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Türk lüsüne Müjde 
~--~~~~~~~~~~ 

Anadolu için Genel Bir Buğday Ve 
Arpa Tipi Bulunmuştur 

--
Bundan Böyle K u
raklıkta n Korkma

ya Lüzum Yok 
Ankara, 10 (Özel) - Buglae 

kadar bir yılhk aha terinden 
ıonra eli boı kalan Türk köyla
ıllne mlljde: 

[ 
.. 

• 

Tarım Bakanhtı tohum ıılah 
lttaıyonları ve yUkHk Ziraat 
EostitUıUnde, yaptığı uzun tetkik• 
lerden ıonra Orta Anadolu için 
90 gUnde kemale gelen, kurak• 
bktao kat'Jyea mütef11ir olmayan, 
her tUrlO tabii Afete kartı ıaran
tili bir buğday ye arpa tipi buJ. 
muıtur. T•cri6elerl11 1•/lılJılı Ya1c .. 1c zı,. .. ı Erutittl•i 

Manltiba tipine yakın olan Ye 
kolaylıkla yetiıen bu tip aayesin· 
de Anadolu köylUıUnUn kurak· 
lık korkuıu kalmıyacaktır. Bu Up 
bUtUn memleketin tohumluğuau 

karıılıyacak kadar yetlıtlrlldikten 
ıonra bir kanun çıkarılacakhr. 

Bu kanunla ekmeğin bu tip buğ• 
daydan baıka buğdaylarla yapal· 
ması yaaak edilecektir. Butday 
ve arpadan ıonra bu tedbir bU· 
tHn maddelerimize tatbik edl· 
lecektlr. 

En iyi fındık, en iyi pamuk, 

•n iyi afyon, en iyi Ozllm, lf nclr, 
badem için tipler bulunacak, di· 
ier fena cinıler imha edilecektir. 
Kamutayın kapalı olduiu bugün· 
lerde Tarım Bakanlığı köylUmft· 
ıun refahına temin için ıeaıizce 
çalıımaktadır. - )f. 

Bu Sabahki Telgraflar 

Habeşliler Harbe Hazırız 

On Üç Komünistlik Suç
lusu Adliyede 

Diyorlar 

ı . Permanant .~akine~~~~~~ Tehlikeai 

·Ankarada Bir Bayanın 
Saçları Nasıl Yandı 

Bu Kaza Elinden Çıkan Berber Salim 
Vak'ayı Bize Ve Size Anlatıyor 
Bundan birkaç ıUn evvel An· 

kara muhabirimizin Ankarada b .. 
lediye tarafında• hUtDn berberi .. 
Jerln ondOllıyo• makinelerini• 
mllhlrlettlrllditlne Ye ondUlbyo
nun men edlldlif n• dair olaa ha· 
berini ıUtualarımııda neıretmiıtik. 
btanbulda da bUyUk bir ,arDltl 
uyandıran bu meaelenln tntbtl 
ıudurı 

HAdiae Ankarada Bankalar 
caddesinde berber Yr .. ufun dük· 
kAnında vukua gelmiıı ~ Ankara· 
nın tanmmıt ailelerinde birine 
menıup olan bir bayan saçlarını 
ondüle ettirmek lıtemlı, bu i .. 
kalfalardan Salim memur edlmlt
tir. Birkaç ıUndenberl ,.hrimiı:· 
de bulunan Salim dUn matbaamıza 
ıelerek hldf Hyi bize ıu ıekllde 
anlattı: 

O bayan, aandalyeye otur· 
duğu zaman ıaçlanm muayene 

[ Devamı 10 uncu 7iı:a:de ] Berh•r kalf••ı Salim 

parçalamıılardlr ki hadise yerine 
aidea tahkik heyeti parçaluı top
layıp saymak imklnım bile bula· 
mamıılardır. 

Katil Nuri ile Hacı cinayetten 
ıonra parçaları toplamıılar, bir 
çuvala doldurmuılar bir hendeğe 
atarlarken kıım babaıana raıtla· 
mıtlardır Ye derhal kurnazhk yo· 
luna 11parak ı 

- Y etiıln, katil var diye ba· 
ğırmaya baılamıılar ve bu clna• 
yeti kızın babaamın Uıtiln• yUk· 
lemeğe çalaımışlardır - J#. 

Çerez Kabilinden 
71re dilıürıouk 
olur. Mıraa bu 
halden, pek r.i
yadı hiddetle
nerek ıaırın 

- Cambazlık k~biliyıtinil ·I - Seıiniz opera klaıikle· ı 
ile IDertebedıdir? rl•l ılylemtt• mlaait midir? 

- Ne çalaramıs? •• 

1 
- A211'1D bir beyıirin (be· 1 - Yüa:üaO&ü detittirmekte 1 

rlatle hünerler J•pabUiı mi•lala? llatiaHıaıa Yar •• ?,. 
- 1 ? .• 1 ? •• L. 



o./dort.nn 
Nel6rin4Mı 

Şi1cqetçlal11lz?-
G•teaı.r•-, muanlrlmlı laer 

..... • ........ d. .. Jlasll• 
kn•t••f\11. 11u koautmada oalarclan 

l••alelderiaJn H halkla nelerladen 
.... ,... ow.w.ıa. --••ıtu. 

a. ..... ...,.__.. ..,allatlar, 
tloktorlar, ecaaalar, •ulaanlrler, tle• 
urlu, -.aflar •u ..... ler, lualba 
bltla ..... ••ı .. lan ~ 
IJlce tlllualılercll. 

S.. ıef9r de apı ... ıı laalka 
-.yonıs; .. tloktorlaım, a•ukatlarm, 
eezaeılann, muharrirleri•, tGeoarı.rın 

eınafla,... Wl• Mtla ••ll•k 
men1Uplannın nelerinden mOıtekl ol· 
duklaruu aalaaak ı.te7oruz. 

V • ita Mri19 lıiallna, doktorlar 
bakkaadald 1Hd7etlerial aepederek 
bqlı1enz: 

Pan~, .. kkal eok•k, •a 
•••analı~•• ~Gaaenı 

- Asisi•, .. ..,...... •• ..,. 
1 .. 11, •• llyle..a.r .... DektorJar
daa flk•1•t el•••eala ,.,._ 
rela, .Uerlae tltpae••k pre.ıal 
b.a.aktatlır. HallnaW M pla, h -, 
ita dt. •ıa.a M .. ,., ltonlda .... 
..... ke•lkM ...... , bir ..... 

• detll, demir, telds .... ÜJU••a. 
8a lllltarla, tloktw .a.. .... •er• 
l•kh rok. He-, lltea dltm•••-. ... 
4'1t•••a, o 4if••H dokt.ıu .,_. 
b•aaı •• ,ı. maeak ki? 

iter tlokt-- lae•p pa.la• fada 
Jlkll olar• tlektenu ll••JI .... ... .., 

- Ort ki •••I Anim, nneıa.ı 

* Perlka., hacı •Pllrll••-. 
8 ••---. .._, Atlll: 

- Efrefin bir kıtHında •eıhur 
ye ~ok ..... bir lal kaya Yardır: 

Glya Asrall haıura llllalr• ıitmiı H 

t.kalde ıHk ol•nma11 iıtemlf. Haz. 
.... Allah, •••ktar ••letiadu, ıba 
lal•blaia ıaebini Mr•ut- Ezrall bOJ• 
aunu btlkmOf, n: 

- Ne yapayım, demif, doktorlar 
cofAlalı••• beri bna dlnyach lf 
kU..adıl 

AzralJe bile pe1 tledlrt• dektor· 
luın nelerladea tikly.t tdebllirimkl? 

~ 

a.lurka., ....... -k•k 4a 
•umarah h•ntt, Mehmet Farukı 

- Ş.,.taa lnı•tıas kurı•, bu 
J•t• fıı:lclim, butalık 111.Q ılrme• 
dlm. V • belki tuhaf bulacaksuuz ••· 
ma, bea; hHta olmaktan, dektor eli· 
den Dıeeetlm için korlw7orum. 

Bir Lıh Tıyyarıciıi Şehrimizde 
Leh tayyarecllerlnden Kaznin 

!iyembiaakl •••elld ,glla bir mek
tep •e ıpor tayyat•ile .. hrlmi&e 
ıelraJ,tlr. 

Generat Seyfi Burada 
Gtımrtlk Muhafaza Lm•taaı 

( kumandanı ) General Seyfi lı..: 
,Ualerde ıehrlmlze gelecektir. 

l111r MadDrU 1s1ifaımda Muair 
Belediye imar Miidlirl Zi1a 

...nara ratmea latifa1H11 seri 
lllmamııtır. Vazifeıiae p1meme'k
•clr. 

A iLf BABERLBB 

Medeni Haydutlara Karşı 
~~~~~~--~~~~~-

1stanbu1 Polisi Amansız Bir Cidale 
Girişmiı Bulunuyor 

1-========-=====--=======--===-=====-----====--
Vas'°i Rıza. 69 Bin ~rahk Bir Müstahdimin 

._, 
4 Vergı Borco Şubesinde 

Drw Bunların Borçlunun Malları o. a Bq- Bir Hayli E.naf Tescil 
u. kalannın Ozerınde Edildi 
'V.urbanı latanbul telııll mldlrllitl A ı O.ep Dejinneaciyandan 69 bin 

Pollı ikinci ıah• Mldftrllttl 
7aaa..iler •• clolHdmalar ile 
amum bir Aftf& 1Naılamııbr. 
Son zamanlarcle ıeblrde birçok 
•olmdırlCllar tlremlftlr. K•clfle. 
riae maliye memuru, dektor, 
elelrtrlk memura llllDll nrerek 
1afdlllerl dolandıran, bu arada 
&tan bulan ı•lıfr artlıtJ V alff 
Rızayı da kafeH keJlllıya mu· 
Yaffalı oln lıftttln bu doland1rı· 
aların petfa• dlıltlmlftlr. 

Mllk ıaldpleriafn it •e dava• 
Janna bakmak babanHDe dolan· 
c:hrıcılık yapan Ye bu auretJe 
J..trçok caalar yakan lh1an yaka· 
lanmııtır. lhaan ikinci ıube ikinci 
lu11mda lıtlc•ap edilirken keadJ. 
ılnl bırakmaları tartlle memurlara 
ao lira ela rllfYet teklif et•iftir. 
memurlar bu tekilli lmlrlvlne 
\lldirmitler •• tertibat alchrmı,. 
._.,dtr. Hun rltfttl nrtrk•• de 
cllrmllmeıhut ballacle yakalanmıı, 
bu noktadan da laakkmda takibat 
yapıl•ıJa bqlamlımfbr. 

Baloncu Hakkı fıminde blrlal 
de evvelki tin BeflktAf tramva· 
yında bir adamın 300 liruuıı 
çalarken cllrmUmeıluıt halinde 
yakalanm1ttar. Bal•c• Halda 
yelculardaa Ş.auıeddlaia pnına 
ıokulmUf, ceketini jiletle bl11et
tlrmeden knmiı, bu k11lkten 
elini ıokarak 300 Hralık tomarı 
aıırmıı, fakat tam tramYaydan 
atlayacata amaa keac:llalo! 161-
leyen •e bDtDn hareketlerini 
a6zden kaçırmıyan pol• memuru 
tarafından yakalanmqbr. Paralar 
ıahlbine iade edilmlftlr. • 

Telefon Tarifaıi Baki 
Beldlye Telefoa Tarife Komi•· 

yonu toplanmıı, yeni iç ayhk 
arife için tetkikat yap11111, eıkl 

llatları ayDH bıraba1ftır. Gele
cek Uç ay Jcin lcntlerde tud· 
iM 7ap11ab9eceti •••laaktadar. 
19 Temmuıda tlrketla hlkOmete 
aeçecetl umulmaktadır. 

llrahk uld bir Yergi iltemekte• 
dir. Bu •erıiyl alabilmek tela 
mldlrlllk bitin kanuni rollara 
bq Yarmuf. Mnkellefta .. , .. m 
•e emllkiai haczederek baziaealo 
paruam almak İ•temlftir. Dejlr
menla ayhk kir.. olan bla lirayı 
da lıaczetmiftlr. l>etinnala bl· 
nwnı Ye içindeki makineleri de 
haczetmek için ... batla•ı Ye 
fakat değirmenin Osmanlı ban-
kaıına ve makinelerin de batka
lanna ipotek edildiğini ı&rmüt· 
tir. Hazin• ı vukatları ba •potek· 
lerln muftzaah elduğ1mn iddia 
ederek mahkemeye mOraeaat et• 
miıler \'e bu mlrf&zaalı ipotekle· 
rln kaldınlmuknı latemlflerdir. 

1·alebe 
Yurdu 

Bu Sene Yapılamıyor 
KtUtar Bakant.j11llD, Oniver

ıltede okuyan fakir talebe için 
yaphraca2ı yurdun, bu yıl yaptı· 

rılmuına hakin lf6rlilmemektedir. 
Yalnız Kadirgadakl talebe rurdu 
binası içindeki iki metrllk bina 
Ye mllmeasiWk kıamı tamir edi· 
lecek ve buraya 60 yatak kona
rak, bu yıl fakir talebeler bura• 
da barınduılacakbr. 

lkl Yankesict Tutuldu 
Unkapanında oturan lbrablm 

!lıminde blrt, Tophane camD av· 
Jnunda uyumakta iken aabıkah
iardan Mustafa cebinden yedi 
llraımı aprmıı, fakat tutulmuttur. 

AHbey köytınde •turan Ahmet 
&ıminde biri de öteberi almak 
Onre Tophaneye ırelmiı, çarfının 
kalabahk bir yerinde cebinden 13 
liran &flTılmıp. Polis, fllphe 
berine •abıkab Hasanı tutmuıtur. 

Bir Baca Tutuştu 
Din ak.-m Akbıyıkta lımal· 

Ha emde çalUfll' yıkanırken, 
fada kurumlu olu l»aca tuta,. 
mUf, itfaiye tarafıoda ı6adlrel· 
mftftılr. 

Belediye mlatalıdlaala pbe.i 
tarafından flmcUye kadar 2 bin 
lokantacı, 400 a7aldra1Ha, aoo 
ıltçG, 600 ekmek yapa•, 800 
fırıaca, 2200 bakkal, 2000 Jralaq
d, 950 .. kerd, 650 ıanoa, 411 
bahçıvan tudl edllmiftlı'. 

KIZ Talebeye Biçki Vı lakıf 
Bu den Jlh lçia Ortameldep 

mlfredat proıruuncla bam 1lell
flldikler yapılacak n ba arada 
erkek t11Jebenla ....a. clenllae 
kal'fllık, kız talebeye biçki " 
nakıı gibi dertler ırhterilecektir. 

Fazla Keyiflenmek Yasak 
Yahya, fımet YI Multafa il· 

mlnde llç arkadaı Şehremininde 
fazlaca keyif olarak dolafbklan 
ponsçe ıe>rnlml\f, yakalanm.,. 
)ardır. 

Türk Hava Kuru· 
1 . mu~ 

TOrk haya kurumana yardam:. 
lar devam etmektedir. Bruil7a 
kahve ıirketi müdlir ve mem ..... 
ları maaılarının yDzde ikiaiDI ku
ruma terketmfşlerdlr. Tlrk bira 
fabrikaları flrbtl kuruma 500 
JJra teberru etmiıtlr. 

Kuyumeu Nelıaltet 30, taha
fiyeci Onnik Gcaıro.yaa, Haçik 
Ohanesyan, Cemli, Mlaak, N .. 
babet, Nikoll, isale, Kouaa. Aram 
Feridun ZibnJ, Valua•, Garbla, 
Yani, Vedat Şükrll, Niko, Sami 
Gabay, Aram Ca•eclyan, M ... 
tafa Hayrı, Serlda, Sepo--. Ma .. 
konaum yılda ylrmlfer Ura 
vermeyi taahhnt ederek bava 
tehHkellad bU• .,. _,...._ 
miflerdir. 

Bir lecma Kapabl6 
··azı...... ._. a1tuac1a çıka

rılan bir mecm.... B.kn'w 
heyeti tarafmclaa b,.b'-•
karar ftl'ilmittlr. 

Ba mecmaama 9k-. ._ 
mllılıalan ela poB.p toplaamufbr. 

Bir Amelıniı Eli Ezi .. 
Hocapqada bir .. t1aaada p

lıtaa 13 Jaılarmda Necat, elill 
mala.eye kapbnuf. • ta·-• 
ezilmiftir. 

Puar Ol• H ... n 8. Diyor Ki ı 

Temmuz 11 

Glinlba Tarilıl 

Bir iki 
Sabrla 

~••r•ot .. •mwu 
Şelırb.bd. '*••• TOze 

bnı S--=vtı. Şttkrl bugünl 
de lzmire gidecektir • . .. 
Beledlıe•a. Yeni T•rtt.I 

Beledi,. Jlyecek, içecek, 
tacak Ye yıkanacak yerlerde 
teıbitl İflne dnam etmekte 
Yazlık efl•oe ~erleri ıazb 
ıazıız olmak llzere ikiye ay 
maktadır. Buralar için ild tar 
1•palacakbr. 

.... .... .. 
KedtkO, Su flrketl 

Kadıköy su ıirketinla abun 
lerindea her yıl b9f Hra mak 
lcnt al••• dolayulle lauı .ık 
retler yapı'-tbr. Ba paranın • 
mannan bugllnktl feralte ay 
olup olmadığı tetkik edllmektedi .. . .. 

Tecim Ve bdllatrJ Ouaı 
latubal Tecn. •• EadGlllll• 

odaaa meclili dna toplu-.. u·r .. 

d Kbua •1•• aft .U.aa 
bl&aço pzdea ıeçirilmlt. ta 
edilmlt. idare bereti kararlan 
taatlk edildikten ıonra 
lıya ım YeriJllliftir. . . .. 

T .. del•d• Tetldk1er 
ldanhalda ..._.. E• 

u- Mlldllrl Fallrl, lat 
Mlcllrtl Nl,ul, v akaf 
Ilı ..... Rafit dla Alemd,.-... 
stt-ifter, T •tdele11 _,. ._ 
ela tatkikat yapmıılardır. 

* .. .. 
Trekr• llUfettlfl V ... bl 
Trakya ikinci Genel Mtlfettir 

liji V eklletine •eçllen iç Baka 
hk Miiateşarı Vehbi cuma ıu 
b•ada beklenmektedir. 

• • • .. hl ... l•ın .. ,.., P•vyon 
lnbllarlar ldareal 18 Temmur 

da Galataaarayda açalacak Yer 
mallar aerplnde (11) bin llr 
aarfile ltlr pavJ• brulaca~ 
Bu pavyonda aynı zamanda in 
..,.Jarın 10 nwacu yddönUmü ,ku 
lulmacakbr. .. . . 

Amballj Sepetıerl için 
hmlr, 10 (Huaui) - Mendr 

lıauaıında yetiıen taze ı15j11tl•1f 
hayltlardan amba1aj Hpeti yap&
labllacetl tecrllbeler ıunnmun 
aalqılmııhr. Bakanlık, bmlr T 
cim Odannın ambalaj ıepetle 
lılle yakandan UıUenmeılal tatr 
mlftir. 

4r .. .. 
Zlr••t .... 1u1 .. a ..... 

Dtre'kttirU 
lzmlr, 10 (Huıust) - Ş.'llrf

min ı.t- 1.iraat Ba·k- _...ı 
dlrektlı9 Kemal Zaim 
sıttmiflir 
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1 Hergün l Resimli Makale a Eskimolar a 

Harp Geliyor 

• Kim Mes'ul 
, 

• ! 

Zevkimiz Bozuluyor 

l ... 

* -
Nihayet harp geliyor. 
Yalvara yakara harp llahmın 

yUreğini yumuşattak, o da yalvarıı 
ve yakarış ara dayanamadı. Yer 
yüzüne inmiye karar Termit 
bulunuyor. 

Harp bu defa Afrikadan 
başlı.> or. Fakat orada ba,Iayıp 
orada bitmiyeceğe benziyor. 
Çünkü Habeşistan kolay yutula· 
cak bir lokma olmaktan çıkmıt 
bulunuyor. Geçen birkaç ay 
içinde Habeşistan kıralı dıt mem
leketlerden birçok top, tllfelc, 
tayyare ve mühimmat aldı. Asker 
çağında bulunanları aillh altma 
çağırarak yetiıtirdl. BuıUn 800 
bin asker çıkaracağı aöyleniyor. 

Habetiıtan ikliminin huıusiyetl 
de gözönUne getirilirse, lta :yanın 
orada karşılaşağı gilçlllklerl anla· 
makta geçikmeylz. 

Y alnıı: bu kadar değil. Afrl· 
kada bir harp Anupa, hattl 
Uzak Şarkta da tesirini göster· 
mekten geri kalmıyacaktır. Daha 
ılmdiden lngilizlerle Japonlar, 
böyle bir harp karşııında ua~u 
oturamayacaklarını ı5yltıyorlar. 
lngilizler, Nil nehrinin kaynağını 
]talyanlara vermemek ; Japonlar 
da kendilerine çok mUaait görü· 
nen yeni bir pazarı kaybetmemek 

'ı . çın. 

Fakat ltalyanlar, ne pahasına 
olursa olsun, Habeşistanı istilaya 
karar vermlt bulunuyor. ltalyan 
lmperyallıtlerinln gözleri karar• 
mııtır. Onları artık durdurmak 

' mllmkUn değildir. 

-t' 

Kim Mes'ul? 
Dün Son Poıtada okuduğunuı: 

acıklı Yak'ayı hor gön gazetelerde 
aörUrsUnUz : Aldatılıp gebe kalan 
kadınların sokağa bıraktıkları 
kimsesiı çocuklar. 

Kadın snlılyor. Erkek evlen· 
mek vadinde bulunuyor. Kadının 
bir zaf anından istifade ederek 
hıraını tatmin ediyor. Sonra 111 
olup gidiyor. Kadın bu illnahının 
cezasını çekmeye mahkOmdur. 
Gebe olduğu müddetçe çalııamaı. 
Doğurduğu çocuğu kimH evllt 
olarak kabuletmez .. Fazla olarak 
bu günahından dolayı kadını alleai 
de, dostları da, tanıdıkları da, 
hattA cemiyet Ye kanun da tlıkintl 
ile kovar. 

· Peki amma, ortada bir gllnah 
var a, bu aDnabtan yalnız ba 
kadın mı mesuldUr? Bu ııünahta 
ona ortak olan, hattı onu bu 
ilinaha ıllrUkleyen erkek neden 
serbesttir? V ~ neden cemiyet onu 
ensesinden yakalayıp hesap ıor
mıya tuzum görmemektedir? Ka• 
dm günahının cezuml çekerken, 
erkek kollarını ıallıyarak baıka 
bir kızın harlmine girmek, } 'UYA 

kurmak hakkını muhafaza ediyor. 
Ve dünyaya böyle bir Y.Bvru ge· 
tlrcHğinden dolayı ne azap~ ne de 
mesullyet hissi duymuyor? 

Ya çocukl Ya onun kabahat! 
ne? 

Bu itte bir yanlıılık var. Bu 
yanlışlığın dilzeltilmesi, bu hakaız· 
hğm kaldırılması IAzım. 

"' Zevkimiz Bozuluyor 
Yeni neılin ıan'at zevkini 

anlamak için, okudukları kitap
lara, dinledikleri muzike bakmalı. 

Şimı l lı, d'n ı.lcr ımt.<iında y şıyı. ıı E~kıı.~ıolımıı lıuyutı, 
ipt d ıi he yat ynııyao inııanlamı bir nilmunesı olnrak gÖB· 
te ri ıir. Bunlar denizden aYladıklım balinalarla yatarlar. 
llayat~an ga~ et aade ve lptide.1dlr. Fakat hunlar gayet 
temiz, dü iiıt, ııomuslu insanlardı r. Garplılaılıı tewaa ettik
çe ve eden kıııımları bu ahlaklarını kısmen bozrlulıır. 

Çuuıı.u Avnıp11l ııur nııı r.. k , , ••'}u .u, lıııt) ı ôğrcıtıl r 
Garbın we<leui paıltı k ı ıgıu a ... ılu uııııyalım. Ourl.ı ı alırkt'u , 
onun aynı :ıarmıııda zehir nt ~redcn bır mer.kez olduğunu 
unutmıyalım . Gıuııın tektıiğini ı.lalım, fnkat bizi 
bozrnuk için kullaııncağı silfıhlo.ra karvı ihliyııtlı 

olalı m. 

• 
1SONTELGRAF HABERLERi 

Do u Deği, Kurşun Yağdı 
ı k arelinde Do Udan 28 Kadın Ya
ralandı. Ankarayı Da Seller Bastı 
Edirne 10- Kırklarelinln Kuı ,- . Ü f d ' 

J bu nahi) eıine bağlı iki köye I r 8 8 
ceviz bUyüklüğUnde dolu dUtmüı, Atatürk Yalovada 
300 hektarlık bağ ve tarla kimi· AtaUlrk dOn SöğDtlü yatile Yalo- Halkevi Baıkanını 

Vurdular len harap olmuştur. Yaya gltmiıtir.BüyOlı 3oder YaloYada 

Bundan baıka 100 koyun öl· bir kaç 1rOo kalacak, aonra maiyeti]• 
mu,, 120 koyun yaralanmış, bir birlJlı:te tekrar ıehrimiH dc'Jnecektir. Urfa ıo - HalkeyJ Baıkana 
kadın ağır, 27 kaduı hafif aurette L _.J Klzım Yazgan a-eceleyJn evine 

T .. k F T. ret M.. giderken ,ehrin tanınmıı •İmalarıo-yaralanmııtır. ur - ransız ıca u-
Ankara, 10 ( A.A. ) - Dun zakeresi Baıladı dan birinin oğlu tarafından bıçakla 

akıamdanberi Ankaraya faaılalar- Pariı, 1 o (A.A) _ B. Kurtoğ· ağır ıurette yaralanmııtır. Kazım 
Ja düşmekte olan yağmur öğle~in lu ile B. Bonfon Krapon'un bat· Yazgan da tabanca ile mlltıarriii" 
Çankaya vı Dikmen tepelerıne kanlığmdaki Fransız uzmanları ara· yaralamııtır. Hidiaı burada t .. 
yarım aaat kadar bora halinde sında ilk iÖrlifme dün ya pılmfıtır. H&Ür uyandırmıftır. 
ve 1ajnaklı o!arak inmiş ve bu
ralardan dl.Ski.Hen sular iç ve eko
nomi bakanhklarıum avlularını 
doldurduktan sonra kısmen mah
nnler• de sızarak bazı eski ar
şlvlerl ıalatmııtır. 

Sular Y eniıehirln büyük cad· 
dealnl de kapattıktan aonra Kızıl· 
ayın bahçHine hllcum etmiş, çi· 
çekleri çokça zedeleınit ve mah· 
zeninde de az bir ıarar yapmıştır. 
Bazı husuıt evlerin de mahzenle· 
rlne sular girmiştir. Gereken ted· 
birler alınmış, itfaiye ıuları bo
şaltmıştır. 

Dikmen deresinin mecrasının 

değiştirilerek Y enişehri bu gibi 
ıu hUcumlarındao kurtarmak için 
esasen hazırlanmış bulunan pro· 
jenin hemen tatbiki için bayındır· 
lık bakanhğınca emir verilmiştir. 

Haliç Vapurlarını 
Belediye işletecek 

Ankara, 11 (Huıusi) - Haliç 
vapur aoıyetec i ile Ekonomi Ba· 
kanlığı arasında yapılan konuş· 
malar çıkmaza girmiş ve sosyetenin 
feahine karar verilmiştir. Sosyete· 
nin iılni Jıtanbul belediyesi yapa· 

caktır. 

Bu Sabahki Telgraflar 

Habeşliler Harbe Hazır;;-Diyorlar 
İtalyanlar Da Yelkenleri Suya indirdiler Ve lngiltereye 

Yeni Konuımalar Yapılmasını Teklif Ettiler 
( Baıtarııfı 1 inci yU:ı:de ] yannamesinde ltalyenlara : 

lbımgelen hazırlıklara başladık. .. Siz zafere doğru gldiyorsu· 
Görlllen manzara budur. ,, nuz. Afrikada ölenler ltalyada 

ltalyanlar Yelkenlerl ebediyyen yaşayacaklardır,, de-
lndlrdller mcktedir.Doğu Afrikaeındakl ltalyan 

Londra, (Husuat) - ltalyanın kuvvetleri kumandanı Habeıiıhına 
Londra elçiıi lngiltere hükumeti· taarruz için 400 bin askere ihtiyaç 
ne müracaat ederek ltalyan - olduğunu Musoliniye bildirmiştir. 
Habt'lş ihtilafuıın muslihane bir Komisyon Neden ff 
ı•kllde halli için yeniden ko· Görememlt 
nuımalar yapılmasını teklif el· 
miştir. lnglliz Hükumeti hemen Roma, 1 ı (Hususi) - Hakem 
Parlı elçisi Sir Corc Klarkı komisyon Habeı delegelerinin 
vaziyetten haberdar etmiı ve Ualual topraklarının kimin oldu· 
Fransız Dıı Bakanı ile temasa ğunun görütülmesinde ısrar ettik-
geçmesini bildirmiştir. Elçi iç ve leri için İf yapamamıştır. 
dış bakanları ile konuşmalara Çünkll bu topraklar bir kaç 
başlamıttır. yıldanberi ltalyanların işgall alhn· 

dadır ve Habeşliler ılmdiye 
Aldanma Ki Şair SözU kadar buna ses çıkarmamışlardır. 

Elbet ta Yalandır Italyanlar bunun için bu toprak· 
Londra, 11 (Huıuıi) - Tanın· ları kendi malları addetmekte ve 

mıı ltalyan şairi Danonçiyo bir komisyonda görllşlllmesine razı 
beyanname neıretmittir. Bu be· olmamaktadırlar. 

Yeni n esil en çok ne okuyor? 
Tarzan, Arıen Löpcn, 25 kur.şluk { 
cinai romanlar ve aaire. Obflr 
eserlere el atan yok. lSTER iNAN /STER iNANMA! 

Ne görüyorlar! Aşk, maceT.l, 
ve propaganda filimleri. Gllıel 
artist ler, lükı hayat. 

Ne işidiyor:ar: Caz, bozuk bir 
fokstrot, nağmeleri kırık bir 
farkı. 

fnsanı yetişi ·ren muhittir. 
Gençlik bu muhit içinde yetişirse, 
anun zevkinin yükseldiğine inanı· 

labilir mi? 

Akay ldaresiııin dört beş 1ene enel getirtip iıle· 
tewediği Büyükada YBJ.ıUrundan istifade için Belediye 
bir yol bulmuş. 

Bu vapur alınucak, seyyar bir gazino ve deniz 
hamamı haline getirilecek, Biiyiikadada Yörük Ali pilA
jınırı önüne konarak, halkın gazino Vt> hamam ihtiya-

cını giderecekmiş. 
ls tanbuluu ımyunu, ekmeğini, ıütünü, hatta havasını 

düzeltemeyen bize mikroplu ıu, ııılu süt, kirli ekmek ' . yediren Belediyenin liiks eğlence, ihtiyaçlarımızı tatmııı 

etmeyi düşünmeıili doğruıu beğenilmeyecek iş değildir. 

Tepebaşı barından sonra, ıeyyar havuz ve gazino. 

JSTER iNAN /STER JNANMA! 

.S11yt11 3 

r ~ 

Sözün Kısası 

Garip 
Bir 
Tedbir 

•------ Server Bedi -
inhisarlar umum mUdUrlUğU, 

sigara ve tütünlerde kalite ve 
iş~ilik bakımından yanlışlıklar vo 
bczukJuklar olduğunu nihayet 
an lamıı. 'f.ebrik ederiz. Fakat 
bu·rn karıı pek garip bir tedbir 
bulmuş; tütün ve sigara paketleri 
arkasına birer numara konacak; 
aldığı pakette eksik u bozukluk 
gören müşteri numarayı idareye 
bildirecek; idare de lfçiyi ecza
landıracak. 

Yani döne dolaıa kabahat 
itçinin Usltine yük!enecek: TUttin• 
ler ve cıgaralar pahalıdır; kaba· 
hat klmC.:e? ltçide ... Tütünler ıs· 
lak, fona kıyılmış, tıkız, gevıek, 
tozlu, velhasıl mal b ozuk; glinah 
kimde? işçide ... Yeni yapılan ku
tular • serkcldoryan ve en ala 
müstesna - b.çimslz v~ zevksiz 
resimlerle, yazılarla ıllslüdür; ku· 
ıur kimde? Iıçlde ..• 

Haydi, farzedelim ki her ka• 
bahat, her günah, her kueur 
itcidedlr; böyle Şerlok Holmes· 
viri usullerle kabahatli ele 
geçer mi? 

Ben bir numara gönderiyor 
•• aldığım paketin içinden bir 
aigara ekaik çıktığını iddia edl· 
yorum. Bu paketi dolduran Ane 
lsmiodı bir iıçi kızıdır. Bana 1 

"Yalan söylUyor!,, Derse?.. Vı 
ben yalan söylüyorsam? .• 

Kutulartn llıtüno ılklyet nu· 
maraaı koyacak kadar kendi 
malından, ltinden, itçlainden ve 
ldar11ioden ımln olmayan lnhi
aarlar mildürlUiU yalnız ıuna 
emin olsun ki bu uaulden ancak 
jurnalcdar ve müfteriler iıtifade 
etmek isteyeceklerdir. 

H•••••••••••-••••••••••• ..... •••ff----···-·-·· .... 
Tarım Borçları 
Te'cil Ediliyor 

Ankara, l 1 (Huouıt) - KöyltJ 
borçları gibi zira! kooperatif hiı· 
aedarları borçlarının da takıiUere 
bağlanıp tehir edUmeai bUtUn 
Ziraat Bankaları ıubelerlne om• 
redilmlıtir. 

Almanyaya Gönderilen 
Patlıcanlar 

l:r.mir, 10 (Hususi) - Son haf· 
talar içinde Almanyaya ihraç 
edilen patlıcanların hepsi de Al· 
manyada sah1aııştır. Patlıcanlar, 
Almanyaya taıınmaaı sırasında 
bozulmadığı için kilosu 120 ku· 
ruf fiat bulmutlur. Alman mille
tinin ekaeriıi patlıcanı tanıma· 

dıkları için orada propaganda • 
yapılacakhr. 

Bir Otomobil Kazası 
Şoför Cemilin idaresindeki 

otomobil, dün gece Samatyada 
CellAt ceımeslnden geçerken 1 
Recıı l veNejat çocuklara çarpa· 
rak ikiılnl de tehUkeli surette 
yaralamıştır. Şoför .tutulmuş, ço
cuklar Cerrahpaşa ba1tahane1ine 
kaldırılmışlardır. 

Gümrük Komsi
yoncuları 

Yeniden imtihan 
Edilecekler 

Ankara, 10 - Gümrtik ve 
lnhisarl r Bakanl ğı HaLiramn 
17 sicde yapılan Gümrük koms:· 
yonculuğu imtihanlarını hUkHn ı~z 
addetmıştir. U:r Ağustosta yenı· 
den imt.hao yapılacaktır. 



Kemali gede 
Yiyecek isimleri 
Başka Türlüdür 

Kemaliye (Huıuıi) - Anadol11 
lehçe.inde, bazı kelimelerin 80nu
na, ik, nk, lk, uk •e • ok llhlka· 
ları getirilerek iıml taırtr yapılır. 
Ve ekHri yerlerde birden fazla 
çocuğu olanlar kllçOk çocuklarının 
adları ıonuna kUçllklllk ifadeai 
olmak llzere bir dk katarak, 
Mehmetcik, Ahmetcik, A!icik •e 
kız adlarında da, GBlı0111cük, 
Fatmacık, Ayteclk ıekline ıoksr• 
lar. 

Kemallyede topladıiım lazı 
nebat, hayvan ve etya adlarn11a 
kDçUklerinin IODU hep .. ik " le 
ıonunç buluyor.. Bu durumda ik, 
nk, &k, uk ve ok llblkalarınıa 
ve daha baıka herhangi bir harf 
ile blrleıerek kelime ıonuna ıeliıl 
lehçesinde edatı taııir ( kUçllltme 
edati) olarak kullanıldıtıaı kuvetle 
ispat ediyor demektir. 

ltt• 6rnekleri: 
Kıarak yanuıuna korlk, ktçl 

yavruıuna lddık, k8pek yavruıuna 
Minik, kedi yanusuna piıik, kaz 
yavruıuna vidlk, taYUk yanuıuna 
cucuk, nebatlardan hıyarın kllçll• 
;nne alnlk, domateain yeıllfne 
illik, Oıllm 1alkımanın kOçllilne 
kındık, ormanda aiaçlann kttçtı
tnne kırıık, diyorlar. 

lk llhika11 lıtiua •e mefhum 
itibarile kOç~ l'BrlUen ah•aldeld 
kelimelerin ıonuna da kablıyor, 

ılz gelimi, laıanın denıialne 
kanık, pejmlrde kıyafete kınoık 

diyorlar. 
Bazı ahYalde de hu kaideye 

riayet olun•adıta ı&rllmektedlr. 
MeHll, lzmirde ıotanın knıltl
ne arpacak dealliyor da Aaado
lunun bazı yerlerinde klçlk 
ıoğana Yerilen adlann allaayetl 
lk, uk lllh lle ıoalaa•ıyor, Ilı 
ıeliml; Kemallyecie kltllk Mi•· 
na kııka, Trabzondı 111kı, ~· 
ranboluda fııka deaillyor. Bu it 
kelime ara11ndald mDa11ebat ela 
ı&z annne ıetlrlllaıe blriblriacle• 
boıma oldutu meydaaı çıJuıor ••• 

Kemallyelller ıuyua çıkhla 
meabaa ıGıe deri•. Burada fa• 
ıulyaya ley•H, ıalıa•ı selem, 
diyorlar. 

KızılcahaMamda 
Bu Sene Et Pek Ucuz 
Kızılca hamım, ( Huıaıl) - K .. 

zılcahamamda bu 1eae1• kadb 
Mç emHH g6r8lme..rlt it aouılu· ... 
ğu vardır. Kuzu ve ltoru• etlnla 
kiloıu 15 kuruta ıablmaktid1r. 
bir ciier het Ye bir kuıu Yf koıua 
~aıı yfs paraya ıatılmaldadtr• F~a· 
ralar hol bol et yellektedlr, Bu 
et bollutuna kartı Hltze fiyatJan 
yilk1ekçedir. 

----···········································-----......... 
iLAH PIAftMI .. · 
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• MEMLEKET HABERLERi 

Çanakkalede Denizciler Bayramı 

Çaııakkaledı deaiı Olllerl anıbıla 9elınk konurken 

Çıaallkale, ( Huıuıl ) - Deab: ta plenk konultılu. Söylevlu Sdy• 
bayramı lt•rada da ltl,Dk törea• leadL Havaya at11 yapılarak GIO· 
le kutlulandL Tl\tt8 Nafradald lerimk 1ellmlandı. T8rendea ıoara 
den:a .. bitleri aııiltı•• Japıldl. motar, kotra •e kayık yanıları ya 
Bir çok kurumlar tarafuulan Anı• palda. Birlacilere mUklfatlar verllclL 

K6y1Uler Araamdakl 

Topr•k Boslutm•l•rı 
Bitti 

Balıkesirli Tal ebe 
Kamplarını Bandırmada 

Kurdular 
Bılıkeılr, ( Huıuıl) - U1e •• Kızılcahamam ( Huıaai ) 

Kuıcuveren k&yl ile BaiYerea, ""etmen okulu kampı bu yıl da 
Bandırmada kurulacaktır. Kampa 

Doaan5ı0 ile Demlrel&ren, Kı• 
• J.)O kiti fttlrak elmektedlr.~Bualar 

.-ıca köyl He Mahkel'1,e ajıcın Baıı dl 
köyleri ara1ında Haelerdenberl n rmaya hU1uıl bir trenle ılt• 

mitler ve landırmada ltlr tepede 
dren •e bir çok kaY~ara ve 

ktrulan kampa yerlıımiılerdlr. 
ihtilaflara vHjle elan -.ı ve aıaır Ramp 16 ,Un .Oreeektlr. 
boiuıma Ye dlilt•.&erl ka1•a· 
kam •ekili Sıtlu tarafından bluat ~~.._r.-n"-'!ilm~.,,...-n-1~~ .. ~aıo-m-a-m-a-Jl·k-o""'~-t•-· 
bu köylerde tetkikat yapılmak •e ~ kahhrıhDak IUl'etlle Hna v-
klyler lıtlrbirlerlle ltarııhnlmalr, ijttr. 

Türkiş Maden 
Sosyetesi 

Zonguldakta Okul Ve lıçl 
Apartımanları Yaptırıyor 

Zonguldak, 1 O ( A. A. ) -
Tlrklı maden ıoıyete1lnln ilk 
okul •e ftçi evleri yapımının t .. 
mel atamı blyllk törenle yapıl• 
mııtır. Soıyete, maden b511Hln• 
4• bir İfçi ur.1111aı kuracak ve 
aoo den arh~ itçl alleıl modern 
ve ııbhıt Y•f•darda barınaC1ktar. 
Bu uram ı, ~ baıırlanan beı 111-
lak pnt > ~"'DID birinci yılanda 
meyd-1\u ·· ı·~tirilecek okul Ye 
beklr ltçi evlerinin yemek ve 
çamat1r ve dinlenme kuraklarının 
yapılmaıına baılanmııtar. 

Muğla da 
Hamiyetli Bir Vatandaf. 
Bedava Fidan Dağıtıyor 

Mutla, 10 ( A. A. ) - Fidan 
Jetfıtirerek par&11z olarak halka 
datıtmayı kendiılne it edinen 
yarttlaılardan Mutlab B. Mehmet 
AH bu yıl da bahçeainden halka 
on beı binden fazla aama çubuğu 
Jlz elU kadar ıekerpare, 200 ceYb 
Ye çeıitll erik kayııı ve bunlar ıibi 
m•y•a ağaçlan daaıtmııtır. 

Muğlada Bağcılık Ve 
Meyvacıhk 

Mutia, 10 (A.A) - Mutla'da 
b..Jtcılık ve mey.acılık ıUn geç· 
l'J.lıç• yayılmakta ve ilerlemekte
dir. Y alnıı Muğla alanında Uç 
JÖS hektar kadar bağ yetiımiı 
~ya ye\lıtirilmektedir. I u yıl on 
ıınden faıla ağaca çeıit meyva• 
lar 8fılanD11ftır. 

.ommuz 11 

Dlln1111 lltl•al Haberleri 

Madrltten blldlrlllyorı lıpall• 

•pan.ada 
lnan•İ•l ti• 
rıım dil~•· 

ya Ffnanı Baka• 
DIDID ı6ylediğfne 
,ere Haılran ayı 
lıiadekl varidat 

il or bitse tahminlerini 
milyon peçeta •ımııtar. Son 

alta ayı itinde IH maıraflar 
119 mllyon Peçeta lncltrllmiıtlr. 
Bu masrafıann lndlrilmHinde, 
mllU mtidafaa, lpkllk tahliaatla• 
nna dokunulma•ııtır. 

Haaırlaamalda olan 1936 bit• 
çeaile lıpanya daha ıatlam bir 
duruma ıirec•tl temin olunmak· 
tadır. 

* Pariıten yanlıyor: Hafta içinde 
ran•ız giJlc· Fran1anın yOkıek 
A. k ekonomi kurultayı 

" 
6 o1tom toplandı. A ç ı l ı ı 

lc•raltaıı ı • n O Baıbakan 
ay LaTal fr ı6yleY Ttrdl. Bu 

buhran l'Ualerlade hlkCimetln 
bu yllknk kurultaydan çok ıeyler 
bekledftlnl aalatb. Franıanın en 
meıbur ekono•I ilimleri, tecim 
'·•• endllstri adamlarını taplayarak 
bu kurultayın konu•.,,alArmdan 
makıat hUk6mete ı"'- cg. yol 
hakkında &tltler Yermektir. Bu• 
nun için blıtila Fran1a 1ökıek 
ekonomi kurultayıaıo raporunll 
alAka ile beldeyor. Bu defa ko
nuıulacak itler lçlade iki tanesi 
çok mllhlmclir : Biri ° Franııı 
ziraat ıiyaaeti,, dlterl de °Franııı 
ihracat ticaretindeki buhran,. olall 
bu mevzular llnrlnde yapılacak 

olan konuımalardan verimli ır 
nunçlar beklenaektedir. 

TAKVİM 
aı. 
Jt 11 

Arabi 

PER,EMBE 
TEMMUZ 935 

Hızır 

67 

9 ReblUl"har US4 
Rumi 1351 
Hadran 28 

Glln.t 
Öflo 

lkladl 8 :,7 •6 19 
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Fransız Matbua
tının lngilizler11 
ihtarları 

ltalya • Habeı ihtillfı mllnuebeı 
tlle Fran•ı• ıazetelerinln kullandık· 
ları dil. İngiltere ivin ç.ok • cıdır. Bu 
a-aıetelere ı.ar•, Habeflri•• n ~merl
kaya yaptıtı mlracaata Amerıkanm 
verditi cevap İnl'l.IMre l~in de bir 
dera •akam'ına f~ID.-k gerektir. 
Franaıı .. atbu•tına p.ı.e Agıerika, bu 
cenbında demek lal:yo.rm11tkl ben 
bu ite karıo•am: Qinkil evveli, 
ortada bir hakem lı.o.mt.yoau urdır, 
Onun ifi bitmemiftff. Sonra, bir 
tecavOı vukubulmadu, onua vuku• 
bulacatına icat'iy1etle "tkmedilemeı. 
8inaenale1h1 petioen ltlr mGdahale 
yapmakta movıuubab. .S..m.u. EaaHD 
Amerika, ~ncut miffll,ta kıulflÇI• 
tına dak1 lnannrilc ~yor. lıt•, 
Franııı 8'AHteleriıri(f ~larıoe 
doladıkları bu olmltaıuhr. Bir Ame• 
rikanın bu, all-.nl aı~ale meı:· 
lioe itaret edi101, ftlr .t. lo.ait
terenla, kend{ tabiflel1tice '' ~ayı 
görmeden paçaları ııvamaama,, c!o· 
kuouyor ve diyorler lff: 

V aziytıt na-ıiktir, t,.ater.e, İtalya 
hakkında, uluslar kur1.1tµ11 miaakınıa 
iktısadi ahklmını tati.mc ettirmek 
ialiyor. Bu, bfr "1okfts flemekllr. Her 
bloküı t•t•bltlailnlla eh bhınetice 
harbe dayandıtını uDutmamak ıe
rektlr. 

* itte bir kı11m FrHau: •netalerl• 
nin lngiltcreye kartı kullaadıldarı dil 
budur. - Süreyya 

f Vtınanistanda Re
jim Kavgaları 
Atina. 10 ( HuaUli ) - Dlnkl 

Par!lmeato toplaatı11ada da reji• 
meaeleel H nyl&m l1l 1lSrlltOl111l11· 
tür. ilk ılSzl ılSyleyen 'Boltaçlı 
Kral Jorj'un lelaiade buluamut. 
aynı tekilde mtldafa yapan Krlcıda 
ile cllmhurlyet~ller aruıada büyük 
10ra:t1ıer olmuıtur. Saylav Apo8-
tolidiı'de cıGmhuriyeti mldafaa 
etmittlr. 

Tlpo• raıetul Çaldarlıia blta· 
rafhtına hQcu• ederek, onun ne 
kıralcı ve ne de cümhurlyetçi o1ma
dığınn iıarct etmektidir. Dtier taraf· 
tan kralcı bir gazete Baılııa~Hıa, 
f .rkasında bulunan cll111hurlyetıl 

azaları çıkaraeatını yaaıaaktadır. 

'--
* r "'ur rrnn 

ici TELOBArLAB 
a...-------------------------------------------------.. 

abeş - ita yan Harbi 
Biraz Gecikecek 

Çünkü, İtalyanlar 
Henüz Hazır 

Değiller 
Pariı, 16 (A. A.) - Eko do Pariı 

a-azetHinln Loadra a1tarıaıa fikrine 
sr'5re; 

İtal7.a hlkümetl aıadtli 1ebepler• 
den de!ayı bir mQddet ltf n Habeılı· 
tanda ıüel hariketlere ba1lam17acak· 
tır. Sebepler de f tınlardır· 

8ir çok kuyular açıİdıtı halde 
lçtlecek au aıı:dır. BGylk •iktarda 
uker ve harp K•reçinin Habtılıtan 
il Dtrloa t&fınnatk l9ia srerekoD hfln• 
ma nakil u11talarının temini aylara 
muhtaçbr. 

LEH1dra,10 ( A.A ) - Dayli Ttlor 
raf ıautulnin Adiı-Ababa aytarının 
verdifl malumata gfüe İtalyan •rklpı 
harbiycai Habetlatan'da alel hareket· 
1ere baılanmoı için ne a.z 400 bin 
kitiJe lhli7a9 aldutu flkriadodir. 
Halltukl timdi doğu Afrikaaandakl 
ltaJyao aakeriain uy 11 200 ltlal bul
mamıthr. 

Ayaı a-aıetenln fikrine ıöro Muao• 
llDi 18rltmelerden kaçmamakla bera· 
ber bu ılrlımolerin Ulualar Soıye• 
tul dıtında yapılma11nı latemektedir. 
ltalya•nın amaeı Franaaaın Fu'takl 
kontro:u ıibl Habetlıtaada da tam 
ltir ıllel kontrol kurmaktır. 

* Roma, 10 (A.A) - iri malOmat 
alan cevenJerde alSyJHditin. glJre 
lnrlltero laükO•etlaln Habet me1e!o• 
ıindı~l durumunu detlttlrm11I belc-
lenablllr. • 

Yarı reımi Giornale d'ltalra ıa• 
aetui f.,.Htere bOkOmetlae, Uluslar 
Soı1otHta '• prHUjlal pek ciddi te• 
l&kkl etm6mHlal ve ltalyanın ihtl· 
yaçlarıoı daha iyi aala•amağa 9alıt••
ııaı tavılye etmektedir. 

Bu ıauteye ı<lre Habeıiıtaa'ın 

ltalya tarafındaa itıalf, bua-lo Habıı 
hUk(imotinia tehtllt ettitindon faala 
lniill• menf eatlorlai tehdit etmlye· 
cetial yumakta n lnılltereaia Av• 
rupa toaantidllnl lnrmuıhı iatomek· 
tedir, 

( Devamı 11 inci ylzde ) 

Müthiş Bir Zelzele 
Şanghay Civarında On Bin Kişinin 

Öldü~ü Haber Veriliyor 

Oi•ln Şanıltay ı•hrl 

Şanıbay, 10 (A. A.) - Şaaıhayın 1 bulan depremde oa bin kıı·aıa öldltG 
2H mil dotuıunda Yuanlinırde vuku- ı8ylonmeldedlr. 

Çin de ·Bir Feliket 
Büyük Bir Su Seddi Yarıldı, 

Etrafa Fışkırıyor 
Sular 

Hanko•, 10 ( A. A. ) - Y edl ilin 
aliel kuYvetleri, Y ••• • TH nehri 
bead&erial• oafla•latbnlmaa; iti• 
çalaıtml•aktadır. Bu beadlerde ti•
diden açılan yarıklardan aular fıtkır· 
maktadır. •ialerce kiıl dam 1 r.ra 

! 

•ır lt•ly•n Gemisi Battı \ 
Blal"aıl 10 (A.A.) - LGbaaa kırı 

lırının altı •il uzatı•da giden '• At· 
tllio,. adantlaki ltalyaa ıemiıl 3 da· 
klkada hatmıttır. 

Tayfa ve ıezenlerdea 21 kiti tsl
mGıtnr. 

SLll 

çıkmak n ataçlara tırmaamalc · ıurt• 
tile kurtuJabUmitl•rdir. Şafl böl1"Hl 
ıl•dl ba1ak bir •41 halladedlr. 
G•rek bu ıehrln, •erek Şaa,.te Ye 
Kluklsa• ıehlrlerlala aokaklan .ulu 
ali ada kalmııtar. 
m• -= 

ispanyada Bir Kas1rga 

Mndrit 10 (A.A.) - je&D llnia bir 

kaç ldSyllne inen ~lr hortum, bir çok 

nlerl yıkaııı ve yedi kllometrellk 

bir alan Ozerlndekl tarlalara ıu altın· 

da bmıkmıttır; iki kiti 8lmlt«lr 
% m •. 

EJ.bl ANASININ 
•• nkıam son yapur a giden halk, 
hele gençler, genç çiftler iddia 
ederim kl blıden çok •tlealyor. 
Adanın tadmı çıkarıyorlar. Hiç 
ohnazaa alııam ıiderken özlene
cek, hayali Ue avunulacak bir 
glaU ıeriye bırakmıı oluyorlar. 
Ya biı l 

aıu Eş;;f Bey aalena bak~ı. Iİave 
ettim: 

- Burada en lıotuma gitAılyen 
ıeylerden biri, Karı koca baıba· 
ta kalamıyorlar. ._T._._,_,,;;..:, __ ·..J .. ,. ...... " .... ___ ıiiiiiiii-=·•-.zliiii_,_, __ .,~ 

No: 28 

Anlattım. Adadaltl bu alımla 
bugün ve her aıce hep bu ıU
rültU vı ıeremonl ile ıUrUp gitti· 
ğfni bu akıntıya kapalaolarm din• 
lenmeyl dığll ancak it dejlıtir• 
meye vakit bulabildUderinl 
ıöyledim 

latanbulun yeni Adetleri 
oın yeni hayatını bi\f.•y•n 
Bey ıaıırmlf 16rUnUyordu. 

Ada· 
E,ref 

- Emin olun ki en 11vdltlm 
kitapları okumata vakit bulaftıı• 
yorum. Burada herkeı dans. 
eğlence, poker, briç peıinde. 
Cazbant ı~rDltUıU, Ylıkl aarhoı· 
luğu ve bol bol dedikodu. 

Etr•f Bey ıamlmi ltir adama 
benziyordu. 

Etrafuıuz.dald kalabalık poker 
briç Ye danı bahanesile daj-ılır
ken biz de bu bahse dalmııtık. 

Eşref Bey Avrupa eğlence ve 
istirahat yerleri hakkında bana 
çok entereaan iz.abat verdi. 

- Herkes zevkine ve ihtiya· 
cına, aynı zamanda parasına göre 
gideck bir yer bulur. Biz de kimse 
haliııi ve hatta ihtiyacım bJlmiyor 
ııaliba, diyordu. 

Ona it petinde k~ıanlarıa 

11/7/36 

yazın Adaya ne maksatla ı•l· 
diklerini anlathm ıt\ldl : 

- Bu itler alaıverit itleri 
olamaz, dedi, ılyaıt olacald 

çuınttnk ı 

Eıref Bey konuıulacak Ye 
konutmaıandan lıtifade edilHek 
bir adam. Nazik, terbiyeli •• eD 
hoıwna ıldın tarafı malOmatlı .. 

Bu yeni zenıinlerln o parla11 
ıZSrUnen kıyafetleri altındaki ap· 
tallık, ankafahlc •• karanlık 
beni o kadar tlkıindirmittl ki 
b6yle ılrmDf, okumuı ve &tren• 
mit IJlr adama tHadQf edince 
4ğeta bUyUk bir ekılil kazaamıı 
ıibi oldum. 

Etref Bey kulübe yakın ltlr 
otele yerleımtı. Söz ara11nda 
anladım lci latanbulda yakın ak· 
rabaaı da yok. iyi hlr me•kll 
olan hu adaman ne diye Adaya 
ıeldlalne şaııyorum. 

Gelecek yaz Emin T;,ıup Beyi 
Ada}'& getirmemek için elfmdea 
geleni yapacağım. Bıktım artık 1 

Eıref Bey benim bu Ada 
dütmanlığuua bel\İ dfolıdilıtea 
ıonra hak verdi. Dedim ki : 

- Buraya pazar al\aleri &•len 

Rahatımızı, .. adetimlıl para• 
mıda öldlrllyoruz. Birlbirlnl an• 

1 amıyan bir ıUrU intanıa gUlmıye, 
kaynaı•ıya a:ı.enmeleri kadar 
dllayada gllOnç t•J olur mu? 

Eıreref Bey ince, aalayıılı bir 
adam. Benim •• iıtedlkiml, ne 
dUtDndUtUml ıeımiıtlı 

- Hakkımı var, dedi. Baıı· 
ları bu ha1ah lıter belki, fakat 
slıin rlbi arzularını teperek o 
bayata adapte olmata çahıanlar 
için ..• 

- T ahammOI edilmez değil 
mi? 

Et ref Bey batını ıalladı. 
Iıerde car.bant bir ıQrll h .. 

vealilerl zıplatıp duruyor. Koca• 
ları dUğlin tarafında pokere, be· 
rlçe, beziğe dalan kadınlar bula· 
bildikleri nyahut hazırladıklar& 
kavalyelerle dönllp duruyorlar. 

Eır~f Boy• dedim ki: 
- Erkeklerin kumar htyıcanı 

kadınların danı hevulerlnl kö· 
rtlklUyor. DHckat ediyorum danı 
eden kadınların lt•men hepıinin 
kocalara meydanda yok. iddia 
ederim ki oyun tarafındadırlu. 

Etref Bey, beklr bir adam 
olmasına raimen Hlllik hayatını• 
temıl aoktalarıa& pek iyi biliyor. 

Bana burada gördlli' laayahn 
iyi bir kılla ıoayetesl J•ı•yıfl 
olmadığını anlattı: 

- Avrupada bu mUıldtl mD
nuebetler yok dejlldir. Fakat 
çok hareketli n lyiıl, k6tUıl 

pek ayırt edilmez. Y•Yıııa 
ltoımopollt bir tarafı Yardır ki 
ltlr takım para manenaları 

çevirmek için kurulmuıtur. Bu 
ilemin kahranıaaları ldmia nHI• 
dir, hanri milletten, banal cemi· 
yettendir billnmH. Menim• aöre 
yer, yurt deRlttirlr ve en bekir 
yerlerde görUnUrJer. 8111ada g8• 
rülen maaz.ara bunların yaıayıııaı 
hatırlatıyor bana.. • 

Tıpkı benim dUıllnUıüm. 
Eşref Bey: 
- Emin olunvı Anupada iyi 

aile hayatı geçirmenin zevki her 
ıeyden üıtUndUr. Herkeı haline 
göre proııramla yaıar ve mvhitfnl 
kendine aöre yapar. Doı"-r, aile 
doıtları vardır ki yOıleree y.thk 
bir ) alunlık tarihi ile iftihar 
ederle~ ~ 

Okadar dojru ıöyllyordu ki 
bayılıyordum. 

lı[ J _ Gönül /ş!er ' 

Okuyucuların 
Sorularına . 
Karşı/ıklarım 

Ankarada M. M. S. 
liginizi bukadar açıkça ıHster• 

mek onu sizden kaçırır. Biraz da· 
ha ciddi olur, ve ona z.afınızı 
duyurmazıanız daha iyi olur. 
Ovaklt o aizln arkanıza dUıer. 
Fakat bu ilz.inle evlenmesi demek 
değildir. Bir erkek Hveblllr. Fa• 
kat ayna zamanda evlenmlyebillr. 
Erkeğin evlenmeıl ekonomik bir 
takü ıııcı ilua bağlıdır ki, onlar 
olma,quı.ın erkek evlenmeğe ya• 
naıamaa. Onun için erk~ğin mak· 
aadını an?amak gUçtlir. 

• htaobulda M. T. 
Slı tekrar luıı lıhr11nlı yine 

vermlyecekleri nml.•klcalchr. Fa· 
kat bu dıf~ k x vaıiyetl aonf sine 
anlatmalı .... onun )'aıC.mı ;alı· 
melidir. A.' · •ler bu lıt• daha yu• 
muııaldırlar. Kıı annesini kandı• 
rar1a dava kendllltfnden kohml· 
mıı olur. 

* 
Meui~dt lbıan : 
Mademki kıııa ._.,ı babaaı 

ılzl HYiyor, o halde dotru• 
dan doiru1a onlara müracaat 
ederek kızı iıteylals. Onlar rau 
olunca kıza da kav•ımuı oluuu
nuz. Dolambaçlı yollardan aitllp 
kendinizi niye llıtıyorıunuı? 

• 
lstanbulda Swıa 

Demek daha HYtlalı olru n• 
Iaımamıı. Sevıl ylreld.,ı kapla
dığı zaman inua bu kadar duy• 
plarına hlldm olamu. Fakat 
ııldit o aidlttlr. Y alaacla murada
nıı haad olur aanırım. 

* Armatlu Oıdımin 

Madem ki aeYlyor •• •••llt• 
yo11unuz ve madem ki evlenmek 
lıtlyoraunuı, utak bu lft• ann .. 
nin falan ı6ıll olur m•? Anneni• 
alz.in yaphğınııı kabule mHburdur. 

':ÇEYZE 

LmaRır~l B~; h~ll, f:•ru ile eh 
o kadar terbi yeli ve 171 ıörmllf 
bir adam ki in HD her ı&ıöal 
ehemmiyet verip dtnlemly• mec
bur ohıyor. 

Bilmem nedea, blrkaı aydır 
pık dllmdh, pr&Mu, hoppa 
inaanlarla dUılp kalkt+m ltl11 mt. 
neden, karfJmda b61I• ajırba• 
bir adam prU..e buretllye k&lı 
vuımuı ıi~I HYiDciıJı. 

Eıref Beyle •t Y.llte kac:lu 
konuıtuk. 

Konuıtuk r detll Adeta dert
lıttik. 

Emin T oıun Bey slrGDtlrlercle 
yoktu. 

Bir aralık ıarlOIM haber 
yolladım. 

Vakit ıe9tl. 
Garson bana '611• bir puıula 

ıetlrdl: 
.. Yeni ıeaace ba ... & Arka• 

daılar bırakmıyor&.r. U,kuıua 
kalma. 11n eM dön yauum.,, 

Canım 11kaldı. 
Son zamanlarda pokere çok 

dUıtU. Bir gece önce bir ahbabın 
kötkUne pokere davetli idi. Göa 
doğduktan aonra aekll, •• birçok 
öıUrler diledi. 

Sözde pokerde nnfuılu adam
lardan biri varmıt· Onan hatırını 
kıramamıı. it görDMk için böyle 
ıeylıre katlanmalı imif. Bir defa• 
aında ağımdan kaçardu 

( ArkHı var• 



., 

Dllnıa Hidlıelerl 
"""" 

Fra;,,ia Seggah 
Memleketi Ol
maktan Çıktı 

Franaanın il dö Franı tranı• 

Amerikalı· 
Itırı çelNn 
iki meml.
lcet: lagll· 
tere, Al-

atlantlğl bu sefer 
Amerlkadan dö• 
nlitllnde J 500 yol· 
eli ı•tirmiıtlr, fa• 
kat bu yolculardan 
800 ; taaetl lngll· 
tered• kalmıı 300 

ma11
•• tanesi Almanyaya, 

120 taneai de lıvlçreye i•Çmif• 
lerdir. F rauıız gazeteleri buna 
bakarakı 

- Frann seyyah meml~ketl 
ohnaktaa çıkmıfhr, bugün Ame· 
rikalılara çeken bllha11a iki mem• 
leket Yardır, biriacl.a logllteH, 
lklnclıl de Almanyadır, demek• 
tedlrler. 

Pariılt aıkadaılan•ızıa ka· 
aaatlJM ılre bu d.fltm••kı 
Mbebf, lagfftere Ye Almanya gibi 
•emleket.lerd. ltayab ucmd.a.'9 
maya y.J bu.hMıf olmalanna kartı, 
Frauanın el'• mltarek• yallan
DlD attı pajallalıtım mahafua 
etmekte olma11d1r. 

* Berllnde dolat•ll bir ıayfaya 
inan111a11ıı, bfr falcı yıllar• 

Hltl•rin wıl- ca ••Yel, Hltlorln 
dı•ı parlak- daha çocuk ohJu-
ı , 

/ 
tu zaman fahna 

,,, balr:mıt: 

- S. otlanın batında il.it 
ılmmlyecek bir· yıldıı parlıyor, 
demi,. 

[ Elimize ıeçealerden an· 
lıyoruıkl Fr1n•ız ıaı:ıtelori bu 
ıaylaya Y••tt J•••t luamak 
lb:uedirlel'. Bulardu birlal di· 
JOl'ld: 

Altı ay aac~ Httler V ıraay 
muab•dHlnl yırttıtı saman bU· 
tQn dUnya dıyletlerl Alma~yan1n 
aleyhinde ayaklan1D1tlardı. H&l
buld aradan biraz ıaman ıeçln· 
ce bir Habeı me1eloal 9ıkh. ltal· 
1• Ilı Inılltere bWWTleriae düı· 
tiler. 4-rk• AY•tury• •ıko· 
..U ltalyamn u-.•fakatlıli altrak 
Habıburı baaedaamı tekrar t .. • 
ta ıeçll'mak yolun• tQttu, ldlçtlk 
ltlllf de•letlerl bana razı olmıya· 
caldaruu ıöyledller. Her iki 
aeHl•cle fru1Uta •azi7ttl ~ 
siktir. Hanıi tarafı tutla 
eblr taraftaki doMlennı flc•n.
ttirec.ktiı:. Fam ,alao 16ylemmelf, 
Hitlerhı ...... da )'Ildız nrdır "'' 
diiaya Almanyayı ue•tmut. lseadl 
ka vaa&ına dltmöttilr. 

• 
Zavallı · Esnaf Bankası I 

Doğuşu, Yaşayışı Kadar, Kapanışı 
Da Dedikodulu Oluyor 

---
. 1700 Liralık 

Kütüphanesi 400 
Liraya Gitti 

Esnaf bankallllıD dofuıu da, 
Jlfayııı da, kapaDlfl da dedikö• 
dulu ı•~· fimdi dı taıfiyeel 
dedikodulu oluyor. 

Bir doat mecllıiade bir doıt 
aotor aqlaMa: 

-
0 Baabaua lıtitlphuefi A• 

lllıyorcht. Vald:fle d6rtte biri ka .. 
dar bir 1o... 1700 liraya atı-· 
mq elan l,u llltipl:wı•r• J08 
lil'a kıymet blfilmftti. v.~ 
bakanlık da yapmlf olu W. de .. 
tumua beyle bir ldltlpll... al• 
•ak latedijllli biliyordu•. Satqı 
rapın heyete mUraeaat ettim •e: • - " Bu aatııı yarına tehir 
edin, ktitllplıane i9la iyi &ır· mUr 

· teri Yar, fakat ••inde telefonu 
olmadıtı için flmdl kondlıinl bu 
aatııtaa lıabsdar edemlyeceğlm, 
gece rfder, haber veririm, o da 
yarın ıeltr, mezada girer, ıiıln 
için lyl bir mUıtcırldir,, dedim. 

Fakat dlalemediler. Satıı llAnı 
yapıldıtını, mezadın tehir edile· 

Euaf buka•ı. kapılarım kapadıktan ıon.ra. .• 
alyeutfal blldirdfler Ye meıadı 
yap\ljar. 

KötDphaneye talip \ukmadı. 
Bir ıat dört yllz liraya pey •ur
du. Tabii baıka artbran olmadığı 
lç,in bu canım kütüphane de dört 
JÖI liraya o zatın ftzerinde kaldı. 

Dlyecejim Esnaf bankuının 
muamelesi gibi müzayedesi de 
zararla kapanacak &ibl ıellyor 
bane. 

"" Eınaf bankaıını ta.fiyeye me· 
mur edilen azadan bir luamı lıtl· 
fa etmifludtr. ÔA'rendiA'imfze gö· 

re de ıebebl tudurz 
T atfiyeye de•am edebffmek 

19fa ortada ma1rafJarı ka11ıla7a• 
cak kadar ot.un bir paranm bu
lunmaıı lAıımdıı. Halbuki ban• 
kanın hiç bir ıeyl kalmamılQr. 
Geçenlerde 1ablan qyaıının da 
hedellnı haciz konmuttur. 

Tuflyeain ll•rlemeal için de 
Bankanıa alaaakhları al•yhlne 
dava açılmaaa da lhımdır. Zaruri 
harçlar için para olmadıtından 
dava da açılamamaktadır. Şu belde 
tadlye uyetlnhı vtlcuduna ihtiyaç 
kalmamııtıy. 

Istanbullular Ve Temizlik 
Birçok Hamamcılar Ziyan Ettikleri ld
diasile Mallarını Sablığa Çıkarmışlar 

Şelulmlıdı çalııan ylı kadar 
hamam aahlbi, bir mlddet evTel 
IMlediyeye mftracaat ederek, ha
mamlarının filn ı•itikç• röıden 
dDtHllönD, bu ıuretl• de Mıar 
ıördWrleriaf bildtr•lıler, lau ,.... 
.elenin belediye tarafıadan halle
cllaeılal ıat .. itlerdlr. Hamam• 

--............ -~--·-· .. ~-•••f•!•••• .... •~!!9-••m 
l eıların ıiklyetleri dalıa sl1ade 

mtııterilerl lıerl11dedlr. Etkiden 

yUksek •• orta ıınwn ratbet 
ettlil hamamlara timdi ocak •• 
uaumly•tl• amele U. yeniz yurt· 

•ı " aaaf takım ıitmektecUr. 
ita 111retle hamamlar ıh ı-çtlk99 
... t.Mtl •e halk araamdakl f61t
retiDl lraybebalt, •ltt.W. lıaı
mfbr. H .. amcılıar Y•• .. yaftf 
val•• rMrlnW Ye zararla bit.a 
4nfmalarıaı ......... iaalmı
dwuak ~ • ....ıap. atmıya 
ilalW ftl'laltler, fabt padi,. 
..... ~ .. kı, ..... binalara 
b4r t-'ı mlftul 11kma..,.tu. 
Y ıkıcılu blM bu biaala;. almak

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

rsın.g• 

(*) 

Denize Kimln
Girebillr 

1 
lıtma, nrem, satlloeııp hut,hk· 
ları n böbrek iltihabından httta 
... &na clais baDJ'Oll'I 1apmala• 
n kafi7yıa clotru değildir. 

il 
Çok ıaJdlula du.11 ~anyom iki 
dakikadan faıla ••da kalmamak ..,ta. iyi ,.Ur. 

NI 
t - eitmaıılarda 
ı - Tanllyon• diltlk olanı.Na 
8 - Faal• kanlı luularda U
ktmlıa .-yıaaia... ,eçWdo 
IODI& k .... blr m.öd.W i9İ11 desi
... girllmılld.ir. 

1111 
Dı~ize glrm~ zamanı T 
Ea iyiti .U.h kahnltnından iki 
ıaat lonra 10·11 arumda alınu 
denb: baııyoları ııhhate faydalıdır. 

(*) Bu aettan k"fp taklayııus, yalııut 
bir a lblm• yap&fbnp bll•UlJ'9• J•pı-

1 
aıa. S.kı•h aamanını&da lııu notlu litır 
doktor ırf bl lmdaduusa J•tlteblllr. 

' ta• çeklnmlılerdir. Çankaı bua
ların IM•ea lıepal tqtaa yapıl-

1: mııtar, y~kıhnaaı çok ma1rafa 
bqh balaamaktadar. Zaten ha· 
mınalan• ite yaraya• tarafları-da 
yallus htleriadeld ı..-...nlar n 
tç taraflarındald mermerkrdw. 

içlerinde Mimar linaaın, Da· 
vuduıı, Kaumın, Ha)'l'ettinin eaer
lerl olan _}u lıımamların ıahlplwl 
klediyeyP yapbkl.1 müracaatta 
da bir netice alamam19lardır. Bı· 
lıtllye onlaıa aralaanda bir an· 

Hamamlar para dmiyorlarmıt 

laıma yaparak ılmdt y&an mMe-
1 
tıkılm edllmealni ta•ıfye ıtmlftlr. 

caYiz buluna• h•mamlarm 30 a Hamamcılar ile, bu fena ••· 
ludirflm•slnl, bu ıuretle temin ~iJeUn mcak Yuallerln azaltılma11 

edile~~-·~!!!~c!!.~• ·~~'!!.. ••ya blabltla kaklsnlma• ıa1e
Tarsusta 

Sıcaklar Arttı, Halk Yay
laya Çekiliyor 

Tanna, ( Huıuf )- Burada ya· 
kıcı 11eaklar ltakfun ılr•ektedlr. 
Halkın yDade altmlfl &ıcakıardan 
kurtulmak için Tamran yaylaıına 
çekilmiıtlr. Her glin kamyonlar 
yaylaya lnaan ve efYa taıımakta• 
dırlar. 

Tarıuıta KUtUkhane 
Tar1111, ( Huıuıl ) - Burada 

umumi W.r kntUphane açılmııtır. 
Halk okuma ihtiyacını karıılayan 
hu kUUlphaneye umulmadık bir 
rağbet ıöst•rmlıtlr. · Kütllphaas 
nnıialııtlrilmektıdlr. 

..... dlnleceji lddiumdacbrlar. 
Dlf er tarmftaa •ki •erleri 

koruma cemiyeti de, latanbulda 

yekunu 1200 il bulan bu tarihi 
Herler llzeriade alika ıöstermit. 

hamamcılarla beraber tetebbllata 

ıirlfmiıUr. 
Hamamcılu ratbetaizlii• , .. 

ııane sebep olarak da eıkl dDtDn, 
kına •• sair hamam etlenceleri· 
nio kalkmasında, aparhmanlarda 

banyoların pek fazla yapılma11nda 

bulmaktadırlar. Ayrıca lataabul-

luların da yıkanmıya ehemmiyet 
vermediğini iddia ediyorlar. 

Temmuz 11 

Kari Melcta.l>ları 

Bir Okuyucumu"' 
zun ''Niçin? ,,lert 
Ve Belediye 
~ BJr okuyucumuzdan '~lçla? 
lerl• clolu bir mektup aldık, 
duju ıibl yazıyoruz : 

1 - TUuelio iki ucunda 
iki.ter bilet gifeai olduğu hal 
b..- zaman bunlardan yalnız b 
tueıi it görllr, halk kalabahkt 
patlar, durur. niçin!.. 

2 - Belediye sinema salon 
t!Dda ılgara :l~Ume11lni yasık ed• 
Fakat birçok ainemalarda y! 
tlıata l~Ulyor. niçin? .• 

S - Seyyar 1abcılar cadd 
ltrtf.e yiyecek ıeyler satamıyaca 
•)cıntılar yiyecek malları 
cltıkkblara önlerinde açmıyaca 
lar~. F-akat ıon ~nlerde 
teflt seyyar esnaf Ye dUkkAn 
lar çoj'ald.. Niçin?. 

4 - IatanbuJ çöpçüleri aab 
ban dördllnden, aktaaıın yedisi 
kadar, gQneıln altında tam 1 
ıaat çalaf1r. Niçin? _ J 

5 - Gazeteler bir mn~ 
enel elektrik Ye lıa•aguı kir 
fSl>e klra11, bilmem ae kir 
diye bir sUrll ıey ahnmıyaca'"' 
tını yazıyorlardı. Bizim Kadı' 
fıay ıaz kumpanyası lıe bd 
lılerde berdevamdır, her ay mUO' 
taumau 85 kurut alır, Niçin? 

n - lstınbul sokakları b~ 
zuktur? Bunu da sormeyaluıa1 
nlçl? 

K. Köy ok11yucıalaru11zda11: Bedri 

Qemllk Postahanesi Ve Bir Dil~ 
Bursa okuyucularımızdan bitil 

biıe ıu mektubu yaııyorı 
- Bundan birkaç glln evvel 

Gamllge 1ıltmifUm. SOJahat lcabfı 
OIHIUlHteal gUnll kasabaya varıı
Yarmu ç,ok m6Wm bir me•e.I" 
hakkuada poatahaaey• bir mektuf; 
•um•lı JatedilD. BaDa pHtanede°' 

- 12den 2ye kadar paydor 
tart. Cenbtnı nrdller. Ba aaatlef 
içinde poıtano mektup, Ye hani• 
ılbl ıeyler almaz mıı. 8unu0 
Dıerlne kelldilerlndea bir pul il' 
todim. Mektubuma pulu yap&tt&
np kutuya atacakbm banaı 

- Bu ıaatt• pul da ıatılmaıL 
dediler. 

Halbuki lstanbul, Yalova '' 
aalr yerler yolcuları saat 11,30 b 
IGemllğe yola çıkarlar vı ... t 
1 ! ile 2 araalnda kaaabaya gir•ld 
S-aadu Yalovaya ıelenler d• 
&Jllı aaatlerde Gemlikte bulu" 
nurlar. 

Gımllk postahanHlnin bO 
~ıutlorde bu yolcular için biCf 

olma11a bir nöbetçi mamur bıı• 
luadurmaıı lbımiohnez mi?. Alt 
kadarlarm nazarıdikkatini celbi" 
deriz. ___ ................ -............................. .. ~ 

I -
Nöbetçi 
Eczanel•r 

Bu ı... nöbMtl ecz&aeı
eulardırı 

Ltanhul &ar&fu Şehzadebıtıll'" 
da ( İbrahim Halil ), Y eıılkapııı. 
( Sarım ), Hafızpaıada ( M. Fuat t, 
Şehremininde ( A. Hamdi ), Sı· 
matyada ( Tıoflloı ), OU~alide (N•"' 
.U Ahmet ), Eylpte ( Hikmet ), 
Be,uıtta < C•.m.il ), BalaUa ( HU_.. 
meWD ), C.ğt.loğlıında ( Übeyt J, 
Bahçekapıda ( Mehmet Kbıoı ), 
Bakırköyltnde ( Hilil ), Beyoğlu 
tarafı: Ku111baracılarda ( Tiearim ), 
Galatada ( Asri İttihat ), Kurtulur 
ta ( Kurtuluş ), Mi. aokak ( Li· 
moaoıya.n ), Kuımpa~ada (}der• 
kez ), Hasköyde C Halk ), Kıı.dık3Y 
tarafıı !alnı.le oad<le•lnde ( Sotirya"' 
diı ), Yeldeğirmeniade ( Üçler ), 
Blyükadada ( Şinui Uıza ). 



11 Temas IOll Pottt 

H•ngl Mektebe 
Glrecelcelnlz ? 1 DlllJada Olap mte.ıer 

LL--ey-li-Me-cca-ni- Köşkü Havaya Uçuran El, 
Lise V• Orta 

u~:!e'!!:.~11 ~ .. -· Ölünün Eli Midir ? · 
915 1Jumarab kanua blldlmlerl 
dahilinde kendi ldarealadeld liH 
ve orta mektep)•• leylt ••ccaal 
talebe abr. Bu talebelu mllaa
baka lmtlluuwaa tabi tutulurlar. 
lmtibaalar eyl61 moalarıada yapı
lır. Bunun içia •llracaatlar nlU
yet eyl61 29 alqamaa kadar yapıl
mıı olmalıdır. LeyU aeccaaillk 
mllaabaka iatiluaalanaa iftlrak 
edecek iateklileria fU tartlan 
haiz olmaları llzımclırı 

Tlrk olmak, llH •• orta mek· 
tepler taliaataameıiala bes ıınaf 
için t•blt ettlji yaı laadl•I itlncle 
ı.u:unmak, aılauti tam olmD, 
velisi kodiıial talaail ettinmlJ .. 
cek kadar fakir b•lunaak, 1.ekha, 
çalııkaalıtı, ablllo meaıap olduja 
mektepten alacalı fotoğrafla veıika 
ile sabit olmak. 

Mn1abaka iatllaaaa ıuallarl 

her ıuuf lm•cculliji ifla aJnlayn 
olmak iare vekalet tarafınclu 

twtip eluaarak ılnd...Ueeektir. 
fmtllaaDlar her YillJ•tia .. .,. 

kezindeki Jiaacle, U.. iMllUMUyu 
viliyetlerde ortamekteplercle, or
tamek\ep de bulanmıyaa vlllyet 
merkeı.Jerlnde Maarif idarende 
yapılaaalmr. 

Mftubaka lmtllaanlan Ttlrkçe 
edebiyat, riyalİJ•, tarllı-copafya, 
denlerlndea n tahriri olarak 
yapalaaaldlr. 

V ekllet tarafmdaa f!aderU .. 
cek 1aal sarflan imtihan komi,. 
yonlan tarafından talebe &abda 

~···--· imtihan kqatlan aerkezcle 
tetldk ..U.Cektlr. 

Tıp Tal•b• 
Yurdu 

Her Hne lataahulda Fea fa. 
klit..Wn F. it T. auadıaa devam 
etmek ilen leJI talebe ıurduaa 
tem tln...U liH •• talaad itlltarlle 
ltuna •••• •Haddak r•.ı 
mekteplerd• • l7i Ye iJI 
der..._ .... elaalar aluur. 
Talebeaia ,...... yatmHı, Ye 
üstll .... 1urtça t.mla oluaur •• 
ayrıca -•11.. mlktuda .U• 
muanaette bahaalllar. 

Kayıt •• kalnd prtlan .... 
lardır: 

Talipler el yuılarile ruacak
lan iatidalartna qaiıdald teraitla 
veaikalarmı ill•e ederek dotru
dao dofnıya Sılılaat •• içtimai 
Muavenet V eklletiae allıayet 

Tetrin•••el bin kadar 16nder
me:ldirler. Tlrki1• CDmlaurlyetia
den olmak, ta• deneli llae m .. 
zunu •• maaclill olmak, tamD111h· 
ha •• ta. .Wlldı olmak. 

.. tftlilerla ...... t raporlara .. 
afi Ui•tlm İÇill •lnaat ... 
celderl tam kadrola ha•haael• 
Aokara, S.Yu, Erzurum. Dlyara
ltek"r nllmun• luaatahaaelerl, ı.
tanbul Çocuk laaıtahanui, lzmlr, 
lurıa, Konya, Adana, s. ... 
memleket haıtalaanelıridir. 

T aliplerla, aoterlikç• muacl-
dak Yelllırl tarafından •• •el:.ı 
ltulunma1aolar111 kendileri tara
fından verilmit taabhllt •nedini 
lmzalamalan llumtLr. isteklilerin 
yatları 2Z yi ıeıki• olmaması 
tart"ır. 

Sinir ve ekd hastalıkları müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Caia · • } lu Orhan 8. aparhmaaı TeL2"lOSJ 
1:. •• ICac.ıklJ Bahar ye l4crl .olsak TelAJHı 

Hayali En Geniş Bir Romancının Bile 
Hatırına Güç Gelecek Bir ihtimal 
Parla, S (Tem

••)-••dan 
J a 1. 4ıla• bir 
meldı.pta, V eıl
ae yaı. .. nda 
,aıelWrlılltkla .............. 
ya ........ .... 
Ye ....... . 
ıenı ... ... 
yılanb altaatlu 
616 elarak .. 
rıldıjım la a b er 
yermifti•, o u
man Madam lol 
adıaı ta11yaa it• 
kaclıma d a la a 
eyye), po• ko
miHriae ulattı
j1 WkA7.a...e ba
kılarak eıkl ........... 
ROIOllclu, yallllt 
da yal doma 
Plaauacllln .. ,. 
he ..UU1ordu. 

Fakat klflk 
bir ar..,_. b11 
adualann la e r 
lklul de kadro 
haricine çakardı, • 
Ye ort8J& ,... 
bir tlltlaa talka . .... 

Rojer Reıu 
ılmdl akt6rcllr, 

aktrll ola• ıe.
celile birlikte Wr 
tiyatrotla ...... 

•aktad&r,.a ..... tb 
y.,.Wıtı 8kllaa
• da, ...... 

laae de tlratro
da .......... ,. 

(Plaaoaa)a ,...
ce, o u Yaktllll 
nerecle pçJrcl. 
tlai 11,ı .. elde, lııfadam Solu 
deıw.i ile lıhat etaekteclir. 

OHaltle? 

Hatara ..... ,... lhtlmall.t 
anlatmatlaa a.e., .ı.. J•İ Wr 
hikaye WtlUU wreyl& &., 
Rojer R ... ala .a,leclikleritllr. e. 
ıenç diyor ldı . 

- Guetede okudam lladaa 
Sol hayatta ık.. poU. komi•eriae 
gitmlf, aenpa oldup için kea
dbile eYı.mek Wtedlğlıal, maYal
fak olmaJlllca telaclide kalloıbit
mı .&,l••İle hakikat bu iddiama 
tamamen ab:aedir. B• b "rkac 
yıl laca, (Madam Roan)e ilk 
defa raıt ıelcllil• zaman eYllydim, 
iki· de çocvpm ftl'dı, fazla ola
rak awmi• lllmlada 1.200.000 
&a.k mirM aldıjım icln sap• 
du.. • um beni ayarttı, ı.e.
ceaclea •• çocuklan•clan •yırda, 
bltla para• 1eylp bitirdi, 90lll'a 
defol, clec:li. Selmkta kalchm. bit
kintllm, 61aek ı.tiyordam, birden 
kulajıma (lloje) diyen &tir ... 
geleli, baktım, cald •••cam, ._. 
du, 6ç sDndllr açı•I dedim, cebia
den bir anahtar çıkanp Yereli: 

- Al, ••• gitl dedi, 1t11 
auretl• •unla barqtım, ... 

.. ...... - ÖllOI f9ldlıdiii ...... 
dyi M _...., P.cll ~ah1D1 
aktlrlllde bun11onaa Artık 
blllla arma, cllldrlmndaa ...... 
mar•ml anama çektiğim lçia 
lfllma •Mp kJclup. baba1D1n 
ela affıa .... etmektir. 

Jf. 
As enel .. , .......... ... 

........ (Re;. Ro.ea) o. Pla ... ... 
Gz .... clea flph.a.ı attatuu •• 
ortara ,_. l»ir llat:maı çıbrclı-
tım llylemlfti• ,., timdi b• 
yeal ddlenalla • olclojaaa ..,._ 
le,.,tm: 

Zabata Y• iftalye ••murlan 

kltlda balaıethule •• Jılu11blan 
alt•da arqllrma yapulukea 
hayret Yerlel iki py ıarDrler. 
Baaların blrlncill 6len Madam 
Solun ıokak elblıalerl 4le elcll
Yealerlclir. Bualar kötklD bahç .. 
..... .. •taç dalma ....... 
olarak •aıuaur ve • za• 
•u .. ......._. ld Mada• Sol 

• enku albadaa pbnlclajı saman 
lz•lnde yalaıı. Wr aCS•lek Yardı. 
Hayret Yarld buluılann iklacialne 
ıeliace, kafklba yıkıabları tar&• 
mrkea, lflaclea lardap yaamamıı 
blrıok elbı.ı dolaba, undık, 
bani, aaadalp, maaa tibi .. yler 
ılrllDr •• bltlba bunlann bendn 
liw •nıldam oldupna dikkat 
eclWr. Derken klfkln de Madam 
Sol tarafındaa bly&k bir para 
•ubbiU.de ıiıorta edilmit oldutu 
5jnallir, fula olarak Madam 
{ Sol ) m lted• beridea teneke 
teaeke ltenıda ata:a almıt eldup 
lfitülr. Bu daram lalnd• habra 
pin llatlmal ıudan 

Madam Sol klfkl yakarak al
prta kampany._ dolandırmaya 
karar .wmlftl Bmıun için ele 
ılplaelerl claha &needn eakl ni· 
pa1.. Royer Ro.ea'in herine 
yıpaya çalıtıyorcla. Ba .. kaatla 
palia kom~i ... lftl, Royer 
RoRA 'in PJ• f&adermit olacatı 
imama mektuplardan bahaetmit· 
ti, Niba1et bltla hamhklan bi
tiace b•zia alda, eYİD h• tara
fma dikli. Ba iti J•park611 .,.... 
çereleri mla kapamlfb. em 

-------------ı içi beulale dolclalrtan wara ka· 
-- -

- -- --~ - -~ ~ 

sELANIK BANKASI 
TelİI tarıhı uma • İdare merkfti ........ ( ..... , 

Tblıl,.alıl ı""-l•ri: 

t.&uıbul, ( Galata, Y •Dioami ); 
lamir, Menin. 
Yaıa•ni•tonalcl ,..,.l•rl ı 
Seliııık, Atma, Pıre. 

• Her 11991 banka muamellb 
--- ----- - - --- ~~ -

.,.,. •ctı. kibriti pıktı. 
Fakat dOtllnmemift; ki, ka

palı bJr yere d6külen ben• 
si• huhu yapacak, ve dlf&ndan 
p1ea tan han,. kanflllC8 
UÇllCll .. pa ofac:alr Ye ldlariti 
lfÖrlnce yaamadaa 611ee patJa. 
yacakl 

lfte Madam Sol bu dDflnee
llİ&liilrt, l»u ipt"dat fea bUjilinclea 
mabrumiyetiaia kUtbaaı olmut. 
hem aiıortayı dolandırmak, hem 
rle niıanlıaıodan intikam almak, 
1aal bir tatla iki kuı vurmak 
isterkeq, açtıiı çukura kendi 1 
dQpallftlr. 

Molıluırn•lerde -+ 
Kırk Gü11 
Günahkar, Bir 
Gün Tövbekar/ 

Abdlnla r•l•tl cebine ellnl 
daldırarak para ke1eli aıırmak· 
tan ıuçlu Kavalalı AH oğlu Mela
met bir jaadarma Ilı elleri ıı .. 
lePfeH olarak ildnel Sulh ceza 
mahk•mealne ıetirllmit Ye d .. 
ruımaıı yapılmııtır. 

Melamedla okunan evrakında 
Ankara Aiırceaa mabkemeıia
d• lunıılık ye tehdit ıuçlann· 
elan oeı.alar aidatı Ye ıeçmitl 
olduia anlaıalmıtbr. Hakimin 
aorpnaa kaqıı 

- Kırk sla palaklr, bir 
ıh tlYbeklrl. Ben Yakıa ıaba· 
kabyım, fakat bu iti rapmadım. 
O adam bir kaç kere paruını 
pldirmlf. Şimdi kutklllu oltluiu 

lltla her kHt•• fllpbe edi7orl. 
o. ..... 

Fakat bu ceYap mahkemeye 
a,t bir kanaat verememiftlr. ÇOa
kl ı•rek tahkik ewala Ye ı•· 
nkıe tabltlv Meh•ecU ıaçha 
J6atennelrtedlrler. Ba y&sdn 
Mehmet cnadaa lmrtalama .... 
alta ar laapt. cua11 yemiftir. .. 

11 
nnde mevkuf• r llı.Mr ''1 ~jtrcaa hak , .. 

tBecar muhakeme eclilea 
tlccar .. Rober Salam,, ın ••Yılld 
ıam aoa defa dunıpaaaı yapılmat 
Y• bu, UZUD ılreo daYUID karan 
Yerilaaiftlr. Rober'ia ıucu, l.mır 
tlccarlaruıdan birı.inla lmza11m 
taklit etmek, uhte Haet tamim 
etmek, 7aabt bono mumelelerl 
J•pa•lr. para dolanchrmak Y• 
dUa buu beazer mulatelif itler 
ıe•irmektir. 

Atırceu mahkemeli R•bor 
Salam'ı bir buçuk .. ne bapla 
cezaıma çarphrmıtbr. 

Yeni Netriyat: 
yeni Ad•m - Terbiyeci lımall 

Bakkın111 haftada bir çıkardığı ba 
ktlltöt n •n'aı mecmuuınıa 80 inci 
eayaaı 9lldı. Bu a1ula yerli ,a~ca 
bi ·çok JUıoılana yazılan, t.akitt.r, 
hikiyeler, al3 ul maıaba~ılır nı4ır. 

Pollkllnlk - Bu a7hk tip ..... 
muuımn haziran aayı11 taDIDIDlf dok• 
torlarırn zrn yuılRrit~ çı1rmıthr. 

8011 Posta 
Y...t,.., .... H.,.aclawı 111 ........ 

ı.w lal»tf7ı, taloeıme eobit. U 
' ISTAll8UL 

• -
-

ABONE PIATLARI 

TOaKIYI ı• 7.to • 
YUNANiSTAN 2340 mo no 
SCNEB1 noo 1 ı100 aoo 

A.._. bedeli ~tiaü. Adre1 
dellotirmek 2& kunatıaaı. 

' Ar • uo 
270 

Gel•n ..,,..t ,eri .,.,.,,,,. ... 
..... ,.... mes•uı~eı ........... 
Cevap içia m~ara 1t hrutlt* 

pul ilive. li&emdw. 

Po•.. kutueu ı if ı l.lanbwt 
Te'9Nf ıSonro,t• 
Tele ... 120203 
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1 F ... Bahsi 1 lnanılmıyacak Şeyler ı:/ · t: 
Güneş 
Ve 
Arzımız 

Buınn dünyada en iyi tanı· 

dığımız yıldız, rn•ıtir. GUn•fİD 
tam bir yıldız tipi olup olmadı· 
j'ım te1pit edebilmek için onu 
evveli kürreiarıa ve ıonra da 
diğer yıldızlaı'la mukayese etmek 
llzımdır. 

Gllneı 865000 mil kutrunda 
olup kürreiarz gibi 1, 125000 dUn• 
yayı iıtlap edebilecek bir hacim
dedir ve kilrrelarzdan 332,000 
defa daha ağırdır. Yani hacmine 
niıbotle kürrelarz kadar atır 
değildir. Meaeli, kürrelarz, ke.ndl 
hacminde ve yalnız ıudan mürek· 
kep bir hacimden ancak bir 
buçuk defa daha ağırdır. 

Gtıneı gayet parlaktır •• ıat· 
hının her puı murabbaı 300000 
mum kuvvetinde bir ziya nefret• 
mektıdir. Gllneıin neırettlğl 
hararet de mUthlttlr. Bir puı 
murabbaı ıathında lntftar eden 
hararetin enerjiıile 62 beygir 
kevvetlnde bir moUSrU lıletebillr. 

Diğer yıldııları anneıle muka· 
1110 edersek. ağırlık itibarile ara• 
larında çok buyuk farklar olma• 
dığını rörUrUz. Meseli gUnetln 
yirmi mlıli ağırlıiından daha atır 
yıldız yok ribidir. Keza aUneılo 
aıkletlnin beıt• birinden daha 
hafif olan yıldızlar da pek nadir· 
dir. MHell gllneıtea bin defa 
daha atır Yeyahut binde biri 
kadar yıldız yoktur. 

Yıldızların aıkletleri arasındaki 
farklar pek bUyUk olmamakla 
beraber hacimleri araıındakl 
farklar çok bUyllktUr. Hacim iti· 
berile rUneıten milyoalarca defa 
daha bllyllk olan yıldızlar olduiu 
ıibl aayet klçllk, adeta cftce 
yıldızlar da nrdır. Bunlann sık• 
letlerine niıbeten hacimlerinin 
arasındaki büyilk farklara bakılır 
ise, kUçük yıldızların daha ağır 
. ,. adeta tazyik edilmlt madde
lerden teıekklll ettiği neticealne 
varılır. Nitekim Antona yaldııanı 
teşkil eden madenin bir odayı 

dolduracak kadar bir miktarı 
aııcak birkaç yliz gram ıelebile· 
ceği halde, daha kUçUk ve daha 
ıönUk yıldızlardan alınacak ve bir 
kibrit kutusunu dolduracak kadar 
madde de yüzlerce kilo ıelebllir. 

Şu halde ağırlık, hacim, ke• 
aafet ve ziya itibarile, gUneı, 
yıldızların ara11nda adeta Yasat 
diye kabul edebileceğimiz tam bir 
7ıldız tipi demektir. 

Yıldızlar, ancak ılkletlerinden 
kaybetmek f&rtlle ziya ve hararet 
neıredebilmektedirler. Buıüu aU· 
neş sıkletinden her uniye dört 
milyon ton kaybetmektedir. Baıı 
Jıldızlarda iae bu 11arfiyat daha 
fazladır. Hatta aaaiyede birkaç 
milyar ton kaybeden yıldızlar da 
Yardır. Demek oluyor ki yıldızlar 
alya v• hararet neıretm•kle git
.de erimektedirler. 

Bugün heyetşinaalars dUıUn· 
diren en mtıhlm meaele yıldız· 
leıtn haclmlerile neırettiklerl 
lira arasındaki bu büyük f arklarm 
1ebeblnl anlamaktır. 

Bu acaba bir evolUıiyon, bir 
tekamll neticesinde mi hasıl 

olmaktadır? Bidayette çok ılya 
neşreden bil; ük bir yıldız teşek· 
kUI ettiği maddeyi sarfede ede 
ıittikçe küçlilUyor, hafifl:yor ve 
ıönüyor mu? Bundan mida bir 
de yıldıılırı, yaşları ve ömürleri 

l D.e •.ı.mı 12 iaci ylz.ıe 1 

Bir telgraf makioHİ ne ka 

dar fazla itlerae, tel2raf hat• 
bnda da o kadar az elektrill 

enerjlıi sarfedillr. 

Eddle Ru1e lımlndekl 
bu Amerikah çocuk, 

Oç yatında oldutq 

halde, bir aaatln tize• 

riae konmuı olan 

ıolf topuna Yura• 
rak, natl kırma· 

dan, topu (178) met
reye atabılmektedlr, 

~ ~-... --..
Franz Romer fımindeki bu adam (7)-

metre boyunda bir kayıkla tek batına -

Atlantik denizini &fmııtır. 

--=-Sl-=-Z_B_U_N_L---:A~R_I _B-:İ-:-Li-:Y:--:-O_R_M_u_s_U_N_U_Z_? ___ ı 
Bir Oyun Yaşını Hiç Kimse- MUrekkep Lekeleril• 

Oyun Ke~nk Cahit köydeki panayıra 
gltmi9li. Burada otomatik bir oyun ye Söylemiyor ? . 
makinesi vudı, makinenin deliğine 
beı kuruı atılıyor ve bir kol 
çevrilince, talihiniz vana makine• 

• den ya para çıkıyor, yahut da 
atılan para da kayböluyordu. 

KUçllk Cahlt evveli bet kuruı 
attı Ye kolu çevirince yllz pıra 
çıktı. Bundan ıonra tekrar beı 
kuruı altı ve bu aef er bet kuru· 
ıuou geri aldı. Oyuna devam 
eden küçUk Cahit b&yle mllnave· 
be ile bir defaaıda yUz para, bir 
def asında beş kuruı alarak niha· 
yet bUtUn para11nı kaybetti. 
Cebinde 30 kuruıu olduğuna 

aör• acalta parasını bitirinceye 
kadar kaç defa oynayabildi? 

Bu Meseleyi Halledlnlz 
Ali dayı daima kelepir arar, 

kolayca para kazanmak lıterclt. 
Bir ılin yolda giderken t1ki hir 
evin ankaıının ıatılık oldutunu 
görd6 ve derhal aaku aablltioe 
yanaıarak pazarlıta koyuldu. 

Mal aahibl 720 Ura lıtedi Ye 
Ali dalı da buna raıı oldu. Fakat 
pazarbiın bir tartı Yardı. AH 
dayı hUtUn aakaıı on iki ıun 
sarf mda kaldıracak, ve ıayet 

kRldıramaua, bu müddetten ıonra 
geçectk her alin için mal ıahl
bine 6 lira tazminat verecekti. 

Ali dayı derlul bir ı•rn 
amele tuttu ve gtınde ~ 1 lira 
amele yevmlyeai aarfederek an· 
kazı kaldırdı •• 1287 liraya 
aatabildi. Hesaplarını yaptı ve 
blitiln hu işte 120 Ura kir etmlı 
oldufcuru aJl:ıdı. Acaba Ali dayı 
aokau ka~ ıünde kaldırabilmifU? 

ReamJnl rördlftlntlz kadın, 
Luiz Kaıelottl adında bir tiyatro 
artlatidir. Amırikada Nevyork 
tiyatrolarında oynamaktadır ve 
pek bUyftk bir ıöhret• Hblptlr. 
Fal.at bu kadnun tuhaf bir huyu 
vardır: Y aıım aaklamak. 

Gerçi her kadm yaıını aaklar 
amma, hiç olmaı1a birkaç yaş 
eksik olarak bir rakam ı6yler. 
Bu gUzel kadın IH yaıına dair 
hiç bir rakam aöy Jemeı. Üç kere 
reımt makamlara yaıını blldirmeal 
icap etmlf, artiıt: 

" - Bilmiyorum! ,, 
Veya: 
" Söylememi ,, demlıtlr. Bu 

yOzden para ceza11na da mahklm 
oha~tur. 

lıte ıfze mürekkep lekelerin• 
dın yapıJmıı, 11kl ılıtem, gayet 
artiıtik bir gaz 
lambaıı., MU· 
rekkıp leke· 
)erinden ne 
kadar hoı T• 

••kadar ~ 
filli reaimler 
meydana getf· 
rllebllecet ini 
bu ılltunlarda 

ıördtınUı. Bot vakitlerinlıl ıigara 
içmekle geçireceğinize böyle bir 
oyunla geçirlraenlz hem ııhhatı• 

nııı korumuı, hem de etlenmiı 

oluraunu.ı. 
Bir kAğıdın Uıerine birkaç 

tlamla mürekkep damlatıp ikiye 
katlaytnız, bir mUddıt ıonra 
llAttdı açınca ıarlp ıekiller peyda 
olduiunu görecekıinlz, Bunlara 
bir kaç çizgi lllvealle muDtaıam 
bir ıekil ••rmek kabildir. MeselA 
bu reaimde limbanın ıİıeai aon
radan ili•• edilmlıtir. 

Bu Gölü Boıaltmak ·için 
Kaç Boru Lazım 

Mlhendialer, ıun'i bir ıölln 
•oyunu iki günde boıaltmak için 
9 aantim k11trunda Uç tane boru 
tertibatı •Ucuda getirdiler. Fal.at 
,~mı besllyen ıu akıntısını he1ap
lıyamadıkları için, birinci gBaGn 
akıamı, paydoı yaptıkları zaman 
ıöldekl ıuyun ancak Uçte birini 
boıaltabilmlı oldukleırını gördüler. 

GölU beallyen ıuyu keatiler 
fakat ıimdi ellerinde yalnız bir 
aantlm kutrunda borular kalmııta. 

Tarihi Fıkra 

la/ak Adamın 

Kuru Teşekkürü!. 
Londradan telsble blldirii'yorı 
Dun lngflterenln Akdeniz do

nanmaaı kumandanı Slr Vi!yam 
Fiıer Portımut'ta denize düıtD. 
Amiral bir motörde idi, karaya 
çakacaj'ı sırada motör bir köprl
ye çarptı, Amiral da kendini 
tutamadı, denize yu•arlandı. Mo
tördekl neferler, Amirah kurtar
mıtlar ve onun teıekkUrleril• 
karııJaımıılardırl. 

Buna ıllak adamın kuru te• 
ıekkOrU demek doğrudur. Fakat 
amiral Sir Vilyam Fi .. rln batlla 
türlll davranmamna ve hele o .. 

. man oğullanndan Ya vuıun yephjl 
glb millet keHaiodea babııt ver. 
meline de lmkln yokhl JL O, a,. 
lığ-ile geçinen bir amlraldtr. Ken
dini kwtaraolar da para için d .. 
j'il, lnaanlılr Gdeviot yerine getir
mek için dıniıe ablmıflardır. Y .. 
vuz lıe koca bir lmpıratorlujıla 
ıeUrinl diledltl af bl HYurmakta 
öıgllr bir bUnkAr idi. Kendini 
kurtaranlara lster11 bir kırallık 
bağlılıyabllirdi. 

DlitUo (mlllAbaza) JUrütnrktD 
tarihi anlatıj'ı [ fıkrayı ) unuttum, 
O, ıu biçimdedir: YaTIU, kal .. 
menler elinden Mıeırı allp ta K .. 
hireye yerleıtiil sUnlerfn birinde 
bir kayık ıızlntlıf yapmak iatecll, 
Abdülkadir adlı bir Mıılrlınıı 
kayıj'ına binerek Nil Oıerlncle 
dolaıtı. D&ıUıt• karaya yanaıır
ken bfraı ••dl [ acele ) ıöıterdl. 
kayıkla topratıa ara11 laenlı açalı 
bulunurken atlımıya 1eltendl, 
bacakları kıaa oldutuadan kenara 
Yaramadı, ırm•i• dltUı. Sandalcl 
ile yeteni birçok utrattıktaa 
aonra oau kartarabHdUer, ıudan 

çıkardılar. 

Yavuz, 611md• k•rt•lur kur
tulmaz kayıkçıya 11dile benden ne 
dilertln,, dedi. O da Nil lıkel .. 
lerlnde denlıde her tarttı veril
dın, ıalgından kendinin ayralaa• 
maaanı (lıtiına edllmeıial) istedi. 
Y aYuı, bu clHeti h•merı yerine 
getirerek kayıı..çı,Jrı bir berat 
vermekle beraber pnrm11tında'1 
elmaa l Uz:Ugil de a.reaıtan v~ı-4 
Birkaç ııUn ıonta huHi aar&f& 
çağırttı, yanına almak ve blrlikto 
lıtanbula götürmek diledi. Fakat 
Abdülkadlrln bir göıll kördU, 
oturup kalkıtı aon kertedeka bay• 
dı. Oıtelik uyuzluğu da vardı. 
Bu yUzden o dileği bıraktı, yeni 
bir beratla Nil Uzerinde gezecek 
her gemiden il~ akçe Yergi almak 
hakkını ona •erdi. 

Bu verlılerln, bağıılayıılar• 
ranında Amiral Fiterln kuru 
teıekkUrU ne kadar yUkaek bir 
değer alıyor?. 

M. T. Tan 

____ ............ --···-··························-
1 DOYÇE ORIENT BANK 

Dre•dner Benk fube•J 
Merkeai: Berlin 

Tirkig•d•ld ıu6el.,.l: 

Galat. • leta11bul • .. ntlr 
Deposu: Lt. ! 'ütün Gümrügü 

iC Her tlrlü l>anka ifl lif-

--···--········-··-················ ... ····-··· ...... 
Taahhütleri mucibince iki gUn 
zarfında ıölll boıaltabilmek için 
bu borulardan kaç tan• daha 
lcurmalan iktiza eder 1 
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Sinema San'atkirları Arasında IGreta Gar· o ısveçte ir Gö Garip Tabiatlılar ! · - -
Zil Sesi lşitmey~ ·Tahain-
mül Edemiyen Bir Genç 

Pitm Rişar Vl\lm ile Kat de Nagy imparaterluk yolu filminden bir sahne 
Sinema aanatklrları araaında ya 16re uyur, bir iddiaya göre 

romantik H garip ta•ıaaalardaa dı kitap okur. Bu HHİZ yaıa· 
biri de şüphe yok ki Pler Rlıar yıfı, insanlardan kaçııı bedbaht 
Vllmdir. Bu geaç koca ap.rbma• bir aıkın verdiği kırgınlığın ıo· 
nında hemen hemen yapa yalnız nucu değildir. Yaradılışı öyledir. 
yaşnr. Kap111nnı çıngırağını ye· Bu san'atkirın diğer bir huııusl-
rinden çıkarmıf, telefonunu çağı- yeti de kendisine verilen her 
rılma} ı değil, yalnız çağırmaya hangi bir rolU derhal kabul et· 
hasretmiştir. meylwidir. Rol almadan evvel ıe· 

Kendisini resmi veya huıuıt naryoyu ister, arkadaılarının klm-
ılyafetl~rde, dans ve ej'lencı sa• ler olduğunu ıorar, beğenirse oy• 
lonlarmda göremeıalniı. itini hl· nar, beğenmezse reddeder. 
tirdi mi evine kapanır, bir iddia• - Para bence ikinci derece-

de kahr, herıeydeo önce yaptı• 

tımı beA'enmeklitim, beğendltlm 
için yapmakhjım llzımdır, aözO 
onundur. 

Bazıları 

için: 
PJerrRfıar VJllm 

- Kendiıini naza çekiyor, 
derler. Bu sözde belki laabıt 
yardır, faka ae oluraa olaun mu• 
hakkak olan blrıey varaa o da 

ı t•n'atkirıo kabulettlj'I bir har .. 
~et tarzında muYaffak oldu• 
pdur, arandıiıdır, çevlrdiil 
aon fillmler imparatorluk yolu, 
kOyUk oyun, StradiYariuı adlarını 
taıır. 

Pierr Riıar Villm biç bir ıtUd· 

Yeni filmlerd
en·, Jan Gallan ile Jorj yoya mukavele ile bağlı dıj'ildir. 

ı S6ylediğlne bakananıı, açıkta 
Prieur ikinci ıube filminde, A man alıtık kendiılnln arzuıiledir. 

zabiti kıyafetinde ------------------

f raçeska Sertini Tekrar 
Sahneye Çıktı 

Franaada Odettcı adı altında yapı• l 
lan filmin ıaçlarına ak dOtmOt ••· 

' d' .ıı.ı • tahmin edl· Jlrcilerl Hvio arece11 nı 1 
7orur.. ÇllnkCl bu filimde, bet on yı 
~ne• ıe11ir. fillmlerde ınkle aeyret• 
tiki rl ltalyan aan'atklrı Françt1ka 
Bertlni'yl tekrar ıörecekler, ıençllk· 
lerlnl hatırlıyacaklardır. Dlter taraf• 
tan Sardou'nua meılaur bir plyeıln• 

' d nısoı d•o alıomıt olan bu O ett• ~· ' 
1e11lı flllm samanında da, 7ln• fraD• 
çeıka Bertlni tarafından o7uaamııtı. 

Meuuu hatırlatahm: Kont Latour 
bir r•c• evine dönOnce aaloada Dırlo 
lımiDde blr MuHvlyi bulur. Adam 
H• Konteıten aıırdıtı anahtarla ı~r· 
IDİftir. Kont ıevce1lndea ıGphelenır, 
talik ltter ayrılır H kııt ( Jaklln ) 1 

' ıı eçer de yanınına ahr. Arada• JI ar 1 
•• Kontu yarım qro•pu hay~tuıa 
dalar, te1adOfen, keadiılola felAk•t~e 
Hbep olan Dario'nun elin• dlittr• r 
ıan bir kumarhanede bir lıkandıl 
flkar,, Dirlo tutulur, eski koe ;~1 Kont 
1.atourda oradadır, Hkl karıaındi~ 
artık meydandan çekilip keybqJ,_ll ~ 
lıter.Kadın bu fedak&rlıta rasıdır, fall!t 
kır.ı Jakllnl blf detllH bir ~it• ! 8!• 
... ı ıartlle. Filim lnı mUl&liıtlı 
ltlter. 

B i 1 1 • .... affak 
FraDçHk• ert D D • •• 

Frıngeıka Odet filmiııdı V al ter Ut 
blrllkte 

tldytunu ıöJlem lı bile faaladır. 
San'atkir, 'u llllmde 1 ıltw• 9'onu .. 

t
M peal ftcıfll Fraa11ıoıy• fiirılıplıtlr, 
~in •dlidlllıie jDre bu di bit 
ttllllıdlr. 

ge Kadar Sessiz Yaşadı! 
Göteborg, 26 - lııveç gau· 

telerinin Amerikada bulundurduk• 
ları aytarlar ( muhabirler ) Brezil· 
yada isyan çıksaydı belki ehem· 
miyet vermezlerdi. Fakat Greta 
Garbo•nun memleket:ne doğru 
yola çıktıtını bildirmeyi ihmal 
etmediler. Kungsholm Yapurile 
gelecek, Göteborg limanına 
çıkacak demiılerdi, o za· 
mandanberl Goteborg' da gö· 
ren ne kadar sıöz vana hep 
ufukta, Kungıholm yapurunu ara· 
mıya koyuldu. Sayılı gUn çabuk 
biter derler, vapur nihayet iÖ
rUndU ve bir an içinde nbtım 
binlerce halk ile doldu, hep bir 
af ızdan Hurra ıesltrl yUkıeli• 
yordu, fakat elbette işitmiıslnizdir, 

Grtta Garbo ıinema yıldızla· 
rının en HHizl, en sakinidir, nü· 
mayişi ıevmer, binaenaleyh halk 
araıında bir gölte gibi geçti ve 
göıün açılıp kapanacatı kadar 
kısa bir uman içinde meydandan 
kayboloverdl. Bununla beraber 
ben kendislle konuımiya muvaf• 
fak oldum. Verdiği cevaplar adeti 
veçhile hep iklıer kelimeliktir. 
Sordum: 

laveçı döndUğUnUıden 
memnunmusunuz? 

- EYetl 
- Son atıyahatlolzden' beri ha• 

yatınııda ı•çmlı bir fevkalidellk 
Yar mı? 

- HayıJ'f 
- Burada Almayı tuarladıj"ı· 

Amerika da 

lsveçli Yıldız, 

Tatbik Edile-

miyecek Şekil

de Birçok Pro

jeleri Olduğu
nu Söylüyor ! 

Greta Garbo npurda, dağınık saçlı, vah~i kız haliode .. 
nız k8tk hakkında biraz tafıilit tatbiki mümkün dejill ı 
yerebilir misiniz? lf-

1 . 

- MUmkUn dekli, kararımı Aynı vapurda gelen bir lngl· 
henüz yermedim! Ilı yolcudan 6ğrendim. Greta 

• Garbo vapurda hep ıessiz yaşa· 
- Amerıkada yapılan ıon mıf, sabahları alaca karanlıkta 

filimlerden blras dahaeder mi· uyanmıı, aktamları sekizde yata• 
siniz? fana girmiş, vı yiyeceklerini de 

- Imkln yok, hiçbirini ı~re- hep aebze ve meyva olarak ıeç· 
mlıtlr. 

medlm, vaktım olmadı. Greta Ineçte kaldığı mild· 
- Peki projelerinis var mı? dıtçe bir dostunun evinde belir· 
- Evet, fakat, hiçbirinin de ıiz olarak yaıamııtır. 

Polis Filmleri Çoğal-
maya Başladı 

Hollyvood'da Son Altı Ayda Yapılan Fil;-lerin Yüzde 60 ında Mevzu Sergüzeşttir 

Amerika ıu tel rl Amerlkada 
pollı filmlerinin çoğalmıya ba.
lıdıtını haber veriyorlar. Yaptık· 
)arı lıtatlıtij'• bakıhna ıUjelerinl 
ıerıUzeıtlerden alan senaryoların 
batkı çeıitlere ıöre nisbeti yüzde 

60 dır. Amerika gazeteltırlnln 
uaıtırmılardan aldıkları ıonuç· 
lara göre bunun Hbcbl pollı 
ffllmlerlnln ucuıa mal oluıları· 

dır. ÇUnkU bunlar ikinci, 
bıttl OçUocU ıınıf aktörlere 
oynatHablllr, faıla dekora lhti• 
ya9Jarı yoktur. Buna mukabil 
opırotlerde bir ıUrU Koro, dekor, 
mullkl maar•fı hluı fllimlerde ise 
pok iyi aktörlere oynattırma 

mecburiyeti Yardır. 

* 

Tayyar• .. • clna• 
yet fllmhıdea bir 
ıahae. Konrad Na 
sel lloFlercnceRlı 

Amerlkada yapılan zabıta fl· 
limlerlnln en yenlıine 11Tayyarede 

cinayet,, adı verilmiıtir. [Bu ırlbl 

fillmlerde en eaas!ı kaide, filmin 

sonuna kadar katilin kim oldu· 
ğunun anlaşılmaması, hiç aanıl• 

mayanın çıkması, halkı merakla 
baıtnn ıona kadar sUrUklcmesidlr. 

Tayyarede cinayet adını taııyan 
filimde bu kaide tamamen tatbik 
edllmlıtlr. Bir yolcu tayyaroıl 

havalanır, içinde 10 kiti vardır, 
içlerinden Uç döı·t tanesi 1Upholl 
inıanlardır. Seferin daha ilk 
aaatlerinde bunlardan bir ta· 

nul zehirlenir, derke lkinciıi de ... 
Tayyare yere iner, pollı ~·~tİ§ip 
tahkikata el koyar. Y :>kuluın 
ara11nda bir genç kıı vıtrdır ki 
hlr zehirleme 1&nığından dolayı 

haplaaneden yeni çıkmıştır. ilk 
önce ondan şllphelenillr, ve kız 
tutulur, fakat bu kızı aeYen bir 
mUhendiı lıl ele alıp hakiki katili 
meydana çıkarır. Bu, ilk ölüdllrkl, 
tamamen ölmllt de değildir, bay
gın yatmaktadır. 

Filmi oynıyanlarm biri Konrad 
Nag l öteki de Floraııco Ri3dlr. 
ıi>ylendi§'lne ıöre. filmi alumtma• 
dan, fakat fazla dn parlatmadan 
yllrUtUp götllrmUılerdlr. 

Berlinde Husu i 
Bir Film Yapıldı 

Berllnde " Gllkler muci:ıui., adı 
altında mOnhRlıran Alman pilotu Er
nut Udet'in handa tayyare ile yap· 
tıA"• canbaı.lıkları gö.termek için, hu· 
ıuı1 denilebilecek bir film yapılmııtır, 
Bu filmde mevzu tabii bahaneden 
ibarettir ; Hnrpte lJlmo, bir tayyar•· 
cinin oğlu vardır ki babasının mulc
A"ine girmek atkile yanmaktadır, nn
nui ise çocuğu bu havesten vaz: ge· 
çlrmeye çalıomnktadır. Fakat delikan• 
lı Udet ile tanıtır tayynreciliğ• giru 
gOnOn birinde bir dağ baoınn düoer 
yaralıdır. Fakat Udet tarafından bin 
bir tehlike göze ahnarnk kurtnrıhr. 
Film Almanların meıhur Templhof 
tayyare lıtnsyonunda, küçük manev
ralar esnasında ahnnu,, Almnnyadan 
batka Avuıturynda, lngilterede, ve 
Amerikada da bllyUll muvaffaki7etler 
kuanmıttır. 
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Perdita koıarak yerde yatan 
Coressenio yanına geldi ve baı· 
ucuna diz çöktn. 

CoreHe telAtlı bir Hıle, yat• 
tığı yerden: 

- uNe oldu? Bize her halde 
müthiş bir ıey çarptı nı yere 
de,irdi. 

Lavrence yaralanmadı ya? 
dedi. 

Bu ıırada Yüzbaşı Dürer de 
yaklaştı. 

- "Bilmiyorum.... Siz naaıJ• 

sınız?,, Deye ıordu. 
Cor sse. 
- "Bir şeyim yok galba,, 

dedi ve kalkmıya çalıştı. Fakat 
acı bir feryat çıkararak tekrar 
yere serildi. 

YHzbaıı Dürer Perditayı ko· 
lundan tuttu ve kaldırdı. Sonra 
cebinden çıkardığı elektrik fene
rini yakarak eğUcH ve yüzüstü 
yatan geaç kadına dikkatle bak· 
tı. Arkaaındaa tam omuzunun 
altında, mantosunda büyllcek bir 
yırtık vardı. DUşen bombanm 
duvardan fırlattığı bir taş pa ... 
çası kadıncağızın mantosunu del• 
miş ve kaburgaları arasından 
girerek ciğerini zedelemlıti. Çok 
nllfuz edemiyen taı Coressenln 
kalkmıya çahşbğı sırada dllt· 
mu,uı. Şimdi yaradan hafif hafif 
kanlar ıızıyordu. 

Coresıe de yaralandığını hlı• 
setm:ıti. Korkudan titreyen bir 
aesle lelAtlı teliılı, kesik kesik 
ıöyleniyordu: 

- " Y aralaomadım değil mi?. 
Yani öyle tehlikeli bir ıey değil .•• 
Değil mi? Söyleyiniz Allahaıkma •• 
ölecekmlylm ben? Aman ölmeye
yim ·.. Kocam Gerald ·gelinceye 
kadar ölmeyeyim •.• O, beni kur• 
tarır ... Bırakmayın beni ölmeye!.., 

Yüzbaı Dürer yaradan akan 
kam durdurmaya uğraıh. Fakat 
bunun faydasız olduğunu anla• 
yınca vazgeçti. Ciger delinmişti ..• 
Kan ciğerden K'eliyordu. Perdi· 
ta'ya bakh. Yllzbaımın gözlerin· 
deki Umltılz bakııları gören ve 
felı\ketl anlayan i•nç ku:, arka· 
daırnm yaniııa diz çöktO H onu 
teselli etmek içlo: 

-
11Kocamz nerede ile gelir,. 

dedi ve gözlerinden yaılar boıa• 
narak eğildi ve Carease'yi uzun 
uzun öptü. 

Cera11e'nln Hai, tıpkı rllyada 
konuşan bir kimaenin sesine 
benziyordu: 

- " Bana ağlamıyorsun değil 
mi Perdlta'cığım? .. Merak etme 
bir ıey olmaz... Gerald gelinceye 
kadar tahammül edebilirsem o, 
ne yapar yapar beni kurtarır ., 
diye mırıldandı ve sonra da uykuya 
dalmak üzere olan bir kimsenin 
kanaatile: 

- "İyi olacağlm... Merak et· 
meyln:z... Daha o kadar gencim 
ki... Allah her halde bana acır!,, 
Ded:. 

Bu sırada yakınlara bir bom• 
ha daha düştü ve miithiı bir tı· 

raka ile patladı. Eski şatonun 
dıvarlarından biri büyük bir gü· 
rü!tü ile yıkıldı ve enkazı dur· 
dukları yere kadar yayıldı. Ha· 
vayı kalın ve nefea bkayan b:r 

toz bulutu kapladı. 
Bu 2UrllltU kendinden geçmek 

üzere olan Carease'yi tekrar ken· 
dine aetirdf. Arbk ölmek Uzere 
olduğunu o da anlamıı gibi idl. 
Hafif bir sesle: 

- "Gerald' e s8yleyiniz ... Dlln· 
yada en çok onu sevdim... On
dan başka hiç bir kimaeyi sev• 
medim.. Ah neden daha evnl 
buralardan gitmedik?. Neden sBz 

inlemedim?. Hep benim serıem
ğim... Benim budalalığım •.• ,. 

Diye mırıldandı. 

CareHe'in söylediklerini daha 
lyl itidebilmek için eğilen Perdita 
Carcaıe 'in eıki gllnleri, eski ha· 
tıraları yaşamakta olduğunu an· 
ladı. ZavaHı kadıncağız kocasınm 
iıminl tekrar tekrar söyliyor, onu 
bir çocuk gibi sevgi kelimeletlle, 
aşkla, blltlin eriyen kalbile çağı· 
rıyordu. Yüreği parçalanan Per
dita, bu ıözleri, Caresae'hı yal• 
nız kocası için söylediği bu son 
Teda kelimalerinl iıitmemek için 
doğruldu. 

Bu sırada hizmetçi Paul yUz· 
batı DUrer'in ıorduiu bazı ıual· 
lere cevap veriyordu: 

- Evet efendim. Miıter Nar
tonda ö)mllttUr. Tat evvelA bu· 
nun batına çarpmıı ve ondan 
sonra da ı•nç kadnın arkaainı 
delmiı olacakr., Diyordu. 

Paul bundan sonra Lavrence• 

A 

ıı 7 • • 1935 

nlo Uıerine eğildi. Onun hilA 
elinde tuttuğu evrak çaıdasını 
aldı. Sonra büyük bir ıllkfinetle 
bUtUn ceplerini karıthrarak bo
talttı. Nihayet otomobilin anah
tarlarını da çıkararak ayağa kalk· 
ta ve yüzbaıı Dürere dönerek: 

- u Haıır kaçacak fırsat 
varken, kaçalım... Zatan yollar· 
da bu kadar vakit kaybetmemi~ 
olaaydık baıımıza ha fellket gel· 
meıdi,, dedi. Eğildi. Yerde duran 
yemek tepıilini nldı ve otomo· 
bile doğru iler;edi. otomobile 
Y klaşınca başım arkaya Ç•Yirdi 
ve: 

- "Eğer gelecekseniz acele 
edinlı,, diyo ilave etti. 

Paul her ıeyden evve\ bu 
ölOm mmtakaaından kaçmayı dil· 

tUnUyordu. Bunda hakkı da yok 
deilldi. ÇUnktı onun ıimdl yegA• 
ne vazifesi, birazevvel öleQ efen• 

dillnln ta11makta olduğu re11ml 
evrakı yerine götürmekti. 

Yhhaıı Dürer, Perdltayı ko· 
lundan tutarak Care1&enin yanın• 
dan kaldırdı: 

- " Herifin hakkı var... Her 
Udıl de öldü arbk... Bizim yapa· 

bileceğimiz bir ıey kalmadı... lı· 

tenenlz gerl dönelim... Safaret• 
haneye gidelim.,, DedJ. 

( ArkHı yar) 

Permanant Makineleri
• 

nın T ehlikesi 
..._..,_.-. ...... -...-........ ' ·-

( Baıtarafı 1 inal yQzde ) 1 
ettim ve oksijenll olduğunu g6r· 
düm. Kendiıine: u Saçlarınızda 
okıljen var. Ondüle bu çeıit HÇ• 

lan döker, yakar. Vazgeçiniz. ,, 
Dedim. Kendisi urar etti ve 
mesuliyetl kendi üzerine aldı. Bu 
suretle saçları döktıldO. 

Geçenlerde d. Ankara' dan 
btanbula gelen bir bayanın aynı 
şekilde saçlarının dökUldUğiinll 
itittlm. Oksijenli aaçlan perme
nat yaptırmak mutlak ıurette 

berbat eder. Blı:lm hidi&e bun• 
dan tam on beş sılln evvel ol· 
muıtu. Ondan aonra Çocuk Sa· 
rayı karııaında da bir bayanın 
batından avuç bUyUkltığU kadar 
aaç ve deriıf yandı. Bunun llze
rlne belediye harekete geçti ve 

makineleri mllbilrlettl. 
Bizim TOrkiyedeki makineler 

hep yerli ve fena makinelerdir. 
Zatın Avrupa makineleri de 

saça, beyne, vUcude, ılnlrJıre 
aynı zararı verir. Kalbi olan ka· 
dınlar ondillAsyon yliıllnden öle• 

blHr, menenjit, baı ağrııı hasta· 
lıklarına tutulabilir, uçları çatal• 
laıır, döklllllr, ıinirlerl gerer, 
kadında kapriıi faxlalaştırır. Son· 

ra birçok ondllliıyoncular ecza• 
larına zehull maddeler, meae]A 
sıöztaıı falan katıyorlar. Saçlar 
bu yüzden hamur haline reliyor. 
Zarar bilba11a yaşlı kadınlara 
daha fazla oluyor. 

Bunun için ben ondUIAıyonun 
tamamUo aleyhtarıyım.,, 

1 l•t•nbul Beledlyeel lllnları 1 ------
Senelik 

muhammen 
kiraaı 

Muvakkat 
teminatı 

Eyllpte Gümllııuyunda 170 No. murabbaı arsa 12 0,90 
Fatih Yooibabçede Mfmarsinan M. 63 • 65 • 67 
No. h bostan 350 26,25 
Şehzadebaımda Şehzade medreseılnln yalnız 
avlu kısmı 60 4 50 , 
Edirnekapı· Topkapı kale dııı M. Beylerbeyi akar 
çeımesl S. Beylerbeyi akarçeıme mecraıı suyu 20 1 ,50 

Yukarda aemtf, kira11 ve muvakkat teminata yazılı olan mahaller 
936 ıeneai Mayısı ıonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı 
açık arttırmaya konulmuştur. istekli olanlar ıeraiti anlamak Oı:ere 
Levazım MlidUrlliğüne müracaat etmelirur. Arttırmaya girmek itte• 
yenler de hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek· 
tu bile beraber 1217 /935 Cuma gtlntl aaat 15 de Daimi Encllmende 
bulunmalıdır. ( 8. ) (3600) 

Temmuz 11 .. 

Gayrımübadillerin Dün
kü Toplantısı 

Gürültülü Olacak Sanıldı Amma Her 
Şey Sükunetle Geçti 

Dlnkü 

Blr mllddettenberl beklen· 
mekte olan gayrımUbadlaer ko 1· 

gresi dün 11aat 15 de Halkevinde 
aktolunmuş ve umulanların ak· 
ıine hiç bir hAdlae çıkmadan ve 
oldukça ıllkunetll bir tarzda ce
reyan etmiıtir. 

Kongre general Halilia riya· 
aetlnde toplanmıı Ye evveli idare 
heyetinin alb aylık raporu dinlen· 
mittir. idare heyeti raporunda ea 
belli başlı noktayı, gayrımUbadil 
itler için idare heyetinin, finanı 

bakanlığma yaptığı müracaatla 
bu bakanlığın verdiği cevap teş· 
kile diyordu. 

Finans bakanlığına verilen 
istidada, gayrımUbadiller, 36 mil· 
yonluk haklarına mukabil çıka

rılan 16 milyonluk bonunun 
çoğaltılmasını ve geriye kalan 
20 milyonun da üç veya 
beı ıenede ltfa olunacak surette 
bonoya bağlanmasını istemiş~er 
Ye buna mukabil olmak üzere, 
Yunan, EtabH, firari ve 912 teş
rinievvelinden evvel Türkiyeden 
giden Rumlara alt malları göste
riyorlardı. 

Finans Bakanlığı verdiği ce• 
vapte Yunan emlaki için, devlet• 
çe iktisabedilen bu malları, 12 
niıan 928 tarihli kanunla gayrı· 
mübadillerin istihkakına karşılık 
olarak gösterdiğinden, ondan 
evvel bu malların satış veya ida· 
reainden mütevellit baadat üze
rinde. gayrımllbadillerin hiç bir 
hak iddia edemiyeceklulni bil· 
dlrmiıtir. 

Diier Etabll ve firari mallan 
için de 930 da aktolunan Anka· 
ra itilAfnauıeai ve 9 numaralı 

protokol hfikllmlerinl öne ıliren 
Finan• Bakanlığı gayrımftbadil:e
rlo iıtidaıını reddetmiştir. 

Finanı Bakanlığının cevabı 

heyeti umumiyeye pek fena 
tesir etmlt ve bir çok gayrı mUba· 
diller, bu itn artık böyle gide· 
miyeceğini, cemiyetin hiç bir it 
yapamadığını ve yapamıyacağını, 
bunun için, cemiyetin dağılmasını 
ve herkeain mahkeme ile işini 

gHrmeaini öne silrduler. 
Eski heyeti idare istifa etti

ğinden, yeni bir idare heyetinin 
aeçilmeıine · geçildi. Burada da 
cemiyetin dağılmasını istiyenler, 
intihap yapılmalı mı, yapılmamalı 

toplantı 

mı diye bir mesele çıkardı!ar, 
neticede edJ başkan bay E U n~ 
nün g5sterdiğJ namzetler heyeti 
idare azası olarak kabulolundu. 
Bunlar: Şahap, Kadri, blnba,ı 
Hüsnli, Osman Faiz, Nüzhet, 
Cemal, Sadi Galip, CelAl Galip, 
bayan Saadet, Rauf, general 
Esat ve Mustafa Ariftir. 

Elr çok azalar general Halilin 
de idare heyetine girmesinde 
çok iarar etmiılerse de general 
Halil sıhhi ahvalinin müsait ol• 
madığım söyli} erek yedek aza· 
lıkta ka!mıfhr. 

Yapılan bazı münakaşalarda, 
bundan sonra Finans Bakanlığına 
milra.caat ednmemesl ve cem"yete 
ait itler hakkınde yalnız Batba· 
kanhğa ve icabı halinde ŞU.rayı 
Dt.vlete b:ışvurulmaıı görUtUldü 
ve bu da bir neticeye bağlaaa• 
madan kongre dağıldı. 

Aclaşılıyor ki bu kongre de 
gayrımübadilleri memnun etme· 
miştir ve bu giditle hiç bir zaman 
memnun olamıyacaklardır. 

~ .. 
On Uç Komü-
nistlik Suçlusu 
Adliyede 

[ Baıtar.'.lfı 1 "ncl yüde J 
birinin eUle lzmire gönderdiklerini 
göstermiıtir. Bu hadiseye tekad· 
düm eden ınnlerde lzmirdeki 
auçlular lıazırlık yapmıılar ve Uç 
komünist höcereıi leıiı etmlı 

bu:unuyorlardı. Bundan önce bazı 
komün:stlik hidise!erinde adı 

geçen Giritli Hazım da bir mec
muaya propaganda yazıları yazı· 
yormuf. Suçlular arasmda henliz 
19 yaşlar.nda genç bir de ıair 
vardır. Adı Hayri Tekindir. 
işin aaıl dikkate şayan tarafı 
suçlular10 hemen hepsinin işıiz 
olmas;dır. 

Suçlular şunlardır : 
Glrlfi Hazım, Ahmet, kundu· 

racı lsmail, Dedeağaçh Ahmet, 
makineci Muzaffer, tütnn amele
a·nden Hasan, Giritli Yuıuf, 
Ahmet Emin, Hayri Tekin, ıoför 
Zekeriya, Çorapçı Slireyya, kun
duracı Salahattin ve lstanbullu 
bastoncu Hüseyin Fevzi men 'J 
muhakeme kararı alan Hilmidir. 

Ad. Bil. 
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OSMANLISALTAIATIGÖÇERKEI 
( Mltarellı llewrıaıa tarı11r) • • 

,. Her hakkı mahfuzd& Yaan: Zl11• Şakir D1119.-_. 

Celil Beyin Sözleri, Mecliste Mihi 
Bir Heyecan Husule Getirmişti .. 

Bu necip ıay• ortada dunr
k• ı. .. ,..... pkanlmaıı, 
..... anlar tarafsadaa oemlyetla 
•••İIİIÜ .andllrmek flbi acı hlr 
laalrilmta fıtiaat .tmekt• idi. • 

Cemiyet, b11 Jaaln- prepa• 
... --- -.ımifet yuaemlf, 
.... aWae d ... • eylem .. tL Ve 
laattA, b.ıı.diye .. ıonuncla t .... 
tıp edilen umumi bir lçtlmaa, 
• bqı., aabık ittihat Ye Ter.akkl 
JCltlbl IJeı'uUI Celil Bey [1) 
oldup ,Wde • bazı mlln••Mr 
lttllaatcalarla beraber Hürriyet ıre 
ltlllf fpouııaa meaıup baıı ıevab 
.. daYet etmlıler, bu ıoretle 

bl taraflaklarmı 11&.termek iate-
..ı,ı.rdL . 

Kazalardaki t.,Wtmı hal 
etmlı olan cemiyet, mffietla tam 
manaılle lGmadına mazhar dlai>il· 
mek i,gba kmh'de amumt bir 
lıonıre aktlne kırar Termfftl. h 
karana 'abelere teblfll lnriae; 
A,dıa, Dınbll, Muf J., SarabH, 
Balıkeılr nncaklarlle mllbak 
bıalannc1aa beıer 'ldtftik birer 
heyet lımlre ıelmif; yld mttte
oaYlı olan bu marabh'Bılann lftl
.-U. ı .. ıu liaırc ) ..ıo-da 
'-P• lçltra .,--.u. Bu "ti
macla enıell lte,.tl aeıık..,ellİll 
111pon a1aı .. uf; ıoua da ceml
plk ae ıaNlle •ealMı.. lie ... 
.. •D•i' i•ab af''dtftL V...U• .......... _.,. ..... ... -.. ....,. ......... . 
.............. .,. edlceldl. 

K•••• hı .. c.w Be1 
lkl•mlt: 

- Ehn•ller ! .. Mwmlehtl tela-•t .a .. hllket •••ar "'1• 
tir w, uc1ec., 1aaap fll .. rle, 
Wtap ............. ı .. w,ı. 
._..._ J4tPUak • alrle•W. 
INa feltMtla ..... pçmek .... 
k1a .ela--. Y11aaldar Hıaıı 
.._ Jipl .-.eler Wle, lleke-
._,.Uld ............ takip •t· 
...ı.ıt, ~ ....... P" 
w.r tefldl ettirerek Tlrk kiri .. 
~ ..... ~ .... ,., ..... rf 
• Tlrk nrht- tecldlH •111-
dlrmek tein bir pk t11•1t1.._. 
alrltmelerl mulate•eldlr. ı...&r 
ı11arında 11k ıık tıkerrDr adın 
laldlHler.cle, bu ilatlma'le ka•••t 
•ımektedlr. Baıltakl hDktlm•tla 
ltu yazlyell ıllala •dabilmeabıl 
\elııe .. k •••• tır. Hllkbıe'tl kn
Y•tleacllrm•k IH, maddeten ı.
Jra•11•clır. Şu 1aa1de y.apıJacafl JAI-
.. "" P1 ··-· o a., ,... taraftan ha .. ldhl• dm1 ..... 
lu1a .clawa• eatllr'k••• •ter ta
raftan ela .Olluaa tlqaaaa Killl 
lılr nnet t.anrlamektar .... u 
iri bilmek ll11mdar ki hmiıh 
•Hl ı •ur..U , ... ._ ,. 
.... w. ..._. ..-k-.Uthtır. ···-C.111 ..,. ... ilkleri. ... 
llılle .. ,. ltir 11.,c• ...... 
~ ll·alıM-•• Wr 
,......, e.111 BeJe laak wmlr 
..... Fabt -1J9d -tl.Utiml 
••11'1••• ... .ter iae; t.11 tıJt. 
llk.n blylk ltir Drkitdl •' d ......... , 

Han.ki ~ c.111 ..,. 
... tatWk ••Mn•• :k.,..,. 

[1] $DlA ennOll'I "8hm -., a..._.. 

tok mDaaiW. ltaly..-, &.iri 
Yunanlılara kapbr••..U Wl• 
maddi •• maae•I fedakbıak wit· 
lerlnde dev.m edıiyerı.; Mt..U
dlji kadar lllih Cllpha•• "Tt h8t· 
tA para •ereceklerı.t qllronal"' 
dı. lzmlr •e cıvarı lıalkl, ce,..r 
M Yalaaperverdi. FJitad• bel ıi· 

l&h " cephanHI ob:laktaa wo•., 
·hat.6m.t lcuv•etled ~ bir ,.,.. 
duada balua.... bile • uaa 
m&ddet .&.iri ..&clafaa acWıllir-
4111. Bu mlllbamaya ltlaua cl&
thclliilaU blyl)r Wr uafi,.tle .a,11, .. C.'11 a.,, Wt •ttltl 
••• ,, eln ~·milı ..... 
lnm• Dwln .. fikrini bu Jııa•• 
.- aöy&Hlilne de •clamet .... 
rek ita mlt..eddit kftled• lıilra 
pri çekilmek •ı••- hluer• 
lıtmlftL 

811 nralltrda ltalya K.oaı._ 
Ma•affak Beye acı Wr beher 
..mt: 

- ltillf deYlatlerl, b:milıia 
Yuumldar tardmd• ifplia• 
karar ftl'dller. Bu bar, raloncla 
ta1blk •.Wec:elr. 

Demişti. ... 111'1esslf bıb•, 
pek ac:ı ltlr te.w hunle ~; 
Celil Beylll tekllflndeld labah 
hak nrmlpl. Fabt iMi hakkı 
teslim edenler, derhal mllll " 
mllıellllıa bir mtldıfaa hfld1'tma 
ıin,.Mleoek tmlda ,.. ..... . 
... .ı•.-ı.n ...... - .... .. ... ., ..... _._.., ..... .... 
llJ•ll tep'lt-ı.tlllert• '-Ut .. .. 
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Piri Relı • Murat Reia • Hadım Siileyman 

Jan, Zarif Bir Çeviklikle Sıçradı. Bir 
Hükümdar Önünde Bulunuyor Gibiydi 

O açılan ipek 
kucak, Saf ar rei· 
ıin demir diraetl 
iSnlinde lnelHI .. 

den kanldı •• he
Hplı da•rana• er· 
kek kendi 1olun· 
dan ayrılmadı ı 

- Sıra eaa 
da ıellr ıocuk. 
lllda bir iyi an• 
lapJ ... Dalaa at
roneceklerlm Yar. 

Kıs lıyaa et
mek iıtedt, Mtar
dı. 

- ÔyJe JH I 
çabuk ıor. Pfto· 
muzda kat tç 
oldujwau mu iSi· 
renmek [lıtlyor
ıua, aıkerlerlmi· 

zln ıa11ııaı m; 
anlayacakıın, ar-
kamııda D• kadar yardımoımı• 
~ uluadufunu mu aoracak11n? Nı 
uillyoraaa a11k ı6yle, bildlklvlml 
birer birer 161l•1e1l• de ura 
bana ı•lala. 

- Hayar l&lçllr, hayır. Baaa 
bunlar ıerelcmez. Bea, Bahldlr 
Şah lçla a• dlıDndOpnı aalamalr 
iıtiyorua. 

Kıııa Dzlatlll 1•& blrdea 
deiiftl: 

- Ya, de.U, banu da merak 
ed&rorıuauı, &71• mi? 

- Merak etmiyorum, ıadeıı 
ıoruyorum. 

- &arada, ltlrle ltlr 1ırde 
oau cllılnmek dotru mudur ?. 
Se•ea katlm lçla ıah •• padlıah 
ancak HYllllaldlr. 

- Gttzel 16ylllyor1un am•a 
arada bir pDrlı var. 

- Neyalı it• p&rlı? 
- Babldlr Şahın 1ana tutkun 

oluıu? 

- Buna laanıyor muunuı? 
- Amma yaptın ha.: Deli,: 

göılle ıören onua akıllı oldutaD
dan kutkulanır mı? Ben herıln 
BahAdir Şahın yanıada1ım Y• her 
gUn onun apıadan Hnln adıaı 
duyuyorum. Herif, bu ıldltl• 
adamakallı aapıtacak. 

Jaa, zarif bir çeYildlklı 1•rla
deo aııracL, bir hÔkUmdar 6nlacle 
bulunuyormuı ılbl ılılO hlr 
reverans yapl(ı 

- Cart1enlı, dedi, baımetl6 
R•al ba1retlerlae 16nll Yerdim. 
GOcerat Sultanı bir yana duuua, 
Porteklı Krahmn da afloaı terlik 
J apıp •ratıma ııçlr•m••· 

Ve bir ki•• beyaı ipek ılbl 
S'!fer Relala dklerlne dotru akdu 

- Şimdi, clecll, ııra J.eaim. 
Deiff mi? 

Y •tlt Tlrlr bu yumuıak bulutu 
yine iaıltmeden bir yana koyda, 
ı6zUall ilerletmekten geri kalmadu 

- Stran ı•liyor çocuk. Blraı 
ı b~rlu ol. 

Ôbllrll atlar ıibi mlrıldaadu 
- Vakit ı•çiyor. 
- Önümüzde daha ur.un ... 

al!er Yar. Aceleden birt•Y çıkmaz. 
- Peki fÖYalye amma ıoru· 

nun ıonu gelmiyor ki. 
- Ben dibini ölçmedlğim d .. 

n\ıe giremem, boyunu hesaplaya· 
nıadığım ağaca çıkamam, yUretinl 
&Örmedltim kadana da el YeH!11881. 

- itte yllreğim önlnllzde. 

Babldir Şah 
Ôlç, bit, tart, ne yaparaaD yap. 

- Yapacatım, HD dı bana 
y.rdım edeeekıln. 

- Emrediniz. 
- Dahidir Şahı HTmlyor1un, 

6yle mit 
- S.nl H•iyorum. Onu na11l 

H•ebillri•? 
- O HDI çaldıraıı1a Hviyor. 
- Baaa ae? 
- Sana ne olur mu çocuk. O, 

bir lalktı•dar. Aakeri Yar, leıkerl 
Yar. HazlaHI var, deflne1l •ar. 
s..,ı.1aı akıllı kormu hiç? 

- Nı yapar? 
- Seni zorla yenmek lıter. 

- Hiç bir t•J yapamaz. 
- Bir tatlııhk çıkarırya. 
- Beaim aradıtım tat 1ende. 

Baıkasının tadını da, tataızbğını 
ela dllttlnmem. 

- Çocuk ılbi konuşuyouun. 
Balıldlr Şah bir aez kızıp ta 
iti zora döker1e benim aenl ıtir
mekHilm aOçleıir. Hele karda· 
tının Uıtllne aaker çekene ara• 
utıııa bUıblltUn uçurum girer. 
Sen kardetint koyup bize gele
meuia. ÇOaktı Bahldlr Şahın eli· 
ne dllıerain. Benim olamaHın. 
Bea ılıe 11sıınama111. Kardaıın 
ıenl HYltlme ıöz yummaz. o •. 
mekkl benim heıaph davranııım 
yerindedir. Bir yaıtıkta ömür ıe
çirebllmemlz için bu Bahldlr Şah 
lfiae dOıen Yermek ıerektlr. 

Ve orada birlııtlklerl dakika· 
danberl yapmadığı bir iti yaptı, 
kııın iki elini kendi avuçları içi· 
ne aldı: 

- Yarın elimden alınacak bir 
nimeti bu.ıUn baj'nma baamak 
lıt•m••· ~UnkU tadı olmaz, daha 
açık ılyllyeylm mi? Sevmek, H • 

•ilmek bir dllt aibi ı•çmemelldir. 
S.vitenler, ıecHls bir iOndD• 
içinde elele, baıbaıa yaıamabdır. 
Yarın kapanacak aevıi, mezarın 
kenarında aallanua betik albi bir 
ı•ydir. Ben beıitiml 1Dllll bül· 
blllll yerlerde kurmak lıterlm. 

Jan ellerinin delil yOreğlnln 
yumuıak çelikten yapılmiı bir 
avuç içinde okıandıj'ını 1aaıyordu. 
Kulaiına çarpan ıözlerl ise a_. 
)anlar •izanda beliren tllrden 
farkıız buluyordu. Sarhoıtu, beydi 
dönOyordu. lliiinı kadar yayılan 
bir tad, bir ıeTlnç içinde kendini 
kaybetmfıtl. Saferin ne deditinl 
anlamıyordu, aesinln bOyUsile 
dalgınlattyordu. Onun sustu· 
ğunu 11Srllnee vakitsiz keıi· 
len bir muıikinin uyanC: ırdığı 
ueı' Hizliil duydu, ıitem etti: 

(Arka11 var) 

Nişanlılar 
Arasında 

Ah, Alfred 1. Sevgilim !. 
Seni kollarımın araamda ııkmak 
istiyorum 1 1. 

·-· • --· .... .--... 1 ·----

Güneş Ve 
Arzımız 

( Baıtarafı 8 inci yDzde ] 
meHlHl vardır. BugUn heyetşinas· 
ların birçoğu, kürreiarzm üç bin 
miJyoa aenelik olduğunu ileri 
ıiirmektedirler. Kürre;arzın gU
neıten ayrıldığına bakılırsa, her 
halde güneıin yaıının bundan 
•ı•iı olamıyacağı, olıa olaa daha 
olacağını kabul etmek zaruridir. 

Yıldızlarm, ömrü de, neıret· 
tikleri enerjinin meobaının zen· 
ginliğine bağlıdır. Bu bapta da 
lkJ ihtimal Vilrdır. Bir ihtimale 
nazaran bu enerji belki de doğ· 
rodan doğruya maddenin mahvo!· 
masından, Ylicude gelmektedir. 
Bug8n klm1e inkar edemez ki 
nohut kadar bir kömür parça• 
aında Normandl Yapurunu AY· 
rupadan Amerikaya kader götll
recek gizli ve mahpus bir enerji 
vardır. Fakat insanlar henilz 
atllmleri parçalayarak bu enerjiyi 
kurtar mı ya ve ondan lıtif ade 
etmeye muvaffak olamamıtlardı. 
Belki de yıldızlarda bu atUmler 
kendi kendilerine parçalanmakta 
ve o enerji de ıerbe1t kalmakta· 
dır. Bu takdirde yıldızların daha 
milyarlarca ıane ömDrleri var 
demektir. 
Diğer taraftan bu enerjinin atllm· 

lerin parçalanm&smdan deill de, 
baıit ciıimlerin taba vvlllündeo, 
meae'.A idrojenle birleterek mU· 
rekkep maddelerin husule gelme· 
meainden doğmakta olduğu ihti· 
mali de Tardır. Bu suretle hAsıl 
o!an enerji ise maddenin tama· 
miyle mahvmdan hisıloian ener· 
jinin ancak yüzde biri kadar 
olabilir. Şayet yıldızlar nefrettik· 
leri enerjiyi bu suretle istihsal 
edi)"Orlarsa, yaılarının birkaç bin 
milyon seneden fazla olmaması 
icap eder. 
Buglln bUtUn dünya fizik Alimleri, 
balit cisimlerin m8rekkep cisim· 
lere tahavYOlünü ve bu aırada 
hiaıloian enerjiyi tetkik etmekte 
olduklanndan bu mühim meseleyi 
de yakında tenvir edebilecekleri 
ümit edilmektedir. 

Yıldızlar bugOn herbiriıi mil· 
yonlarca yıldızdan mürekkep ayrı 
ayrı ilemler, sistemler teıkll 
etmektedirler ve ~u ıiıtemler 
ıittikçe biribirinden uzaklaımak· 
tadarlar. Meaeli bunlardan kUrrel 
anımızın bulunduğu aruba en 
uzak olan gurupun ziyası saniyede 
186000 sUratle yol aldığı halde 
bize ancak 230 milyon ıene 
ıonra vbıl olabilmektedir ve bu 
prup saniyede 240,000 mil ıUrat
le bizden uzaklaımaktadır. Hal· 
buki bundan binlerce milyon sene 
evvel bu guruplar hep bir arada 
tek bir cihan halinde idlltır. 

Ondan evvelki vaziyet ne idi? 
Maalesef buna dair orta~ a 

heniz bir nazariye bile atmak 
mUmkUn olmamıthr. Hey•ttinas• 
lar, yıldızların kaç yaıında olduk· 
larını ölçebilecek ma!ümatı elde 
ettikten ıonradır ki bunların naaıl 
tqekkUl ve tekimUI ettiklerini 
de anlamak kabil elacaktar. 

BİBAYB 
-------------·--- Çeviren : Selim Tıynet 

- Mopanndao -

AŞKA DA I R 
- .... ...__. ........ ıt- -~ .......... .._..... 

Marki dö Bertranın Yerdiği ~ taz ve asli ln1anlara malımı 
ziyafet çok neıeli geçmlıtl. ye· bir şeymit albl, bir fakirin .... 
mekten ıonra on bir avcı, ıekiz giıi kendilerine tuhaf ıeldL Hepsi 
genç kadın ve ihtiyar blr doktor dudaklarını bnktnler. 
meyya)ar ve çiçeklerle aUılü ma· Dektor aldırmadı, ıöz8ne d..-
1anın etrafında oturmuı, tatlı Tam etti: 
tatlı konuıuyorlardı. - Üç ay kadar oluyor, blr 

Söz dönüp dolaııp aıka ıe- gUn bu kadın tarafuadan çafır-
lince ortada bUyUk bir münakaşa talmııtım. Kendiai arabalile blr 
koptu, Ezeli sık mUnakata•ı: bir hafla enel gelmlf, ka1abanın 
defa mı aeverlz, yoksa bir çok kenarındaki çayırlata konakla .. 
defa mı ? mı,tı. Bu araba aym zamanda 

HerkH çeneıini açarak bir onun eviydi. ihtiyar bir bıyfirl 
ılirU likırdı ıöyledl. Ciddi olarak iki tane de iri, ılyah k6petl 
bir kerecik sevmit lnaanlardan, vardı. 
bet on defa delice1lne atka tu
tulanlardan mlsallerl getlrUdL 

Erkekler, umumiyetle, aıknı 
tıpkı bir haatalık gibi, in1am bir 
çok defalar yakalayablleceğinl, 

hatti bazı manilere raatlarıa 
ölümle de neticelenebileceğini 

iddia edlyorlardadı. ilu gorut 
ıekli hadiselere az çok uyduğu 
halde, kadınlar daha ziyade itin 
şiir tarafına kaçıyorlar, hakiki 
aşkın bir kanmaya ancak bir 
kerecik nasip olabileceğini ileri 
allrDyorlardı. Onlarca aık bir yıl· 

dırım gibiydi. DUıtOğU kalbi 
yakıp yıkan, arbk hiç sevemiye
cek bale koyan bir yıldırım. 

Marki, hadliz hesapsız aıka 
tutulmuı bir adamdı. Kadmların 
bu dUıUnceane tiddetle hücum 
ediyor. 

- lnıan, diyordu, blltOn kal
bile bir çok defalar sevebilir. Siz 
baoa, bir kerecik ıevebileceği· 

mizi ispat etmek için, aık utruna 
kendini öldUrenlerl mini gösteri-
yorsunuz. Eğer bu budalalar intihar 
etmemit 011alıı.rdı, muhakkak ki 
iyi olacaklar, tabii ölUmlerilı 
ölllnceye kadar da birçok defalar 
ıeYeceklerdl. ÇUnkD itıkhk ay• 
yaılığa benzer. içkiye alıımıı 
olan ondan nasıl vazgeçemezse, 
aıkı yaıamıt olan da blrdilzllne 
aıık olmaktan yakasını kurtara· 
maz. Eu, daha ziyade b!r miıab 
ve bir iti) at meaelesidir. 

Nihayet ihtiyar doktoru ha· 
kem yaptılar. Fikrini açıkça aöy• 
lemesini kendisinden rica ettiler. 

Fakat doktorun bu hususta 
belli, bat·ı bir kanaati yoktu. 

- Markinin ıöylediği ıibi bu, 
daha ziyade bir mizah meaelHi· 
dir, dedi. Bununla beraber ben, 
biç durup dinlenmeden elli beı 
Hne süren ,.. ıonra ölOmle nl· 
hayet bulan bir aıka da te1adlif 
ettim. 

Markinin karııı heyecanla el• 
lerini çırptı: 

- GUzt!l, çok 1Dzell DedL 
la1&n doğruıu bunun hulyaamı 
bile yaıayamaz. Düşünlin bir ker· 
rel Hiç durmadan elli bet sene 
sevi:mek.. Ne bUyük 1aadet! Bu 
erkek kendlıini dlinyanın en 
meı'ut, en bahtiyar adamı say· 
malıdır. 

Doktor gDldO: 
- Sevilenin bir erkek oldu· 

tunu tahmin etmekte yanılmadı
nız Madam, dıdl. Bu tanıdığınız 

bir adam, kaıabamızın eczacısı 
Mösyö Şuke' dir. Kadına geline•, 
bu da yabancınız değildirJ la· 
kemle tamir eden ihtiyar kadın. 
Her aene bir kerrı ıatonuza / uğ· 
rardı sizin. 

Fakat durunl MeHleyi size 
daha etraflı anlatayım. 

Kadınların heyecanı birden
bire 16nlvermittL Sanki •ık mDm• 

Ben gittiğim ıamaD papazı da 
orada buldum. Kadın hemea cao 
çekiımek üzere idi. Bizi, son ar
zularml yerine ıetlrtmek lçla 
çağırtmııtı. lateklerial l1lcı anla• 
mamıza yardım eder diye, baya .. 
tını anlattı. ÔmrDmde bu kadar 
tuhaf, bu kadar aca bir ••k'a 
ile hiç karıılaımamııbm. 

Anneal ·we baba11 lıkeml• 
tamir ederek ı•çldirlerml1- E• 
a-ibi kullandıklan kllylk bir ara• 
ba ile tehlrden ı•hlrı dolaprlar, 
uğradıklan yerde kank iıkeml• 
lerJ yaparlarmıf. Kenclllul ıah
tırken çocuk da paçanalu •• 
p!alik içinde, ıurada, bvada JU
Yarlanıp dururmuf. 

Biraz bDyDyUacı ona, idrak 
dökllk iskemle parçalan arama• 
için öteye, beriye yollamata bar 
lamıtlar. Kız, it lçla Yerllıa b• 
HrbHtlikten lıtlfadı ıdınlr 
kllçllk çaplonlarla 07aamal• 
batlamıt- Yumurcaklar al'UIT'S 

onu mahalle aralannda 16rdlkt• 
taıa tutarlarlldf. Buaa yumaııll 
kalpli kadıalar, bu Hfalıt lfiaCI• 
yüzen biçareye acıyarak, b .. oa 
para •erirler, o da b11aları kor 
nundaki keHılnde AklarlDlf. 

Bir tin • o zamu oa blı 
yaıında imiı • bu kaAbaya ıel
miıler. Mezarlığın yaamdaa ı• 
çerken paralannın çalıamaııaa 
ağlayan kDçllk Şuke'yl 11Srm8• 
Yanına gltmft. Niçin •tladıjı• 
anlayınca, koynundaki paraları• 

hepsini çıkarıp ona •erml1- Soar• 
1arılarak uzun uzan ı&iıDall• 

fisttinde aıkmıf. K891lk Şuke b11 
ite aeı çıkarmamı1o Paraaın ••f'" 
dlği ıevlnçle 16•lerlal allmlı, k0f8 
koıa uzaklaımı1o 

Kızcağız aylarca bu mezarbll 
köıesini Ye bu otlana dlflnmllf. 
Belki Y.ine ona raıtlanm di1e, 
öteden beriden kırpbfı paralara 
biriktirmeye koyulmuf. 

Tekrar buraya geldikleri zam•• 
cebinde iki franıı varmıı. Şukeyl 
temiz elblHalle, eczanede ual• 
uslu otururken g6rlnce, tutkur 
luğu daha çok artmlf. Fakat bit 
lcolayım bulup da yanına yaklr 
şamamıı. 

Bir sene aonra ona mektebi• 
bahçeaindı arkadaılarlle blly• 
oynark(;n raıtlamıf. Hemen llltOn• 
atılarak kolları araıına almıfr 

deliceıine öpmeye baılamıı. Şuk• 
korkmuf Y• bagırmıf. Fakat kıs. 
biriktirdiği Oç buçuk frangı kor 
nundan ç karıp verince susmut
Kendisini iatediği gibi aevmellin• 
razı olmut-

Ve daha dört a•n• b&ylec., 
biriktirdiği paraları bu kUçUlı 
eczacıya (!) vererek, ondan blrıaf 
aeYgi aabn almak lçia didinmi .. 

( Sonu 1arıa ) 
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ALNIZ OENÇ Hak Oyunu Üçtür Derler Ya, Bu·Da O Cinsten Bir Şey 

KIZLAB iÇiNi 
İıtanbulda iki maç yapan Ati· 

1 
,,. -

na muhteHti ilk mUsabakada üç zm~rde Ha va Kupası 
Uçe berabere kaldıktan ıonra i 

• akat arka1ından da elini 
hana uzatıverdi. Tabi1 roddod~ 
medim. Bir aı çeklnıen bir 
tavurla elimi ben do verdim. 
Prens, eğildi. Tam parmakları· 
mın çukuru Oı.erine. hemen he· 
men Uç ıaniye kadar davam 
eden hararetli bir puae koydu: 

Otomobil hareket ettikten 
ıonra halam kulağıma eğildi: 

Eh.. Artık, bu İf bitmittlr 
Emel. Hemen Allah hakkında 
hayırlı etsin. 

Dedi. 
Evet: bu it bitmlttl• Babam, 

benim için dalma parlak ve 
ıerefli bir izdivaç hayatı tasa.vur 
ettiği için biliyordum ki benim 
mektubumdan ziyade halamın 
mektubuna ehemmiyet verecek; 
o da beni bu izdivaca ıUrükle· 
yecekti. O nun için artık benim de 
bu izdivaca yavaı yavaı ııınmam 

lbım geleceği pek tabii idi. 

Fakat nasıl? 
ilk gördllğtım ande, mtıtena• 

ıip vUcudu ile beni heyecana 
ıevkeden bu genç prenı, bet on 
dakika sonra gözümden dnıU· 
vermiıtf. ÇUnktı hayatımda en 
nefret ettiğim blrşey vara, o da 
korkak, miıkln ve batkalarını 
ıinirl odirecek ıoklllerdo terbiye 
noks nlığı iÖateren erkeklerdi. 
Onun içindir ki hayatım bugüne 
kadar aık maceriıından mahrum 

ıeçmltti. 
Vakla mektepte aldıtımız 

dersle, birçok~ kaideler Y• aaza• 
riyelere dayanarak: 

Her izdivaç, mutlaka bir aık 
mahsultı olamaz. Evlendikten 
ıonra da karı koca araaında bir 
Hvgi yaradılabillr. Hatta bu 
ıngl, ötekinden dal:aa metin ve 

daha emindir.] 
Gibi bir neticeye va11l olmak• 

ta idi. Fakat benim düttlncelerlm, 
tamamile bunun aleyhinde ldL 
Boı bir kalp ile bir erkeğin kar• 

111108 çıkmak, bana tehlikeli bir 
kumara lttirak etmek kadar Ur
kUntU vermekte idi. 

O gece, sabaha kadar uyu· 
mamııtım. Kalbimin her noktasını 
yoklemıştım. Fakat prena Aliye 
karıı, zerre kadar bir sevgi 
lıtid 11dı bulamamııtam. Arbk 
anlıyôrdum ki; bu gidlıle ben de 
bir izdivaç kurbanı olacaktım. 

Bu aırada gayet ıarlp bir 
hldl1e vukua geldi. Hem beni, 
hım de halamı tam yirmi dört 
aaat ifUldUrmeye ıebebiyet verdi. 
Pek basit olmakla beraber bizim 
kafamıza pek tuhaf aelen bu 
hadis de ıundan ibaretti. 

Bir cuma gUntl idi. ikindiye 
doğru halamla şByle bir dolar 
maya çıkacağımız zaman Por· 
~in içeri girdi: 

- Avukat Forit Boy geldi. 
Dedi. Halam, birdenbire se· 

9lndi. Ferit Beyin bu ziyaretini, 
mutlaka madenlerden hayırlı bir 
hah r getirdiğine atfetti. Hemen 
ba§ını örterek aalona gitti. Ara· 
dan epeyce zaman geçti. Pervin, 
nefes nefese odama girdi: 

- Küçük hanım! •• Sizi çabuk 

&alona istiyorlar. 
D edi. 
Salona gittiğim zaman. bala· 

nun dudaklarında b ir kahkaha 
bakiyesi belirmekte idi. Ben içeri 

airer girmez: 
_ Aman Emel. Otur da, dinle. 

1 
Bak Ferit Bey bize ne haber 
getirmiş. 

Dedi. Ferit Beyle 11IAmlaı· 
taktan sonra oturdum. EvvelA 
Ferit Beyin, sonra halamın yilzUne 
bakhm: 

- Hayırdır, fşallah. 
Dedikten sonra, Ferit Beyin 

ıetirdiğl hab rl dinlemeye hazır· 
landım. 

Ferit Bey; aenelerden beıl ha· 
laman itlerini takip ettiği için, 
lı mU:ıakere edilen bir avukat 
gibi değil; bir aile dostu teklifıh:· 
liği ile hareket ediyor; o da tatlı 
tatlı gülüyordu. Halam: 

- Eh, ıöylcyiniz bakalım 
Ferit Bey. 

D di. Ferit Bey, bu işi halama 
havale etti. Bu teklif, bir iki defa 
aralarında tekerrür ettikten sonra 
nihayet Ferit bana dönerek şu 

ıözleri ıöyledi: 
- Ef endlml.. Dun Ömer Bey 

bb:im yazıhaneye geldi. Her zaman 
ve her işte yaptığı ıibi açık bir 
Haan ile; ( ıimdiye kadar dUnya 
evine girmedim. Artık evlenmeye 
karar verdim. Emel Hanımı, 
yapurda g6rmUf, beğenmlıtim. 
Geç n gUn bizim yaıahanede do 
ıöyle bir alıcı gözl;e bakhm, 
her haline imrendim. Okumaıı, 
ya:zma11 var. Bir kaç liaan 
biliyor. Bana hem zevce ve 
hem de yardımcı olur. Glt, 
bana iste.) dedi. Tabii, elçiye zeval 
yoktur. l-lanımefendiye söyledim. 
Katıla kahla gUldO. Aynı alS.1lerl 
alı:e de tekrar etmemi latedf. 

Fert Bey bu sUzleri ılSylerken, 

sıözllmUn lSnUne Ömer Bey gol· 
mlıti. Artak kendimi zaptedeme· 
dim. Ben de kahkahayı koyuver· 

dim. 

Bu bahsin uyandırdığı alayla 
mUkAleme, geç vakit• kadar de· 
vam etti. Ferit Bay, Ömer Beye 
cevap götUrmeslne, ve: 

- K11metlni baıka yerde ara, 
doıtum. Sana hem zevcelik, hem 
de muavlnelik edecek olen o ha· 
nım, nişanh imiş. Hem de, epyce 
bUyOcek bir yero, nl§anlanmıı. 

Demesine karar verildi. 
Dediğim gibi, bu hidilıe bizi 

tam yirmi dört aaat gftldUrmeye 

19bebiyet vermişti. Bu basit, bu 
lptldat; bu, henüz dilini bile dn· 
ıeltmomlt adamın, benim yaradı· 
lıtımda ve benim kef amda bir 
kızla evlenmek iıtemeai, bize pek 
çok tuhaf gelmişti. 

ikinci müsabakayı da bUyUk bir 
galibiyetle bitirdi.. 

Her ne ıebeple olursa olsun 
yaphğı iki maçta çok fena netice 
alan f ıtanbul muhtelltl kimseyi 
tatmin otmiyen oyunundan dolayı 
bu buyuk yUkUn altında hiç ıUp· 
he yok ki ezilmekten kendini 
kurtaremamııtır. Hak oyunu Uç· 
tllr meıhur ıöztı gibi lıtanbul 
futbol heyeti, YunanhlarJa yap• 
tığı bir anlatmadan sonra UçUncU 
bir deneme yapacak, bu ıuretle 
latanhul-Atina ıehirlerl ar&11ındakl 
hakiki kıymeti de iyi anlamaia 
çalışacaktır. 

Yunanlıların lldnci maçtan ev• 
vel teklifettikleri bu oyun dOn 
lstanbul futbol heyetince kabul 
edilmiştir. iki ıehrin takımı ara• 
sandaki maç da önOmtizdeki pasar 
aUnU Takaim ıtadyomunda yapı· 
lecaktır. Eli ayığı tutan her 
oyuncuyu tecrübe eden Iıtanbul 
futbol heyeti yapmak fıtedij'l bu 
son maçla yeni bir koz oyna· 
maktadır. Onların bUtUn bOsnO 
niyetleri on bir futbolcumu• 
:zun ayağına bağlı olduj-u içindir 
ki bu lıto bUyU4 bir Omlde ka· 
pılmıyoruz. 

Bokada Canlthk 
Son gUnlerde Galetaaaray bokı 

ıuboslnln gayretile bokı maçları 
cınlenmiyo baılamışU. Bokı ama• 
törleri arasında ciddt bir ha!lrlığa 
vesile olan bu mUsabakalardan 
ıonra GaJataıa.ıay ku1Ub8 bokı 
ıubealJ yeniden bir mUaabaka· 
sırlamaktadır. 

27 Temmuı Cumartesi akşamı 
yapılacak bu mU1abakalarda latan• 
bulun en kuVYtli bokaörll Kini 
ile Kiryako da dövUıeceklerdir. 

Bu müsabakalarda 7 çift bok· 
ılSr çarpııacaktır. 

Merkezl Avrupa Dörnlflnall 
Merkezi Avrupa kupaıı Dörul· 

finale Hçme maçlara büyük bir 
heyecanla yapılmaktadır. 

Oıturza iki bir SlaYyayı yen• 
mİf, ltalyanın Fiorentina takımı 
Oç bir Spartayl mağliip etmlıtfr. 

Macarların Ferenıivaruı takı· 
mı çeklerin Zideniçeyi alta bir 
yenmif, Macarlarm Hungarya ta
kımı ltalyanların YuventUs takı· 
mile bir bire berabere kalmııtır. 
Avusturya ve Slavya iki maçta 
aynı golleri attıj-ındao UçUncli bir 
maç yapacaklardır. Bunlarm ialibl 
yarım finale gidecektir. 

Eğer bu hadi1enin erteal gllnn Ölçü Üzerine 
b bamdan gelen bir mektup, ha· 
ıa:ım bütün plinlarmı altüıt edip Fenni Kasık Bağları 
de derin bir dUınce mecburiyeti Mide, barHk, böbrek -""""-.-"' 
nrmeaeydl, ihtimal kl bu alaylı düıkünlüğüne 

U bir hayli devam edecekti. feDDI mevz, 
Babamdan gelen mektup, pek Korıalar . 

' ıd· O da aynen t.tiyenlerc öl9~ kısa ve knt i 1
• nu tarifesi gönderılır 

ıuraya kaydediyorum 1 EmlnönU 
Hemtire!.. İzmir sokağı 

Tel. 20219 
Bundan on lkl sene evnl Nls Z AHAR y A 

konıolosu iken ba§ıma gelen fo· Oreopulos 

lAketi hatırlanın. Buna sebep, Taklitçilerden 
prens Ali d diğiniz adamın baba· sakmmız. 
sıdır. Şeref, nam11s ve hayatımı ~-=imi __ _. 

ıöndUrmeye kasteden bir ada
mın evIAdınn kızımı değil, köpe
ğimi bile verm m. HattA, Mıaır 
hazinesini de evladıma bağışlaıa 

bile .•• 

Kayıp - ı.tanbul Yüht k lkhaat 
vo Ticaret mektebinden almıı olduğum 
veıikamı zayi ettim yenisini alacağım· 
dan eaklıinio hUkmt1 yoktur. [388] 

1163 NinmeUin 

Altın ordu, 
Maçın 

İyi Bir 
Finalini 

Oyunla 
Kazandı 

Bu 

Yukarda Altınordu, ap~da Göztepo takımları 

lzmir, (Hu11ust) - Bupn ıtad· 
yumda .. bava kupası,. final maçı 

var.. Denizden eHn ııcak rilı• 
ıara rağmen ıtat oldukça kala· 
balık.. lzmirin futbol muvaıeneal 
bu maçın ıonucunda deilıecote 
benziyor. Bir hafta ance Altaya 
beş gol atuak Altınordunun kar
ıı•ında finala kalan Gllztepe çok 
tehllkell .• 

Gö:ztepo ve Albnordu takım• 
lan en Ustun kuvvetlerile aabada 
göründUler.. Hakemin ilk iıare· 

tll e Göztepe zorlu bir akına baı· 
ladı. Altınor<lu haf hattında keaJ. 
len bu akım kırmızı • lacivertlilerin 
mukabil akma takip etti. Altın• 
ordu daha baılangıçta kuvvetli 
rakibile kupayı paylaşmak ister 
gibi ciddi hücumlar yapıyor. 
Yedinci dakikada G6ıtepe 
kalecine aağdan bir init yapan 
altmordulular HOseyin ŞUkrU· 

nUn yerinde bir kafa vuruıu ile 
ilk gollerini kazanıyor] r. 

Şimdi hücum Göztepenindir. 

Altınordunun def anı yüzdın 

oynamaaına mukabil Göz.tepe 
hUcumculan çok ılizel oynuyorlar 
ve ilk golU penalhdan kazam• 
yorlar. Bunun arkasından Altı· 
Dordu kalHl bir gol tehllkHI 
daha geçiriyor. Sabahattin uıtaca 
bir yabıla bunu kurtarıyor. aka• 
binde yeni bir Oöztepe hücumu •• 
Bunun ardından Fuadfn enfes bir 
ıtltlle top, Altınordu ağlarına 
takılıyor. 

ilk devreyi 2 • 1 galip bitiren 
GBztepeliler için ikinci devrede 
blraı 11kı oynamak, galebeyi 
garanti etmeye kifl ırelecek, 
deniliyor. Fakat Altmorduda 
çalışma lzerlerl ıörUlUyor. Sağiç 
oyuncuıu Sait topu kapbğı gibi 
ıahıl bir hücumla Gö:ztepe kale
ıine giriyor. Bu beraberlik aayııı 
Alhnordulu çocukların neı'csinl 
arttırmııtır. Hücumlar devam 
ederken Alt1nordu UçUncU ve 
dördlincU golleri de atarak 4 • 2 
hava kupasını kazanıyor. - A. B. 

lstanbul 5 inci icra Memurluğundan : 
Yeminli tıç ehllvukuf tarafından tamamına 3129 lira kıymet talıKlir 
edilen Boğaıiçinde BoyacıköyUnde Mektep sokağında E. S 1, 53 
Y. 75 No. lu maabahçe bir ev açık arttırmaya vazodilmlı olduğundan 
12·S.935 tarihine miisadif Pazartesi günU saat 14 te.ı 16 ya kadar 
dairede birinci art tırmaaı icra edilecektir. Arttırma b dell 
kıym ti muhammonenin °o 75 nl bulduğu takdirde mliitcrisl Uzerinde 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahbUdU baki kal· 
mak Uzere arttırma 15 gün müddetle t mdit edilerek 27-~935 tarihi· 
n mUsadlf Salı gUnU saatl4 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya· 
pılacak ikinci açık arttırmaaında artbrma bedeli kıymeti muhammene-

nin ~o 75ini bulmadığı takdirde sat ıı 2280No.lu kanun ahkamına tevfi
kan ğeri b11akılır. Satış pe,indir. Arttırmaya iştirak etmek l&teyen
l•rin kıymeti muhammenenin % 7,5 nlsbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankamn teminat mektubunu hamil bulunmaları lAzamdı r. 
Haklara tapu ıiclli ile aabit olmıyan ipotekli alacaklar da diğer 
alakaddranın ve irtifak hakkı ıı:ıhiplerinln bu haklarım ve hususile 
faiz ve masarif• dair olan iddialarını evrakı müabitelerile birlikte 
ilAn tarihinden itibaren nihayet 20 giln zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri l&zımdır. Aksi takdirde hakları t a pu s:clli ile sabit o!~ 
mıyanlar satış bedelinin peylaşmaamden hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye, tan:zifiyeden mUtevellit belediye rusumu 
ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
fada malumat almak isteyenler 26 - 7 - 935 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede nçık bulundurulacak 
arthrma ıartnamesi ile 934/6164 No.lu dosyaya müracaatla mezkur 
dosyada mevcut veıaikl aöreblleceklerl ilan olunur (3923) 
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Gazeteciler KuJübü 
Böyle Bir Kurum Yapmak için Dün Ga

zeteciler Aralannd& Toplandılar 

Dtinkü t.oplantıda bulwaaal.Nan bir lmımı 
Türk ve ecHbl pHtecEer 

dün l.tanbul Buıu ı.-61mu•M 
bir toplantı yapmıtlar •• W.. k· 
aın kulftbiı ııı.nneya ...._ Yer-

mişlerdir. ku101tin 0nbl' bafkaa
lağma iç işleri babııı Ş&kril Ka· 
ya aeçihaıif, ltMla ~kçe a•z:el• 
aabip)erJ fte ellHW fHetecifer 
namma Piyer ~ Şeref komi
teı ' n• ı~ilmiflwclir. Aynıa bir 
reis ile illi rela ••kili, bir lmu
ml kAtip, 12 kit&lik bir idare 
heyeti Mpmiflir. Bu Wta ka
lüblln nizamnamul huırlaaa· 
cak Paarte.ı ,eno tekrar top
lanılarak koo....ıacakbr. Kullp
te ga:ııet.dlw ipa Wr de telıraf· 

hane t .. i• e6uk, Tkk Ye 

.... w ıaz•eil~rha kelayca ça
llfJaWlm.leRai temin için lcab• 
eclea t.c1Wr1er abnaeaktır. 

Kultbtn Şeref komlte1"n• H• 

çilenler A11111 ve Tarık Uı kar 
fiqlerle Falih Rıfkı Atay, Mah· 
mat Soytlan, Velit Ebulzi}'a, 
Yua• Nadi Ye Piyer. 

Reiıliie Necmittin Sadık. 
L&ıof, reiı Yekilliklerine Abidin 
Da•er •e Valle•i, Genel sekre
terlit• Neı'et Halil Atay, idare 
mecO.ıoe de Ahmet ŞllkrD Esmer, 
Ali Naci Karacan, Breli, Refik 
Ahmet. Ercllment Ekrem Talu, 
Raaim U•, Kanati, Piyaml Safa, 
Sedat SimaYI, Selim Ragıp, Col
llns W alter Ye Primi aeçilmiılerdlr. 

Ekmek Narhı Hakkında 
Belediyenin Bir Tebliği 
Maamafih Bizim Rakamlar, Bu He

saba Uygun Düımeyor 
lıtanbul belecliyelÜaclenı Bele• 

diyece tayin e.!ilmelde buluaaa 
ekmek fiab laakkın..&a IOD ıln
lerde bazı rH•telerde t.aldlııete 
uymıyan n .. riyata teaadeif olu•· 
maktadw. Dotru vaıiyet ıu IU• 
retle izah olunurı 

1 - Belediye ekmek ftattaı 
hesap ederkea ua fiabaı Haa o
larak am, buna ima) ma1rafnu 
illve ederek ekmek fiabnı bulur. 

2 - Un fiatlan zahire •• ""° 
caret boraaıında aerbelt aataılar 
neticeaintle t akarrftr edw Ye laele
diyece namen zahire Ye ticaret 
Borıasmdan alınar. Un fiatlarında 
son ay :zarfında ekmek ffaunı 
bugUnkll haddinden •t•i• indire
cek bir tenezılil aörlilmemittir. 

3 - imal maırafı, adetlerJ iki 
yllzll•tan ve muhtelif ltUyUklOkte 
bulunan fırınların vaat.ti itletme 
kabiliyetlerine röre ve buılinlo 
prtlanaa uyrua olarak hHap 
edilmlftİI'. 

4 - Bele.U,e ekmeje azami 
fiat tayin eder. Fır•alar daha 
qağı ft.t öaerinclea ıahf y..,_ 
makta ..De~. 

Net.Mm b.. f.....alar mu• 
ayyen Wr dereeeye kadar 1.
tlhaall ..tt.r.-, i..ı muraf. 
J.randan t.eundler temin etm.k 

Bunua ._iu4e çatnlJe uyı•n 
oknayar•k papnhp ..... flatla 
ıatılan ek~ lmitı.rl takip 
M tecziye eııWcıH ..... 

Raltkaıwli).• Gelhlce 
Dün Bor&aJlll (4 M)) too kğ

tiey, (1~ tu .. 1111 retmittir. 

4a ıablmıtt&r. Bu unlar ekmek 
1apilaa unlardar. E•Yelce ( 600) 
ih (78Q) kwq arasında ıatılı• 
yortlu. Çu'Ml 1.aıına vaıa ti (80) 
kurutfuk bir dDıUldük görlllmek· 
t•dir. 

Sert unlar (440) kuruı ile 
(520) k .. rut araıında •ablmııtır. 
Yumuıak · bujdaylar (3) kurut 
(2S) para ile (8) kurut (3S) para 
araıında muamele ıörmllıttır. Bu 
ltutdtayla ekmeklik un yapal
maktadw. Kloda (40) para kadar 
dlfllklOk a6H varpnaaktadır. 

Sert b•tdaylar da (4) kuruı 
@O) parada muamele ılSrqıOttllr. 
!frut Baakuı da flatları kırma-
t• baılaauıtır. \ 

Ziraat Bankaaı dine kadar (7) 
bu,..k l111rllflan aıaiı butday aatmı· 

yordu. Dtln fiatlan kırmıı, ekıtra 
ne.! bul'dayı (7) kuruıtan 1atma· 
t• laaılamııtır Ye ilk elde (60) 
ton ıahatıhr. Bu hutday boraada 
(7) kurut (3~ paraya kadar yDk-
Mlmifti. Ekett-a butcfayda da bu 
awetle Jdlocle (3Ş) para dtltDldlk 
p• filbdlr. fakat b8ttkı bun-f J1!"9" Umek aarbı lodlril· 

•• latanbullular kim 
min beaabtaa kilosu 11 

kunaıha ekmek yemektedirler. 

Sahili erimizde 
Şenlikler 

8.yı, ( Huıuıi ) - Deniz bay· 
ramt burada çok parlak elmuı, 

mottir, ka}ık ve yöı:me yarıtları 

YMN&a.t• ltlrincilere mDkifat ve
rihıittir. 

* T ekirdtj'ı ( Heıuıi ) - De~iz 
bqruaı bun4a çOk h'yeeanh 
•'10.ıt. lttltlil Te1c1rdat 1t.n.1 ba,-
ruıa lttlrak etmiftlr. Bayram 
tleiaywlte BINndobot, NDdal •• ,.14. -- mlMMk.&uı ,.,. ..... 
hr. G.c..,._ bitin aabll&er 

SON POSTA 

in Poıta 
lıtanbul BORSASI 

10· 7 • 193& 

ÇEKLER 

1. T. L.ftin 1. I· L. i,911) 
"". ,., .. o,7Hs .,,811. 4,215 , ..... Jf,OG MadTlt G,81~ .. .,. ... ~ Serlla 1,11825 .,..., 4,7170 Varıo•• 4,215 
A&lıla U,911 Paıt• 4,4271 

C..••r• tl.45M> llueı 78,48S . ..,.. 8j,~~ \ B•lr••• 34,770 
A..terda• ~1931 LHdra Kr. 621,00 
Praı Jt.ff7) lıt01kon ,. 1091,76 

ESHAM n TAHViLAT 
9f~ Lira 

it lan'-.lf'laaa)~O B•••nl l J!,25 
,. ıfUıaHa) 9~0 lt33 lellkra11 119,-

• CfıtleH • ) '9t- l•tl'u an Dahlll 94,25 
O•ın• ı. ~ ... ıc. JJ,~o ou,.1111 Mu. oo,-
1.1ıa1k • fi,- Bal~•' tertip J 411,70 
.., ..... t1a1rt1• ıı,so • • u 411,70 
•~H, 10,50 Reji 2,tlO 

Aaatl.ı ı '6 60Y. 2~~!S ! Tra•nJ GI,- 1 
• M 10 P. 29,10 R•htua JO,-

A•u'e'u H ltoY 42,50 OakUdar •• ı o:-.,-
fwtıı D. Y. 111,- Tnkoa CO,ı>: 
l,t. Tramu1 H, 1 MıurKr.r•.118' l:l "',-
0.ıı•••r •• 8,-05 • • • ltOJ SS,00 
T eı kes it, I • • • 1111 HJ,50 
Hau• ••I 17,- l.lektrt :C -,-

felef.. ıc.ro 

MESKÜK.&.T [•) 
.&uru, 1 

rt·ll ıll•• ~ 1 (ff_,. 
laıt. • 1~4 (R•ı•t) 
.... • 14:r (Valıılt) 
a.. • 1110 la .. 1ıı.,ı1t1rmı a'ba 
... 1411,. 59,00 
luknet (0 .. 1.ı 230 
Aal a lteılltlrlllıı altu 

(CD•bıarl7eı) 4735 
(ff••'•> .,.... ~'°" 
R•t•O • SOOll 

•~,c-,---lıı~-,-.,-~-,~415-u-:_v~·~lıı~tt-•~-·~-'-~-~~ 
( A •••) 4'5o \•> iter.. llarlet 

Biga • Karabiga Yolu 
Bira (Huıusi) - Bira ile Ka

ra Biıa araıındakl yol çok bo
zuktur. Bigahlaa 22 kilometrodan 
ibaret olan bu yolun tamir edil· 
meılal dilemektedirler. 

Temmuz 11 

Celil Bayar Dün Rus
yaya Gitti 

Yukarda: Celal Bayar ujurlarıoılaril• beraber, •tafıda: Ta11are oemlyıtl reüıl 
Fuat Buloa ıtdea talebeyi ufarJayor 

Ekonomi Bakanı Celll Bayar purla Ru•J•Y• hareket etmltl.,. 
dun alqam Çfçerla vapurJle SoY• dlr. Gerek c.111 Btayara, ı•rell 
yet Ruıyaya hareket etmlıtlr. talebelere, lçtesa ıelea bir ufur• 

E ki hl d t ·ı biti lama 7apdD11fbr. Uçakçı talebr 
ı ıe r e • •J arını ren Ye 1 1 a.... 1 d h 1_ 

er D Uaur anmuın a &Ya aurr 
Ttırk kutu itin çalatacak olu mu baıkam Fuat Bulu da hazır 
biri kız olmak iSzere 8 talebemiz bulunmq •• ıençlere muyaffakı-
de lhU•aa yapmak üzere bu Ya· yet dllemlftlr. 

iN l y ·o u 

B:tl\ rhN D-L~lıl K DO lu 

B rhci nni fwnsı111k aM.r ç•vu 
___ _._ ......... - ~._,..___~) kut'u ara11.ı· ~. aJJIDla~~ır._~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



11 Temmuz 

Dünyanın En Sür'atli 
Treni 

Şimdi, Berlin ile Kolonya Şehirleri 
Arasında işlemektedir 

Bir .Oddet •n•l B.rHn ile mukavemetini laaddl aigarfye ın· 
Kolonya ıehrl araıında tecrtiba· 

Jer.1 7apıldıktan .ama Almanra'da 
l '!euımmden ltlbann 11dnet bir 

direcek tekilde yapılmıı iki •aıon· 
dan mürekkep olup 81 yolcu 

almaktadır. En aon ıUraU ıaatt• 

105 mil olup dünyanın en ıllr'atll 
trenidir. 

Diael-Elektrlk ebpr .. 1sattı ap.1-
IDlfhl'. Bu ebpres tren, haYa 

Belçika Sergisinde 
Bir Yangın Çıktı Ve Söndürüldü 

18 
(A A) _ Serpin 1 •lfW· fthlye :ren• Hat çabfbk· 

-..u.I, ;_._ ..ır. teo ... ra aleti ahdlrmlfttlr. 
..... parlaaM .... ,..,.. "J-

• l•tanbul Aallye ikinci \ıcaret Mahkemeıfiillen: 

-

r_ı.aı.. r t Bıakaıile Ça•ırCJ Zade M. Litfl, 
llod .. i ı:.an- ye •Y am L til d..ı ı 

fil ara11ada mlltekenlo cava .cınaseue e mi ••• 
.._..fa " Ham 1 dantl enin, Muıtafamn ikamet· 
•e,Werden Muıtafa1a ıinderllde•~ d 120 ...n0 •Uddetle lllaen 
~-- -L. ı olduiu anlatt •a·• an •• 
~ın mepau alakemınin 18 EyllU 1935 Çarıamba flntl aaat 
t.bliıat lfuın• ve • rll . olmalfta ke,fiyet tebliğ maka· 
14 4le baralnlmasıoa karar ye .,, (l6') 
mma kaim elmak Ozere ilin olv.our. 

Maden KömÜ~Ü münakasası 
lstanhul Ziraat Bankasında!!: 

d ki U-ıucat Faj>rikan kapalı zarf 
Ziraat Bankasm({ Afu'!'ak: ~ alacaktır. Ekıiltme Te•muıua 

uıulile uı.ooo,, t~ an 1 1 1~ de A3anadil Fabrika Mpclafllih· 
1 ı ioci Cum& ırtk'fi ıaat tamk. t ame Ziraat Baakaaında parauı 
de yapılacakt r. B~ husuıta 1 ı•r 11 "3llO,, 
elarak verılmektedır 

SON POSTA 

Dinarda 
Bir Demiryolu Şenlili 

Yapıldı 
Dinar, 10 ( A. A.} - Afyon• 

Antalya hattının bu kıımmda da 
ray dötenmeıiae baflanma• do
layısiyle Karakuyu iıtaayonuoda 
bir tören yapılllllf, t&rende ile .. 
bayla ~arti ve Şarbayhk bafkan• 
ları, mlhen dlıler ıre bitin bu ta• 

raf halkı bulunmuıtur. 

Çektigı lı&f 
ağneı deeil 
inatlıfınıu 
cezıuııdır. 

Eğer verilen naaihatıeri dinleyip te 

GRiPiN 
katelerlni tecrübe eteeydi bu ı.ataraplu 

çoktan Jlnmfı olacaktı. 

GRiPIN 
En şiddetli ba§ ve diı •irılarlle 

.. titmektea miıtn·elllt bUUJn ı•tırapJan 
lluer, Nezleye, kırıklığa, romatlamaya 
çok faydalıdır. 

GRIP•N kaıeleri RADYOLIN diş 
macunu fabrıka11oın m'liteha1111 kim-
7agerleri tarafiodan yapılır. Her 
eczanede vardır. 7,6 kuruşa aatılır. 

- ' VAPURCULUKI 
T0RK ANONiM ŞiRKETi 
llTANBUL ACENTAUGI 
U•• Haa, T elelonı aa&SIB 

iZMiR SÜRAT YOLU 
T A R 1 Yapuru laer haf

ta PERŞEMBE ai'nlwl aaat 
il tla latanbuldan IZMIRE ve 
PAZAR j"Oalerl de IZMIR' den 
r.taahula kalkar. 

MER~iN YOLU 
iADIKZADE •apuru 12 

Temmuz CUMA ... t il de 
Meni•• kadar. 

~------' 
!fEKSliLİN 
Bu kelimeyi iyi belleyinizı 

" ,. - bulumayaa her--.. 
SEK&tliN de bulacaksmızl 

,.Dli m ~ " llAHllUT llVAT 
Slfltt<~ct 

s.iyfa 15 

Müfettiş Namzetliği ve Şef Namzetliği 
İçin Müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Baabmıu allaabaka ile (5) mnfettlt namzedi Ye (5) ıef 

namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 •• 7 aiustoı 935 tarihinde An

kara, lıtanbul Ziraat B.nkalannda yapılacaktır. Tahriri imtihanda 
kazananlar geliı Ye d6alı yol paralan Yerilmek Aretile Ankara1a 
get"rilerek pfahl bir imtihana tibl tutulurlar. Bu imtihanda 
da kazananlardan beıl 140 lira aylıkla mllfetU, namzetlijhae •• 
diier beşi de (130) lira aylakla ı•f :nam'l•tlitlne tayin olonqrlar. 

3 - Müffettif namzetleri iki aeoe atajdan aoara Mllf ettiflik 
ehliyet imtihanına rfrecek 'Ye kazanırlarsa ns lira ayhlda mnfettif· 
Uğe geçirJleceklerdir. 

Ankarada Umum MUdlrllik ae"iılerlnde ~alııbnlacak olaa 
ıef namzetleri · ae bir sene:lk atajlarının ıonunda ehliyet imtihanına 
girecekler ve kazanan'ar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girbilmek için ( ılyaaal bllsrller ) veya 
( YUkıek Ticaret ve lktısat) okulasından H)ahut Hukuk FakUtte
ıinden veya bunların yabancı memleketlerindeki benzerlerinden 
diplomalı bulunmak gerektir. 

5 - İmtıhan programını ve aair tartları gösteren izahnameler 
Ankara, lstanbul ve zmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. (395J) 

,-----------·----------------~ Türk Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19. cu Tertip 3. cü Keşide Bugün Çekiliyor 

BtJyUk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca : 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mükafat vardır .• ,, 

fstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye Ye Asabiye haataneıi için = 60,000 = met• 
re yerli Amerikan bezi olbaptaki numune ve şartnameal Teçhile ve 
kapah zarf uıulile ekıiltmeye konmuıtur. 
1 - Ek11iltme işi : Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki 

kom is} onda yapılacaktır. 
2 - Ekailtme gllnll: 24 Temmuz 935 Çarşamba gUnU aaat 

14,30 dur. 
3 - Tahmint fiatı : Beher metresi 32 kuruıtur. 
4 - Muvakkat garanti : 1440 liradır. 
5 - Şartnamesi bedelıiz olarak baıtan.,den al nabilir. NUmune 

görülebilir. • 
6 - isteklilerin carı ıeneye ait Ticaret Odası veslkasile bu işe 

yeter muvükkat garanti makbuz veya banka mektuplarile 
be li ıaatten ance komisyona müracaatları "36 J 2,, 

lnhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
EYvelce ilin edildiği Yeçhlle L•Yaıım ve Mnbayaat Şubemiz 

1217 /935 tarihine raıtlayan Cuma ~nü Kabataştakl yeni binasına 
nakledilecektir. Yeni binadaki telefon numaraları •taiıda gösteril· 
mittir. Cuma ıthıli zaruri olarak muamelat tatil edileceğinden it 
aahiplerinin 1317/935 Cumart .. i gUnUnden itibaren yeni binada 
itlerini takip edebi eceklerl Ula olunur. "3857., 
Levazım ve Mübayaat Şubeıi MüdUrlOiO T. 49367 

,. ,. ,, " Mlldllr Muavlnlitl ,, 49357 
,. ,. ,. ,. Dahilt •• barlct ,. 49358 

mlbayaat ıefllklerl 

lıtaubul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankaaı TDrk Anonim Şirketine Birinci derece 

ve aırada ipotekli olup tamamına l0870 - onbln Hkiı yDı 
yetmiı lira kıymet takdir edilmlt olan Galatada KılıncaH mahallesin
de ç~plllk lskeleai ıokatJnda 4, 6, 8 No.lu iç bap depo Ye maiaıa• 
aın tamamı açık artbrmaya konmuı olup ilin tarlhloden itibaren 
ıartnamul herkes tarafından ıarDlebilecek Ye 22·8-935 tarihine 
J"aatlıyan perşembe ıGn8 aaat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık 
arttarma ıuretile satılacakbr. Satıf Emllk Ye Eytam Bankannın 844 
No. lu kanunu kllhUmlerine tabi olduğundan mezkfar kanunun 15 inci 
maddeaine tevfikan ikind bir artll'm• yapalmak11Dn gayr1mınkul, 
pkanda yazılı ,Uade a fazla arhranıa llzerinde bıralulacaktır . 
Arttırmaya iıtirak için muhammen kıymetlıı yUzde yedi buçuğLI 
niıbetinde pey akçHi Yeya Milli bir bankanın temlnat mektubu 
teırdl edilmek lhundır. Birikea bina verıilerlle çöp ve fener reaim· 
lerl ye de.lliliye ve Yakıf lcaresl mUıteriye aittir. Satıı bedel; pe
thı 6denmek thımclar. icra ve lflu kanununun 126 ıncı maddeahae 
tevfikan ipotek sahibi alacakhlar'a diğer alikadarların gayrımen· 

kul Dnrlndeld haklarını ve huıuıile faiz ve masraftan dair olan 
lddialanaı ••rakı mllabitelerile birlikte 20 gün içinde dalreaalıe 
ltlldirmeleri llzımdır.Akai halde hakları tapu sicillerile aablt olmadıkça 
Nllf bedelinin paJlqmaaından bar;ç kalır) r. Alakadarların ııbu 
kanun madtlesin• uygun nrette hareket etmeleri ve daha fazla 
mal6mat almak iıteyenlerln 934/927 dosya NO. dle dairemize mU
racaatlın ilin olunur. {169J 



NATTA 31 Temmuz PAR 1 S Seyahati 
Blkre, • Badape,te • Virana • Parla • llarsura • Atlaa 
Vapurdaki yerler mahdut oldutundan derhal kaydolmanız lazımdır. 

NATTA SEYAHAT ACENTALARI. Tel. 44914-44514 

PARANIZI: 
HilkOm•tin ve dört milli 
Bankaaın 1,000,000 lira 
ile aermayuiae ipirak ettiii 

, 

ADAPAZARI 

TOrk Ticaret Bankasına 
YATIRINIZ •• 

Vadeli mevduatınızın faizini 

l·ler ay başında 
alaeaksınız. 

Sizin için 
Bankanın bitila ıubelerinde 

"f~zleri her ay bq•da kuponla 
ödenen heaap ,. açılmııbr. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamı• mulat•lll Hr•lalerlade çabfbnlmak lıere mllıahaka 

De •e Jllzer lira a1lıkla oa •••ur alaaacaldar. Mı .. bakaya pmek 
lcln Uıelerl ••1• Ticaret Llalerial ••1ahut Galataıaray Li8ul 
Ticaret kıımını bltlrmlı olmak •• Jlrmidea a .. tı. yirmi beıten 
yukarı J•ıta bulunm,mak llzımdır. 

MDıabakaya ıirecekJerdea •• ıtltl belıelu arandıtı, •• 
aelerdeo imtihan yapılacatı, Aakara, lataabal •• lzmlr Ziraat 

. Bankalanmızdan elde edUebUecek .. rbıam•lerde yazalıdır. MUaaba• 
ka 1.8.935 Pertembe ılaft aababa ıaat 9 da Ankara ve lıtanbul 
Ziraat Bankalannda yapılaoaktar. 

- lıtekliler aranılan belıelerl bir mektupla ltlrlikte •• ıoa 
24.7.9.i5 Çartamba aln8 aqamına kadar Ankarada Ziraat Ban• 
kaıı Memurin MUdtlrlüjlln• 16ndermek veya vermek ıuretile 

. mOracaat etmit bulunmahdarlu. (3952) 

İstanbul Liman lıleri Umum Müdür
lüğünden: 

idaremizde bulunan yeni teknelere 1933 Temmuz lptld11ından 
itibaren llç ay içinde pazarlıkla ve götUrll olarak kalafat yaptırılaca• 
tandan bu iıe lıtekll olanların şartnameyi anlamak tlzere Lerazım 
Şefliğine mftracaat •tmelerl. 

Açık eksiltme 12 Temmuz 935 Cuma ,nno ıaat on birde Sir
kecide Liman hanında Umum MUdUrltık makamında 111Ucltlrler encll
meninde yapılacaktır. Ekıiltmeye ıirebilmek için 759 lira nakit ve
ya bu miktarda, mili! bankalardan alınacak muvakkat teminat mek• 
tabunun umum müdllrlOlc veznealoe ekıiltme ,Oaladea lalı sin • .,. 
Yel yabr1Dalan prtbr. •3853,, 

Dr. lbrahlm Zati 
Belediye kar111ıada Piyerlotl 

caddHinde No. 21 
Herrta ltl•dea aoara hutalanıaa 

kabul eder. 

Dr.A. KUTIEL 
Karaköy ToPtulaı oaideıi No. U 

••••••••••H•••••••eHeeeeeeeeeeeMeee•eeee•eeeı•••----

•o• Poat8 M•tb•aaı 

S.lalWı L Klktl 

NetıiJM Kldörlı Talalı 

Şu bembeyaz, pırıl pırıl diılf kadın 
1 - Dit temlılltlnla ılzel

llkte ilk ıart olclağanu aaladıta 
için zekidir. 

2 - Aiu bafmuahhaıınm 
ehemaüyetlnl takdir ettlji için 
malOmatlıdır. 

3 - Beya• •• temiz dltl.,. 
J•laıs RADYOLIN kullanmakla 
ublp olautım bUdljl için 16.+ 
ıl lıabetb •• takdir hlul kuww 
Yetlidir. 

Her zaman R A O Y O L 1 N Kullanınıs 
Müdürlüğünden; 

Cinai ve mevkU Senelik muhammen 
klra11 

KliJthanede Kaırı ili arkaıındakl atıl Ye ahır 
ve odaıı 4596,5 metre murabba arazisi bulunan 
Mandıra yeri "Blnalarıa keıfiae ıöre 200 lirabk 

Ur MOddetl 

tamlrab kiracıya aittir.,, 104 3 rıl 
Botuiçlnde SDtlllcede Macar Tabyeıl yamada 
yeni açılan taı ocatıaı lfletmek hakkı 120 a " 
Tophanede Topçular caddealade unayl mektebi 
altında 401, 403 numaralı .dllkkln M 1 ., 
Y enlkapıda Ermeni klllnıl ıokatında 140 metre 
murabbaındald denizden dolma ar1L 60 1 ,. 

Yukarda clnı •• mevkileri ıhterUea yerler blulannclald 
mllddet Ye kira llzerinden açık arttırma uaullle klra1a yerlJecektlr. 
lıteklUerin •• ıeraltlnl ıtrenmek lıteyenlerha 22n /1935 Puartul 
tini ıaat 14 de % 7,S pey akçelerlle mtlracaatlan. (M.) (1795) 

OLiMPOS 
GAZOZ FABRiKASI 

Sıhhi •• en nefiıdir. Sıcak ,Onlude y.,aae nrlaletldcllr. 
Kapatlllerimldn markuına dikkat. Nakli1atı fabrlkamd& aittir. 
Bu ıebeple ubaJan ... mulat..,.m mftıterllulmize 24 fiteJI 50 
kuruıa verm•i• mecburdar. Akıl takdirde mlracaat Tel. 20458 

MUdUrlr•t 

İstanbul 4 üncü icra Memurlutundan 
Emllk ve Eylam Bankam TDrk Anonim Slrketlnla blrla.a 

derece ve ıırada ipotekli olup tamamına 5581 BetblD befylls 
ıeksen yedi lira kı)m•t takdir edilmit olan Heybelladada BDyllk 
cad. ıokajında 17 Na. lu klıir hanenin tamamı açık arttırmaya 
kon~uı alup ilin tarihinden itibar.en ıartnameıl hwkeı tarafındaD 
11Srtllebllecek ve 22-8-935 tarihine raılayan perıembe ıBnll aaat 
14 den 16 ya kadar dairemizde açık artırma ıuretlle ıablacakbr • 
Sabt Emlik ve Eytam Banka11aın 844 No. lı kanun hOkOmlerioe 
tlbl oldutundaa mezk6r kanunun 15 inci maddeılDe tevfikan ikind 
bir arttırma yapdmakıızın gayrımenkul, yukırıda yazılı aftode en 
fazla arttıranın üzerinde bıralcılacakhr. Artbrmaya ittir ak için 
muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçeıl ••Y• Milli bir Bankanın teminat mektubu teYdl edilmek liıımdır. 
Biriken bina verıilerile çöp ve fener reıimleri ve dellAliye ve vakıf 
lcarHi mUıteriye aittir. Sabt bedeli peıin ödenmek lazımdır. icra 
ve lflia kanununun 126 ıocı maddeıine tevfikan ipotek aahibi alr 
caklılarla dli•r alikadarlarm sıayrımenkul ftı.rlodeki haklarım ve hu• 
•u•il• faiz ye maırafları dair olan iddialarını evrakı mUıbitelerl 
birlikte 20 ,an içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu siclllile ıablt olmadıkça sallı bedelinin paylıaıma11n· 
dan hariç kalarlar. Alikadarlarm işbu kanun maddesine U) po 
aurette hareket etmeleri ve daha fazla maliimat almak late) e!lleıin 
9341926 doıya DUmaruile dairemize müracaatları Ub olunur. (168) 


