sah gllnil ıaat 14 de peş'.o 
para ve açık arttırma ile aablacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk 
pey akçclerini saat 12 den evvel yatırmaları. ..F.,. .. 3220 ,, 

ıoavlel Demiryollan ve Limanlan işletme Umum idaresi ilanlar~ 

Ailelere Mühim T enzilit 
Bu yaz, mezuniyet ve istirahat gftnlerinlı:i en •ıhhi ve iyi prt!at 

içinde geçirmek istiyorsanız Devlet Demir1ollarında ailelere yapılı• 
bllyllk tenzlllttan iıtif ade ediniz. 
Bu temUAt, bet kifil1k bir aile lçla 

Sekiz kiplik bir aile için ele % 70 

niabetladedir. 
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Bir Gece 
Mühim 

Bu tehditkAr ı6zler, gerek 
Tnrk muhitine ve gerek Sarayla 
Babılliye 111lhi111 bir tel l f •e e.
dip vermifti. Bir taraftan cene-
ralm ipnt attiti noktalar hak· 
bula •• ıibi tedbir:er almak 
lktiu ettltl mUzakere edi" irken, 
cliier taraftan ela huıuli çareler 
aramnıt; Ceneral Desprenln Gfk .. 
llnl tukln etmek için ziyafetler 
tertibi kararlqtınlmııb. 

Eu karann tatbiki, oldukça 
faldeli temler husule ıetlrmiftl 
Uaan bilen Tlrk haaımlannın da 
lpirakile - HUlliabmer n Alr 
IDOeueHler tarafında• • alyafetler 
.. 1UYanler ••limit ; ha içüma• 
lvda, Ram n Er....ı aiya .. t~ 
lerWa Tlrlder ale1hindekl pro
papndalarlDID bir d•ecey• ka
dar 6nlln• ıeçilmiıti. 

Fakat.. Bu manenanaa farka-
Da varan llyaHtçller, derhal b ... 
lra va11talara mDracaat etmltler ; 
aW1 talimat alndererek (Samsun) 
Ye (Sinop) tan rtirttikleri h .. 
J•tlerl Fran•a Ceneraline mir• 
caat ettirerek : 

- lttilaatçalaraa t .. vuuı. 11\lı• 
"-a•ler 1dAl.laD1JOI'. S.,Un, ya
fta lunati1anlar beıha• h'1cum 
Mecekler. Bbl muhafaza edlnlL 

DedlrtmlflerdL.. Bu mDracaat 
•lamir oldaiu takdirde, iç mak
•t t .. ln ecleeelrti : 

1 - F~ ftklrlert.I. 
tekrar Tlrkler al.,W..~emcektl. 

2 - s.- •• Siaop, Fran
mlar tuafından ltıal edllecektL 3- Bu ..... tla'9J'dla T•• ... 
tlııı kunetl ffll• edecek, Karacle-
llia aahWerhade (PontOI hliktmett) 
....... lr t.teyenler; arblr itleriai 
•la..ep 8'nwı.c.lderdl. 

FnwMr, iMi •lrKaatı.n 
........ .,....,.. be-' ile 
~ ., ... hır; o ..... hakir 
-tia lttilaatplan tnklfe b.Pa· 
1Da11 tlzerine, ltun•n neticeliDI 
beklemeye karar vermlılerdl. 

KAauMmlala 38 uacu Per
.. mbe pceal; abık lttilaat •• 
Terakki Farkua katibi amumt.ı 
llltı.at $1kr9, •lnlr Dalallfye Na
lln llmaD Canbulat, Merbsiuma
..ı uaandan Ziya Gllralp, ..., 
S.lhlk meb'DR MaDHI Kara1U, 
.. bık hmlr •alili Ra._I, ı.taabwl -·W... w Milek .... Naııra 
kara Kemaf,~Karell .. b'ua Hl-
..,.. Kadri, H ... pa Calait. La
..._ ...b'- Sa4i S.ylerla 
doktor Slley ... Numan PalADUI 
••lerl ubaha kup zabıta kuvvet• 
lerı tarafından çewrllmff, san .. 
dolarken bepal tevkif edDerek 
poff• mlc:ltlriyetln• ptlrihnltlercll. 

ittihat ve T erakkl erkblJIJll 
...... tı ..... c. t.ntflerf, or-
taLta derin bir .... n1-'t; 
laerk..U. t&d, cliYUIUrp)ere ÇeY• 
rllaaltlL Fabt, HaJNI Paf& ., .................... .. 
........... ..t,ette tlejlltll. 
tlMI ..... .,. btl•r tlnml&arp 
..... keme ...Uufaln IUWına 
..... .-.k...ı..ta aleaen 

..... c..a .. " ---.... Mnbt, ....... Wr .................... 
~iNiie upqayorclw. Talaldbt 
.. , ...... lalı kırk JarmU ....... 
ta. bıflacllfa tahldbtm lçlaclaa 
lllsac:ak tlbl ı&rlllaemelde lclL 
~ Ha,..et Pap divambırblala t. 
,... __ ._._111.cı.. •• pa ...... • ltlllfçılan 

._ - ele IWMtç•ludu latik .. 
'-aftan lh·'rn ta..._ .m.='fll o.... icfn chamlaarp ...,....... 
.. imlaarW,e F.tld Nlam P ... 

Sabaha 
Tevkif at 

Karşı Şehirde 
Yapılmıştı •• 

getfrilm'.ıti. NAzım Paıa divanı 
harbi de ıu zevattan mOrekkepti: 
Aza Liva Ali NAzım Paıa 
,, ,. Mustafa ., 
,. ,. Zeki " 
,, miralay Recep Ferdi BeJ 

Aza mllizlmi Uva, Emin Pata 
,, ,, miralay Ömer Lôtfl B. 

Müddeiumumi Muammer Bey 
latifa etmittL Mua•inleri: Cemil, 
Saklp, Sadi, Feridun, Reşat Bey
lerden mDrekkeptL Tahlrikat he
yetinide topçu miralayı MehmetAli 
Erkanıharp kaymakamı Hayrettin, 
kaymakam Fettah, miralay HO..
Jİll Htı•I, binbap Halil Hamit, 
Hamdi, Salp, ıO•ari binba11• 
Sabit Beyler teıkil etmekte idt. 
Aaıl mllbim olan cihet, ( Adtt 
Maatantlkler ) idi. Bunlara• mll
hlm bir k11mı, Karabet Aycıyan, 
Haralambol, Artfn Botgezenyan, 
Mlıak Markaryan, Dlmitraki gibi 
Ram Ye Eraenl hukukıinHlardan 
mOrekkeptl. 

Damat Ferit Paşa, Ndaret 
mevkline ayak baebfı ,enden 
itibaren, divanıharbi harekete 
ıeYketmittf. Sadaretinin beıind 
,e.11 ele, gerek lltanbulda •• 
gerek Yillyetlerde bulunan lttl
hatplana n harp aaJiltimaJciJeri
nln lrlmllen teYldflne Irat'! emir
ler vermiıtl. 

Ferit P•ma ita icraat INatla· 
nıa•, herlrute eYnll hayret " 
ıoara debpt baıale getlnnlfff. 
lttihatçıhlda az çok allkadar 
......... .,... lçlndelenll. 

Birçok kimaeler, turada ha
rada nklaamak mecburiyetini lıb
ıaetmlılercll. (Adalet) mefhumu, 
birden bire ortadaa ıilinivermlftl. 
Mtıflitler ve mDatekimler, art k 

ı alabildilder:ne harekete ..ı-.. 
lerdi. Saraya, DahlU7e Nezaretine, 
PoU. Miidllri7etiae, latanbul mıa
hahzbpa, VilA1etlercle yaliJere 
demet demet jurnallar yağıyor, 
ihbarlar birb·rinl takip ediyordu. 
Birbirini müteakip evler baaıhyor, 
bakh haksa bir çok kimseler 
tewkif edilerek bapiıbanelere dol
duruluyordu. Koca Aoadolunun 
bir başından diğer başına kadar 
memleketin zabıta kuvveti, kA· 
milen bu teYkifat ile ve tevkif 
edilenleri lıtanbula g6ndermelrle 
mqıul olu1orda. 

V azi7ettu yalntZ Saray •• 
Padi14b deiil ; ltilif kuv••tı.i 
mensuplarile bütlla •üntelô..._. 
de memnundu. Me1eleain en feci 
ciheti fQl'•mdır ki, b6t0n bu te•• 
kiflerin en hakıız cephelerinde 
müddei ve mlfteld •ıfatile klmi
len Ermeni •e Rum komitecileri 
bulunuyordu. ( Hınç ak ) ve (Taş
nak) komitelerinin merkezleri 
tekrar açıhmfb. Boradan tertip 
ol•aan listeler ntlfudu mubalifle
rhı • Ye ekseriya ( ff Orriyet Ye 
ltil&fçı)ların •ellerile hllkiımete ... 
riliyor, ortada euah hiçbir iddta 
bulunmadığı halde hudutawu 
bir teYkifat deYam edlycrdu. 

Birkaç sh zarfmcla. Bahçe 
kapıdaki Sanaaaryan hanının Oıt 
katandaki mewkufin locaları ile, 
hanm aJtındald karanhk bodrum, 
• ndrazamlık, ıel hlslAmlak. nazır
ltk ve •• hma.a.n•fl etmiı 
ıenttan; halk tabakalanma en 
mlttevazı sınıflanoa kadar • mab
telif zilmrelen mensup lrimıaelerle 
dolavermlıti. 

(ArkHı Yar) 

1 letanbul Belecllye•I lllnları 1 
Şeker fiatları hakkında 

Halkımıza acaz n çok .. kar yedirebi:mek saye.ile Kamuta
ıa 8Dllalu kna11 layllıaaı onaylanaıı •• 17-6-935 Puarteal ,anı 
Reımf Gazetede Defl'olunmuıt•. 

1 - htanbul n ıeker fabrikalaruıda tulhn ec:llLnek llzen 
toptan toz plrer tlmdllıi fiah olu 36,75 Ye zrr kurut ym• (25) 
•• kftme ıeku 39,50 kanı yerine (28) kuruı flat ile utılacaktır. 
Ba flat batan Terfi ve nıimler dahil olup bu &atlar fabrikalarda 
nıon içinde lıtanbul Anbar dahilinde tealim fıatlandar • 

2 - Sair mahallerde toptan utıı fiab yukarıdaki fiatlara 
phlas aakllye Ye buna alt elli• muraflann lllv..Ue buluna~ 
flattan lheret olacaktır. 

3 - P ... kencle Hatlarla yalrarclald mallclelerde flet..U.n top
ta •hı fiatlan araıındald fark buıta mtıte-.yll bu!unmakta o&a. 
•• perakende ıahcılann cari n n•rmal kan. tetkll •1••1• ... 
tanlan ibaret kalacaklar. Ba nlıbet tos tek•lenle 1,IS kwuı " 
k rme pkvl•d• 1,50 kuruftuı. 111 mtle t..wt eclilmlt .._ 
toplan •• perak•d• ubı flatlannm inimde fiatt.18 .... ,.,.. 
.U llatildr telAkki a.WeceiiJadea w ... t..nket •kn ... 
bllm .. tek• •ta• ... ı Ye tecl..._. ı• ........ (B) CM21) .. ,,. 

18161931 su ı 111 200 
19111931 ç.q..a. 201 .. 400 
20161935 Peı,.•ltel 401 ., 800 
21161935 Cama 801 ,. 7CN 

Belıcflyeden aylak ılan •ltabıt n ,.......,. 9M ,.._ • 
MrlDd iç aybldan JÜanda ıadı ....... ,a...U. ma -. .. 
ralan De Yerlleceflaclea ı.tub.ı Ziraat Babw _.acaat 
etmeleri. .. 8,. C!ill) 

lf. .. 
Darllkeu lçla ...,.. 9!11 lllh1etlma lradv ı•e• IO •• 

ufla aJllCa 2 YeJa 5 ... Jlnr kilo ol•ak lun llnıı ı .. 
UJllll etin kapah urfla eklllbae1• koa•lmuttur. Şutmm.il ı.. .. 
1m mldlrlllbdea ,., .... .ı... Ba etlerin tahad•I beclell 16425 
llraclar. lblltme19 pmek lateJealu 2480 No. • atbrma n H• 
llltm• baanuada 1uılı ftlllra Ye 1212 ._.. ma•alrbt t_..at 
....... ..,. ........ teklif melımıplanm .... - .... 1-7-ta5 
P .. rt.a jlal ... ı 11 e ı.w Dllml •••- ........ 1'3151.. 

S.Jfa 11 

Mütekait Holivut 
Yıldızı ••• 

f Baıtarafı 1 hlol 7lzd• ) 
için otel kapılaruada blrlbirluiae 
flrmltlerdL 

Lilyan Gaı'ın adını bile anm•· 
malan 161terlyor ki, oalan te
ceasllse ıevkeden Meluikalı yar
manm un' atklrhjl detllmif. 

V alol Lilyan G.ı'•• Don Jon 
Mojikadaa elralk tarafa Yar amma; 
ıan'atten yana dejil J 

• 
Ulyan Gıı'tan evYell, ıinema 

ha1ahna ıiritinl anlatmaıını rica 
ettim. Yanında bulunan k&çnk 
hemıiresinl göıtererek gülde. 

-tDortJ de, ben de Koliı ara• 
ı.ada dtlnyaya gelmitiL Bandan 
da anlamnız ld biz ba İfİD içinde 
doğmuıuz ve bu a-idffle de doj
dufıumuz yer:erde 6Ieceğlz 1 

Sinemadaa ayrıldık. Fakat 
aJDİ ite 1&,nede devam ediyorm. 
Sinemada• niçin •YrlllDlf 7 

T ekaiide aürüldüğtiall bu..;. 
mezlikten gelerek IOl'dam: 

- SiMmadan a111lı11man _. 
Mhinl iğrenebilir miyim ? 

- Sinemadan, Hali Rlimleria 
çıkması yOzfitıden aynldak. Çllnk8 
sinemacılık Aleminde, ıeaaiz flllmle 
birlikte aan'at le &idil. San'atl, 
ıarkılaran, çalgılarıa ıornltnllne 
boğup yok ettiler l 

- Fakat tahmiai•ce, alnema
claldne niabeten, Mlanealn ka· 
zaacı oldukça azdir ? 

- Ô)ıledlr. Fakat Holhutta, 
unatkil'larm kuançlan, datan1a 
clu,......ı.a raldaaalarcla ~- dlt
flkt ... 

Bu itibarla, ... neyle perde 
ara11ndald kazaaç farkı, aanı!dağı ....... ,.ır tleiflclr. 

Soara •hnede, artfatlerin mo
dalan, Iİnemadald kadar ıeçkl 
değildir. 

Beyaz perdede fÖ)u'etlerin 
6m6r'Ari, aiui mnelderla uyaüan 
kadar kııa liirer. 

•11o11w11C1- iç YUd,, 
Bizi ençok slldln• feJ, Wz.. 

den bahseden yeıılardır. 
"Holivudun iç JDzl.1 hqlıjl 

aftıoda n~trolunan e1erlerclea 
IWinO- dıt Jlztbal tanı•ak 
bile aımkna değildir. 

llHıll, filaoca matldrnt, 
y6z bin dolarlık ldlrk yıptırdıjl, 
f alaaca ıanatkinn d3rt Jtlz bin 
liralık bit kulDbe aldıjı yazılır. 

Halbuki, hlltla bunlar, -.. 
ma lmmpa•yalarnua kendi adla
rma " lrencl MDatklrlanna 
reldl• yapmak makudile ,.,,..._ 
lan .. :llZ haberlerdir. 

San'atkirlar, lberleıinde ı&
rttl•n pınl pınl mllcewwı.. 
lsirlden, ellliıeı.., plma OJDa• 

dalrlan mncldetp ulalptlrler. 
Ulyan Gıt. cevabmı tamam

laclltı zama11, ıezdiğimiz Topkapı 
uıaJUUll hazine dalıeaiae ılr-_....,, 

EJma1, Aıt.. ......., lad, 
pırlaDta " ,..ut. 1lfllllara
mn ortaamcla pzlerl bmapa 
Jllclız ı 

- Hayret... Decll... Ha1nt. •• 
V • .u-.ıı ll&we etti: 

- ....... ha .... t tpadıe 

1.w- cak•·•.. 1ç1a r.,,...... 
'-ah• lkual 

Tercllmaa ela 8'1enk cnap ..... , 
- Bar.-W bekçllucle c.ı.: 

kaldqmlf lalr kanaat •artları 
•• DeYletla ..sına •llea el-
a. .................. . 

Lllı-Gat'u _... • _ ..... .., ........ .. 

•ak için, bu a8se inanmak blle 
idil değll J 

Erkek Ve •veı Bahai 
Harem dairHlae doğra yolla• 

n1rken, ondan, erkek, •• ıevgl 
hakloıidakl düıOnceslnl de 6ğrcıı .. 
mek istedim: 

- Bence, dedi, erkelin de1 
ıevgl de, lakırdı ile an)a~abile( 
cek feyler değildir. Buna bill 
akılları l atmıyan feylesoflar, '~ 
lrler, ve muharrirler aade reali .. 
değil, normal bile aayılamular. 

Sevgi ma..ı ıJbi anlatalmasJ 
prap aibl içilir. 

Biran ıusan Ulyan Git, çapf 
lnn bir gllllitle Dlve etti: 

- Hele erkejin lifile goçiaıf 
mek hiç itim• ıelmezl 

Aynlmadan evvel, ondaal 
ban,ı eUl'leri okamaktan hotlanl 
cbimı aordwm 

- Ben, dec:U. bGyOk adamla .. 
na tercllmeihallerine meraklıyım. 
GiiDID dedikodularını ihtiya edea 
1uılara bayılınm. 

Ômrtımde bir tek mıara ılif 
okumadım. Zaten, HoUvutta, •• 
aatılmıyan neane de ldtapc:br. 

Hatta geçenlerde yapılan blaı 
iltatiatikte 'meydana çıkan rakkall 
lar, hepimid hayrete dtlfllrmDıtl. 

Çlinkü bu rakkamlardan anla• 
phyordu ki, bir yıl zarfında HC". 
liJUtta bir tek tür kitaba •• yale 
mz dirt roman ublmıı. 

Lilyan Git lllve ettljl cevaplaJ 
11yaau hayretimi epeyce tatar• .. , 

- Aııl tuba&, dedi, o kitap
lar da. HoUncla sel• kendi mu
hanirlerl tuafmdan aabn ah .. 
•ılır n J11cbs1ara 1 laedfı- _. ....... , .. 

Naci ._,alld 

Ölümden Güç Kurlular 
Kayıkçı 

( Baftarafı l IDci Jhde ) 
nlıl allak bullak etmlflh'. 

Necati, ıelcliii yere dinmek 
tlzer• dtım..ı kınmf, fakat rlbg'4 
na eiddetl b1ıtm •yrln• mani 
ol.nattw. Nilaayet Wr arahk ka
)'lk clevriheralfllr. 

Necati, elbiMlerile denize 
clllpatlf, Jllzmek bilcllil için bu• 
calamıya baflallllfbr. 

Bu bucala1ıı tamam iç aaata 
yakm ılrmftf " Necıtl bitkha 
bir vazly~tt• uhile pkmışbr. 
Ka11k, ıularm cereyanına kapalap 
lraybolmuıtur. 

Yeni Netrlv•t ı 
H•fta - Bu aeYi..U •aa•t•• 

(63) lacü ••J••• ~kmııtar. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ıaoe nöbetçi eaantln 11111-
a...ır. 

Ltahl taralı: Şebwlektuıcl& 
(Onlnni&e), Abaıayda (Zl7a Nuri), 
Edlmekapuda CAılf), Şelııemlninde 
(A. Hamdi), Samatyada (Erofiloa), 
~ (Küçlkpuart, Eyüp
ta Clllk .. t), Lilelide (&clkl), Fener· 
de (Emil, .. "), Slrkeelde (F.fıef 
N~. a.hçekapuda (.A. Basa), Ba
laDIJWe OaWa TenlJu). Be
yejla tarab: Talıaht•• (Della Sa
tla), y ...... ;. es. ~an), 
T.w-le (ErtalraQ. OaWada (Ka.. 
raköJ), Şiflide Şafak IObkta (Nar• 
sil~ KaamP91acla CMerkez), 
Huköyde (Balk). Kadıköy tarah: 
lıled.da (Faı"k t.kender), Paıaryo
lada (Namık ı...t), Blylkadada 
'8 .. 
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Ölüm Erleri Palangadan Çıkacaklardı .. 
Koyu karanlıkta dütma• 

nm kuv'Vetlerinl anlıyamıyacaiı 
bu f akımların uyandırdıjı karga
ıahk içinde bin kılıcı aıkın ku•· 
vette olan aaıl Oç alay dUımanın 
en zalf yerine atılacaktı. 

Sarı Şahin Bey iıt• burada 
iyi bir it dUıUnmUttU : 

ÖHım erleri ( fedailer ) palan• 
ganan asıl kapısından çıkacaklar· 
dı ; esas saldırıı kolunun · kalenin 
gizli, kUçUk baskın kapısından 
çıkmaaı gerekti. Düşman iıe ar
kadaki bu gizil kapıyi pek iyi 
bildiğinden onun önUne baakını 
durdurmak üzere siperler yapmıı 
yerinden koparılamıyacak kadar 
gUçlU bir fırka koymuıtu. De· 
mek bUyUk hücum kolunun çık· 
masa işinde bu gizli kapı kullanıla· 
maıdı ; kullanılaa da bllttın plinl 
bozmaktan baıka bir it yapıla· 
mıyacaktı. işte bunu dUıünen 
<Şa hln Bey arkasına kazmacılan, 
kürekçileri almıı, bUyOk kolun 
çıkma11 için en uygun Y• multa· 
aara hattının en zayıf olduğu yer
den sıecenin karanlığı içinde iç 
)'ÜZ senelik kale duYarını yıktıra• 
rak giılf bir kapı açtırmıştı. 

Bu karanlık gece baakınında 
doıtun dUşmandan aeçllebilmeai 
için herkea boynuna beyaz bir 
beı sarmak dllştın&llmUıtn. 

Bllytlk kapılardan önceden çı• 
kıp dUıman içine dalacak elllıer 
kitilik Oç serdengeçti bölUiU 
bUsbtttnn gözden çıkarılmııb; 
Onlar, dUıman denizinin içine 
karıJtırıcı, aldatıcı bir rUıglr sıibl 
eaecekler, orada bire kadar can 
vereceklerdi. 

Ancak bUyUk baıkın koluna 
ııkı talimat verilmiıti., bu tali• 
anata sıöre öne• kol alayları, 
ıonra Uç alayın hepıl dalma toplu 
irtibatlı ve iıtfnatla bulunacak, 
biç ayrılmayacaktı. Öfkeye, tek 
düşüncelere kapılarak yanlarda 
açılacak zayıf yerlere yDklenmek, 
11aldm1 yolu üzerine dUımeyen 
düşmana dönmek yaıakh; yanlara 
kaçan dUımao bile ko•alanmıya• 
caktı. Y almz önceden verilmlı 
ealdmı yolu Ustl1nde biribirine 
dayanılarak ilerlenecekti. Y alnıı 
öne gelen dUıman kümeleri yan• 
lacak, ıade arkadan yetfıen do.
mania dövUımek Uzer• duru
lacak idi. Bunun için dlSvl1• 
ıecek bölUkbaıılan •e hölUkler 
Mrer birer ayrılmış, ııraları ken• 
dilerine bildirilmlıtl. 

Bu emirler, düzenler birdea
bire bölükbaplarm ve aıkerleria 
çok canını ııkh. Bunların içinden 
öfke ile mırıldananlar çoktu; 
onlar: 

- Biz -ölUm eri olduk, nemiz 
varsa ölüme verdik; Bey İle bize 
kurtulma ötretiyor. 

Yahut: 
- Ne duruyoruz, bre! KAfirin 

içine sıirelim, ona Türk iti bir 
kılıç koyalım, biz kırılıncaya 

kadar onun da kökUnU keıelim. 
TürkUn döğUıO lıte böyle olur. 

Diyorlardı. 
Ancak Şahin Bey bunlara 

kartı kaşlarını çatb ve ıu karıı· 
lığı verdi: 

- Bana bakın, yoldaşlar! çok 
•Öz istemiyorum. Siz asker
ı;ımz, borcunuz ölmektir. Ben 
kumandamın: Borcum sizi alnını· 
z n akile kurtarabil:rsem kurtar
maktır! 

Sonra da şu ıözlerl söyledi: 
- Evet; ölmek için döğtlşft.. 

nOz, öc almak için döğlltUnüz; 
yalnız 9unu aklınızda tutunuz ki: 
içinizden hanginiz (Budin) kale· 
ılne daha yakın yerde can 
verirse en bliyUk yiğitliği o etmit 
olacaktır. Sh yalmz bu gece 
baıkınında ,a,mp ayrılmayın, 

6fkeye uyup dibendea çıkmayın; 

gün açılmca bayraldarımıı ılH 

yolu gösterir! 

* Gece yar111ndan iki buçuk 
ıaat sonra .•. 

Subuaka palangaaının iki bil· 
yük sıizli beıkın kapası açalmıştır. 

Bu kapılardan tertibata göre 
ayrılmıı bölükler çıt çıkarmak· 
ıızıo dışarı çıkıyorlar, bunlar ilk 
fedailer, karı,ıklığı çıkaracak ilk 
üçb ölü ktUr. BUyUk baskın kolu 
Şahin Beyin yıktırdıiı kale gedi· 
ğinin iç ağzında toplanmıı bu·• 
lunuyor. 

Asker ayaklarlle yürüyerek ve 
atlarını dizginlerinden tutmuı ol· 
dukları halde kapılardan, yıkık 
gedikten bitip tükenme bilmez 
korkunç hayaletler, ummacılar gibi 
iibi geçiyorlar; dııarının derin 
karanlığı içinde kllçlllUyor ve 
bOsbütün eriyip gidiyorlar. Sillh· 
larm, ıurhların, kılıç ve mızrak· 
Jarın ıakırdamalarının önOne ge• 
çiliyor. GUrUltB çıkarmamak için 
atların ayaklarına keçe aarılmıı 
olduğundan aadık hayvanla kapı• 
l~rdao b~yük, blçimıiı gölgeler 
gıbl IHsız sıeçfyorlar. Sahipleri 
bunların kfşnememelerl için elle· 
rlni perçmlerlnln, yelelerinln altına 
koymuılar, kadife ttıylerini okşu• 
yorlar. 

KimH ıöz ıöylemiyor .•• Yalnız 
ara1ıra boğuk, kısa kumandanlar •. 

Dışarı çıkan bölUkler başla· 
rında bölük baıılan olduğu halde 
çabucak kendilerine verilen yer• 
lerl alıyorlar, atların ayaklarında· 
ki keçeleri çıkarıyorlar •e Uıtle· 
rine atlıyorlar... Bu hareketler 
lnanılmaı bir tetiklik, bir •ssiz· 
likle yapılıp bitiyor •.. 

O ıamaoa kadar btıyOk kapı· 
nın ıölgesinde duran ve her şeJl 
ıören ve idare eden Şahin Bey, 
yanında gölgede duran ve biçim· 
Jeri Hçilemeyen dört adama dö· 
nerek: 
~ ~aydl aılanlarım, diyor, 

Tanrı ıızden razı olsun; hepimiz· 
den artık yiğit aizlinizl 

Sonra kollarını uzatıyor, bu 
dört kitinin ayrı ayrı alınlarmdan 
öpUyor. 

ftte bu dört kahraman on 
altıncı miIAt asrının .. meçhul 
aıkerleri ,, diri 

BUtlln bölilkler, alaylar kale· 
den çıkınca bu dört " meçhul 
asker,, karanlık, ısaız palanganın 
içinde ölüm ve kan kokusile yal· 
mz, karıı karşıya kalacaklar, bu 
büyük ve ortak mezarın bir bu· 
cağında zafer aarhoıluğile kaleye 
dolacak dlitmanı bekleyecekler· 
dir. Onların işl dUıman kaleye 
girdiği zaman yer yer yapılmıı 
liğımlara tutuıhırmak, Subuı· 
kaya düşman için bir yanar dağ 
ağzı, bir cehennem kuyusu yap· 
mak, onlnra ateıten bir mezar 
açmaktır r 

Iıte bu meçhul kahramanlar 
yavaf, ancak titremez seılerle 
Şahin Beye: 

- Uğur olıun beyim, kalıcı· 
nız keskin olsun r 

Ded.ler ve yanyana kalenin 
karanlık ve artık ıssız sokağında 
yUrUyerek yok oldular. 

Hayır, yok olmadılar.. Onlar 
kahramanlar tarihinin caddefiinde 
hali yürümektedirler. 

~ 
Gece yarıımdan Uç saat sonra. 
BtıtUn işler tamam ; her bölük, 

her alay yerinde; her yürek kin· 
il ve ateşli; her dit ıılulmıı, 
her kılıç keskin ve her el 
kılıçta! 

Almanlar, Macarlar, Slovenler 
derin uykularmda .. Birçokları bir 
daha dönemiyecekleri yurtlarmı 
rftyalarmda g6rüyorlar. 

Gökte uzak, kesme elmaa· 
tan, yakuttan yıld•zlar artık ıön• 
meğe baılamıı ordugAh ateflerlne 
gözlerini kırparak cilYeleılyorlar. 

( Arkaaı Yar, 

Hesap Da 
Yerine Göredir 

Eh, bu iki uçuıa teşek· 

kürler 1.. 
- Nasıl iki ?. Bir defa uçtuk 

ya timdi 1. 
- Hayır, iki defa; birinci 

uçu9um Ye ıon uçufum 1.. 
-----················-································· 
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Parle borsasında 

Parla 18 (A.A) - Eıham bor· 
saaında tam bir durgunluk var· 
dar. Değiıik gelirli bazı eıham 

piyasasında öne il' ıiz fak at pek 
çok düşüklükler kayded[miştir.Buna 

mukabil Fransız fondo'arı pek çok 
alıcı bulduğundan dikkate değer 
bir ytıkseliı göstermektedir. Yo· 
ung istikraz tahvillerine alıcı 

vardır. 

Frangı korumak için 

I Vaıington 18 (A.A) - Finanı 
bakanı Morgenthau Fransız fran
gını korumak için Amerika hazi
nesinin, Fransız milli bankasına 
yerdım ettiğini söylemiştir. 

Matbuaho bir kıımı hazine· 
nln bu yardım için dolar aatmak 

auretlle iki milyar dolarlık Hrma· 
yeılni kullanmıı olmaıı ihtimalin
den bahHtnıektedir. 

NeYyork Tribune ıazetHi bil· 
kumetin bu hareketini tanlp et· 
mekte Ye Franaız .. Amerikan el· 
blrlltlnin lnglltereyl de harekete 
ıetireceğini Umit etmektedir. 

1 BİKiYE l 
L Yazan: A. T _ _J 

BiR HIRSIZ Ki .. __ ............. _ .... ·-·- . -· .. . ... . 
DUnkU Kısmın HUllaasu 

Gene bir kız mahkeme koridor· 
lannda iatidaııoı verecek yer 
ararken, başından geçenleri anla· 
tıyor. Bir gece tramvayla evine 
döndüğü sırada bir gence rast· 
geliyor. Gencin tramvayda bilek 
aaatının ıinolri kopuyor. Uğra~ 
ııyor, takamıyor. Oeno kızın bu 
saat botuna gidiyor. İçinde bir 
arzu uyanıyor. Saatı atırmak 
iıtiyor. 

Hele benim genç, herkeaten 
dalgın gtlrUnUyor; ma•i camlardan 
muhayye!esine akseden mavi 
ıtıklarla oyalanıyordu. 

Parmaklarım böyle bir itin 
eakl bir anlayıcısı gibi cebi buldu. 
Kordonun bir kenarından tuttu. 
V • ıessizce o minik ıeyi çekti. 

Oh!. itte çalgın arzu muvaff a· 
kıyetle ıona ermit demekti. Elimi 
kendime doğru geri alıyordum. 
Birdenbire iki el, genç erkeğin 
elleri; içinde saat bulunan elimi 
yakaladı. Parmaklarımı oktadL 
Yavaş, fakat mUıtehzl bir ıeıleı 

- Ne güzel, ne san'Ktklr 
elleriniz var, dedi. Bu ince ve 
zarif parmaklar baıka ı•yler de 
çalamazlar mı ? Meseli piyano, 
kemım •• 

Kıpkırmızı olmuştum. Benimle 
inaafsızca alay ediyor, izzetinefslm 
ile oynuyordu. Gözlerim yaılan• 
mıfh. Herkes suçumu öğrendi 
ıanıyor, etrafıma bakamıyordum. 

Ben onun hulya kuruyor gibi 
görlhıerek daldığı mavi camlardan 
gölgemi Hyredeceğlnl umar mı 
idim .. 

Acıklı halimi görüyor, fakat 
hiç aldırmadan glilüyordu. Elimi 
yeniden okşadı : 

- Ne yazık! Bu kibar bilek· 
lere demir bilezik hiç te yakış· 
mıyacak. 

Demek beni pol" ıe de teslim 
edecekti. Bu, beni büıbOtlln fena 
etti.. lık durak yerinde tramvay• 
dan atladım. O da arkamdan 
indi. Hemen hiç kimıe görUn· 
meyen sokağın bir kenarından 
yanyana llerleyorduk. 

- Beni yanlıt anladınız; poliıe 
haber vermek iıtiyorsunuz biliyo· 
rum. Fakat müsaade ediniz de 
size hAdiıenin içyilzUnü anlatayım 
ve nazarınızda olıun auçlu bir 
kimıe olmaktan kurtulayım .. 

itte burada ılze anlattığım 
gibi ona hakikati, beni mahcup 
eden çılğınlığı bildirdim. Fakat 
hidise beni çok OzmUıtU. Ona 
bir mficrim gibi ifade verirken 
gözlerim dolu dolu, oluyordu. 
Sözlerim bitince iki elll• ytizümll 
tuttu. Yere inik baıımı kaldıra· 
rak gözlerini gözlerimle karşılaı· 
tırdı. Göz bebeklerimin içine 
ısrarla baktı ve: 

- Siz orijinal bir ıeyıinlz!. 
dedi; korkmayımz ben de okadar 
toy ve kaba değilim. Benimki de 
mukabil bir kapristi. Sizi biraz 
beyecanlaniırmak istemiştim. Fa• 
kat bu kadar korkman zı iıte
mezdim. Sizi poliae değil amma, 
mll1aade ederseniz evinize hıra· 
kayım. 

* Genç kız sustu. Derin, derin 
bir iki nefes aldı. Bu duruştan 
iıtifade ederek ben de onu süz· 
dümı 

Bu genç kız da, tarif ettiği 
11at kadar minik va inceydi. 
Çok gUıeldl. KUçUk batını çer• 
çeveleyen kesik Hrı saçlarının 

alnına dUıen ipek kıvrımları yU· 
zftn• ayrı bir ıeYim veriyordu. 
Gözleri çekici idi. Ve onun göz 
bebeklerinde sanki ıaflıkla t•Y· 
tanlığın blribirUe kaynaımıı •tık· 
lan parlıyordu. BllrUndllill mavi 

bir tUIUn ince aralıklarından ışık 

veren beyaz teni her halde seli 
kadar yumuşak olacakta. 

lf. 
Şimdi ikinci kııma geçi· 

yorum, genç erkegl iç gtın ıonra 
evime çağırdım. Madem ki o 
benim parmaklarımda baıka 
marifetler de aramııta. Ona dij'er 
hüner~erl mi de gösterecektim. 
Lekelenen parmaklarıma iyi bir 
not aldırmak liıımdı. Piyanoma 
geçtim ve ona bildiğim, hoılaan• 
dığ•m bütün havaları çaldım. 

Musiki onu çok memnun etmişti. 
Piyanodan kalktığım zaman he• 
yecanla ellerimi tuttuı 

- Parmaklaranızdan af dili
yorum, dedi. 

ı Ona aordum: 
1 - Siz hiçbir ıey çalmaz mı• 
ımız? lyi ve k6tü bir marifetinlı 
yok mu? Keıkl aormaı olsay
dım!.. Sanki böyle bir aual bek• 
liyormuş: 

- Çalmaz olur mıyım hiç? 
Dedi; Hem ben alzden daha 
becerikliyimdir; bakmııl 

Bir saniye içinde baıımı onun 
kolları •• sıöiUaU ara1mda 
buldum. 
Artık ne anlatayım! bu hırsızlık 

gUndengUİıe çoğalarak, hududunu 
geniı~eterek llerledl Fakat ben 
göz yumuyor, görmemezlikten 
aeliyordum. Çünkil ben memnun• 
dum. Hırsızlığı faılalaıtıkça H• 

viniyor mes'ut oluyordum. Nele• 
rimi çalmadı ki r. 

Pek az bir zaman içinde kal· 
blm bUtUn varlığile ona sıeçtL 

Gönlüm artık aeri alınmaz bir 
tekilde onun tarafından aıı• 
rıldı .. Fakat aı bir zaman ıonra 

da ıztırap baıgöıterdi. Ben ona 
dalma memnun edebllecetf mi da. 
ıUnUyor, baıka vücutlum had• 
nelerine lmrendirmeyecetimi umu• 
yordum. Halbuki öyle olmadı. O 
bana çabuk doydu .•• 

* HikAye bitmiı 'fi ıenç kıı 
ıusmuıtu. Sordum : 

- Peki timdi iddianız nedir ? 
Onu hangi auçtan mahkemeye 
vereceksiniı ? 

- Gönül hıraızı diye.. Bundan 
bllyUk ıuç olur mu ? 

- Onun cezalanmaaını mı 

isteyeceksiniz? 
- Allah esirgeain. Ben oaua 

ceza görmesine tahammtıl edebi
lir miyim. Mahkeme onu ıuçlu 
bu:sun, fakat ceıaaını bana b .. 
raksm. 

- Siı na1ıl bir caza ver .. 

cekıiniz? 
- ÔIUncey• kadar haplı ı 

Benimle birlikte 1 -· .. -..... ~--··------
Askerlik Daveti 

Kadıköy askerlik 'ubeah•denı 
1 - Gayri ialim 828 •• ~29 do

ğumlularla timdiye kadar askere git• 
memit ırayri ialim 316 dan 327 dabU 
dotumlu'ar aakere ıideceklerdir. 

2 - Çağrılan bu erlerin ıubed• 
toplanma günll 2S haziran 9SS ıllnOdlt• 

3- Bedel ' vereceklerin nihayet 24 
haıı: i ran 935 akıamına kadar bedelleri 
kabul edilecektir. 

4 - Bu erler 23 haılraa 93S saat 
9 da ıubeye aelerek 7oklamalana1 

yaptıracaklardır. 

lf. 

Üsküdar askerlik tubealndelll 
1 - 328, 329 doğumlu ıayri ialllll 

efratla 316 ve 328 dotumluya kadat 
bal<aya kalmıf olan aayrl lalim efrat 
24 Haziran 9i!S pazarteal ıOnO aeYko
dilmek üı:ere ÜakOdar askerlik ıub .. 
alne gelmeleri ilin olunur. 
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YALNIZ GENÇ 
KIZLAB iÇiNi 

.Şu 1atırlan yazarken bJJe, 
daha hAli tereddüt içindeyim. 
Onun için muhakeme ·ve tahlilden 
Çekinerek 1&dece, bu ıece geçen 
bAdiseyi kaydetmekle iktifa ede
teğim. 

Aktam yemeğinden •onra, 
Sait Beyi tehdit etmit : 

- Eier bu ıece de ıelip 
letirahat etmezseniz, ben de ra• 
bat:mi terkedeceğim. Geceyi bu 
landalyenln UıtUnde geçireceğim. 

Demlttim.. Hakikaten, yeni 
Yetiten toy bir kız kadar ııkılıan 
olan Sait Bey, artık bu ıece 
lelip yatağına yatacajını Yaadet• 
llli9.. Ben ıoyunup yatbktan 
hrım 1aat kadar ıonra, uıullacık 
ltomparhmana ıelmlf.. Se11b:ce 
•oyunduktan ıonra yatatıoa ıir
.. ııu. 

Onun bu hareketi, benim de 
ltalblme bir huzur Ye .Ok6n 
••rmiıtl. Artık mUıterlhane ı&z• 
leriml lrapamıf.. Biraz ıonra da 
11Ykuya dalmııtım. O kadar dal
lblfım ki.. O ajır uyku araıında, 
kolumun yavaı yanı kaydıjınıa 
'• yataklıktan aıaj'ı aallandıjının 
1•rkında olamamııım. 

iki hararetli elden birinin elime, 
ltekinln de diraeiim• temulle 
11Yandım. Fakat oakadar aeraem• 
diaı ki, ne en kUçUk bir hareket· 
tı bulunmaja ·ve ne de en klçOk 
btr Hl çıkarmaja muktedir ola· 
lbadım. Bu hararetli iki el, ya• 
''I ya•aı kolumu kaldırdı. BU· 
t'1c bir itina ile yanıma uzatb. 
S ~Onra?.. Sonraaı, bu kadar ..• 
•ıt Bey tekrar yatağına uzandı. 

Eter bunu; bir romanda oku
~Ydım, inanmazdım. Kendi ken• 
•nıe: 

- Olur ıey delil.. Kendimi 
lbethetmek ıibl olma11a amma •• 
:trıner ıibi beyaz, heykel ıibl 
llııtın bir ıenç kız kolu, ya· 

'aktan aarkıın.. Bunu, bir erkek 
ı~rına.. Ellerinin llıtllne alıın .• 
~ki temH etmt1i ıDnah olan 
~'11caddea bir ıey albl btıytık 
lr itina Ue JUkarı kıldırsın .• Sa· 

tbioin yanına uzabın... Ey fazl-
t ınlklfatı verecek adam an· 

)'•ılarl.. Geliniz de ı&rllnOz. Dlin• 
t:ı11 en f azlletklr adamı aerede 
b unu1or. Benim ıibl • 1&1· 
)tnlerln rfyayetlerlae bakıhraa • 
"idırtıcı bir YDcude malik olan 
••11ç bir kız, bir kant Uıtllnde 
)'tarken; o zaya)lı, boylu boyuna 
~•nınıı, mıııl mıııl uyuyor. Aca• 
't • IU çıplak kolum; o ııroaıık 
'•nııaın, o kb•tah Ye mOtecaair 
~ılı fabrlkatorun, ve hattı .,. 
~llbahdaki meıhur zengin •• lh-rll' çapkının eline ıeç&eydJ, De 
~ '-rclu?... Erkeklerde fazileti in· 
~ lt •den bizim mahut mtıdUre ile 
~Gttın hayatıoı maake altında fı· 
ı' fıkır kaynamakla geçirmfı 
~-" muallim Annaya, yazıklar 
--..an. 
-. Diye mırıldandım. Ve.. Artık 
)uyamadım. 
Şeytan aklıma, bfnbir tUrlll 

hyltr getirdi. Ve nihayet: 
'-' - Şu inaan oğlunun tabam

lllGnn, dene. 
Dedi. 

~ l>nnyada ıeytana uyan 1ade 
il değilim ya? ..• 

.. Bu aarip t elkini bir tlirlU ye• 
~lbedim. Fakat saatler geçtiii 

ld, de, ıuya sabuna dokunma• 

l 
yan bfr deneme uaulD keıfede
medim. 

Tren, bot tarlalar ara•ından 
koıuyor.. Ara ııra da acı acı 
dUdUk çalıyordu. Ortalık, enikonu 
eğarmııtı. Korldotda ayak •eıleri 
lıitilmiye başlamııta. 

Baıımı, perdelerin arasrndaa 
çıkardım. Aıaiı doğru yavaı ya• 
\'af uzattım; baktım. Salt Bey 
aat tarafına yatmıı; uyuyordu. 
Vaziyeti, tıpkı masum bir çocu• 
tun yabşına benziyordu. Perdenin 
bağını elime aldım. Onun yUzlln· 
de hafif hafif ıezdirecek; ve ona 
JOzUnde bir böcek dolatıyormuı 
hl11ini Yererek aldatacaktım. 

Fakat derhal bu çocukça ar· 
ıudan •azgeçtim. Tekrar yatağıma 
ıekildlm. Perdeleri indirdim. 

Iıt• timdi, ben de irademe 
aahip olmuıtum. Artık kendimle 
Salt Beyi bu huıuata mDsavl 
bulmuıtum. Llkin hınzır ıey· 
tan; bir kere ln1anın damarlama 
ıJrerae, rahat bırakıyor mu, yaa ?. 

Ben on dakika, daha, 11rtüıtO 
yattıktan ıonra, duramadım. Tek· 
rar perdeleri araladım; aıağıya 
baktım. Sait beyin ıOr, koyu 
kumral, kı•ırkıvır ıaçlan gözUme 
çarptı. Bu aaçların kınıntılar•nda 
temaıaaına doyulmaz bir zevk 
Yardı. 

Bilmf1orum, naııl oldu? •• Elim 
Ja•aı yaYaf bu 1açlara doğru 
uzandı. • 1emin ediyorum ki, hiç 
farlrıada değlllm • parmaklarım, 
o derin kıYrıntılar ar&1ına dal dı. 
Ye yumuıak bir ipek demetine 
temaa ediyormuıum gibi, par· 
maklarımın ucunda tatlı bir leı· 
ıet vardı. Bu lezıet, kalbimi hafif 
bir Urperti ile 1arah. 

Sait bey, • eankl uyumuyor· 
muı ta, benim böyle yapacağımı 
billyormuı ıibl • gayet tabii bir 
ıurette, ıözleriai açtı. 

Batını kıpırdatmadan, ıözle
rlnl bir ıanlye bile bana kaydır
madan: 

- Efendimi •• Saçlarımın biraz 
fazlaca uzunluğu nazandikkatinizi 
celbetti, ıaliba ? •. Hakikaten öyle. 
Nezle olmaktan •korktuğum için 
fazla keatuemiyorum. Diye mı· 
rıldandL 

Bu sözleri ıöylerken, onda 
tam manaaile maıum bir çocuk 
hali vardı. Eğer kalbi. hl11iyatı 
fHada meyyal bir erkek olıaydı, 
böyle mi ıöyliyecekti ?.. Hiçbir 
t•Y ıöylemeae bile, hemen elimi 
kavrayarak dudaklarının GıtUne 
çekecek; bir buse ile haıarı eli• 
min cezaıını verecekti. 

- Ah, affedersiniz Salt Bey .• 
Ben bazaa dalar, b&yle mUnaae• 
bt:tsizllkler yaparım. Emin olunuz 
ki, biç farkında değilim. 

Dedim. Bu ı6zlerle, onun kal· 
bine girmek ihtimali olan her 
hangi bir ıOpheyl izale etmek 
lıtedim. V • ıonra, meseleyi bir 
ıaka ile kapatmak için: 

- Saçlarınızın uzun olma11 
ıizln hoıunuza gitmiyor mu?. Ma· 
demkl ılze, kız Salt, diyorlarmıı •• 
Ruhan kızlara benzedifiniz ıibl 
ıeklen de benzemek lıtemez mi· 
ıiniz?. 

- Eh.. Bu da fena bir fikir 
değil, hanımefendi. 

Aradan birkaç Hnlye 
ile geçti. 

- Salt Beyi. 
- Efendim. 

ıUkfit 

tArkuı nr) 
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Bir Gemi Yağması 
Karaya Oturan Italyan Gemisinin Eşya· 
larını Sarayburnu Mahzenlerjne Götü
renler Ve Heyecanlı Bir Araşbrma 

( Battarafl 1 lnei 1lade) 

Romörkör Sarayburnundakl 
camiln önUne gelince arkadan 
bir feryat kopmuı: 

- Aman batıyorum. Ôlllyo
rum, can kurtaran yok mu? Romör 
kör durmuı, manevra yapmıı fa· 
kat en arkadaki mavna bet on 
dakika lç;nde ıuların altına in· 
miştir 

Görenler SöylUyor 

adiıeyl pencereden gören 
mUtekait poliı Bay Muıtafan.n 
kızı •• reflkaaı bu batııı 
ıöyle anlatmaktadırlar ı Burada 
otuz beı sene evvel batmıı bir 
vapur vardır. O Yapuruo burnu 
ıu sathına yakmmıf, araınra böyle 
kazalar o'.ur. Işte bu mavnamn 
altı da bu buruna 1aplanmı1.' Ro
mörkör çekince mavna ikiye 
bölUndO. içine ıu almaya başladı. 
Mavnacı da: 

-Can kurtaran yok mu? diye 
bağırıyordu. 

Mavna Batarken 

Romörkör onun latimdadını 
lıltinceye kadar delinen maYnayı 
ıUrUkledJ. içine eu doldu ve biraz 
•onra da battı. Önündeki ma•na· 
dan ip attılar. 

Ve kazazede mavnanın 1ahl· 
bini belinden bağladılar, o kur· 
tuldu. Fakat mavna battı. Biraz 
ıonra denizin altından aandıklar, 
balyalar çıkmaya •e dalsralarJa 
•DrUkJenmlye baıladı. Ben annem· 
le beraber boğazımıza kadar de· 
nlze girdik v~ dört balya kurtar• 
dık. Onları da poliıe te.lim ettik. 
Iıte bundan ıonra bir yağmadır 
baılamııtır. 

Pollsler Geliyorlar 

Biraz sonra hadise yerine 
ıDmrDk kııım Amiri Fahri, ıi•il 
muhafaza memuru Zeynel ve 
2690 No. lı Kamil aelmiıler ve 
batan etyaların aahilde kalanlarını 
toplamaya baılamışlardır. Bu ara~· 
tırmanın ıonunda 42 parça bulu
nabilmiıtir. Saat Uçte hadise 
yerine Eminönü merkez memuru 
ile Alemdar komiseri Bay Şerif 
Ye beı altı poliı memuru sıeldiler 
Sarayburnunun bu ıahili köıtebek 
yuva11 gibi eski Bizanı mabzenle
rlle do'.udur. Bu ucu bucağı 
ye kap111 bulunmıyan mahıenle• 
re de •na kaçırıldığlDı Fikriye 
adlı bir kadın haber veriyordu. 
GOmrUk memurları Ye polislerle 
beraber içeriye girdik. Biraz 
ilerleyince ortaya yıiılmıı ve 
1ayııı beı on bin kadar olan 
&kOz Ye inek kafaları göze çar
pıyor. Bunları çöp mOteahhitlerl 
denizden çıkarmıılar, buraya yıj'· 
mıılar. Hayli ilerledikten ıonra 
poliı karanlıklar içinde parlı1an 
iki g&z sıördU, ıeılendl: 

- Kim o... Gelaene buraya. •• 
Biraz ıonra Bu inden aaçı 

ıakab blrlbirlne karıımıı bir 
adam çıktı ıorıuya çekildi: 

OskUplU Osman 
- Ben ÜıkUplU Oımanım. 

Sazan burada yatarım diyordu. 
Fakat hiçbir ıey bllmedljlnl iddl· 
a ediyordu. 

Memurlar ellerinde elektrik 
llmbaslle bu yeraltı dehlizlerinde 
iluledller. 

Bu defa buralarda yavrulayaa 

bir köpeğin ıaldırmuile karııla.
talar. Bir memur seslendi. 

- Şurada çukurda bir karaJ.. 
tı Yar. Memurlardan lklıi çukura 
indi. Ve taıl arıo altına &aklanmıı 

ıslak bir bavul buldular. Bavulun 
içinde battaniyeler, fapkalar •• 
birkaç caket vardı. Bunu Oama· 
na göiterdiler. Osman diJ., geldilı 

E,yalar Çıkar1hyor 
- Vallah bunu ben denize 

girerek kurtardım. Buraya Nk· 
ladım. Biraz ıonra batkaları be
n:m bu'.duğum bu ba•ulu zorla 
itmiı'.er, ça:mışlar .• Mademki bu
lundu artık ıöyliyeyim dedL Ve 
memurları uzun dehlizlerden ıe
çirdikten ıonra taılar altından 
bir caketle bir ıapka daha çı• 
kard:. 

- Ne olur ne olmaz diye bunla• 
rıda buraya 1aklamııtım. Bu •ıya• 
yı denizden kurtardım. içinden ken
dime bir battaniye ile bir elbl&e 

çıkar zannediyordum. Caket çıkta 
fakat pantalon yok.. Dedi. 

300 Lira Yok 
Bavulun içinde (300) lira da 

•armıı. Osman onu görmediğini 
ıöyledi. 

Bundan sonra memur:ar ma~ 
senin karanlıklarında bir sandık 
daha ·buldular. Daha evvelce de 
aahilde (26) top da kumaı bulun• 
muıtu. Açıkgözlerden birisi bir 

aandıkla bir balyeyl aıırmış Ye 
Sarayburnu parkının içindeki 
•taçların albna 16mm01tUr. Bunu 
da çıkardılar. 

Asıl Adamlar Nerede? 
Bilenlerin •öyledlğine göre bu 

mahzenlerde her ,Un 5 erkekle 
bir kadın yatarlarmıı. Bütün arat· 
brmalara rağmen onlar buluna• 
madı. Poliı geç vakte kadar o 
ciYardald evlerde •• barakalarda 
da araıbrma 1apb. tBaıı adamları 
sorguya çektL 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
Bazı kimıelerln bandrollu içki tiıelerinl boıaltarak içlerine 

•u doldurduktan aonra tekrar piyasaya ıllrdOklerl zaman, zaman 
ıörillmektedir. lnblaarlar ldarHi bu hilenin 6nllne geçecek botun 
idari ve teknik tedbirleri almıı olmakla beraber mllıtehliklerio de 
tatbik edilen uıul ye ıeklllerJ bilerek uyanık bulunmalarını temin 
için bu yolda menu takyidat qağıda izah olunmuıtur. Şlıelerde 
bu eşklle aykarı yaziyetler görUldllğll takdirde keyfiyetin en yakın 
Inhiaar ldareaine blldlrilmeai rica olunur. 
1 - içki 9işelerinio karnında matbu etiket, tltenln yukarı kısmın• 

dakl boğazına boğazbk, yapııtırılmakta ve tiıenin ağzına 
mum ve bandrol konularak damğa basılmaktadır. 

2Etiketlere içkinin ney'i, miktar, derece flab ve hangi fabrika 
mamulAtı olduj'u yazılmaktadır. 

3 - Müıkirat fabrikalarında içki ıiıelerinln ajızları mantarlandık• 
tan ıonra renkli milhllr mumuna batırılıp llzerlne bandrol 
geçir;ferek fabrikanın mUhUrlle damğalanmakta ve bandrol
ların iki ucu tifeye yapııtınlmakla beraber boğaılık bantlan 
da ucların llst kıımına lluk edilmektedir. 

4 - Bandroller için, ıayet ince Ye su ile temaaa ıayrl mUıalt 
vasıfdakl kağıtlar kullanılmakta olup DHrinde lnhiaar ldare
ıinin mono~amı, içkinin laml ve matbu aerl harflerile mnt .. 
ıe1sil numaralar vardır. Etikette yazıla içkinin miktarı vı 
ıişeye yapıştırıldığı tarih de ayrıca llıtik damga ile bandrol· 
larda gösterilmektedir. (n68) 

Fakat i y ic e k urul andıktan s o n ra 
wücudünüz'O 

NİVEA 
// · kremi " yağı 
~ ' 11 e uvmağı unutmayınız l Bu s a yede 

güneşte yanm ak te hl 1k esine 
ka rş ı korunmu J olur sunuz, 
teniniz taze ve sa i 1 a mı aşı r. 
Cildiniz yumuşak ve gergın kal ır. 

Nafıa Bakanlığından: 
Demirleri Bakanlık tarafından Yerilmek llzere 492000 adet .. S,, 

demiri imallyeıl açık eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin edilen be
del 4920 liradır. 

Eksiltme 5 Temmuz 935 Cuma gUnO aaat 16 da Ankara'da 
Bakanlık Malzeme MOdUrlOjllnde yapılacaktır. 

lıteklllerln ticaret odaaı YHikası ve 369 liralık muvakkat te· 
minatları ile birlikte aynı ıtın ve ıaatte komisyonda bulunmaları 

llıımdır. 
Iıtekliler bu huıustakl ıartnameleri parasız elarak Ankara'da 

Malzeme MUdOrlOğtlnden alabilirler. ..3428,. 

• 
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Galatasaray - Bursa 
Atletizm Musab·akası 

Dünkü Maç 
Takım: 6 -Seroet 2 Karışık 

CW.t...n,- .... 
Spor HJ•h•tl ..,._. aklama 

wapar, tren, yat.tdl, .._..._ n
ıor, otel, banyolu, Jatak od• 
ve güzel yemekler geliyor. 

Fakat GalataAray atletlerialn 
mutat Anadolu HJabatlerl deaiace 
akla ,.._ yakanda •J~ 
ballb .... iti. aaldiJ• ft htlnh• 
tlJ• dejilclir. MıHll .. .,.. OD 

bepade yapdan Bana ..,ahatlncle 
atletler .. ,_.ta yer blllamaddar, 
otobht• pllt.ri balaadl. Otel• 
•• Mlamadılar. KOfhı)dlln .... 
taı sibl ..t " tode .._ 8-
.... 1111 .......... ... 
maoın verdiji tat Ye 3fret•elr 
lçla yapdaa apor kaqd ... s.-ı• 
Yerclil maanf sewk ..... ftbml 
bir vazife ılnllt fiW a,nca 
memm etti. S.1alaatla bflle laat
kanı bize f&yle anlatbı 

Galatuara11n e.n.1a '* eok 
seyahatleri olda. Mlut.akalana 
netlceleriadu ziyade hallan all
kua ve apor ldareclluialn IUll
mlyeti bi&de çok ı,ı bir !-* 
baraktı. Diyebilirim ki .Uayetlertle 
yapılacak laer huıi bir ıpor t .. 
muunn Burada olmuılll tercih 
ederim. 

Atleti&m Banada claw adım
larlle terakki ediyor. O...ecel..ı 
okursam• banua pek te birle 
olduguna iaaamayac:abma. Hal
buki biilm lfib( ıtatyomda hallma 
içinde bulunsaydanız apordakl 
muvafE..,etlni % 70 hallaa. mu
bltia bazarladıjam kabal eder
diniz. 

Buruda 2500 Hylrclnfn &.ia
de koıtuk. Bu, latanbulda yapılan 
ve beynelmilel olmıy• atletizm 
mOıabakalarile kıyu ....._ Buı
ıa lebiae ka1dedilecek bir rekor 
elur. 

Buruda ••}lrcloin 1000 lrada
nm kaçok Tlrk J•malan teıkll 
ediyordu ki bunlann ara11Dda har
ret Ye iftiharla TOrklye rekorla• 
rnadan anhyan Ye cltlnya ıampl-
1oalarım tamfanlan ılrdDlr. 

Bakaqd ............... 
c•I ıunlardır: 

100 ....... 

Semih 11 8110, lldacl Fikret 
(GalatMaraJ) ba 60 .... 
reye kadar GalataıaraJl8 ,_. ... 
rat yılclm Fillntl batta .. dik. 
s...a s.... ,..... k.,. 
bitirdi. Derece IJi deiUdlr. Piıtin 
fısra+. .............. ,. .... 
... _ ........ bu .... .. 

lsviçrelilerin 
Takımın 

Baıhyan Maç, Karıpk Hücumu ile 
Tazyıkı Alhnda 

atletleri blı aratla 

aabakalaruu yapmılan birlad 
derecede a.a oım.,tar. Oçllllcl 
ıel• Bunala Ş.u herifi• blru 
dalla terakki ed• kabiliyetinden 
iatlfade edilecek bir ıu.çtir. 

280 Mıke 

Fikret~ u.-,.. 
lldırll Hakla ( a..a) fla.et 24 
....,_ llıaı.U •sn! b • 1J1 
4ınnıW,..... 891ta ••• .,., .................. ....... 
•• .., • .. hılld,.t ....... . 
, .................. Aa.-
--·H'hha ,.,..._. 
dujN pak p•ak lrofbı, ldliiaam 
w• lalru ela kanelliıa oa..ı. Mlaa ........ 

Mkd C...t (Gal•t.aray) 
05,6110 ddllc:I Na_. «Aarapor) 
... .. ........ YWdJil 
ıellC fakat pis ... jlk Wır atlet• 

lawtçr..a. Senet fatbel tak .. 
lldnd •• •• IU(m& lllD Talrtim 
atadyomunda Fenerbahçe • GOmrı 
karqak takımU. Japb. 

Vlfae çlrlil ı&mlek, •vl 
panleloa IİJ•D laylpwlilen mu• 
bbl Fenerballç.. GIPeı malıt .. 
1111 ••J•• ı&nlek, llcl•ert pan
talon ıi1mltlercft. 

latfçr.Werha lancumDe l»qlıyaa 
OJ1111 birkaç daklia IODra muh
telftln tazyiki allmda PSlllİJ• 
bqladı. Hem•• mtldafaaya çekl
lea lntçreliler ODUDCU daldkada 
ilk ıoll 1•cller. ICenclll.nal top
llmnJ• vakit bulamı;ran Senet 
On Dçllacl dakikada Kaclnla 
çektllf t.lr ıltl• lldad 1oll 1edl. Dlıdrt .. ,,_ 

Oyuaua ıidifl laYlçre talo1111• lalacle IOI tanft• ,.,tddan 
D1B boıMft 1 .. ımlı • JO'lfU8 ftlr ......... - dlrtllacl tla 
tlell; ..... t.tbow. mceml ilbda Ilı u,.lanm ,.,.. 
ol' • ...._ • •Jtl 1 •o,.-. ç.. bddller. G4ya pynta pi• 
,_. PF 118 J.,tlkırn t.ır tik lnlçr•ll• keadllerlal topl•map 
~& '• - .,. .... tl''b ... blldılar, afak tefek hlca-'ara 
le dotura..,auk ...,._ r""- Jeltendller iM de oalarua bir 

IW ..,.,a .-ı.,. ı.,. •ula- •tlee alaWlmelerlae r.Un ıolda. 
hlll -uw,tıtlıtD ..... olcllı.. ı•a.ıan JOqlanaa maldellt 

..... • • .. ........ tatmap ..... ll'r•r ld hrcl ..,.._,ası Bı••ı.• ile .---. __ ..._ 
.... ..... .,__ ... •• o --- -- ~ .......... ................. ... ... 
11far mulaWlt l.W.• bitti... ..... cleldkada ~elflere .ıtaaa 

lldacl .... ~ --- ..,., ......... 
bapla pkfkh lakpme 191• S. A)W .... ....... 

...a.tellt IGldaa ............ ta- ._ ..._ Wr •llllt ftte 

,ıka bqlacb. O. uld& ıarü ,.,. rutl• ı.vt,relller ltbael a11lanm 
lonlanacla Sallhattlain cektlii Wr ıaptBr. o,_ alb, ... hnetla 
firlkik kaleclaia elhadea inine ••:ill.,,...• MttL 

Geçmipir 

... ••& ...... ............... , .. .,,... 
.... ,.. J'mtrıımll• 

maimi bir ...._ U. ................ 
........... bl ...... ı&' 
M ' h •> '· • .... elatı.1111 
..... ........ la ...... . 
....... ... edilecek .. .-.1ma pis ........ illa 
1omd.W l ı•'whk ta arbk 
bil' tllrll tat.la ...... 1 

•••• b . -.... 

halda olarak IBamekte oldu 
.... ,..... '01c:ha. 

Oda dd defa ... ,.. ıfd .-,-.. ........ .. ,..... .... ... ... ... 
ı•lmlftlr. DllrlratB da't'l'a 
IAllmdasL 

Maht.Ut ta ...... ıeldlde 

tir. IWlc• .,am.mda imi tem-
811 edecelıtlr. Na.& ._ yanıta 
lairlacillk .... .. .... Wılik.U 
aWa. 

800 .... 

O.. Bam 'Ge1•111a7) 
2.8 6110 lld.cl Burl v.aııpor) 
Bıınia r.ut lıı111lrrmd birini 
yapta. ima Wrn tla mıe•r oldu. 
Yerla ..tJiil • ...,_ pli 
flddede ıltlalemeli, ııcağıa 
fezlabfl, bu zıt tcairler bualba da· 
ha i)'i lrir derecır • .Wwl p 111-
Jlk Wr bw .... ..ı .-... .ıa 

cltltttl, hemen yetlı•• Nad d&r- il • ıelt lalam, lawfla•.ı. 
dinci dakikada llçllndl ıayııı •uka1 ..... lımlJecek ilam Jllt
pptL N.,e upacfdrlarım t6 aa- lek ap.,.Mtmü bclntlllde lcll. 
tau,. ~ balawııaa la.tçrel- lnlp9 t•mmm ulatdu tGlar .. r. Bamb .. o'aua aza•t.rclaa ı_....; __________________ c ....... __ __ 
t:'f :..:.• ;::a ,.": Macar Güreşçi ri u-

Bedii; Farai, Fad; 
Alt iti-. Leblp, Sallhattla, 
ıt.lh, ••hin. Fllaet. •• .ÇI ş..t tclan etti. 

ı&ıteri,..-
Hıl• M Bıııi•I Pen-Gallda-

r.. llzde futW ıeyldaf lil.. Geli lar 
cek, yapıln ıoDerla adeclfal martesı• •yor 
aauttaracü kadar acemmk ıa .. 
tena ... lıur Senet talamı le 
defa pu yapan oyunculanmıa 
...... ela ........ cllndlldeıl ltir 
11111da Boml»iaodaa paı aJu R .. 
.. OD ikinci clakikack ....... 
ıoll yaptı. •• 

lniçreın. her•uln llaynd 

aaray, Galatauray • Bllnt .-. -.. --·--·---------
telitl ı.taaW pklpiJ .... •• kolaılakla qan Fethi ita • ...._ 
Ttlrlr • s..,et ••12•• 1 .U •bık nbr Bduüal tadU edecela 
ı~ w pi; a.. • 8lle- hfr inkipf ptvmeldecllr. 
tizme bsıh•Hm• 6 mi -- 110 metro mamalı kotuJU AD 
lilıde ele W. Jelli Wr nlı. w- Rafit kolaılaila kazanda. 
recek. Galataarar talrım ba7ru 

Jf. ıopt•• ....... k auntila M al· 
1500 metrede Fethi lflzel bir a'Labya BuruW..-a b'll DclllCI 

,..,. yapta. llriDcl _.. Beuraalt- defa h,betmft ora. 

- yapbja derecede ~- cel- YllllCl•le• - Rern•nıa 
betlecek bir kajwelte i& f'•tbol 11119 

Uzun atlamaya ıtlçltllde kaza- Solıa. ı&(A.A;.) - Dlla.... 1 _Ol BoD. a- a wı. V.. Yosef, S - 1' 
- Sedat, ,ak •• Mis ıda 1,70 kan • 4 m lca ........ Y• 87 ldla ..... T.._ ft Wlli ...... ANI,. 1 -
tm nlaatp ..... ıoa!aYJ& w• Rawıa •..ı ta- -. 1 - 61 ... Aaclna, 1 - 5' kilo 

Atmalarda ea ,..._k ılenaı,I kr•lan lmnetl 18 Jat- altm- Macarlatamn blrhad derecıde PDI ,...caım.. 
Nai& disk atma ela Jepb. Kuv- ela opanprdw. .....tll teln-'uwU. Zellet ti- rlatam bir çok 1 
wetll .. rllgir .......... b O,. rn lldıld ıaı-m= - NfÇllerl t1re1Plı ı •la 1r...,. etmif, hlr ~ m .. bıamıııtı!"": 
nkat c:iricl n•cak 5S metroy • ildlrincl dakik .. h *'2 8J" 1 1 1

L ......... r' iL- ı ı 'rnJ ıHaz eh lfı .. 
•plaJaWHIL a ıal+r. D'+* 1asr5 Y...-. tedlrls. Tata. Camartell .... talam lar•etl "-

Bursa Hyahatinla ııdrk ı..,. 1ı•ta ld +• llllilld-4 ...._... _... •"ı•·• Fethi ........ Yapllia91a (t•G .... t • ,...... W.• ..... ,. IOlll'll 

llir • WL axalrwP..,... ... ,..... "' . ,. it 
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Hava TehllkeaD 

Esnaf Dün Toplandı 
Ve En Az 3 Tayyare Almak Kararile 

Şimdilik Çalışma Kollan Seçti 
latanbuldaki b&tln e1Daf te• 

te kknllerinl11 idare heyetleri d&n 
Tecim •• Endlatrl oduında 
toplanarak Eınafın hava tehll
kelini bilen Uye kaydedilmesi lçla 
Yapılacak çalııma tarzını tHblt 
•lmiılerdJr. Bu toplanhda berber
ler cemly~ti reiıl eaaaftan topla

llacak paradan baıka hu ceml-
1•tln Hnelik aidabnıa yllzde 
•nunu Tayyare cemiyetine YU

.... iai, her dOkklnın 30 Ajuıt• 
' aünll dilkkinının ıayri aafl haıı• 

latanın ve çahıtardıiı iıci yeYJDl
)eJerialn tamamının tayyareJ• 
terkedilmu'ni teklif etmiflir. 

Babkçdar cemiyeti rei9i,I balık
cdana bu iti çok daha &ne• 
dltlndOkleriai Ye bahkçalar adıaa 
lllr tayyare aldıldanaı, ıimdlye 
l&adu 120 bin Ura Yerdiklerini Ye 
...._ da Yereceklerlai 161lemlfllr. 

Badu ıoara hammallar, .,. .. 
haaıır, kayıkçılar, ıoflrler •• 
lllot&rclller aamana bir, blrletlk 
ltlro Ue manlf aturacılar, mara .. 
tozlar, fınncılar namına bir, ka
lapı.,., celepler, leblebiciler, dul 
~r, bahçıYanlar, Araçlar, 
._.daracılar namına da bir olmak 
laere (3) çalııma kolu ıeçllmlf Ye 
faaıı,.t. pçllmiftlr. e. iç kol 
letaabul •aafı namına en u (3) 
tayyare alınacak kadar para top
laracakbr. ... 

T•k lla•a kuıumuaa ha" 

Odada. Jtakl toplaabdu ...... e 

tehlJlrealal bll• IJe olmak lçha 
yapılan mlracaatlar de•am etmek
tedir. Emalyet ıandatı •ldlr Ye 

memurluandan 65 kiti lav ay 

maaılannın ylıde lldllni, 131 ld
ıl de yılda 1377 lira 60 kuruı 
Yermetl taabhlt etmiflerdlr. 

Bundan baıka k&mllr tlccan 
Kaıeı 200 lira teberrl etmit Ye 
her Jıl 50 lira Yermek taahhll· 
dtınde bulunmuıtur. Tahtakalede 

kAfıt fabrikası tarafından elH, 
Çinili handa Hnıo Herman tara• 
fıadaa 30, çorapçı Mehmet Adil 
tarafandan da 20 Ura taahhllt 
edilmiıtlr. 

lakenderiyede bakkalhk eden 

Oımaa Maa aaJı bir •ataadq ta 
Tayyare ceml1etlne 50 Ura teber
rl etmlftlr • 

Aaadoluda ela haya tehllkeıl· 
nl bilen llye yazılanların aayıaı 

,Oa geçtikçe çof almaktadır. Gl
reıunda bu it için 15 kitillk bir 
plııma kolu Hçilmlıtir. Erzu
rum da herkeı hava tehllkeainl 
bilen tıye yıwlmaktakdır. Mvıin-

de ıimdiye kadar 15 bin Ura 
toplanmııtır. Bir kadın da &hlmlllk 
aakladığı biricik beılbiryerduinl 
Yererek hava tehlikealni bilen 
iye yazılmııbr. Trabzoa lyelerinln 
aayw yedi ylzll bulmuttur. 

uğdayın • • • 
IDIŞI Berdevam 

Alıcı Yoktur. Çünkü Herkes Fi
atların Daha ineceğini Bekliyor 

..... dede Yalmur Beklenl'for 
Gerede, (Huıull) - Kazama.

.. •• köylerinde yatmura ıiddetle 
llatiyaç Yardır. Biraydanberl lalç 
1•i••r yatmamaktadır. Çiftçller 
ar.., l"IP yajmur duaaıu pk
-.ktaclırlar. Arpa, baidaJ bal
'- Jatmurauzluktan çok ..ıoab 
ltladedir. Sıcaklar pek fazladır. 

Buğday fiatlannda lait devam 
ektedir. Fakat ba lnlt çok 
ıizdir. Dla pm .... k buğday 
kuruı 8,S paradan açdm ... 
kuruı (20) paraya kadar mu

'-•le ıörmllıtllr. Fakat aha 
hlıtur. Ancak ıUnlDk lhtiya~ 
-•maktadır. Bunan aebebi de 
'--bn ucu2layacajına yiizde (90) 

timal •erilmekte olmaıuhr. 

Bor1adakl fiat dllfltl, ekmek 
~ ytlkaeltlldlfi rtın baılamııtır. 
~ baftallk yDk•lif Ozerioe he
.... toplamp ekmek fiabm Jlk· 
"ltea narh komlıyoaanua boru 
'-zluğu karflıında bu tellfa 
~•mıclitf ılrtilmektedir. Çllnldl 
..,...diye ekonomik itler mlldllrlh 

- Eter borada dlfDı de•am 
'derae narh komiayonu oa bet 
na ıonra toplanacak, ekmek 
11.Uarını indirecektir, demiıtir. 
.., Ekmeği ylJılraeltmek için hemen 
~•kete ıeçildiji halde indirmek 

Deden bu kadar aOn bekle;-1e IOzum ıörülmektedir anla• 
'-•dık. 

1'1'11bzonda Yatmur Var 
'-t ?rabzoa, 18 (A.A.)- 0-ç tlb 
~ • •• buıtJn yağan yaparlar

toprak:ar tam olarak WDUft 

rencberlerln yDzft atUmllf, kurak
lık yDzDade dökllmulnden çok 

korkulan fındık irini tehlikeyi 
atlatmııbr. 

Üniversite RaktörU Beklıniyor 
A•rupada bulunan Onivv.ıte 

rektar& Bay Cemil Hilaenin, Hu
kuk f akDlt•i, .azın lmtlbaolannıa 

Bur•ı• Da Ya1111ur Serpti batlama11 dolayıalle, 6n0mllzdeki 
Dan .. hrimize, 6ğleden ıonra Perıembe 10nll .. hrimlze selmeai 

pek hafif zatmur ••rplttirmlştir. bekleni1or. 
---~jiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

G6zlerinizin 
kıymetini biliniz 1 

Umumiyeti• sizlerde ılfiyet ltat
ladıtında okunuak ıeyler biraz azak 
tutulur. Yani ıazeteniıi yirmi Mit 
otuz aantlmetre mHafeden iyi, parlak 
ıGrmtlyorraız ıözluiniıde ı:lfiyet 
baılamıı demektir. Bu &rızayı hl11eder 
etmez derhal rlyet nok ... ını tam••· 
lamalr, ılderln 1orulmuına mini 
o!mak lbımdar. Bu da fenne munfık 
•• iyi clnı taılı bir .az1alde o!ur. 
Gidik mHelHiade feaoe munfık 

•umarab •• iri cia1 tqlar ılzleri on 
Hae daha ıençlettlrditl H adi um
larıa da ılzleri oa ••• e•HI lhtl
rarlattıjlaı daima DHarıdikkate 
almalı. Şu kadar ki caaluıa ciaıiai 
de ulamak okadar kolar clejildlr. 
Gialllderia ·zin uaua ıeaeleria teerab .. 
lerile 1an'atinia erbabı •e •••affa· 
lrıyetin ı rn ancak dotrulnk H ka• 
naatte oldufuau takdir Ye ea iyi alnı 
cam ve rahat kullanılır çerçe•eler 
ıetirmeyl me•l•k ittilaaz et•lt olu 
S\lllaaham-.m, Yea:e~•• a.tclulall,e 
S5 aumarab Lmail Halda dllddaıa
daa mlbayaau meafaatiaia lktiaa· 
•••daadar. 

Denizyolları 
1 ŞLE TM iSi 

Affllteleri ı Karaklr Klprlba• 
Tel. 42362 - Sirkul Mlblrdaraade 

Han Tel 22740 

Ayvalık Yolu 
MERSiN Yapuru 19 Ha· 

liran ÇARŞAMBA gtınll aaat 
19 da Ayvahta kadar. (3370) 

IMROZ YOLU 
KOCAEU Yapuru 20 Haziran 

PERŞEMBE pi ... t 16 da 
lmroıa kadar. 113411., 

Trabzon Yolu 
ERZURUM Yapura 20 Ha

ıiran PERŞEMBE ılnl uat 
20 de Hopaya kadar. 113412,, 

Mersin Yolu 
INEBOLU nparu 21 Ha· 

alran CUMA flal ... t 11 de 
Menine bdar. 0 3413,, 

ı ... alMll acı ltla. ......... 
ıuı11ndaa ı Mlflla Anadak ••· 
de lfll• idare laeyetlal• pkU•eıd 
laerine alacaklalar 14-6-935 fl•I lflll 
çatırılmıft•. Baa alanlddaran i .. bar 
ettikleri maseret Ye .. lea alacakblann 
lıteklulle idare ualanmn aeıllmetl 
21-6-985 Cama .... aaat 14 bapta 
IMralumlfbr. Alakadar alaealdalana 
llzl pçea ... de daire4e -... .._ ................... 

Sapa 15 

Sömürge istiyorlar 
Bunun için Almanyada Da T oplantılu 

Yapılıyor, Söylevler Veriliyor 
a..ua 18 (A.A.) - Friltur• ı•hrla

tlı •latemleke içia mlhim bir propa
ruda toplut111 yapılmııtır. Bu top· 
laatıda mGatemleke mllialerlnin eaki 
ldare.Ueri haıır baluDmuıtur. Sar ko• 
mlaeri Geaeral Ritten •on Epp mG.
temleke birliklerinin bası hyraldanna 
•ita• tauıı Ye Sarı• bazı ileri ~e· 
lealerlae 1813 de Alma•laraa ilk defa 
Afrlka1a yerleıtiti yerden a'ınmıt 
topraktan datıtmııtır. General bundan 
aoara bir autuk irat ederek: 

•Bu toprak bizden kop• rılan yer!•· 
ria tekrar ıerl getinc•ye kadar aak-
laamalıdır. Bu feref de Sarlılara diif
••kttdlr. Çinko onlar Alml'nyaya 
ıöatttrdilderl Hdakatla bu hakkı 
baaamıılardır" demiıtlr . 

lıbar Sehee de mlatemlekelerln 
elae•miyetlnden babHl•İf •• Alman· 
larıa mlatemleke idare edecek liya• 
btte O'•achldanDa dair .öylenea 
ılalerl• mlnanz oldutuau ı3ylemittir. 
Teplaabdaa ıoara Hitlere bir telıraf 
pldlmif •• Almanyaaın pek 1akıada 
ml•temleke .. uıuıuada da ml1a•at 
kazaaaeatı lmldl ileri ılrll•lftilr. 

Berll•dekl Hkl muharipler birlitl 
pbelİ de ayna otuzunda mlatemleke 
laarplerial k•tlulamak laere toplaaa
caklarciır. Hirlifin amacı, Alman mil· 
Jetine, Almaayanın ml•temleke lbtf· 
yacını iyice anlatmakbr. 

Ad•n• birinci aall~• hukuk 
mahkemeslndenı Adananın lcadl
ye mahalleıindeo Aluonyah Recep 
nreaeıinden oğlu Mehmet n kızı Safi· 
ye vekill~rl avukat Abdurrahman All 
özlerin Adanada A11ntabi Nuri karı11 
Hii•niye •e 1cadiye mahallelinden 
Hanyalı Kudret ile Adana tapu H 
lıki.n daireleri aleyhinde aot•tı dan• 
nın neticei muhakemeainde; Hunlardan 
HU.nüye n K udretln mahalli ikameti 
meçhul kalmıt n bUwnnm tebligat 
llioen icra edl'mit •e BflınUyeye 
te•clh edilen yemia de yine U&ııea 
ihtar ve tebliğe rağmen katiletmlt •• 
vakılar ıabit uy lmıı o!duğundan 
uuleo .. bit olan davaya ıöre müdJe-
abill llanenla mtlddeaAJeby Kadre& 
namına olan kaydile dayini diğer 
müddeaaleyh Hüınıüye n•mına bulunan 
4600 liralık ipotek te19illnla terkinile 
müddeilerin müverriılerl müteveffa 
Recebin taha'kkuk ederek •ereaeleri 
üzerine muaip hiueleri aiapetfnde kay· 
dmıo taıhilıan icrMına ve Kudret na
mına tuçıl edlleceği anlatılan lcadiye 
mı.halle1iode kain n kozma oğlu Dan· 
deli ve Sarandi Ye Nikoladaa metrQk 

n iskan müdürüyetinin M.!MNo. mukayyet 
hanenin mezl:.ure Kudret ..... a ma
amelel tefyiziye H ka1clipai icra 
oluoclufu taktirde ba lıaaneye Arlatabl 
aade Nuri aamı•a birinci " lldaei 
derecede 4'00 •• HYcell mlddea
aleJ,la aamına da 1900 ki ..... (6500J 
Urahk ipotek yazına H 59'2 kurut 
mHarifl muhakeme ile retmft bet 
lira ücreti nklletla Kudret n Hüa-
nlyedea tabıllne 21-5-935 tHihiade 
lıkln dalrHile HGaniye •• Kudreti• 
111abında temyizi kabil olmak laere 
karar ••rilmittlr. Mahldlm Kudret 
ye Hii .. iyenin mahalli ikametleri 
meçhul bulunmaıındaa hllcml• teb- • 
liti makamına kaim olmak lzere 
keyfiyet uaulen ilin olunur. 

la. a el lflü memurıuıun
dam Beyoğlunda İlti.kW cadde1indo 
26~ No.lu mafazada: otannakta n ma• 
nifaturacıl kla meşıul bulunmakta olan 

Nikula Gulandriıın ifiiaı 17-6-935 tarihin
de açılıp tufi1eniu adi tekilde yapıl· 
muıaa karar nrilmiı olduğundan; 1 • 
Müfliıte alacağı olanlaruı •• iıtihkak 
iddiuında bulunanların alacaklarım •e 
ilillaklanm Uindan bir •1 içinde A 
oi iflla daimine gelerek bydettinD• 
lerl ve delillerini (Hnet n defter btll&
ıalan v11aire) a11l nya muııaddak 

1Underiai tevdi eylemeleri. 2 - Bi
lüuıa hueket cezai meıuliyeti müıtel· 
ıim olmak lzen müflilia borçlannın 
aynı mtlddet ioiode kendilerini n 
borolanm bildirmeleri. J - MUOlıln 
mallarını her ne llfatla oluna olıun 
ellerinde balunduranlann o mallar ız .. 
rbadekl haklan mahfus kalmak oartile 
kolan aym mllddet içiade daire emrine 
teYdi etmeleri n etmeslene makbul 
mannderi bulunmadıkça oeaai m .. u. 
li7ete utrayacaklan n ruçhan hakla· 
nadan mahrum kalaoaklan.' - 1~6-935 
tarihine müıadif pazarte1i ıünü ıaat 
11 de alaoüldann ilk lvtiw plmeleri 
•• mlflle ile m~terek bor91u ol.ular 
n kefillerinin •• borcunu tekeffll eden 
Mir ldmMleıha toplu ..... bahmmap 
a.111m oWaia llia olwwı. (12601) 

lrlandada 
Karışıklıklar 

Belfa1t (lrJaod) 18 (A.A) - Şlma• 
il lrlaadada ~re. müna1ebetile kan· 
•khklH olmuıtur. GreY etebatları •• 
H dolaıarak ltçileri gren itlirak et
tirmek için tehdit etmektedirler. it
çiler, ltçileri koruyan kanunun 11kı bir 

ıurette tatbikini latemek Ozere iç it
leri bakanına bir heyet ıandermir 
ferdir. Karıtıklıklar devam etmekt .. 
dir. Dlln aktam ıehirde bir ailill 
patlamıtbr. Her tür!I almayif t .. 
mamile menedilmiftir. 

Almanyadaki infilakın 
Kurbanları 

Reiaıdorf (Almanya) 18 (A. A.) -
infilakta 6l•nler bari• bllyük töre• 
il• gömiilmaıtür. Batan Almuyacla 
bayraklar yaraya lodirilmiıtir. T3rea
de biazat Hitler de bulunmuttur. T .. 
butlar •lyah kumatlara aanh idi Ye 
lıurlerinclekl çelenklerde ''ölen arı... 
datlarımıza yeiı tutaa ulu-,, ibar..r 
yazılı idi. 

.7IJld 76emli 
GIBBS 

tra.ş sa/Junu 
/r.ullanır.s ını~ 

'JTa., olmoA /Jİr 
zwk,~ olur. 

--~~--~~~~~~~~~·~ 

Beyolhı UçUncU sulh hukult 
hAklmlltladenı Muhakemenin 9Sa 
1 88 nyılı doıyuile Salta Benıuuo Ye 
Davtt P'ranko taraflanndan Osman• 
berde Kır ıokağında S9 aamarah ha
nede Mehmet Şefık, Mehmet Filrrf. 
Rulr:lye Tetalre aleyhlerine ikame eJ• 
lediklıri Metruti7et mahallminde Ba
lllkir Uui cadd .. inde IOil I 1 11yıla 
Tuna apartımanuun laalei fuyu dava
ıından dolayı duruımuında mahalli 
mezk'llruo kabili tabiın olap olmadılı
nm ehil vukuf marifetlle }2.7.935 gtl
ıaihıde keşfine kanr •erilerek mubak~ ı 
me 16-9-985 1Ut ona talik kılanmıı Te 
hiıHdarlardan Mehmet Şefiğin halen 
Uıametgibı meçhul bulunması haaebilı 
hakkındaki gıyap kararıom ilinen 
tebliiine karar .. rilmit olduğundua 
ketif potinde mahalline Ye muhak .. 
.. slaünde de mahkemeye plmedJll 
w tuafmdan bir ••kil ıöndermedill 
takcllrde nkıalan kabul etmlı addol•· 
nıoata muameleli gıyap kaqrı teblil 
mabmma kaim olmak bere illa 
olunur. (12488) 

Hayatın neşesi 
dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
Tallletıerl 

Yorgun vacutlan 
dlnçl•tUrlr. 

lktidarsızlıiı ,,. 
Bel pvşekliiini 
giderir, ya .. mak DeteeiDİ iade eder. 
Ecaaaelerde buJunur. İltanbul'da 
fiab 15'0 Kr. Tat.il&• için Galata 
Poata kutuaıı 12SS 
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Artık: 
la lllçlllad•., ea lllfllla• kadar 111911.. ,.. 111111111 

- Elimdeki paradan nasll 
istifade edeyim ? •• 

diye dttştınmtyecek ı .. 

glae kadarı 
PARANIZ AZ iSE: hiç bir ite eblemıyor ve paranızı 

evinizde Hkllyordunuz ? 

PARANIZ ÇOK iSE ı ya neticesini tahmin edemedlilniz 
bir ticaret itine girerek çok defa 
ur•r ediyordunuz, yahud da aparb· 
m•n yaptırarak JUzde iki, Uç gelirle 
iktifa ederek ba11nızı blnblr derde so
kuyor ve paranızı 61dUrUyordunuz ... 

Şimdi, ne o, ne bu ••• 
Hiçbirine lüzum lcal111.ıgor .. 

•arı•ıı oıap 11111 11s1a oıarü llalaoall we ller 
ar •ıpMa ••taıı• lllr gelir 1et1nce11. 

Bir iki güne kadar 
Ba lltmdarda, ita • allll oıaoapa 011arac••11aır. 

Mil TANIMNI 

Uf U PL 9(f 
TUS llCAIUllNI 

llULLAllllZ 

ELEKTRiK 
C•P VANTILATÖRO 

DAIMON 
Plllerlaia en HD lcaclı. 
Kullaaıth •• tak Y• ucu. 

..... prlı 
J. Deblo Ye Şld, Tahtakale No. 10 

~ ı Sofa sade Mela••t Em... IZldR H• ia Hlllal . Sat•• verlerl 1 1 Hakklk •ti• Silifkeli Rala.S. 
1 

•J 
-Y J ZONGULDAK:. llektaptllu Puan Mutafa 7.ak1. SAllSUN ı Tmıua F.iref 

lai• Ye •arbaıaa 
dikkat 

llazon Me,va Tuza 
Sat.atatan ., karama bir kalkYe 

kqaja ahncbkta 
Keblzlılı Defeder 

f' ••eklerden bir Aat IODra ahnclJkta 

HAZllSIZLIAI, MiDE EKŞiLiK 
•• 1anmalanm slderlr. Ajazclald 

tatmhk Ye kokuya isale eder. 
Pula Mr yemek •• ıo ... 
den Mma bilHdilea yor
ıwahık n fiıkinliği hafifi• 
tir. MAZON ilim ve marka-
ııaa 9ok clikbt,MAZON tuıu· 
DUD teairinden memnun kal· 
mı7anlar tit11i •tık da olaa 
Hahoekapida İt Dukan ar
lruı•da 12 No. lu MAZON 
BOTTON eoıa dıpoıuna iade 
edenlr bedelial ••rl alabilirler 

OLiM os 
GAZOZ FABRIKASI 

Sıhhi Ye ea leziz gazoslanmıu buıüad•• iUDareD 2' fite baluaaa 
1&Dclıjuu 60 karata indirdik. Ba Mbepl• mütterilerlmiH aaygllanlllbl 

llDdarıret 

CI 

• 
N 
ç 
L 
1 
K 

][ansak ffUllMI milltahsulanadaa: 

KREM BALSAMIN 
CU• •• .. ,... itl•at eW ._.u1r 
Wr dPllik kremidir. Bir defa 
( Kd• aAUAlllN) bllaaaa 

bafka lrrı• lınıllaa•u. 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

. SICAl,~fliaiı ltltb,....... ... 
roplat dofurur. SOOUK, k •ilıroplan lldlrlr. la• içle lılt 
elektrik sotu• uvı dolabı sah• ......... " ..... ...,.. • 
tyisiltl~· 

1 lV.i~ATO 
Bu sigortayı temto eder. 

Fiab = 180 liradan itibarın-. Tıdlyıt = 18 ay vade 
a.bf yerleri . Nareddla Y• .. rild Aakua. A. Vetter, r..1r. 

• Sahlblala Seli merkeaı. BeJ911• • GalatauraJ 

I 
--~ 

FLI aavııtmaz 

ÔLDÜRÜRJ 

Sinekleri ÖLDÜRÜNÜZ 
Bir takım ( hatarat öldürücO mayi) ıer 
hatta en hafif ve teeıreızıert bll• ea. 
neklerl yer• dUfUrürler ve onları Ol• 
dürecek yerde aadece bayıltırlar. 
Onlarda biraz eonra tekrar oanlanarall 
u9utmata batlarlar. Huzur ve emnl• 
yetiniz ıoın mUnhuıren ve malrren 
FLiT ıateylnlz. FLiT. haklk*° ve 
ebediyen 61dOrUr. Leke yapm• .._ 
ve l&tlf kokuludur. 8t~ah kutaldl ve 
uker r .. ımn ean tenekelere dlkludl 
ediniz. 'tatlar tenzll,tlı. 

................ ClllPlll, .................... 

._ Poetla Metbllaeı 

Nqr. llOdUrii : Tahir 


