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Ucuzluk Ve Bir istatistik 
Yiyecek 

Surette 
Eşyası Muntazam Bir 
Düşüp Duruyormuş 

! 
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Gıda mtıdtl•lt1rl h•p ucazl•9ormuı ... 

Beledi> e ıeker, pirinç, mak':lr· gıda maddelerinin Jıtanbulda 
na, patates, kuru fasulya, kuru Uç ıcnelik bir vasati fiat iıtatis• 
aoğan, zeylin tanesi, taze ıUt, tlğini yapmıştır. Bu istatistik 
beyaz peynir, sade yağı, vejeta· 1931 1932 ve 1933 aeoelerine 
lin, yumurta, sabun gibi baıhca ' ( Devamı 10 uncu yüzde ) 

Yol Parası 
Yazılırken ... 

Köpekler De Borçlandı

rıhyorlarmış 

"'=== 

Muhtarllk teşkilatı kalktıktan 
ıonra yol pıuaları ıöyle alınmak· 
tadır: Mahalle mtlme111illerl mU· 
kelleflerin cetvellerini yaparlar. 
Bu cetvellere mükelleflerin isim· 
leri yazılır ve belediyeye verilir· 
ler. Paralar da bu cetYellere lı· 
tlnaden ahnır. Fakat ıon zaman· 
da, bu münasebetle oldukça ga· 
rip vak'alara teıadlif edilmekte· 
dir. MeaelA bazı mahalle mUmes· 
ıilleri, yol parası vermekle mU• 
kellefler araaına b&11 köpekleri 
de ıokmuılar, bunun 1ebıbl şu• 
dur: Jüll, Sadigö, Bakrat gibi 
isimleri, mahalle defterlerinde 

Liman idaresinin Y eiıi 
Çevirgeni Anlatıyor 

Yeni Liman ve Rıhtım MlldUrll 
Manyaai 7.ade Raafi liman ve 
rıhtım lılerinde birtakım yenilikler 
yapacaktır. Bunun için inceleme
lerine devam etmektedir. Bu 
hususta demittir ki ı 

- Çalıımalarımız iki 1afhaya 
ayralmaktadır. Birinci &afha dahtll 
ıılahat yapmıya mUtevecclh olan 
safhadır. Kadrodan azami randı· 
man almak, lıtlgal aahasma giren 
her lıin maliyet fiat1nı teablt 
ederek ona ıöre bir çaiııma 
programı çizmek, en kısa zamanda 
it bitirebilmek çarelerini arıyoruz. 
Muhaaebe kayıtlarını, maliyet 
ffatmı tesbit edecek tarzda tan· 
ılm• baıladık. 

ikinci ıafha hizmet aaEhamıı· 
dır. Amacımız işte çabukluk, 

( Devamı 10 uncu ynzde ) 

Tahıl/at g•pılırken ... 

lnHn adı sanmıtlar ve öylece 
kaydetmlıler. Şimdi, bu cetveller 
bir daha gözden geçirllecek. 

İdare itleri telefona: 20203 Fiab 5 kurut 

Sefalet Yuvalarında 

Ziyaretçi 
Beraber 

Hemşirelerle 
Dolaşırken •.. 

Görülen Şeylerden, Duyulan SözJerden 
iç Burkulmamak Mümkün Değildir 

-2-
Göz_Ierile duvarları. tarayarak yllrlyen hemıire Mttzeyyen Meriç 
Az ılerde, tahta bır kapının önünde durdu; dunrdaki kırmız/ tabell 

kapıdaki numarayı okudu: yı, ve 

- Sarmaşık caddesi... ( 58 ) numara ..• 
Sonra bana döndü: 

Esm•r Le,,ibs11 in d•pd•ra .. ık. •olntl• 

Geldik.,. Dedi, ve devam zımın kazancı, itin bol olduğu 

ettlı 

Bizim hiç bilmediğimiz ev· 
lerin kapılarını nasıl çaldığımızı, 
naaıl kartılandığımızı bundan son· 

1 k" . ra ı zıyaretimizde göreceksiniz. 
Buraya ilk defa girecek değiliz, 
lçerde NAzım admda bir hamalın 
karııı Lebibe oturur. hamal Na· 

Çerez 

aylarda on dört lirayı bulur. Le• 
bihenin kundakta ve boğmacalı 
bir de çocutu var. Yaıayıılarını 
az aonra kendi göıUnUzle aörilr· 
ıllnüz. 

Size bu izahatı kapı önünde 
yermekten maksadım , kadının 

( Devamı 10 uncu yözde ) 

abillnden Erzincanlı Hacı 

İzzet Pata bir 
gün, bazı kim
ıelerle oturmuş 

sohbet ederken 
Zikrlcemll 

ıöyle dursun, 
aalkımı bile eli
ie koparmayıp, 

tnnel11ri birer 
birer a;rzile alır 

bir münaeelıetini getirıp bzıncıu.ıın 1 v~ ~ alııız suyunu emer, bırakır .. 
ayılarından bahi!! sçar. l~ı~·e anlattığı ınrada odadan içeriye 
- lliziın tarafın ayıları başka ta- haclı l~fendiuiu girdigini görünce, 

rı l 
kıyam ederek: 

ra arın ayı arına benzemez. Doguş· ı t 'k b. r ı ı 
1
- Ooo, Maıallalı!. Buyursunlar!. 

an n.~z!. ve ter ıye ! ? ur ll~· Hatta şte şu zatlere sorunuz. ilen de de-
ayı, uwm yemek ı~·ın bır bağa roindenberi zikricemilinizle melj· 
girae, kat'iyfln ıiyankarlık etmek guldüro ı. der. Tıflı 

L=====-----~~~~-----------~~ 
Halkın Düşmanları ) 

Y~ğlı · Güreş Müs~~~ ........ ~ z 
Pehlivanları;.ız Arasında Tramvay Şirk~ti~i~ 

Parası 

6 Gün Devam Edecek ·· . 
Karşllaşmalar Tertip 

Ediyoruz 
Güret, cirit gibi sporlar, bu 

memleketin ulusal sporudur.Anu· 
Pa pehlivanlarını titreten Fillzler, 
Kara Ahm6tler, Amerlka:ılara Un 
salan Koca Yusuflar, bu alanda 
İUrkUn bUyUk ıöhretlne nakisa 
getirm, miı mert insanlardı. Mom· 
nuniyctle görUyoruı ki buglln, 
bu alanda, TUrkUn başı yine de 
Yüksektir. Biz, bu ulusal Türk 
•poruna bir hizmet olmak Uz~re 
bUtlin güreşçilere açık alaturka 
~ağlı glireş müsabakaları terti· 

ine karar verdik. Bunun ıebebi 
fUdtır: 

GU.ret Federasyonu, alaturka 
( Dc:nnıı 13 O.ncü yü~do ) 

Moşh:wr koctı Yn•uf Tiirkiin ü11ü11d 
AmtJrikalılartı kallar götürmüş 

ol an pehlivan.dır 

Sarf Yeri-i f akanlık 
Gös .. erecekmiş 

lıbay Muhiddin Üstün da"' 
Tramvay Şirkıetinden alınan bi~ 
milvon yedi yüz bin liranın . sn~ 

fevdileccği yeri Bay!ndırlık Bakan· 
1 lıgının tayl ı cdecegini ıöylemiştir. 

Japonyada Zelzele 
F ormoz Adası Dehşet i 

Sal andı 
Taikoluı (Formoz) 17 (A.A)

Bu sabah Şi~şiku bölgesinde 
kuvvetli depremler duyulmuştur. 
Zr rar:ar çok bilyfiktür. İnsanca 
telefat olup o:madığı belli değil· 
dır. 

Bu deprem. Formoz adasında 
nlaandanberi kaydedilen deprem· 
lorin beşinds' dlr. Halk dUıınaıu numara 1 : Muhtekir 



ı; "ayra 

(Halkın Scrıi) 
Eczacıların 

Nelerinden 
Şikayetçisiniz? 

Sakızaıacı, Limoncu •okalı 
:23 numarala hane Flhlra 

- Ben, eczacılardan ziyade ecza .. 
nelerin yerlerinden tik&yetçlyim. Ta .. 
mamlle ticari maluatla da•ranan 
eezacaJar, mGe11Helerial~ maaleaef, 
halktan ziyade kendi menfaatlerinin 
emrettiA'i yerlerde kuruyorlar. Bunun 
neticeai olarak da, htanbul ıehrlnln 
içinde, en yakın eczaneye bir, lki aaat 
mHafede oturan kimaeler var. Buna 
mukabil de, kaJaba)ık. ve doktorların 
bol yerinde, mHel& Babılllde, mHelıi 
Beyotlunda, yilz metreUk meaafe 
içinde birkaç eczaneye birden raat .. 
lıyoraunuL Neticede de bazı yerlerde 
ev batma bir eczane dütOyor, bazı 
yerlerde de bin adama bir eczane 
iaabet etmiyor. 

Bu yaziyetin umumi ııhhatln em• 
niyeti bakımından ne kadar fena 
olduğunu kestirmek itten değildir. 

Haydi eczacılar ıahıi menfaatle· 
rlnl dOtOnllyorlar, deyelim. Acaba 
onlara imtiyazlarını nrenler bu cı .. 
hetlerl aazara itibara almak için ne 
bekliyorlar? 

* Kabaaakal, Sabuncu çıkma· 
zı 3 numarall hane Sadettin: 

- Bugün, ecza fiatlarında yapı .. 
laD lhtiklnn benzerine hiçbir ıalaada 
raat gelinemez, denllebi lr. Ecza fiat .. 
lan, kadanlann yaılarından beter 
oldu. Fatihte yirmi kuruta yaptırdı
tınız ilaca Şehzadebaıında 40, Sirke
cide altmıı, Ye Beyotlunda 1ek1en 
kurut iatiyorlar. Yapılan llAçların 
malaeme farkları da fiat farklarından 
blç aıatı detll. Aynı uçllteyle Sul
tanahmette Ye Tak•imde yaptarttıtı• 
nız ilaçlan uaulll dalreainde mukaye· 
•• edin, hayret nricl bir fark 
bulacakaınız. 

Ben bunu, aynı reçeteyle yaphr
dıtım gGIIAçlartn içlerindeki ilaç mik
tarı rı araaındaki niıbehiz farklardan 
anladım 1 • Topkapı, Hattatr1za aoka§ı, 
44 No. h hane, Salih: 

- Hiçbir tiklyetim yok nl&t ... 
Fakat tiklyetçl olmayıııma lıakıp ta 
eczacıJarın birer gilnahaı2, auçauz 
nıeliik• olduklarına hükmetme... Be· 
nim ıik&yet etmeyiıim'n nbebi, it'· 
madımı kaybettığim günden beri 
ıemtlerine uğramayııımdandır. ÇGnkQ 
Allahın kadrine karıı koyac:ıtım 
diye Datelik de kazıklanmakt nsa, 
bayat llAç içmeden olOrGm daha iyi •.• 

Erkek Muallim 
Mektebi 

Yine Haydarpaşada 
Kalıyor 

Haydarpaıa lisesine bağlı olan 
erkek nıuallim mektebinin karar 
Yerildiği gibi baıka yere nakle
dilmiy_erek bu yıl yine Haydarpa· 
ıa Hıesinde kalmaama karar verll
miıtir. Mektebin direktörü Hamdi 
Kayanan Samsun KUltUr direktör
lüğUne tayininden ötllrU yerine 
Haydarpaıa lisesinin mndnr mua· 
Ylnlerlnden biri bakmaktadır. Ye· 
nl direktör deraler baılaymca ta
yin olunacaktır. ----Romanyada Alacağı Olanlar 

TOrkofls, Romanyada bloka 
alacakları olanların bu hususta 
cereyan eden müzakereler bit• 
meden alacaklarını transfere et• 
memeleri menfaatleri icabı oldu .. 
tunu bildirmektedir. 

D BiL 

Civa Gibi Bir Dolandırıcı 
Bazan Maliye, Bazan Emlak Memuru 

Süsile Sağı, Solu Vuruyor 
lıtanbul'da kendlı:ne maliye 

memuru, emllk tahrir komisyonu 
üyesi, baıkanı ıtısU veren kurnaz 
bir hıraız var. Çekirge ıibi semt· 
ten aemte at'ıyor. Birçok kimse .. 
lerin nabzına göre ıerbet verme· 
sini biliyor. Huıusl ve ailevi fıle· 
rini pek yakından öğrenmiş, taşık 
Ye cerbezeli bir adam veaaelAm. 
Poliıi de aldatmayı ve atlatmayı 
pek lll biliyor olmalı ki bir tUrlll 
yakalanamıyor. Saylav, mOddeiu
mumt, fabrikatör, memur ve hatta 
poliı bile dolandıran bu adamın 
ıize birkaç marifetini anlatalım: 

Bakarköyde Bir Ziyaret 
GözlllklU, çantalı, temiz IAcl

Yert elbiıdl, orta boylu, esmer 
ve tıknazca bir adam bir ay ka· 
dar evvel akıama yakın Bakırkö· 
yünde fabrikatör Bay Murat Ati
ke'nin evine geliyor. Kapıyı oğlu 
açıyor. Bu tık ve kibar tavırlı 
ziyaretçi: 

- Bay Muradı görmek iste
rim; diyor. Murat eYd• yokmuı. 
Oğlu mi1aflri içeri slıyor. Kahve 
ikram ediyor. ismini ıoruyor. 
Eaaıb bir cevap alamıyor. Sadece: 

- Babanızla aörüıecetim; di· 
yor. Bay Murat mutadının hila
fında olarak o glln 1aat ıeklz 
buçukta eve dönüyor. Misafir de 

onu beklemek bahanesile bir de 
güzel yemek yiyor. Murat eve 
dönünce oğlu: 

- Baba içeride bir misafir 
var, sizi bekliyor, diyor. Murat 
bu tanımadığı misafirin yanana 
giriyor. Misafir ayağa kalkıyor. 
Ona yerini veriyor Ye ıöze ıöyle 
baılayor: 

Miaaflrle K•rttı Kar,ıy• 

- Ben Hocapaşa Maliye baı• 
memuruyum. Komşuyuz •. 

Şurada Istanbul caddesinde 
otururum. iki aUn evvel karım 
doğurdu. Lavta çağırdık. Çocuğu 
(45) liraya aldı. (30) lira tedarik 
ettim. On beş liram noksan. Ma· 
lömya memuriyet bul Elime ancak 
altmıı lira geçiyor. Sizin hamiye
tinfzi, hkaraperverliğinizl herkes· 
ten işittim. Gerçi komşularımıı.m 
içinde birçok Rum, Ermeni un· 
ginler var nekadar para iıtersem 
verirler. Fakat bir gayrımUılimden 
para almayı memuriyet ıerefimle 

mütenasip bulmadım. Gizlice ılze 
müracaatı tercih ettim. Aybaşında 
derhal takd'm ederim. Bana on 
beı lira veriniı. 

Ev Sahibinde Para Az 
Bay Murat bu onörlU memu· 

Şoförler Cemiyetinde 
Belediyenin İstekleri Ağ r Bulunuyor 

Şoförler Cemiyetinde bir top· 
lanb yapılmıı, Belediyenin taksi 
otomobilleri için koyduiu ha· 
zı tekayylldatm gerı alınma&ı 

hakkında teıebbUsler yapılmaaı 
kararlaştırılmııhr. 

Şoförlere göre otomobillerde 
zarif maruken döıemelerlo üzerine 
keten örtü örtmek lüzumsuzdur 
ve keten örtü marukene niıbetle 
daha fazlıı piılik tutabilmektedir. 

Htır otomobilin arka11na bir 
stop llmbau takmakta bir fayda 
yoktur. Bu lüzumsuz bir masrafı 
mucip olacaktır. 

El firenlerinln yUz kilometre 
sür'ati• alderken otomobı:ıerl 
durduracak bir şekilde tadili ise 
çok maarafh olacakbr. 

Oni versite Profesörlerinin 
Gezileri 

Fen fakültesi profeaörleri tet· 
kik aeyahatlerin• başlamışlardır. 
Profesör Wtber Ye Freundllch 
Anadoluya ve riyaziye profesörll 
Miıes ile fizik profesörleri Fouche 
ve Dember Avrupaya gitmişlerdir. 

lr . 
Emniyet . .Oirektö- I 
rünün Orneklik 

Bir Tamimi 
Yeni Emniyet Dlrektaro Salih 

Kılıç, bazı kata ltiyat'arın annne 
geçilmHİ için, birçoklarımıza 6rnek 
olabilecek b:r tamim göndermittlr, 
GözilmDH lllıen bu tamimde aıatı 
yukarı ıunları okuduk: 

"Bazı klmıelerin, bana ·ve aileme 
yakınlıtı olduj'uadan bahHttikle
rini ve benden ae!Am getirerek 
po'iıteki itlerini kolaylıkla yaptır
mak teıebbOıDnde bulunduklarını 
duydum. Her dairede oldutu gibi 
poliıte de herhana-i bir it kanuni 
yollardan yürür. 

Yapılmasını iıt~ditim herhan.ı 
bir iti lıizz t takll:ederlm. Bundan 
böyle l:enden l:ahıederek it yap
hrm"k btiy~cek olanların telefonla 
derhal, bana bildirilmeaini iıterim. 

'-----------------J Terbiye Mecmuası 
KUllUr Bakanlığı çıkaracağı 

Ter biye mecmuasınm inceleme} ... 
rini bifrmiş ve mecmuanın tertibi 
ve ıekll hazırlanmıfhr. Mecmua 
den yıh baımda çıkmıl a baıJı .. 
yacakbr. 

run f ıteğinl yer;ne getirmek için 
elini cüzdanına atıyor. Beş lira 
çıkıyor ve ıöyle bir ltizarla 
uzatıyor: 

- Komıul Maalesef yanımda 
onbeı lira çıkmadı. Yarın yazıba· 
neye ı teırlf ediniz .ereyim. Inaan 
inıana böyle bir zamanda !Azım 
olur. 

Misafir memur: 
- Memurluk malum, diyor. 

Ben yazıhanenize kadar gelmiye 
utanırım bilmemki... Şeklinde ki· 
barca boynunu bUkUyor. Bunun 
llzerine ev sahibi de 1ıerl kalan 
on lirayı karııından alarak ziya· 
retçisinl boı çe\lrmiyor. Bunun 
üzerinden günler geçmiş ve Bay 
Murat, Bir glln, bu ziyaretçi m .. 
muru hatırlayarak komşularından 

bir maliye memuruna sormuş: 
Yahu sizin bocapafa baıme• 

murunun reflk&11 nasıl oldu?. 
Bakı rköydo böyle bir memur 

olmadığmı öğrenince de dolandı· 
rıld ğmı anlıyor. 

Bir başka manevra 
Aynı adam Bakırköyilnde bir 

[ Devamı 14 üncü yUzde ] 

lstanbulda Gazete 
Ve Mecmualar 
159 Gazete, 129 da 

Matbaa Var 

Son yapılan bir istatistiğe glS
re Iatanbulda 129 matbaa ile 
muhtelif dl.lerde ( 159) gazete Ye 
mecmua çıkmaktadır. Bunların 

yirmisi günde lk, (23) Q haftalık 

onu yarım aylık, biri yirmi gllll'" 
IUk, altmış biri aylık, beşi iki ay• 
hk on ikisi Uç aylık, Uçü altı ay
lık, iklıi senelik llçft de vakitsizdir. 
Ayrıca resmi daireler tarafmdaa
da (16) rcııml gazete çıkanlmak· 
tadır. 

Mahkemelerin Yaz Tatili 
Mahkeme.'.er!n yaz tatiline bir 

iki gUİı kafmııtır. Tatil 20 Tem
muz Cumarteıi gUnllnden baıla· 
yarak 5 Eyinle kadar bir buçuk 
ay devam edecektir. Nöbetçi ka· 
lacak mahkemeler ıunlardır: Sul
tanahmet Birinci Sulh Ceza, 
Birinci ve ikinci Aıliye Ceza. 
ikinci Hukuk. ikinci Ticaret .• 
Aqu ceza daYaları birinci ve 
ikinci aıll ceza mahkemeleri ara• 
smda paylaıılacaktır. 

P•zar Ol• H•••n B. Diyor Ki! 

,Ç () { 

(\ ı rı 

em muz 

( Glbtlin Tarilal J 
Bir iki 
Satırla 

Pamuk MUtehaaatsl 
Getlrlllyor 

Pamuğun ticari bakımda 
ıslahı ve iıtandardize edilme1I 
lıile meıgul olmak Uıere Belçi• 
kadan bir pamuk mlltehaısııl 
getirilecektir. 

* « « 
Bulgar Göçmenlerl 

BuJgariıtandan Edirneye 16ç
men gelmektedir, iki gtln enel 
demiryolu ile 3 vaıon karı 
yollle de 48 araba ile 40 aile 
ıelmiftir. Bunlar Trakyaya yer• 
leıtirlleceldvdir. 

Jt- « « 
Bulunan Altın Madenlerl 

Altın Arama idarell ElAzlzd• 
Keban, Aydın' da SuyUce ve 
Kağızman'da yaptığı arama itinde 
SuyUcede derecesi yllkHk, fak at 
damarı zepgin olmayan bir altıll 
madeni bulunmuıtur. Bunun aa 
masrafla iıletllmesl muhtemeldir. 
Kağızmanda bir ı•Y bulunama• 
mııhr. Keban'da gümUıle karışık 
altın bulunmu11, fakat damara 
rastlanamamqhr. 

.. * ir 
Ankara Berberlerlnln 

imtihanı 

Ankara Belediyeal Ankara 
berberlerinin imtihandan geçirile· 
rak ondlilisyon makine kullana• 
bilmelerine izin vermiıtir . 

* .. « 
Ankar•ya Yeni lata•yon 

Yeni Ankara iıtaıy onunuu 
yapılmaıma bu ay aonuada ba,. 
!anacaktır. Eski istasiyon bina11 
da bugUnlerde yıkılacakbr. 

.. Jt- ... 
Ekonomik Teftl9ler 

Ekonomi Bakanlığı mllfettiı• 

leri gurup teftiılerlne baılamı .. 
lardır. HOanQ Yaman da lıtaaı

bulda toftiıler yapacaktır. 

... « • 
E•kl Orman Yang111l•r1 
Tarım Bakanlığının hazırladıfl 

bir i.tatiıtije göre 927 den 931 
yılına kadar Tftrklyede 1550 
orman yanıını olmut. 87204 
hektar arazi yanmııtır. 

« * « 
Hlntyalı Fabrikası 

lçllde bir Hintyağı fabrika11 
açılacak ve Tnrkiyenin Hlntatı 
ihtiyacı kendi mıhıulümUzle karıı
lanacaktır. 

« Jt ir 

T••rav• Atanan Merkez 
Memurları 

Taıradaki Emaiyet memurluk· 
larma atanın lıtanbul merkez 
memurlan dDn arkadaılarına veda 
etmiı, itlerinden ayrılmıılardır. 

••• Pli 'larda yüzerken denizin dibine Haaan B. - Yalan ıöyleme, biz pl 
- • ı • a •ı 



18 Temmuz 

r H •• rgun 
Gaz Mahzenleri 

• Buğday Bolluğu 
• Trakyada Köy Evleri 

* --
Gaz Mahzenleri 

lng.lterede bu hafta içinde 
hava hUcumlarına karşı korunma 
tecrübeleri yapıldı. 

BUtlin millet ıeferber hale 
getirHdi. Şehirler Uzerine havadan 
hücumlar yapıldı. Halka o.asıl 
korunacakları öğretildi. Beledıy~ 
lerin, bükumetio, poliıin ne tedbır 
alacağı hild"rildi. 

lngilterenin en bUyUk korku~u 
böyle bir hücuma uğramak oldugu 
için, bu tecrübenin diğer mem• 
leketlerde yapılan tecrlibelere 
naı.aran çok daha ehemmiyetli 
olduğunu tahmin edebiliriz. 

Bu tecrübeler şunu gösterdi : 
Evlerdeki gaz sığınakları, tayya· 
reden atılan bombalara dayana· 
mıyor. Tavanlara yıkılıyor ve 
~raya aığınan halk boğulma teh· 
lıkeai geçiriyor. . 

Bunun için şehirlerde beledıye· 
lerin yer altında, böyle bir hücu
ma karşı durabilecek geniş ve 
hUyllk ıiğnaklar yapılması dUşU
nUlüyor. 

Biz.de de belediye, yeni yapl· 
lan binalarda gaz ıığoakları yapıl· 
masını mecburi kıhyor. Fakat 
Yapılan 11ğnaklar böyle bir bomba 
hücumuna kartı durabilecek kabi
liyetten çok uzaktır. Zaten bunun 
faydnıızhğı da anlaşıldığına g6re, 
hu çocukça tedbirden yazgeçmell 
va daha esaslı tedbirler alma)'I 

.SON POSTA Sayfa J 
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a Babalık il 

Çocuktan bah eclıldıği zaman aklıı ilk g 1 n na ır. lar urdı'" k , çocuk arına analık dmiı;lerılir. Bata d ı an ı 
d ı t l kadar ç'>Cugıınun üz rine tıtrer, o d ttnıı kadar Ç()('tı 1 r • 

Çocuk bile ilk Bıkıntı ker~ı ın 8 anas nı 1 1 
nr ve una- nn <!ü' tiodiır. Onun iciu çnl şır, dıdıııır ve yoru t!r. ) o da, 

oığım diye bağırır. k d y p anmış gör Ju.gun ndaı~lar, hep Ç!)cukbrına b r lok'Un 
Fakat babayı ıınutmıyalım. Ba~a da ana . n.r. b zan ekmek goturc ılmek içıu bu lınle gelmi lerdır. Her 

ondan dohn fazla çocuklorın yaratıcısı! buyutucu l! . ve ye- blın terinde çocug~'Ull bir hisaesi vardır, diye ona katle-
t" f · · "dir Ne kadar analar vardır kı cvleıımt k ıçıo, koca 

ı ıştırıc~sı. ç. ocuklo.rını unutımı~lard•r. Yine ne knd r baba- nınz. Yok a ! 
ıa ıra ıçın • _ __..___ --==--~--- - ---------

DAHİLİ HABERLER 
. 

~ 
Sözün Kısası 

Yol Mu 
Yapmalı 
Hastane Mi? 

·---------- Server Bedi _...,. 
Tramvay şirketinden alınacak 

paranın sarfedileceği yer hakkın
da her gazeteden ve her muhar
ri:den ses çıkmaya devam ediyor. 
Bir iki gün evvel sabah gazete
lerinden biri, ilk sahifesinde ıöyle 
diyordu: 

"Ya tesadü/u tre1rtoag •081]•ld· 
aind• toplanan hu para olmu•gdı 
ı~tanbalaıt q kedar bügulc hastan• 
ihtiyacuıı gidernıeğe hiç ml ç"'r• 
balanamıyacaktı digt1 - pek acı acı· 
daıiindiik,, 

ister acı, ister tatlı düşünelim, 
vakı<1 meydandadır: Bu para ol· 
masalrdı hastane yapamazdık, 
çünkü şimdi} e kadar ) apmadık, 
yapamadık. B na çok hayıflanan, 
acı ncL düşUncelere dalan o ga
ze•e, sanrsıaız ki hastane yapıl

masının candan t~raftarıdır. Öyle 
ya, bu para olmasaydı 1 tanbulun 
hastnne ihtiyacını gidermeğe çare 
bulunamıyacakb dıye adeta göz
leri ) aşar ası gelmişi 

Fakat b:r de bakıyorsunuz 
ki b'1 ga1etenin fikri iki satırda 
değişiveriyor ve şu hükme vanyor: 
"Niçın latanbul halkının yol için 
verdiği bu parayı Istanbulao o 
yollarını dllzeltmeye harcetml· 
yecekmifiz? Laf anlayan beri 

ı . 1 ge ıın. 11 

Bu gazete istiyor ki İstanbul 
halkının cebinden çıkan para, 

A d • ld tıpkı bel~diye cezaları, harçları, 

g..., ırcez a ır am ararı rürumu ve vergileri gibi yine . 
be~ediyenin kaiaıına girıin ve 

Bir kıskançlık )'Üz.ünden Gafur 1 yine ldanbolun yollan dliıeleceğl 
ısmindeki arkadaşım öldüren Kuduz Vak' aları Arttı hulyasiıe bizzat o gaıetenın ten-

• Yusuf iıimli bir maı.nun dün kit makamında yüz defa reıim-
Ağırceza mahkemesinde idama HaA • E terini Koyduğu boıuk yollar üs· 

düşünmelidir. 

Buğday Bolluğu mahkum olmuştur. iki sene evvel ISe er, 0 V tünde sekmiye ve kapaklanmaya 
Ziraat mUıteıarı TUrldyede geçen bu <:İnayet şu şekUde devam eJelim. 

buğday mahıulü iyidir, diyor. olmuıtu : H d d Hayır! biz artık yolsuduktan 
Dünya gazeteleri, cihanda bu Karadenizli elan Yuıuf bir gün yva a ı "aS a ır hasta olduk. Yllrllmeye bile ta-
sene buğday bolluğu olduğunu lı bulmak Uıere lataobula gelmiş katimiz kalmadı. Hıutane isteriz. 
haber veriyorlar. Hatti, ltalyanıo ye limanda kömür ameleliiin• lataobulda kuduz vak'aları ""\ Belediyem bizden aldığı v•rilyle 
buğday anbarı sayılan Kanadada baılayarak Be,iktap yerletmiıU. yenibaıtan çogalmıya baflamıitır. s· b. . . T t yol yapmak boyncnun borcudur. 
geçen seneden elde kalan 200 Birkaç zaman aonra kendisin• En çok vak'alann ev köpek "e Jr IFIDI U mayan Üatelik bir de ikramiye •er.-
bin buşel buğdayı ne yapacak· bir de metre& temin etmif, Bera- k.,diJerl ile sirayet ettiği görlll· Ek k meyi:ı1 
larını dütllnUyorlar. ber yaıamıya başlamışlar. Yuıufun mttıtür. lıırılmalar en çok yazlık me -···-···· .. ·-··· ............ -...................... __ 

Bu ynzden her tarafta huğ- yine kömfir amelelerinden G1fur eğlence yerlerinde, bahçe, park Fı·at arı Basın Kurumunun 
day Hatlarına bir dütUldUk var. lıminde umiml bir crkadaıı ve gazino iibi yerlerle mea:r lcrde K 

Fakat biz burada bugday vardır. Bu münasebetle Yusufun olmaktadır. Gedlkpa ada, mnruf blr fırına ODgreSİ 
fiatlarının yükseldiğini glSrfiyoruz metresi Melahat Gaforla da tanı· Kuduz tedaTi müeasesesinde 2aum ve ekmek istedim. Kilo- 10 Ag"' uıtosta Toplantaya 
Ye ekmeği daha pahalı yemiye şırlar. Biraz sonra Gafurla da günde seksen kiti ayak tedavisi suna. 11,20 kuruı istediler, aebebi-
mecburoluyoruı. iÖrllımeye, ıeviı~eye . hatlar. gbrmektedir. Bu hastalardan 64 ni sordum. Hem pifkin, hem de Çağrıldı 

Bu tez.adı nasıl azah etmeli ? Yusuf iti ıezince böyle b1r hare· kadan eY köptJk ve kedileri ta· tartıdan faıla olduğunu aöyledilu. lstanbulda kurulması kararla.-
_., ketin arkadaılığa •ığmıyacağını rafından ıımlmışhr. Bir nllmune aldım. Sonra kalktım. tmlan baauı kulübUnlin Uk teıisi 

7'rakyada v0·~.,1 Evleri ve metreıi ile derhal mOnasebetinl Hilal matbaası sahibi Naıir Beyazıtta, arka arkaya ikt fırma maaarifi xaruriyeslne karşılık 
.n.~ 3 kesmesini anlatır. Fakat Gafur ve ile matbaaı~ın katibi Nedime ve uğradım. Bu fırınların her ikisi de olmak üzere latanbul Baaın Ku-

Romanyn ve Bulgariatandan Melahat aldını etme:ı1er. Bunun Nedimenin kızı Aydın, matbaa on birer buçuk kurut istediler. rumundan beı bin lira istenil-
gelen göçmenler için Trakyada liıerine Yuıuf ilk tehdidi savurur: adamlarından Hasan ve daha bir Sebebin[ sordum. Birer beylik bn- mlftlr. Basın Kurumu idare heyeti 
Yenl köyler vapıhyor. Ve ~u - Ben size gösteririm. kaç kişi de kucuz köpek tarafm- hane ileri aiirdüler. dlin toplanmı•, bu ip konuşmuf, 
k .. 1 i b" ti 1 t tb k b h b J d Ben balı: sevor bir insan m, böy- .. oy er için yen ır e• P • ı Ondan sonra oyuna a er er dan ısınlmışlar ır. fakat bir karara varamamıştır. 

l b le biribir"ni tutmaz fiat ve sözleri 
o unuyor. yagv dırır: Bu köpek mat aaya, Avrupa· d b 1 d G d ÇllnkU evvelce kon. gre kurum.un d'k f k t d o~ru u ma ım. i ip vaziyeti 

Bu yeni tipi g6rme ı · a a - Vazgeçsinler •• ikisi Jçln e ya giden bir tamdık tarafmdnn ala a ar makama anlattım. Bons, p ra nı tesbi.t ye ıdare heyetınl 
halkevinin açtığı mUsabakada fena olacak. bırakılmış, nazlı nazlı bakılırke 1 icap eden ta ip n tetkikin bu parayı münhasıran biı- gayri 
birinciliği kazanan köy evi tipin- _ Bir gün elimden kan çı- bir gün bu adamları ısırmış, sonra yap acağ na Y edilcr. Söz bl!i m ul almak auretile sarfetmek, 
den henüz istifadeye teşebbOı karsa karışmam. kudur rarak ölmüıtür. Isın" a· o öz, gi it de hala o aıid tlir. Ne başka türlü hucamamak kararile 
edilmediğini öğreniyoruz. - Gafuru öldllreceğiml. rın hep8İ de tedavi altına l.n- i:uyuru"ur? bağlamış bulunmaktadır. Bunnn 

Yeni köy ve yeni köy evi Metreıile arkadaıı bu tehdit· mışlardır. . için paranın mutasarrıf, olmaaı 
Yapıhrkep, ziraat enstittlsünft ku· lerden korkmaz ,; e çekinmezler. ·--·-·····-----······-···········-·--- Ş •• k •• K itibarile kongrenin fevkalade 
tarken yaptığımız gibi, ilm~n ve Fakat Yusufuo içi kıskançlık göğıün ıaplam ş ve ~ kibini c n- U lU aya lçtlmaa çağırılmnsı v• kulUbün 
fennin rehberli&inden iıbfade duygusu ve erkeklik ğururiJe ıız olarak yere ıermış. Bugu-n Ankaraı'Ya Gı"dı·yor isteg~ inin kongreye bildirilmeai 

t 
6 • A k k ıı Yusufun ağırceza mahkeme-e nıeği ihmal etmemeliyiz. ateşlenmiştir. rtı zaman ° a• , kararlaştırılmıştır. Kongre 10 

y k "h · ı l G furu her gün sinde yapılan ılk c.~~şmasınd a:ıç- Evve ki gün Yaiovnya giden C 
ni öy, yeni ı tıyaç ara ce- moğa baş amış. a lunun bu öldllrme 1.fmde taammCt Ağustos umartesl günU aaat 

Vap veren yepyeni blr örnek ol· gö:ıetl miş, peşini bırakmamış. iç Bakam Şnkrll IVıya dün dön- 14 te toplan c:.aktır. 
tnalıdır. Bu örnekler eski kör Nı'hayet bir gün geç .vakıt Gafur gllrlilmemiı 18 8elle bap ine k • m&:ıtlir. Bu akısın da Ankaraya 
ı . b d !la rar verilmifti. Fakat müdde:umu- G •• b d•l erın de dUzUnelmesine reb er kabYeden ,.ıkıp a evıne Y .. o . nır· gid cektir. aJflffiU a 1 

l b "' k k k d minin itirazı ve temylıi üzeri e 
o a ilir. k tenha bir so a oşeıın e k -- --·-··· .... -·-···-·----

Yeni köylln mektebi, toplan· Yunsuf önünü kestirir_: karar bozulara geri gönderilince ölüm cezasına mahklim olmuştur. Bonoları 
m S b duruıma yeniden yapılmıı \i e K a yeri, radyosu, gazetui, pazarı, _ Jete er eydaml. en e- arar, temyiz mabkemeainden ve l d l 
sin k · A ., Yusufun bu lıi kaıt güderek k t t d"ki d --~'k Yine Oi.:ımeye Baş a ı ar . enıası of mak gere tır. z para nim ne adam olduğumu öğren... amo ayın es ı n en g•~ ten 
de en pratik şekilde bunlar nasıl v k ld p Gafurun yaptığı kanaati hlsıl olmuş ve sonra infaz olanabilecektir. Gaynmübadil bonoJannın fiatJ 
temin edilebilir? Bunu bize ancak ·d~'~ıy~e;re~k~b;ıç~a~g~ı~nı:~n~ı~rı~=~~===~=====~=~===========:::::::=:=:====~;;.:;::= yeniden düşmOttür. Bu dllşUş~n 
mUtahassıslar söyleyebilir. Onların ';_. '. sebebi alıcı olmaması, satıhga 
lecrübe ve bilgilerinden istifade 1 JS T'J::'R [NAN /STER J NAN M A / çıkarılan binalann da kıymetsiz 
edelim. L olmasına rağmen yük!ek kıymet 

· · '"' · · · - takdir edilerek ilan olunmasıdır. 
G. · ' ' · ' 'tıb' · d k "azami fiat: 150 kunıt,, diye yaııyordu. 5 aziantep ayı Dir gnı:eted• oku ti r !J d. ''Do:'TU. , da" &Damadım: D6n fiy tlar 19 dan 17 lira 7 

G •'G•çen glin bokkaldan bir şif• iyi ıar•p ..-.• ım. ~ J k dü li tü G Ub dı"l-aziantep ilbaylığma Atanan .. y b uruşa şm f r. ayrım a 
llrn d' k I""" yogurdnm k&ra demez. Dizim bakkal da, tara· - a u zeriıad ki fiat ? Diye sordum. lerin ve borsacıJann fikrin• göre 

an ve rıhtımlar genel ıre • \.ım e, Gülumsedi: ta n b hım kötü.. D medi. bu bonolar lizeri e bcr ada mı -
h r Ali Rızn bugün Gaziante e ''V c ıkl kiloluk bfiyük bir şiıe §arabı "guz~l ha.tııım - Sız ona b;akmayın !.. mele yapılması temin edilse bo· 

areket edecektir. . . elli kuruıa bıraktı. Şifenin tistündeki etikete Den ona bakmadım amma, bakan ve bakınca. alda· noların kıymeti bir parça }ilkse· 

Oahilt H rlerlmiz ur • 
da Bitm di. 14 Uncu ayfa

ll'lızda Devam Ediyor 

ıçm. • " h • b · ki"te bot•lt· nan başkalan bulunamaz mı ? 
baldı ım z man, iç'nduinin ıpaını ır çe :w """ lecektir 

uzerinde 150 kuru yazım lıanii malı,, üçte iki eksi· · 
mlj kad r kendimden geçtım. ·· · • ır~d ~ ... e eatın alabiliyo•uz ru Ceza lılerı· Dı"re1 · to'"rlu""g"' u·· B kk11hn bana elli kurnıa veıdiğı ıiıenın us ı.u.r. e lı""" ~ ~ 

Balıkeair agırcez.a rei i Hay-
JSTER iNAN /STER iNANMA! dar Naki Tüze bakanlığı ceza ıt· 

lerl relaliğine tayin edilmlşt.r. 



HAHIEHELERDE 
~ÖQDÜ~LLRil1Iz 
I 

ı ramvag 
Bileti Yüzünden 
Bir Dava 

Davacı tramvay bilet memur
larından (240) numaralı Ali. Suçlu 
Hayri. iddia edildiğine göre ha
dise bir tramvay arabaıı içinde 
geçmi~. Davacı Ali diyor ki : 

- ~u bay çocuğile birlikte 
Eminönünden tramvaya bindi. 
Tepebaşıaa gideceğini ıöyliyerek 
bir bilet parası verdi. Çocuğu 
epiyce bü} Uktü. Bilet alması g .. 
rekti. Babaaına çocuiun yaıını 
sordum. Bana çıkııtı. HattA daha 
ileri giderek beni incitici sözler 
ıöyledi.. 

Suçlu da şöyle müdafaa 
ediyor: 

- Bu adam baııma dikildi. 
çocuğumun nUfuı kiğıdı için 
berıl zorlamıya baıladı. Yanımda 
nlifuı kAğıdı olur mu 1 KUçOk 
olduğunu ıôyledim. Dinlt-teme· 
dlm. Ben kendisine fena bir 
ıöz söylemedim. Suçlu tecile tibl 
olmak üzere (3) giln hapiı, (3) 
lira para cezaıı. (10) lira tazmi· 
nata çarpıldı. 

Fuh•• Te,vlk iddiası 
ikinci Sulh Ceza mabkemeıln• 

Ahmet adında bir genç getirilmlı 
\le giz:i buluıma yeri yapmak, 
bu ıuretle fuhıa Ye zührevi haı· 
talıklara yol açmak ıuçiltt sorgu· 
ıu yapılmıştır. Ahmet bu ıuçu 
lnkir etmektedir. Fakat mahke
me bu davayı kendi vazifesi ha· 
rlcinde ıcrerek evrakm Müddei· 
umumiilğe gönderilmeıine karar 
vermiştir. 

KUçUkayasofyad• Kapılar 
Açık mı' 

ikinci cezada hırsızlık suçlle 
Mustafa admda bir adam sorguya 
çekilerek durutmaaı yapılmıthr. 
Hidise KUçUkayaaofyada olmuı· 
tur. iddia edildiğine göre Muıtafa 
kahveci Ali Aıgarın evine bir 
tahtaperdeden atlayarak girmit ve 
kilidi de bir demir parçaaile aça• 
rak odaya dalmıf ve eline geçir· 
diği eıyayı koltuğuna sıkışhrarak 
savuımuıtur. Muıtafa poliıte Yer· 
diği ifadede: 

- Sulanahmet parkında otu• 
ruyordum. Yanıma bir arkadaıım 
geldi, KUçUkayasofyada blltUn 
evlerin kilitaiz ve açık olduğunu 
ıöyledi. Zaten iısiz ve paraaız bir 
haldeydim. Üç gün ıonra buluı· 
mak üzere ıözleıtik. Ben Uç ıün 
sonra parka ıittim, arkadatım gel· 
medi. Kendim KUçUkayaaofyaya gi
derek Ali Aıgarın eYine girdim, 
etya ve elbi&e aldım. Fakat Mua· 
taf a timdi bu ifadeıinl lnklr 
etmekte: 

- Beni karakolda döğdUler. 
Böyle aöylemeye mecbur oldum. 
Halbuki bu iti ben yapmadım. 
Suçıuzum.. Demektedir. 

İngiltercnin Hava 
Bütçesi 

Londra, 17 (A. A.) - Hava 
Bakanlığı bUtçealne yeniden ka
tılan krediler, 5,335,000 ater· 
lindir. Bu suretle ulusal müdafaa 
serviılerine katılan kredilerin 
tutarı 11, 750,000 lirayı bulmak· 
tadır. 

Hitlerin Muavini 

HARİCİ 

Amerika Ve HavaHikimiyeti 
Yeni Yapılan Bir Uçakla 

Davayı Hallediyor 
Seattle, 17 ( A.A ) - Bir uçak 

fabrikuı, ordu için yapıl; n yeni bir 
bombardıman uçatının uçuı denemesi 
haıarlıklarını bitirmektedir. 

Hakiki b'.r han kalul o'an l:u 
uçak, Amerika'da yapılan uçakların 
en büyütüdür. 15 ton at:rlıtında 21 
m•tre uzunluğunda ve 4,5 metrt! yük· 
1eklltindedir. Kanatlarının uz~nlul}'ıı 
32 metredir. 

Bet makineli tüfek taııy;-n bu 
yeni harp uçağı, 7,500 metre yiiluek
lite çıkabilecek, saatte 402 kilomel• 
relik bir çabuklukla 6 uya 10 uat 
kadar devamh bir uçuf yapabilecektir. 

Yeni uçatın, Amerika'da bir yeni
lik tetldl eden hzylk edilmit han 
frenleri olacakt•r. 

Son Poata: Bu uçaktan geçen gün 
de bahıetmiıtlk. 

Amerikanın Yeni Uçaklar1 

Vatlaıton, 17 (A. A.) - Saylular 
kur\llu ordu komiıyonu, 600 yahut 
800 yemi ıQel uçağın yapılma11 için 
400 mllyeo dolarlık bir kredinin açıl
muını konrr•ye kabul ettirmek için 
m\lcadeleye a-lrltmi9tlr. 

SO Bakaalıtı, Olkenin yeniden 710 
uçata ihtiyacı oldutunu komlıyona 
bildir mittir. ------

Avusturya Batbakanı 
it Batında 

Viyana, 17 (A.A)- B. Şuşnig 
bugUn baıkanhğa ~elerek itine 
baılamııtır. 

Avusturya Başveki
linin Oğlu 

iyileşti. Şoförü Tehlikede 
Viyana, 17 ( A. A. ) - Batv• ... iiln 

oğlu Kurt Von Şutnig'in aıbbi durumu 
çabuk iyiletmittlr. Bugün Linz hasta
nesinden çıkabilecektir. 

ŞoförGn haU ağırlatmııtır. Doktor• 
lu kendiıini kurtarabileceklerini 

Amerika hava bakimiy t ııi alıyor glll 

Havacılıkta 
Uzak Mesafeye Uçma 

Rekoru 
Roma, 17 (A. A.) - Mario Stefanl, 

deniz uçaklarile yapılan uzun mesafe 
uçma dünya rekorunu yeniden kır· 
mıttır. Evnlce et:nde bulundurduj'u 
ıekoru, Kruva Dü Snd adlı Fransız 
dtıniı uçağı, Hazirıın ayında kırmıttı. 

ummaktadırlar. 

Stefanl, Kuzey ltıılyada Moufalko· 
ne'den havalansrak İng:liz Somaliııin
den Berberaya kada.ı durmndan uçut 

'f. yapmak ıuretile, 24 ıaalte 4!l6G kilo
metre uçmuftur. 

Viyana, 17 (A. A.) - Aıat• Avuı:- Uluslar Sosyete11lnln 
turyada, Ebelıbergdeki otomobil kaza- Toplantısı 
aında ölen Madam Schuıchnigg'in öJO Londra, 17 (A. A.) - Uluslar ıoı· 
töreni dün öğledtn sonra yapılmıthr. yelesi, 25 Temmuzda muhakkak ıu· 
Kardinal İnnitıer, törende hazır bu· rette toplanacaktır. Bu toplant ı da 

1 

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

lrlandada 
Mücadele 

Berdevamdır 
Belf.ııt, 17 ( A.A) - Sıka inzibat 

tedbirleri alındağı halde, evvelki hidi· 
aelerin o'duj"u York-Street'de yeni 
knrıtıklıklar çıkmasa tehlikeai bat 
aöıterm:,tir. 

Bu karıtıklıklarda ö 1dürOlen bir 
adam n ölü a:ayı geçuken tabutun 
arkaıından riden halka bir el tabanca 
atıJmıttır. Halk, pençerealnden ıillb 
atılan eYe hücum etmittir. Poliı, 
binayı korumak için ıGel kuv\letlere 
müracaat etmek zorunda kalmıttır. 

Alm•nya'da Da Din 
Kavgalar1 Var 

Dortmund, 17 ( A.A )- VHtfal'de 
Menden tebrindekl " Genç Katolik· 
ler " Cemiyetinin Batkanı ile batka 
iki katolik, a-enç HitJercilere kartı 
hakaret n tecaYOz ıuçu ile teYkif 
edilmiılerdir. 

Papanın Almanya
yı Protestosu 

Vatikan 17 (A.A.) - Röyter 
ajansının öğrendiiine göre, Papa 
son konkordatoya kartı hareket
lerden dolayı Almanyaya bir 
protesto notası vermiıtlr. Protes
to, Almanyada katoliklıre fena 
muamele yapılmasına dayan· 
maktadır. 

loif Corcun 
Ekonomi 
Planı 

Londra, 17 (A. A.) - ''New • ide· 
al,, için giriıeceği ıavaıta Lloyd Ge
orge'un yardımcaıız kalmıyacatı ea· 
nılmaktadır. 

Siyasal çevenlerde dolatan ve 
Evening Standard arazeteai tarafın· 
den teyit edilen fayialara göre, Uoyd 
Geoura-e, gelecek ıeçimlerde, keadi 
programile HÇİme ıirmeleri için 
birkaç namzedi memur edecektir. 

Diğer yandan, buhrandan çok 
müteessir olan ıtçim bölgelerinin 
br :ıı muhafaza kir ıaylr~vları Lloyd 
George'un programındaki bau mad
deleri, hükumete kartı mOdafaa el· 
mek niyetindedirler. lunmuıtur. İaglltereyi B. Eden tf"nısil edecektir. 

~~~~~--~--------..;;._ __ ..;.. ____________ ~ __ .;..:.;,_ 

Sıcak Ati na Şarbayı.e 

Londra 

Son glnlerde 
lnıilterede sıcak· 
lar birdenbire art• 
mıt ve latr taraf 
o kadar 11ınmııtır 

ki Loadraaıa aafalt 
sokaklarında yu· 
murta plıirmok 

bile kaltil olmuftur. 

lnıillz gaut•· 
!erinden birinde 
çalıtan ıenç bir 
kadın, l'aıete llia
rehaneılnin önln· 
de, aafalt yolun 
tlzerlne bir y•mur-

Dalgası 
Sokaklarında 

Pişiriyorlar 
Yumurta 

Londra da Eıki Yunan 
Kralını Görecek 

Atlna 17 (A.A.) - Atina Şar· 
bayı Cotziaa, eski... Kıral Geor• 
ge'ile görüımek Uzere Londra'ya 
hareket etmiıtir. 

Kendial, reaml hiç bir memu· 
riyeti bulunmamakla beraber, 
eaki kırala Yunanistanın rejim 
meıelesi karşıımdakl hakiki du
rumunu, kendi görllıUne ıöre 
anlatacaktır. 

General Kondiliı 
Balkan Statükoıunu Koru· 

yacağız, Diyor 

• ta kırmıf, halli 
yanıaa ltit parça 
da domuzyatı koy• Rudolf Hes Hasta Delilmiı 

Belırat, 11 (A.A.) - Gene· 
ral kondilis. Belgrattan ayrılmaz
dan evvel, Balkan paktının çizdiği 
ıiyaaada değltiklik olacağı hak· 
kındıkl bütün haberlerin a1ılsız 
oldujunu ıöylemiş ve: 

Berlin, 17 (A.A.) - Hitlerin 
muavini Rudolf HeH'in 11hbati 
hakkında Berlinde dolaıaa endi· 
ıell haberler aaılıız görünmekte· 
dir. Bir kayık yarıtında omuzun• 
dan incinmlt bulunan Heas, timdi 
Hohenlichen'de kür yapmaktadır. 

Hess, eski harpçiler tarafın· 
dao tutip edilen ıon gösterilerde 
hazır bulunmuıtur. 

Harici haberleri iz Burada 
Bitmemiştir. LUtten 11 in· 

el Sayfamıza Bakınız. 
fi ++p• 

Hararetin t .. irl 
le yumurtanın be· 

yazı ltatılaımıf, do 
mu:ıyatı erlmit ve 
bir müddet sonra 
da yumurtanın \• 
rııında kaltarcıklar 

hasılolarak kayna- Bir kadın aıfalt üzerine yumurta kırıyor 
mıya betlamıı n yumurta adamakıllı rlkanın gü.ney batı11nda tilidetll 
pitmitfr. Reamlmiz sıazeteci kadının 11eaklar hClkOm ılrmektedlr. Sekiz 
sokakta a-llnet altında yumurta piti- kiti ııcaktan Ölmlıtür. Dlnya .. ın en 
ritnl göstermektedir. ııcak yeri olarak taaınan Kaliforni· 
Amerlkada D• &ıcekl•r D•ht•t tadaki '' Ôlllm Vadtıiode,, 11cakhk 

Loa Angele1, 17 (A. A.) - Amt• .126 fahrenlıılt dtHHJi bulmuıtur. 

" Balkanlardaki ıtatUkoyu ko
rumak isteriz. ,, Demiıtir. 

Atlnada Askeri Kurumun 
Toplantısı 

Atina 17 ( Huıusi) - Dun 
Askeri Kurum bir toplantı yapa
rak ordu işlerini görilt müı Y~ 
aıkerln ıiyasaya karışmamaaı, 
aaaetelerln orduya dair yazı yaz• 
mamaaı için bir kanun çıkarıl· 
maıı lıtetfnde bulumaya karar 
vermiıtlr. 

1 ilil4Mlmi 
• '1 • 

1111111 ~ Ll&111111111 
Boyalı 
Kızlarla 
Evlenmeli Mi? 

•'Hayli uzun tecrübelerden •onra 
Hvgi itinde kaıerlendim. Şimdi her 
gördüğüm kadına gönül bağlıyorum, 
fakat sonra cayıyorum. Fnkat kadın 
ümidt düştüğQ için günlerce arkamı 
bırakmıyor. Kendimi tahlil ediyorum, 
hasta buluyorum. Arada ıırada ıiniı 
buhranı da geçiriyorum. Sevdiklerimi 
kırıyorum. N• yapayım ?,. 

Hasta Ruh 
Ktndinlzi bir sinir doktoruna 

muayene ettiriniz. Kadınlara acı· 
ymız. Onlar ufak bJr ıtık görünce 
pervane gibi etrafına toplanırlar. 

Onlara bu Umlt kıvılcımını ııöa· 
ter meyiniz. 

* Bir erkek ıoruyor; 

••Boyala bir genç kız için ev• 
lenmek tehlikeli midir ? Çiinkü 
evlenince yUzDndeki boyalar sili· 
necek, kadın hakiki ynzile görU
necek ve erkek belki hayal su· 
kutu na uğradığını görerek 
karııını ıevmlyecıktir. Bu ihtimali 
varit görmez misiniz 1 

ŞükrU 

Eğer bu doğru olsaydı, bUtUn 
erkeklerin karılarını boşamaları 

IAumgelirdi, ÇUnkll buıUn bo· 
yanmayan kadın yok gibidir. Yal· 
nız zeki bir kadın yUzUnUn tuva· 
letlnl idare etmesini Ye kendi
ıini kocasına çirkin ıösterme· 
mesinl bilir. Onun için boyalı 
bir kızla evlenmekten korkma
yınız. 

"Yeni evlendim. Karımın ev l9lcri
ne yaramaz za.vallı bir mahluk olduğu· 
nu görüyorum. Ne iş, ne diki~, ne 
yemek yapmaıını bilmiyor. Çocuk bü· 
yütmeıini de bilmeyeceği muhakkakt r, 
tırnaklarının maniktlrü bozulur korku· 
&İl• elini hiç bir iıe sürmüyor. N'e 
yapmalı ?,, Halit 

Acele etmeyiniz. Her yeni evli 
kadın böyledir. Fakat hayat ona 
lizımgelen dersi verir. Bir mU '
det sonra onu ev işlerile meıgu. 
görürıUnUz. Bu, kadmın tabii 

.bir ihtiyacıdır. - TEYZE 

Fraıısada 
Bütçe 
Tasarrufu 

Parie, 17 ( A. A. ) - Kabine dön 
ubahtan ıece yarı11na kadar yalnız 
yemek zamaaları çalıtma11na ara 
yererek toplanmııtır. Bakanlar yemek
lerini de toplantının yapıldığı Dıı 
Bakanlıkta yemitlerdir. 

Bakanlar aaat ~4 te Eliıeye gide
rek yeni ekonomik kararnameleri 
i111ıa edilmek Oaere Cumhur Batka· 
nına ıunmutlardır. 

Sanıldı tına töre, alınan tedbirlerde 
bilha11a tunlar nrdır; 

" Dnletin ödeyeceti aylıklarla, 
tekalld paralarından, bayındırhk itleri 
bedellerinden, ıatın alınan malların 
tutarından yüzde 10 kesilecek ve 
ayrıca ifyarların aylıkları da azaltıla· 
cakbr. 

Bundan ba9ka kira btdelltri yOzde 
10 indirilecek, ekmek fiah da kilo 
batına 10 aantim azaltılacal<tır. 

* Parla, 17 ( A. A. ) - DUn sabnb 
bathyarak saat 23.45 de dağılan ka
bine toplantıaından ıonra .. öğrenil?l• 
Q'ine göre, bötün devlet odemelerın
den yüıde 10, ve kiralardan yllzde 
onar tenzilat yapılacak, ekmek, gaz 
elektrik ye kömür fiatları da lndirıle• 
cektir. 

80.COO franktan fazla kazançlardan 
yüzde elli fnkalide bir vergi alına• 
calttır. Bu suretle devlet tunrrufları• 
nın yedi milyara ve departman ve 
komun tasaruflarının da 3 mllyuı 
bulacağı anlatılm:ıktadır. 



18 Temmuz 

( SlgaNi Alemi ) 

Orta Çağlarda 
Yaşar 

osı: 
Gib~11iz ! 

Ekmek 10· Kuruşa Düşecek ırArArüRK 
· Şehrimize • 

İtalyan - Habeı ihtl!ifının ortaya 
athğı her ıeyden evvel bir prensip 
anlatamamaılığıdır. İtalya iddia edi
}'or ki Habetlstan iptidai bir mem1e .. 
kettir. Uluslar Kurumu ftyeai olmaaı, 
onu bu iptidailikten kurtaramaz. İtal
)'anın Habet hudutlarına bltitik sö• 
nıUrgeleri vardır. Doğu Afrikasının 
bu bölgesi, Habetiıstanın ihdas ettiği 
rahatsız vaziyetten dolayı durumunda 
lurar olmıyan bir hale gelmiştir. 
S ın ırlarda sık sık kabile baskınları 
olrnaktadır. Davar ve s ığır aıırmaları 
ise günlük vak'alardandır, binaenaleyh: 

Ankarada Ekmek Ucuzladı,-Buradada Döndüler 

İtalya, bu iptidai cemiyeti lıendi 
nıedeni terbiyesi altına almıya karar 
\'errnlttir. 

Bunun içinde geçmiıe ait misaHere 
dayanmaktadır. işte Hindistan, itte 
Mançuriya, işte Faıı, cenubi Afrika 
'h ili ... 

Mesele bu şekilde ~rtaya konduğu 
takd irde bu itin içinden çıkmanın 
elbette ki ihtimali yoktur, ve nihayet, 
iş vara vara büyük balığın ki.içüğUnQ 
Yutması eııasına dayanır. Onun için• 
dirki fiyeleri arasında mutlak bir 
beraberlik olmak lazımgelen Uluslar 
Kurumu, orta çağlar ve ondan da 
evvelki devirlere ait bu zihniyeti 
bertaraf edebilecek bir Çılre dütUnU
}'or mu? Düşünmek para etmez, 
bu zihniyetle mücadele azminde mi
dir? Eğer bunu yapana vöcudilnlln 
hikmeti ile mütenasip bir iş görür, 
fakat durumundaki sessizlik ve hare• 
ketsiıliğe bakılırsa hiç de böyle bir 
Qiyetl yoktur. Şu halde: 

Orta çağlardan beri intaniyetin 
insanlık ve hukuk fikri hiç ml ileri 
gitrnemiotlr? - Süreyya 

Bir Sığır İçin 
Adam Öldürüldü 

Fiatlar indirilecektir. 
Tarım Bakanlığı 

Tedbirler Aldı 
Ankara, 18 ( Telefonla ) -

Ankara belediyesi Tarım bakan· 
lığı ile anlaşarak bugün silolardan 
Alman 50 ton buğdayın kilosunu 
6 kuruıtan 5 kuruıa indirtmiş, 
böylelikle 11 kuruşa satılan bi· 
rinci nevi ekmek 10 ve 10 kuru• 
ıa satılan ikinci nevi ekmek de 
dokuz kuruta dilimüıtur. 

Öğrnndiğime göre Tarım ha· 
kanlığı aynı tedbirleri lstanbulda 
da alacak, ekmek fiyatlarını in· 
direrek nazım vazifesini görecek· 
tir. ihtikarın önüne geçilecektir. 

Frangın Değeri 
Paris, 17 ( A. A.) - Hükfime· 

tin Cumurbaıkanlığına verD'İf ol• 
duğu rapor ki kararnamelerin öze• 
tini (hulasasını) kapsamaktadır. 

( ihtiva etmektedir ) hükumetin 
maksat ve niyetlerini izah etmek· 
te ve ıöyle demektedir : 

Parlamento bizi frangın mUda· 
faa1ma çağırmakla para kıymetinin 

J 1 

Bir Çorap Fabrikaııının İçeriden Görünüşü 

F ABRIKALARDA YAPILAN EŞYA 

Satış Fiatlarz 
Tayin Edilecek 

Yeni Bir Kanun Hazırlanıyor 
düşürülmesine karşı karar vermit Ankara, 16 ( Hususi muha· teşkilatla &ana)İ mamulihnın ma· 
oluyor. Biz, frank değerini dütllr• biri.miz bitdirlyor ) - Ucuzluk liyet Hatlarını tesbit edecek, satış 
mek istemiyoruz ve dütllrmiyece· siyasauna doğru hızla gidilmek· fiatlarrnı da tayin eyliyecektir. 
ğlz. Bundan başka frank değeri· tedir. Sanayi mamulatının da ucuz· Devlet, yeni kanunla tröıtlerin 
nin dUımesi, işlerin gelişine engel )atılması için yapılan esaslı tet· önüne geçecek, fiatlarıo lstenU· 

Ankara, 18 (Telefonla) - Kıb· d k d kikler llerJemiıtir. Hususi aanayiin diai gibi konulmasına meydan olan dilnya a i urıuzluğu (istik· o 
fts köyünde Hasan adındaki sı· 1 ) d h · d kontrol edilmoel için Ekonomi verilmeyecektir. Bu suretle plya-

b · f d raraız ığı a a zıya e artlara· 
ğır ço ana enittesı tara ın an bakanlıgınca yapılmakta olan tel· salarmızda birçok sanayl mamu· 

l caktır. · k ld 

Bursa, 17 (A.A) - Atatürk 
bugün saat 16 da maiyetleriyle 
bir:tkte Mudanya'ya hareket et· 
tiler. Kendilorini uğurlamak üı.e· 
re Bursa ilbayı, ıarbayı ve parU 
baıskanı beraberlerinde gittiler. 

lstanbul, 17 (A.A) - Cumur 
Başkanı Atatürk bugün saat 16 
da Bursa'dan hareket ederek 

Mudanya yoliyla saat 23.30 da 
tehrimize dönmüılerdir. 

l _.J 

Konya'da Bir Evde 
Altın Bulundu 

Konya, 17 (A.A) - Genel de· 
ğivme çağında buradan Atina'ya 
giden Artapulos oğlu v t&.ı · 5 
sene sonra hi\kiimetimizo u• ş vu· 
rarak Kürkçü ıokağ.ndaki evinde 
sakladığl paraları aramak için 
izin istemiş ve aldığı iıin Uzerlne 
buraya gelerek ilgili işyarlarla 
birlikte araştırmalar yapmlş ve 
295 buçuk Osmanlı Urası ve 13 
beıiblrlikle karışık yabancı para• 
lar ve biraz mücevherat bulun· 
muştur. Bunlar ilgili makama tes• 
Um edilmiştir. 

Avrupaya Bir Heyet 
Gidiyor 

Ankara, 18 (Telefonla) - Zey• 
tincilik hakkında tetkikat yap
mak Uzere Ziraat bankasından 
Ihsan Abidin ve Cemal ile T aram 
bakanlığı zeytin mütaha111S1 Ni• 
zamettin bugünkü trenle Avru• 
paya gitmiıJerdir. ZeytinciJiğimizl 
sitandarize edecek bir nlzamna· 
me hazırlanmaktadır. 

\'urulmuş ve hastanede ö mUıtUr. klklerin bitme üzere o uğunu litının, mühim farklar]a, ucuzla· 
Cinayet 'oir sığır ytıztınden iı· 1404 Ç .., B k ld öğrendim. dığmı göreceğiz. Bir Ceset Bulundu 
lenmiştir. ocuga a I I Kamutaym önümüzdeki toplan· Ekonomi Bakanı Celal Baya· Ankara, 18 (Telefonla) - An· 

Ö 
Ankara, 17 (A.A) - Çocuk tısmda teklif edilecek önemli bir rın Sovyet Rusyadan ve Avrupa· karanın Kavaklı köyünde kimin 

Bir Saylavımız ldü esirgeme kurumu genel merkezi kanunla sanayi maddelerinin fia- nın diğer memleketlerinde sana· tarafından öldürüldüğü ve kim 
Ankara, 17 (A.A) - Kamutay ı temmuz 935 ten 16 temmuz 935 tını tesbit hakkı devlete verilmeıl yiln de\let tarafından kontrol olduğu bllinmlyen bir ceset bu· 

kestör:erinden Çoruh sayla•• Meh· tarihine kadar 1404 çocuğa yar· istenecektir. şekillerini de tetkik edeceği söy· lunmuştur. Tahkikat yapılmak-
A Ok ı U d'm etmiştir. Hlikfımot kuracağı yeni bir lenmektedir. tadır. 

nlet li ar ö müıt r. ----~~-....-:,..-----:--"'-;"""----~-.....----~----~~~~~~~=~=~=~~=--=-~----
...,.,,,,._..,._=,,.....~==~=~=~~,,,,....~~--....-= l landığını, h~tta bazı geceler iş hyanda resmi bir yemeğe davetli 

AS 1 N 1 N 
f~ lçin görüşmek bahanesile motör olduğunu ıöylemiş, sabahtan öyle 

Edebi A N Burhara f- gezintileri yapıldığmı işitiyorum. çıkmıştı. 
Cahit {I/ · ~ MotörUn makinisti bana bl.ı Onun çapkınlık etmediğini bl· 
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- Eşref Bey gidiyor. 
Bir yeni uyku ilacı keşfettin 

galiba! 
Gözleri yarı yarıya açıldı. Ge· 

rindi. Esnedi. 
- Nereye gldiyonun yahu? 

Dedi. Ne gUzel gece bak. insan 
RUndUz sıcakta uyuyamıyor. 

GUldüm: 

- Gece evde kaldığımız yok 
kil Bu akşamki şekerlemeyi de 
Etrıf Beye borçlusun. 

Nazik adam Eıref Bey. işi 
litifeye boğdu: 

- Hazır bu kadar meyanesi· 
ili getirmitken kıvamını kaçırma· 
dan yataklarımza çekilin. Yarın 
akşam Heybeliye gitmek için sizi 
erkence gelip alacağım. 

Emin Tosun Beyin gözü açıl· 
hıışta artık: 

- Sahi yarın 
da 'VetJiyiz, dedi. 
başka? 

akşam 

Kimler 

sana 
var 

- Kimse yok. isterseniz da· 
Vet edeyim. 

I - Oldumu ya yapya lnız. Pat• 
arıı orada yahu. O halde erken 

kulübe dön eriz olmaz mı? 

- Siz bilirsiniz, eger isterse· 
nJı sevdiğinizi çağırayım. 

Ve bana bakarak ilave etti: 
- Ali Samiyi meıela. 
Artık bahse karışmak zamanı 

gelmişti. 
- Hayu, dedim. Kimseyi 

çağırmanıza lilyum yok ve Hey• 
belide ay batıncaya kadar kala· 

cağız. 

Emin Tosun Bey 
Eşref Beye: 
- Yarın akşam 

sustu. 

yedide ha· 

zırız, ded im. 
Veda ederken avucunda 

lan parmaklarımı sıktı: 
Teşekkür ederim. 

~. 

BUtUn gnyretkırime rağmen 
Emin Tosun Beye ev zevkini 
tattırmak imkanını bulamıyorum. 
Tecrübesizliğim mi, beceriıiliğim 
mi nedir. o dışarı hayatın aşıkı. 
Çapkın bir bekar ömrü sürmeye 
alışmış. Şimi yapıyor mu, meşgul 
olmuyorum. Daha doğrusu meş· 
gul görünmeyi nefsime yedire .. 
miyorum. Yalnız bazı gUnler 
mahut arkadat partilerinin top· 

yin hanımı bana geldi. Henüz ya telefonla, ya candan olduğunu 
denize gitmemiştim. Bu vakihıiz iddia eden bir doıt dili ile böyle 
ziyarotten kuşkulandım. Daha bir bir bahar geleceğini biliyordum. 
yere oturmadan soluk soluğa ko· Çünkü evine ısınmakta, evinin 
casmm Emin Toıun bey ve arka· zevkini almakta bu kadar geç 
daşlarile beraber Pavii adasına kalan bir adamın dışarı hayatın 
gittiklerini, motörde yabancı ka· eğlencesinden vaz geçmesine im· 
dınlar da bulunduğunu, bunu ona kan yoktu. 
bir dostunun telefonla haber ver· Fakat buna karıı ne yapıla• 
diğini söyledi. bilirdi. 

Kadıncağız heyecan içinde idi. Daha banyo zamanı koşa kota 
- Alçaklar, zalimler! diye dö· gelip bana bu haberi müjdeleyen 

vünUyordu. hanım : 
Müşterek tehlikeye beni de - Akşam gelince kıyameti 

davet eden zavaliı kadına acıdım. koparacağım. Yüzünü gözünü 
Onu teskin etmek için: tırmalayacağım. Oturamam efen-

- Belki iftira ediyorlar. Kim dim. Y apamam efendim. Dünyada 
bilir, dünyada kıskanç çok. Hem kabuledemem efendim.. diye 
bakalım o gün burada değil1or çırpmıyordu. 
miydi? Bu nilmayi~leri gördlikçe kendi 

Kadın iddia ediyor, ısrar e· kendime t eselli buluyorum. Ya 
diyor: ben d e böy:e olsaydım. Kim bilir 

- Nasıl olurl Geçen pazar ne kadar giilUnç olacaktım. 
günli idi. Hatta o gün ben lstan- Kadmcağıza kartı büsbUtUn 
bula terziye inecektim. Belki ya· lAkayıt görünüp ters bir mana 
zıhaneye uğrarım diye bizimki verdirmemek için : 

- Doğrusu saygısızlık. lna· 
beni indirmedi. f nanuyorum amma. Teessü edile· 

Hesabettlm. O gece Emin To- cek şey. Ayıp. Hepıi de evli, 
sun bey de Tarabyadaki tokat- barklı, efendi insanlar. 

Gibi ortadan ayıpladım. 
Bu gayretime rağmen banyoya 

geç kalmamak için gösterdiğim 
teliı kadımo gözünden kaçmadı. 
Manalı manalı elçantama bakh. 
Kocasına atıp tutarak çekildi, 
gitti. 

O akşam karı kocanın ne 
yaptıklarını işitmedim. Y ılnıı 
olarak gittiği davetlere dair 
her zaman haber s~rarken o 
ak,am ben Emin Tosun Beye 
bunu da soramadım. Onun keke
lemesi, kızarma111 ihtimali bile 
onörlimU kıracak sandım. 

Ne yapacaktım. 
Böyle bir hidise meydana 

çıktığı gün ayrılmamız lazımdı. 
Ayrılmak pek kolay. 
Fakat bir romanda okumuı· 

tum. Genç kadınlar şık son mo· 
del lüks otomobiller gibidir, di· 
yordu. Garajda, camekanda sey .. 
redilirken Urerindekl fiatlarla 
aatıhrlar. Fakat garajdan çıktık· 
tan sonra artık (kullanılmış) dam• 
gasmı takarlar, nıUşteri bulmak 
için çok beklemeleri lazımdır. 

Kıskanmak, hırslanmak, orta• 
lığı biribirine katmak, bütün bun• 
lar seven ve sevilmesini isteyen 
bir kadma yaraşabilir. Fakat 
blitUn bu hareketlere hassasiyet 
gösterecek bir erkek olmah. 

Hayahn, çılgınca bir sevgiden 
ibaret olmadığını şu Adada s\ir• 
düğüm ömilr, gördliğUm hadise
ler bana öğretti. 

(Arkuı var) 



~atbu.ıtındcı 
(i öt<DÜ 1( LEl<İ HİZ 
Bir Belediyenin 
imreneceği lkiŞey 

Fransız gazetelerinin yazdık· 

Paris şehri larına göre Paris 

8 1. b şehrinin Berlin e· 
er '.ne en· birinde gıpta eda· 
zemıye çalı- ceği iki hususiyet 

şıyor I vardır. Bunlardan 
birincisi Berlin ıehrl sokaklarının 
temizliğidir. ikincisi ise Berlin 
chrinde sokak isimi rlni taşıyan 

levhaların duvarlara ynpııtırılmıı 
olmayıp, yaya kaldırımların kötc 
başlnrınn insan boyunda direkler 
Uzerine yerleştirilmiş olmasıdır. 
O şeldlde ki bir sokağı arayan 
adam levhayı görmek için başını 
göğe kaldırmaz, levhayı karşısın· 
da bulur. 

Paris beledJyeıl bu eksiğin· 
den birincisini gidermek için so· 
kağa her hangi bir madde 
atanı cezalandıran eakl bir nl· 
zamnameyi bulup çıkar· 
mış, sigar• paketi veya yemif 
kabuğu gibi maddelerin atılması 
için her 11okağ birer tane demir 
sepet koydurmuıtur. Fakat Pariı 
gazetelerinin aöylediklerin bakı
lırsa bu demir Hpetleri kolay• 
lıkla görmek mümkün değildir. 
Sokak f ılmlerlnin daha göze 
çarpar bir şekilde yaptırılmasına 
geHnce, buna fazla para gideceği 
için önilmllıdeki yıla bırakılmıştır. 

* Mösyö Kerolya admı taşıyan 
bir bilgin dUyamııdan tam 

132,238,000,000,000,000,000 kilo-
Yeni bir metre uzakta yeni 

ve bilinmez bir 
gıldız doğ· yıldız ketfetmiş ve 

___ d_u ___ 
1 
aşağı Alp rasat• 

hanesinin dUrbUnü ile bu yıldızın 
reamini çekmiıtir. 

)#.. 
ynot • LodUk lımin 'e bir 

Fransız mimarının (Leji· 
·-M-a_a_m_B_l_es_i_ yon Danör) nişanı 

tez bitmlg•n ile taltifi için 1901 
senealnde verilen 

bir istidtı bir iıtlda muame-

le gördükten sonra nasılsa bir 
çekmecede unutulmuf ve ancak 
34 sene orada uyuduktan ıonra 
geçen gün tekrar ele aeçmlttir 
ve muamelesi bitirllmlıUr. 

O zamanın ııenç mimarı şimdi 
lıtlrahata çekllmit bir ihtiyar ol· 
maama rağmen bu kadar özle· 
diği nişana kavuıunca pek mım· 
nun olmuş: 

- Hele tUktır, ölmeden mu· 
radıma erdim, demiıtir. 

r 
Bir Doktorun 
Günlük Pertımbe 

Notlarından (*) 

Uykusuzluk 
Yükeek tahsil görmüş bir haata 
miiraoaat etti. Bütün teeuUrtt ıe· 
nelerden beri "'fuılasız devam eden 
uykusuzluğu idi. Tahsil Hna•ında 
başhyan bu arızaya, Anupa 11ya
hatlerinin, uyku ilaçlarının hie bir 
fayda vermemiı olduğunu anlattı. 
Kanııı:ıhk, sinir zafiyeti ve beyin 
yorgunlugu bu hususiyeti meydana 
getirmişti: Kan serumları yaptım. 

1 - Kahve, çay, içki içmenıeıini; 
2 - P.}ku ilacı katiyen alma-

masını; 

1 

3 - denize giinde iki defa gir-
me ini: 

4 - Bol meyva yeme ini ve 
ıüt içmesini; 

5 - G un de ıiç saat ağaçlık ve 
golgeli yollarda yürümesini; 

6 - Birkaç ııy için okuyup yaz• 
mamasını, ve müınkiin olduğu ka• 
dar neşeli arkadaşlarla beraber 
yaşnmn ını tavsiye ettim. 

(•) Bıı notları k"ılp saklayıoız, yahut 
bir a bll e yapııtırıp kollelıılyon yapı

ııu. Sıkın! ıtamanınızda bu notlar ı.ır 

Joktor gibi lmdadın
1

ıza 7otl9ebillr. 

-------------·------~ 

- lzmir (Öz l) - Şaıal kelimesi 
lzmirl ziyaret edenlerin gözüne 
çarpan başlıca hususiyettir. Sa• 
hahları uykudan uyananların i§it· 
tikleri ilk ses, Şa,al suyu satıcı· 
sının Şaş - al, nağmeleridir. 

Izmir ilbayı General DirJk 
evinde misafirlerine sigara, kahve, 
ayran yerine "Şaşal,, ıuyu ikram 
ediyor. ilbay Diriğin raatladıkla· 
rma ilk sorduğu ıorgu şudur: 

- Şaşal içiyor musunuz? 
Birinin b4ıınzi sarı, sağlığı ye• 

rinde olmadı mı, muhatabı ıu 
tavsiyede bulunuyor: 

Şat • Al mt.mbaıoda damacanalar dolduruluyor 

- Şaıal iç, hır iti baıarırsın!.. 
lzmirde herkesi neş' elendiren 

Şaıal, yalnız karjıyakalı halkın 
ıinirlerine dokunuyor. Sebebini 
pekde aormıya gelmez. 

lzmire Şaıalın getirUebilece• 
ğini heaaba katmıyan karııyaka· 
lılar bundan bir kaç yıl önce Ya· 
mantar ıuyuna heveslendiler. Be· 
lediyeye bat vurarak: 

Yurt içinde Hava Çorum Çarşısında 
T chlikesini Bilenler Derde Devadan 

- illede Yamanlar 11uyu i11te· 
riz, dediler. 

Belediye dU9UndU, taıındı. 
Bütçe darlı§'ı içinde 200,000 lira 
kadar bir para ayırabildi. Yaman· 
lardan Karşıyakaya borular• 
la su getirtti. 934 yılının 
26 Ağustosunda Karşıyakaya 
getirilen ıuda bazı noksanlar 
görUldü.. Tahlil, tahlil üstüne ... 
On aylık bir beklemeden sonra 
nihayet J Temmuzda Karşıyaka· 
hlar suya kavu,abildi ... 

Kavuştu, amma naaıl... Çev· 
resinde birçok dedikodu uyandı· 
ran bu su, beklenilen rağbeti 
bulamadı. 200,000 liralık tesisat
tan ancak yüz ev istifade ede· 
bildi. Belediyenin 200,000 lirası 
100 aileye cenp verebildi. 

22,000 nüfuslu Karııyakada 
yalnız 100 abone temin edebildi. 

* Ankaralı kimyager Kerim 
Ömer, Şaşal ıu kaynaklarında 
bir haftalık bir inceleme yaparak 
bir tahlil raporu hazırladı. Eu 
rapora göre Şaıal suyunun radyo 
aktivite derecesi 15,3 tür. Şa,al 
suyu meıhur Karlisbat, Marien 
Bad, Viıi ve Engadin ParaselıUz 
sularından radyo aktivitecı kat 
kat UstUndUr. 

Bir hafta Şa9al membalarında 
oturup da Şıtal auyu içenler 
böbrek ve karaciğere karıı ko· 
yabiliyorlar, Mide haatalıkları ve 
Hfra keseai kumları Şaıal ıuyunca 
erltilmektedir. 

lzmlr memurları iıtiblak ko· 
operatifi Şaıal suyunun aatışnu 
Uzerine almıştır. Şaşalda yakında 
kür evleri lnfa edilecektir. 

Ad. 811. 

Tokat, (Özel) - Öğretmenler 
hava kurumu menfaatine Uray 
parkında parlak bir mUsamere 
vermişlerdir. Ordu Evinde de bir 
temıil yapılmıştır. 

Müsamere, bilhassa temıil çok 
beyenllmif, öğretmenler aynı tem· 
sili Tırhal teker fabrikasında da 
tekrar etmişlerdir. Zile Gençler 
Birliğinde de bir temsil verile· 
cektir. 

* 
lzmlr - Ahmet Kızılırmak, 

Muharrem Apaydın, Zubeyir ZühtU, 
Leon Sinyol, Bohor Mazilyan, 
Halil Göbekli, HU1eyin Avni, Sa
yit Zlhneli, izzet Göldeli, Alber 
Yafer, Ömer Zara, Hüseyin· Hüs
nü biraderler, Mehmet Süphi Be• 
yazıt, J. S. Amsdo, Halil Hilmi 
hancı zade, M. Cevdet Oytaş, 
Nuri Karagöz, Faik Çakıroğlu, 
Adil Akkum, Esat Akkum, Y akup 
Avar, Mu11tafa Fevzi Aksoy, Sahak 
RopaYam lstepan, Hakkı Arif 
Tanık, yıllık taahhütlerde buluna· 
rak hava kurumuna Uye olmuı· 
lardır. 

Ayrıca lbrahim Mustafa Kar· 
diçeli 750 lir& teberru, 250 lira 
t!lahhUt, lzmir çlvi fabrikası 100, 
Omer Muharrm ticarethanesi 300, 
onbaıı oğlu Memduh ve şllrekaaı 
160 lira teberruatta bulunmuş
lardır. 

Mankafaya Aman Yok 
M. Kemalpaşa - ilçemiz st

nırları içinde yapılan hayvan mu• 
ayeneainde rüama tutulması muh· 
temel olan dört hayvan b1.ılunmuş, 
bunlar hemen öldürlilmUşlerdir. 
Sahiplerine tazminat veriln iştir. 

Muglada llkmektebi Bitirenler 
Muğla, - Bu yıl hllrnn il için· 

de be§ sınıflı ilkmekteplerden 
226 erkek ve 123 kız çocuğu 
ıahadetname ahnııtır. 

Akşehir Orta Okulunun Mezunları 

Gayri Her Şeg 
Bulunur 

Çorum (Özel) - Çoruma bir 
kaç tepenin ve bir iki yamacın 
çukuruna kurulduğu için Çorum 
demiş olacaklar. 

Çorumun kalesi, dereal mina· 
releri bu şehre bir e11ki zaman 
kavuğu giydirir; ak ak evleri, bol 
bol pınarları karakteristik bir görU 
olur. Kıvrım kıvnm dar sokakla· 
rını gezdikçe, insanlar, yapılar, 
renkler, hareketler değişir, baı· 
kalaıır. 

Dar zıvkalı, kilot pantolonlu, 
eli tesbihli, ayağı yemenili deli· 
kanlılar, bir Şôvalyeyi andırırlar. 

Çorumun çarjııı her seher• 
de beımele l!e açılır. Birbirine 
dolana dolana uzanan dükkanlar· 
do ne ararsan bulursun, derde deva· 
dan gayri. Bir ellerinde boz e~e
ğin yuları, bir ellerinde uzun 
övendereler ve pelte pete urba· 
larla, tıraısız yüzünü katıya ka· 
tıya, cicili bicili bez alan köylü· 
ler, bu, çarşının değişmeyen de· 
korudur. 

Iılem eli tel tel çevrelerine 
yerleştirdikleri şekeri, ıabunu 
gaz şişesini eşeğin semerine iletip 
üzerine ağavari bir kuruluşlara 
ve kayıtaız kayıtıız güle güle 
bir gidiıleri vardır ki, gerçekten 
ömürdür. 

Çorumun eğlence yerleri, sıra 
sıra •ayısız kahvelerdir. 

Çorumun, bucak bucak dağı· 
nık saçlı bağlan, yaz günlerinin 
unutulmaz bir bltırası olur. 

Halkavi ve çevreai, yeni Ço
rumun ıize, en güzel fttınaryoıunu 
çizer. Buradan adım adım il .. 
rlledikçe yeni yolu, Doğum Evini, 
Atatürk anıtını, Çorum parkını, 
Memleket ha1tahaneıini görUr· 
ıUnilz. 

Gece, cep fenerini parlata 
parlata uzaklaıan bir yo'.cu, Ço• 
rumun yıldızsız karanlıklar içine 
ıömUldtiğUnU anlatır. 

~ 1 Çankırı Yolunda 
Tren Kazası 

iki Ölü, İki Yaralı Var 
Çankırı · 16 - Güllüce ile 

Sllrnsak arasında b'r trenle bir 
otoderez'.n çarpışmıştır. Otodere
zinde bulunan Ereğli • Irmak in· 
şaat başmüdürU Tıryaki ile karısı 
ölmU~, çocukları ağır surette ya· 
ralanmışlardır. 

Ezinede Çekirge Kalmadı 
Çanakkale, - Ezinenin Çıgrı 

dağında çıkan çekirge imha 
Akşehir (Özel) - Ortamektep bu yıl çok iyi randıman vermiştir. edilmiştir. Kışın bunların yumur• 

Bu yıl Ortamektıbf bitirenlerln sayısı 32 dir. Bunlardan bir kısmı taları da imha edilecektir. Ba}• 
tahsillerine devam etmek için tlmdiden teşebbUılere baılamışlardır. ramlçte çıkan orman yangını da 

-- söndürUlmUıtUr. 
Bafrada Tutun Mahsulü 

Bafra, - TUtUn UrlinU yağmursuzluk ıılnnbıı içinde idi. LrUn Uç 
gündenberl Bafra ve çevresine dUıen feyizli yağmurlardan faydalanmıt 
Ye ekicilerin yüzUnll gUldUrmüştUr. 

Sungurluda reçeler Kalkıyor 
Sungurlu (Özel) - Sungurlu· 

da peçe ve kafeı yaaak edil· 
mittir. 

Ayaaofya mUzesindekl eski 
mozayikler dolayısile haftnhk mec• 
mualarımızın hlrind gllıel bir 
yazı çıktı. Onu kaleme alan arka· 
daı, okuyucularına bir panorama 
gö11term k istemiş ve birkaç devri 
tablo halinde sıralamııtır. 

Panoramanın birinci tablosu 
eski Romanın ikiye ayrılışını, kU· 
çUk Bizans kalesinde bUyilk bfr 
payitaht kuruluiunu gösteriyor. 
ifade canlı, fakat tarih bakımın• 
dan sakat. ÇUnkü büyük Kostan• 
tin, t&blolara gösterilmek istenil• 
diğl gibi ıarki Roma imparatoru 
değildir, dUbedftz Roma imparn• 
torudur. O, (315) denberl rakip
ıiz ve ortakıız olarak bütUn im• 
paratorluğu elinde tutturdu. 

ikinci tablo, ,ur denilecek bir 
deyimle yazılmııtır. (360) yılında 
bllytık Koıtantinin ilk Aya1ofya 
killaesloe temel atııını göıter• 
mektedlr. Ne kadar yazık ki bu 
tabloda tarih bakımından sakat. 
ÇUnkU Kostantfa (360) tarlhinde 
aağ delildi, (23) yıldanberl ölmUı 
bulunuyordu. Birkaç tablo sonra 
aynı tarihin aynı ıekilde kulla• 
nıldığı görUldllğUne göre sayil 
değer yazıcının bUyUk Kostantinl 
(360) da yatar sandığında kuşku 
kalmıyor ve ıakathk katmer• 
(eşiyor. 

Üçüncll tablo ( 415 ) de ilk 
Ayasofyanın yanıvım göste • 
rlyor. Bu btldise o tabloya 
bakılırsa büyük Kostantinin oğul· 
lları zamanında oluyor. Bu da 
aakat. Ahıap bir bazilikadan 
başka bir şey olmayan eski Aya• 
sofya ilkin (404) de ve lmpara• 
tor Arkadlyoı devrinde yandı, 
(415) de ve ikinci Teodor dev· 
rinde yeniden yapıldı. Onun 
( 415) de yandığını göstermek 
yanlış, Arkadiyoıu bUyUk Koıtan• 
tinin oğlu sanmak ise bllsblltUn 
yanlııtır. 

Iıtı tarihi bir panorama ki 
her tablosu • canlılığına, gUzel 
boyanmıt olmasına rağmen • 
bozuk. Tarihten bahsederken 
tarihi unutmasak nı iyi olur ? ... 

M. T. Tan 

Samsunda 
Fırıncılar Birliği Bozuldu 

Samaun (Özel) - Fınncılar 
aralarındaki anlaıamamazlık yU• 
ıllnden aralarındaki birliği boz• 
mutlardır. Artık her fırın kendi 
heıabına ekmek çıkarmaktadır. 
Söylenditine göre bu ayrılığın 
aebebi birlikte çuval batına ya• 
rım lira ıulistimal görUlmllş of .. 
ması iddiasıdır ve bu it mahke
meye intikal edecek gibi ıörlln· 
mektedlr. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece oöbetçl eczaneler 

~unlardan 
İetanbul tarafu Şehzadebaşında 

( Asaf ), .Ak1arayda ( Ziya Nuri ), 
Fatihte ( A. Kemnl ), Topkapıdn 
( Nazım ), Samatyada ( Hıdvan ), 
Küçi.ıkp zarda ( Küçükpnzar ), 
Evüpte ( Hikmet), Uedikpa,ada 
( Aaadoryan ), Derterdarda ( Arif ), 
Divan~ olunda ( E ııt ), Bahçfıknpı• 
da ( Mehmet Kazım), Bakırkö· 
yiiude ( M rkez ), Bcyoglu tarafı: 
Kumbaracılarda ( Ticarim ), Mıs 
ıokağ nda ( Limonclyan )1 Galatadn 
( A ri lttihat ), Kurtuluşta ( Kur
tuluş), Bakıra.öyUuda (Yeni Turan), 
Hasköyde ( Yeni 'l'ıirkiye ), Kadı· 
köy tarafı: )luvakkithaııe oaddtsin· 
de ( Leon <)ubuklıyau ), Kuşdilinde 
( Huliııi Osman )1 Büyiıkadadı.\ 
(Halk). 
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Hangi Mektebe ı 
Gireceksiniz? __ , 

J DiJnga iktisat Haberleri l 
1 

Arsıulusal 
Şimendifer 
Sergisi 

1 "Hacı u yıl HarmanıPekçeSaviırursa,, Ç~r~.m Leyli 

k k E H .. d s·ı· t Kuçuk ıhhat 

Ş mdiye kndar birçok arsıulusal 

ı 
ltk te sb- sergi ve panayır

- ş . lar yapıldı. Bunla· 
bus Belçı· rm içinde baıı 

kada seyyar sergiler de 
gorüldü. Hatta Bizim de Karade
nıı vapurile yaptığımız seyyar 
s rgi hatırdadır. Fakat trenle. ve 
arsıulusal bir sergi yapmak ıım· 
diyekadar kimsenin aklına gelme· 
mişti. Geçenlerde kUçUk mikya~ta, 
F ran ızlar böyl bir şımendüf~r 
sergisi yaptılar; faknt ulusal hır 
rnahiyette kaldı. 

Bu ilk teşebbüsl\n verimli o~a
cnğını dlişünenler çoğaldı ~e ılk 
olarak arsıulusal bir seyyar ıımen· 
dUfer sergisi tertip edildi. ~~. itin 
olmasında Belçika krah oçuncil 
leapo!ol'un biiyilk yardımı do~un· 
muştur. ilk seyyar trende lştırak 
eden bütün meml ketlerin birer 
ayrı yerl bulunacaktır. Sergi treni 
ÖnUmUzdeld J eylül gUnOnde An,•ers· 
len hareket edecek Brüksele de 
Uğrayarak Fransaya geçecektir. 
Fransanın başbca şehirlerinde üç 
dört glln kalacak olan bu seyyar 
&rııulusal aergi oradan ltalyaya 
gidecektir. 

ltalyada da dört ıehlrd• cemen 
dört glin kalacaktır. 1talyadan 
sonra Hrginin ~olu Yugoıla\•ya 
Macaristan, Çekoslovakya Avuı· 
turya ve laviçreye uğramaktadır. 
Iaviçreden sonra ) eni den Fransa• 
Ya girmekte ve bu defa Al1&1 ve 
loren ıehtrlerlnde durmaktadır. 
Seyyar ıimendlfer Hrglıl Alsa• 
lorenden Belçikaya dönaıekt• 
liej • Brüksel .. Gane yollle yine 
Anverae avdet etmektedir. 

Bu 1eyyar serginin orta ve 
Garbı Avrupoda yapacağı bu tur 
iki buçuk ay ıllrecekllr. .. 

Nis'ten yazılıyor: Tunuı Zey· 
.-----. tlnyağı Offal Baş· 

Tunus zeır kanını burada top-
tln yağları (anan bir konife 

tnünaaebetile gördUm. Kendiıi 
1' unua zeytinyağlarına mahr~ç ara· 
nıakla mevguldUr. Maamafih Fr~n· 
sanın son aldığı kararlar Uıerıne 
nikbin olduğunu ıöyleyerek: 

Tunusun zeytinyağı alıcıları 
Fransa baıta olmak Uzere ltalya 
\•e ispanyadır. Bilhaısa Franaanın 
Yabancı zeytinyağların 100 kilo
auna 70 frank gibi ağır bir a-llm· 
tUk resmi koyması üzerine bura
~ a olan ihracatımız külliyetli mlk· 
tarda artmışbr. Bugün için Tu· 
nusta zeytinyağı istihsal fa:zlalı· 
ğından mütevellit bir sıkıntı var· 
sa da onu, Fransız Hükumetinin 
Ufak bir kararla ortadan kaldır· 
tnaaı kolay olacaktır. Malumdur 
ki F ranaa her yıl 300 milyon 
kilo tohum yaiı kullanır. Bunun 
~ ıda birinin yerine zeytiayağı 
•kame etmek Tunuı zeytinyağla· 
tının ortaya koyduğu mesele. i 
knldırnıak için yeter,, demiştir. 

-. • w••--·-----·------
B UT ti N ULK~YI 

HE RC.UN 

poLASAMAZSINIZ 
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K ay Ya ac _mme, u a 1 ır ··· Mektebi 

G D v •• ı o· . G v B D epti Mi Bu yıl Çorum leylt kUçUk sıh· D nüz Jaruya egu ; ışı ısraga enzer. hat mektebi ile Istanbul nibart 

D N. t d .. v •• •• s·ı sün Gayri ' kUçUk sıhhat mektebine [*] tnlebe eper, ıs e ugunu 1 mez ..• yazılmaaına başlanmıştır. istekli-

Kıyı y alovanın en gUzel yer· lerln şu şartları haiz olauu:nrı la· 
leri de, kumlu sahile örümcek zımdır: 
~ uvaları gibi kurulan dalyanlar· Tllrklye cumuriyeti tebeasın· 

d Uzun Eırıklara gerilmiş ağlar, dan olmak, yaşı t 9 dan aşağı, 
ır. . . l 

tıpkt füümcek ağları gibı ıç ne 20 den yukarı olmamak, 20 ya· 
düşenleri çırpındırıyor. şındao yukA•ı olan askerlik hlz:-

Y eşU boyah bir balıkçı knh· metile ilişiği olmamak lazımdır. 

1 önünden bu ağlara dalınca Lise mezunları bu kayda tabi 
ves k y·· d ld 
biz de yolumuzu kaybetti • • ?;

1 
ekl ir. 

riidükç• ve kahve rengi, ırıı lsteklller kendi el yazılariyle 
ufaklı mantarlarla sUslU ağ~a~ yazılmış ve açık adresli bir istida 
arasında dolaıhkça, mini mını ile eylUIUn birinci günUne kadnr 
aciz, zavalh balıklar gibi çırpın- bulundukları yerin sıhhat \' içti• 
mnya baş:adık. Bi~ w toprak ~üm· mat muavenet mUdürllikleri va• 
ek Uz rinde, iri ıgneslle agları sıtasll glrmek iste diki .•ri mek· 

tamir eden yanık yüzlü bir ihtiyar tep mUdilrlUğline baş vtı. &lınlıcır. 
gUldil: isteklilerin istidalarma rapte• 

_ Çıkamadınız mı oğullar! decekleri vesikalar da şunlardır: 
Gayrı kaldınız burdal. Nidecegüz Kıyı Yalonnıo dalyanlarında ağ terzileri Nüfus hüviyet cüzdanı (Asil 
,tmcik? bllablltUn ortaya verdi: mışsa, tamam gayri.. Ağlara veya tasdikli ıureti), tam kadrolu 

ihtiyarın kUçllk, ufarak aöz- Yüce yüce dağların batı hırçın hayvanlar dnımüşttlr. Ağlar hastanelerden alınmış fotoğraflı 
teri gülüyordu: Pare pare duman oimdi yine yaralaomııtır. Deniı, de· sıhhat raporu, şahadetname veya 

_ Hey oğul, Tanrının ıunn !evi9meai hoştur emme dftğUnUz glbin garıya benzemez tasdikname, hüsnühal aahibi oldu· 
bunlarla uğraşıyo:zf huysuz hay· Ayrılması yaman şimdi bayim; dişi gısrağa benzer, depdl ğuna dair muaaddak bir vcıika, 
vanları dutup getiriyoı da aattı• ihtiyar ba,ını çevirer•k bağırdı: mi deper. Ne istedUğlinll bllmezıin. 4,5 X 6 bllyUklüğUnde Uç fotoğraf 
ğımız maim kıymeatmı vermly~ - Ulen Mıstıfa, Kadıköyln NidecetUnU kesdüremezslln! Gayri Çorum leyli kUçl\k sıhhat mekte-
nu:ı!. nideceı, bir lokma ekmege gıza vurula!ıberl ıealn dOıgOn auyuna görem gidecesln !.,. bine ıfncek olan isteklilerin ay• 
bunca it az geliyo.. ıUrdU be 1. Kıyı Yalova dalyanlarında rıca mektebi bırakmıyacakları, 

ihtiyar kucaimdan Kun· Sonra bize döndü: buruna çarpan koku, balık ko· çıkarıldıkları veya çıktıkları tak· 
duracı bıçağına benzeyen, kUçnk - Hacının Mıstıfa gayr\ çıra kusudur. Siz, bunu deniz, yoaun dirde kendisine yapılan maırafı 
aapaız bir bıçakla atlarm b?zuk gibln yanıyo .. Gasabaya bir buçuk kokusu ıanmayın. Dipdiri, taptaze, ödeyeceklerine dair bir taahbOt· 
ve kopmuı ipliklerini kesıy~r, 1&at ötede bir Kadıköy var. Oğ- ıudan yeni çıkmıı k15rpe ve genç name vermek mecburiyetinde • 
Sonra o, uzun, kalın lğneaıle lan ordan bağcı Haaanan kızına bir balığın kokuıu.. y okaa, bu dlrler. 

·d 1 llkl takıyor bot ka· yandı. Hacı bu yıl harmanı pek· -------
yenı en P •r ' k k koku, balıkları, telleri araaına (*] letanbul nibari küçük ııhhat 
lan yerleri örllyordu. Bizimle çe savurursa, kınayı ya aca ııkııtırıp hapseden kahverengi mektebi kayıt ve kabul şartlarını 20 

Kıyı Yalonda aeceden atılan ağ toplan~r~•n 
b hl k Ik du· l emme.. hUdabılırl.. 

konuıurken aıı ç • mıyor • Yetil boyalı kahvenin tıknaz 
- Bizim dalyanın bir mu•· atacı, hafif bir deniz rllzgarile 

kası var, nah, iıte, fU direciğln sallanmaya baı!adı. Hiç glirUltU· 
ucunda.. ıUz, başları eiik çalııan balıkçı· 

Parmağlle sı~ıterdiğl yerde lar, Kadıköylli kızo vurgun Mua-
kuru bir balık baıı, bir mn"l tafanın ,arkııını dinlemekle me14 
boncuk, bir de çllrUmllt sarmısak gul .• ihtiyar bile bu şarkıya ken· 

vardı. diıini kaptırdı. Hele genç balıkçı: 

_ Evelillab, bunca yıl itimiz Benim yarim yola bakar 

uğurlu getti. Bu direk 15 yıl önce Göılerind•n yatlar akar 

bir kez fırtınadan yıkılmışh, 0 Deyince dayanamadı uzun bir 
yıl ba:ık çıkmada, dalyanın ·~· - "Offfl,, çekti. Sonra çok 
tarını kıhnçlar paraladı, balıga bilmİJ, çok geçirmiı, çok •eYda 
çıkan kayıkları deniz aldı, ıötürdll. çekmit insanlar gibi baıını aal-
Siı inannaazaımz emme, biz alıştık ladı; iğneaini kasketinin arasına 
inanıyoz gayri 1.. Eh Beyüm, sığ· soktu. 
nacak neyimiz var 1.. Ne paramuz 

ne mülkümüz 1. • 
Kıyı Yalova dalyanlarında 

glinler taksim edilmiştir. Balık 
günü bütün balıkçılar dalyan! 
boş bırakıp gidiyorlarmıf. fş ag 
terziliğine dUşUnce de, böyle hep 
bir arada eğ örüyorlarmıf. 

Karşı ağaç dibinde çalışan 
bafık\ılardan biri hnfif hafif bir 
şarkı tı.:tturmuştu. Şarkı evvela 
mırıltı hal:nd• çıkı~ ordu. Sor-.r~ 
ynvaş yavaş açıldı ve kendmı 

-"Size bir de bizim hayvan· 
cıkkrı nnlatam .. Hani ta"ada bi· 
şirUp afiyetle yidüğünilz bdukları 
nuı\ tuluyoı? Gel de bir bize t or. 
AlJahın glinli, gecesi demez de
nize nçıhrız. Kimi haluk rr; gün 
olunc z çıkmaz, ilimi balı.;k var; 
geceden korkar, geceleri sanda· 
lın ucuna ç·ro yakar, de:-ize açı· 
luruz. Kıyıdan uzakta eğları de· 
n:ze salar, döneriz. Zabah glln ışı· 
madan,yine kalkar, yanık çıralarla 
aglara gideriz. Gece lodos çık· 

ağların kokusu da deguldür? haziran tarihli gazetemizde neşrettik. 
Uzun direklere asılmıı, parça Şerait aynıdır. 

parça Hrkan ağlarda, hırçın Okuyucularıma 
batıkların kuyruk, sırt darbelerile Cevaplarım 
delinmiş delikler görfinüyor . 

Kıyı Yalovada göze çarpan 
en canlı, en çok baıkalık veren 
oey, ıahiiin kumlarına çekilmif, 
iri gondollardır. Evet, gondollar!. 
Sivri, kalkık burunlarile, tiıman 
enli gövdelerile, öğle gUnetl 
altmda uyuyan bu gondollar, az 
çok DördUncU Muradm EmirgAn 
kıyılarında gezdiği Uç çifte zeY• 
rakçelere de benziyor. 

ihtiyar balıkçı, elindeki ağı 
dizine yaydı ve iğnesini tekrar 
kasketi araaına ıoklu: 

- Balıkların içinde en hırçını 
skorplttir. Ağa dOştUmli vay 
banal.. Deliler aibim dôrt ) ana 
kotar, ağı paralar, goztı kararın
caz da, çırpınıp, dÖğUumekten 
ıırtı, kuyruğu ganlanır!.. Aiı 
tekneye alıp da, tutmak istersen, 
elini, pamağını yarar, tek durmaz. 
atnl de ganlabr! ... 

ihtiyar, iri, naaırlı eHndeld 
çizgileri gösteriyordu: 

- Nah İil•, buıilar hep akor· 
pit )'arası. Emır.e köpoğlunun 
çorbaaı da olur mu olur hanil •• 

Ihtiyu balıkçı seıini kısarak, 
kıa kıs gülüyordu: 

- Söz beynim:xde; bu ba·uk 
bizim köroğlu:ıa da çok bcnz< r 
emme, hırçınlık da yakı,ır köfte.· 
hora!.. Gasımpaıcdan almıştım 
tazeyi emme.. Daha da bayatla· 
madı.. Heh, beb, heh, beki • 

Öğle güneşi rlimda, yo!un::ı 

k ' 1 l 0 

GZ bulup ç.ı tığımız caıya·un ır 

ileria·nce gondollarin ya:u ·dan 
geçiyorduk. kulağımıza derinden 
b:r ••Horrr!.,, çarp!ı. Geceden 
uykusuz. kalan balıkçılar gon""o • 
Jar:n içlr.de uyu} c.rln. Kızgın 
güneş altında ne de tatlı b .r 
öğle U}'kusu .• 

Reşit Şeuket 

Kuımpaşada Cemileye; 
Leyli meccani olarak size Mu

allim mektebini tavsıje ederdik 
amma, oraya da Ortamektep me
zunlarını alır. En iyisi vaktini bek· 
lemek, Maarif Vekaletinin aça· 
cağı Leyli meccani Ortamektep, 
liıe imtihanlarına girmektir. Bu 
hususta daha fazla malumatı 10 
temmuz tarihli gazetemizde bu
lacakaınız. ... 

Be.lıkeıird• lstae~on Oad. No. da 
Süreyya Sıtkıya : 

- Kayıt ve kabul tartlarını 
sorduğunuz mektepler hakkında 
gazetemizde tafsilat çıkmıştır. Bu 
tafıilatlaıın ayrı ayrı tarihlerini 
yazıyoruz, ıiz bunları bu:durup 
okuyunuz: 

lstanbul Slln'at Mektebi 14, 
Nafia Fen Mektebi 2, Orta Or· 
man Mektebi 19, Yüksek Deniz 
Ticaret Mektebi 27, Deniz Usesl 
13 Haz.ir _nda, Askeri Ortamek
lep te 9 T emmuıda çıkmıştır. 

............... -..... ----········ .... - .......... ············ 
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Yeni Buluşlar 

}"ılan 

Zehirine Karşı 
Radyo 

'-

Dünyanın her taraf anda, bil· 
haHa Hindidanda ve cenubi 
Amerikada, yılan ıokmasından 

.her sene binlerce inıan zehirlenip 
ölmektedir. Son zamanlarda 
Pastör cnıtitüıiıü, bazı radyo mev• 
celerinia yılan zehirlne karşı çok 
kuvvetli ve adeta kat'i bir deva 
teıkil edebileceiini tesbit etmittir. 
yılan zehirine en az mukavemeti 
olan ada tavtanlarma, Pastör 
enstitUıUnde, kendilerini öldürecek 
miktarda yılan zehiri zerkedilmiş 
ve akabinde de üzerlerbe kısa 
tulli radyo mevceleri tevcih edilmiş, 
b ir müddet sonra zehirio tesirle· 
r iuin tamamile zail olduğu ve 
öiüm ihtilaçlarile çırpman tavşan· 
)arın kendilerine geldiği görül
mllştür. 

Şimdi Hindiılan, cenubi Ame· 
rika ve hudutları içinde zehirli 
yılan bulunan memleketlerden 
çoğu Pastör enstitüsüne müracaat 
etmiı ve yılan zehirini imha eden 
bu huausl radyo makinelerinden 
birer nllmune edinmitlerdir. Ya• 
kında bu memleketlerden bazı!a .. 
rında, doktorların böyle bir alet 
tatımalarmı mecburi kılan bir de 
kanun çıkarılacaktır. 

Kıaa mevcelerin vücut üzerinde 
tesirleri henüz yeni yeni keşfedil
mektedir. Yakında birçok hasta· 
lıklarm bu mevcelerle tedavi im· 
kanları bulunacağını bekliyebiliriz. 

* Bah lslih Etmek için 
lngilterede Arıcılar cemiyeti 

refai David Ernılie, arılardan 
daha bol ve daha nefis 
hal almak için yeni bir usul 
keşfetmittir. Bu zat arı kovanla· 
rmı bir arabaya veya bir kam· 
yona yerleştirmekte ve mevaimi· 
ne göre, arıların en çok bal top
lıya bileceği çiçeklerin açtığı yer· 
lere götürmektedir. 

David ErnaHe bu tecrübeleri· 
nin neticesinde, arıların daha çok 
ve daha iyi cins bal yaptıklarını 
görmüştür. Bundan sonra arıcı· 
lığ ı n seyyar bir san'at haline 
geleceğine ıUphe yoktur. 

* Sun'l Kauççuk 
Son zamanlarda Amerikada 

ve Rusya da 11un 'I kauççuk imal 
etmek hususunda yoni yeni usul
ler ketf edilmiştir. Bu tecrübeler 
muvaffaluytle neticelendiği tak• 
dirde dünya kauççuk piya1a11 
altüst olacak, lngilizlerle Ame
rikahlarm elinde bulunan k•uççuk 
ıindlkaıarı topu atacak ve kauççuk 
piyaıasını korumak için, kauççuk 
s:ndikaları arasında kararlaıtırılan 
bir sürü tahdidat ve nizamname· 
ler suya düşecektir. 

Bugün, Ruıyada ve Amerika· 
da, pet rol ve benzin istihsal edil· 
dikten sonrn geri kalan ağır yağ· 
la r, bazı hususi tea müllere maruz 
bırakılmakta ve b unlardan sun'i 
kauççuk is tihsa l edilmektedir. Bu 
• ~ıretle, bir t on petr ol tasfiye 
edildikten sonra kalan tortular· 
dan takriben 16 kilo kadar 
ımn'i kauççuk tı l de edilmektedir. 

Bu usul ile elde edilen kauç· 
çukf mukavemet, dayanıklık ve 
a leatikiyet noktainazarından, ta• 
bii bir surette istihaal edilen ka· 
uççuklara kat kat falktır. 

Bundan mada nıaliyet fiatı 
ucuz olduğu gibi , bilhassa petrol 
maden) eri çok olan yerlerde, uı
ıumundan fazla kauççuk ima:inl 
de ka.bildlr. 

Çay ve tealrleri 
Şimdiye kadar doktorlar, ça• 

ym insan vücudu üzerinde yaptı· 
ğı tesirler l)akkında, ortaya biri· 
birine zıt bazı nazariyeler atmıı· 
lardı. Bunlardan bazıları çayın 
faydalı olduğunu, hanları muzir 
olduğunu, ifrata giden hazıJarı 
ise çayın kokai:ı ve morfin gibi 
tehlikeli bir madde, bir zehir ol
duğunu iddia etmekte idiler. 

Aınerikada, Nevyorkta Erook• 

Diinyada Olup . Bitenler 
~~~~~~~~~~:.__~__:_:___.:;_~ 

'lngilizlerin Yeni Transat-
·lantik Vapurll ilk Se

ferine Hazırlanıyor 
Kimin Eline Geçti ise Onu Mutlaka If

lisa Sürükleyen Eski Bir Gemi ... 
Londra, 12 (Temmuz) - lngi· ----- --------~~~~----~----~-·~~~ 

Uz gazeteleri lngil)z ve Fran· 
sız transatlantik vapur kumpan
yaiarı arasında bir mukavele ak· 
tedtldiğini haber veriyorlar. Bu 
mukavele dünyanm en büyük va• 
puro olan Fransanın Normandiya 
vapuru ile yine o ayarda sayılan 
lngi.t~renin Keen Mary vapuru· 
nı.m seferlerini ayni istikamette 
yapmamalarını temin edecektir. 
Yani, bu vapurlardan birinin 
Avrupadao hareket ettiği sırada 

ötekini Amerikadan yola çıkar· 
mak suretile aralarında rekabet 
yapılmaaım ortadan kaldıracaktır. 

Bu milnasebetle şurasını da 
söy.iyeyim ki, Keen Mary vapuru 
hen uz hazır değildir. Fa kat biti· 
rilmesi için o kadar hızla çalışıl· 
maktadır ki, pek yakın bir za
manda ilk seferini yapması me
rakla, sabırsızlıkla beklenmek • 
tedir. 

Bunun sebebi de ıaatta 30 
mil sür'at ile Okyanusu en çabuk 
geçmekte, Almanların rekorunu 
kıran Fransız vapurunu lngi '. iz 
transat1antiğinin geri bırakıp hı· 
rakmıyac a ğı noktasının heni.iz bela 
olmayı şmdadır. Geçecek mi, geç• 
miyecek mi? Bu suale lngilterede 
cevap verebilecek ancak iki mlt
hendia vardır ki, onlar da ağızla
rını sımsıkı tutmaktadırlar. Buna 
rağmen kulaktan kulağa akseden 
bir şayiaya, daha doj-rusu du
daklarda dolaşan bir temenniye 
bakılıraa: 

- Keen Mary saatta 34, hat .. 
ta 35 mil yapacaktır. 

• lngiliz gazeteleri dlinyamn en 
büyük vapurlarmdan baheeder• 
lerken, bu sıfah ilk defa olarak 

Keen Marl bitmeden önce 

takmmış olan eski bir transatlan· 
tiğin macerasını hatırlatıyorlar. 

Bu transatlantik 1853 yılında 

Brunel isminde, so".lradan lngiliz· 
leşmif bir Fraıısızın kafasında 
doğmuıtu. Avusturalyaya bir &e· 
fMde 10,000 yolcu taşıyacak. Vı 
bir kerre a:dığı kömürle bu aeferi 
gidip gelme olarak yapacaktı. 
Boyu, o zaman mevcut vapurların 
en büyüğünü bir buçuk defa 
geçmek üzere, 211 metre uzun· 
luğundaydı . On yedi .:Oetre kut· 
runda iki tane yan çarkı ve ay• 
rıca 7 metre uzunluğunda bir 
uskuru vardı . istimini tamam 112 
tane kazan temin ediyordu. BU· 
tfin bunların dıtmda rüzgardan da 
istifade edebilmesi için beş direk 
üzerine yelken tertibatına ma -
likti. 

lngi izler bu vapura Levitkan 
adını verdiler. Levitkan yapıldı. 

Fakat kızaktan bir türlU inmek 
istemiyordu. Üıtilstı Uç kerre 
uğra~ıldı. Nihayet denize indirile· 
ceği zaman lae içini dolduracak 
yolcu bulunamadı. 

O zamanın ticaret hayata için 

pek bUyük oluyordu. Nihayet de· 
nize •indirildiğinden iki buçuk yıl 
sonra ilk seferini yaptı. Fakat 
Avuaturalyaya değil, Nevyorka, 
( IO, 100) yolcu ile değil, 500 kiti 
ile gitti. Çalışma müddeti topu 
topu Uç yıldır. Zira makineleri o 
dorece sarsıntı yapıyordu ki, tek· 
nesi açılıyor, içine ıu giriyordu. 
Tamire çekildi. Ve 1865 yı'.ma 
kadar limanda uykuya daldı. O 
zaman bu vapuru, lngiltere, Fran· 
ıa ve Amerika araıında kablo 
döşemeye memur ettiler. Bu iti 
yaptı, yaptıktan sonra tekrar uy• 
kuya daldı. Sahipleri nihayet bı• 
karak sattılar. Bir kömür taciri 
aldı. Cebelüttank limanında yU• 
zUcO bir kömilr deposu olarak 
kullanacakh. İflas etti ve gemi de 
her alanı iflls ettire ettire 
elden ele dolaştı. En sonuncu 
mUşteriıinin bu gemiye verdiği 
fiyat 655,000 altın franktır ve en 
iyi dUtUnceyl de bu ız-emlnin ao
nuncu sahibi bulmuıtur. ÇUnkU 
demir fiyatına ( 1,076,000) franga 
satmıf, 420,000 altın frank kir 
temin etmiıtlr. ..................................... -....................... .. 

Yeni Netriyat : 
Deniz Mecmuası - Üç ayda 

bir genel kurmay (Erkanıharblye) 9 
uncu den·z fubeai tarafından çıkarılan 
bu gfl:ıel ve kıymetli mecmuanın 1 
temmuz aay111 çok zengin münden
eatla çıkmıftır. 

idare - Dahiliye vekaletinin ay· 
lık olarak çıkardığı bu mecmuanın 
haziran 87 inci ıay111 iç itlerimiıdeki 
reami ye gayn resmi hareketlerin ya• 
zılarile intİf Jr etmi4tir. 

ÜlkU - Ankarad a halknleri mer• 
kezi tarafınd~n ayda bir çıkardan bu 
kültür ve san'at mecmuasının 29 un cu 
ny ı s ı birçok zengin yazılarla çıkm ıştır. 

lstlk lôl Postas ı - lstiJd tU lisesi 
ta lcbeierı h raf.odan her den yı lı ıo• 
nunda çık ar h n bu talebe mecmuas ı· 
nıo J 934·1935 y h say ısı çık mıftı r. Bu 
sı:yıd a mekt7bi~ t iyatro, edebiyat, 
ıpor, akademı, ıdare fubel erinin ııe
nelil' faaliyetleri resim ve yazılarla 
göateril mİftİr. 

TUrk MUhendlslerl Mecmu· 
ası - Milhent is .er Birliği tarafından 
ayda bir çıkarı lan fenni ve mealeki 
mecmuadır. Temmuz nyı ıı alAkalı 
birç<>k yazılarla intifar etmittir. 

Keen Mari ıon kı111rıları bitirilirken 

1 1 
1 Konuşma 1 
-:------ı 

On 
Beş 
Yılda ... 

Nurullah Ataç 
Bir Hnat e1erfoio çabuk vey• 

yavaı başarılmasmı ya bir ıuç, 
ya bir meziyet saymaktan bir 
türlü kurtulamıyoruz. Yedi gUnUaı 
ıon .ayılarından birinde, Yahya 
Kemal'in .. Açık Deniz,, 1 alh :ıda 
şu ıc zlerl okudum: 

" Üstadın on bet yılda yazdığı 
şllr ... ,, 

Bilmem Yahya Kemal o güzel 
şiirine gerçekten on beı yıl uğ· 
raşmıt mıdır 1 Bunu öğrenmek 
bile istemem ; çUnkü bir eHrio 
fU kadar 1aatte veya ıu kadar 
yılda meydana konulmuı olması 
edebiyatı aevenlerl değH, belki 
insanların özel he)'&bnJ karıttır• 
maktan zev\.: dı.1 ) 11, ılau tlgilendi
rebilir. Yahya Kenıat'in 11Açık 
Deniz,, ıiirinde zorla uğraıa uğ

raıa yazıldığım göıteren bir hal 
Yar mı ? Onu okur veya dinler'" 
ken tiirln "ıarkısmda,. bir ııkıntı 
duyuyor muyuz ?.. Bence hayır ; 
o halde kaç yılda yazılmıı olduğu 
hiç umurumda değildir. O şiirde 
bir zorakilik, bir sıkıntı duyanlar 
varsa onlara da şunu söyllyeblU
riz : Bu ıiir, Oronte'un seneai gibi 
on bet dakikada da yazılmıf 
olsaydı yine onda bu zorakiliğl, 
bu aıkmtıyı bulurdunuz ; ÇUnkU 
bir şiirde bu kusurların bulunması, 
harcanan vakitten değil, şairin 
ruhunda tabiilik bulunmamasın
dan, şalrin sözleri egemenliği 
altına alamamasından gelir. 

Oronte'un aözUnU ettim. Orcın• 
hı Moliere'ln bir komedisinde ge
lip kötü bir ıiir okuyan ve bunu 
on beı dakika içinde çıkarıver• 
mekle övünen bir adamdır. Ona 
Mollere başka bir .. ,ahıı,,ının 
ağzından: 11Böyle itlerde zamana 
bakınız!,,der. Biliyorum ki çağı• 
mızın oronte'ları, Moller'ln tanı• 
dıklarmın tersine olarak, bJr 
ıiiro yıllar harcamıt olmakla 
övünüyor; ama Moliere bunlara 
da, yanılınıyonam, yine, cevabı 
verirdi. ÇUnkU çabucak yazmak 
bir meziy•t, hatta bir öıür sayı• 
lıimıyacağı gibi yıllar sarfederek 
çıkarılmıf bir eserin de her vakit 
iyi olacağı söylenemez. Fran&ız 
tairl Cbapelain, la Pucelle des· 
tanını yazmak için yıllarca uğl'af" 
mıi; çıka çıka ortaya okunmaz 
bir eser çıkmıı. 

Ç abuk yapılan işin kötü ol· 
duğu da her vakit doğru değil
dir. Ta ilk çağdan bugüne kadar 
öyle adamlar sayabiliriz ld her 
bir• yüzlerce eıer meydana ge
tirmiştir; Voltaire'in bütlln yaz
dıkları iki Uç sandık doldurur, 
e .serlerinln içinde de en gllıellerl 
belki kUçük romanları, kendlıinin 
hiç önemeden oynar gibi çırpır 
tırı verdikleridir. 

Ata sözlerine karşı gelmek 
iıtemem ama ş:ir "iyi İf altı 
ayda olur,, sözünü söyliyen ata• 
mız bana öyle geliyor ki pek d• 
haklı aöylememif. 

···············-············································-
lyn lliburatuvarlarmda çalışan 
Dietrich Fiaher i11minde Ameri· 
kalı bir doktor bu nazariyeleri 
tecrübe ıtmiye karar vermiş ve 
bir miktar beyaz fareler elde 
edinerek bunları Uç guruba a1ır· 
mışhr. Bu gruplardan birisini yal· 
nı7. su, diğerini yalnız çay ve 
üçiincüsünü de yalnız çay yaprak· 
lar:le beslemiş. Altı ay &o:ıra bu 
liç grupa mensup fareleri tartmış, 
ve hatla bunları öldürerek vü· 

cutlarını bile muayen etmiıtir. 

Bu muayeneler neticeainde 
doktor Fisher yalnız çayla beale
nen farelerde gayrı tabii hiç bir 
hale tHadUf etmemlı, ve herke· 
sin zannettiği gibi mide cıdarla
rında bir tanen tabakasının ha1ıl 
olduğunu görmemiştir. 

Millet Bayral - V arıovada 
Tllrkhıtanhlar tarafından çıkarılan bu 
aylık m.ecmuanın birinci aay111 çık
m14tı r. içinde bir çok ntani 7azılar 
vardır. 

KUltUr - izmirde çıkan bu, aan- f" 
a.t YO KnltOr meomuuının 39 uncu 
say:ı ı çıkmııtır. . 

Flklrler - lzmirde çıkan bu 
Kültür meemuaımın 130 ve 131 inci 
aayıları çıkmıttır. 

TAKVİM 
PERŞEMBE 

TEMMUZ 935 
Hıırar 

74 

Doktor Dietricb Flshere naza· 
ran bugl\n insanlar hiç korkma• 
dan günde 42 bardak çay içe· 
bilirler. 

Kastamonl Kendiri - Kaata
moni Tıcaret ve Sanayi odası mem• 
leketimizin Ekonomik kalkınmasında 
ba1lıba41na bir varlık olan Kaatamonl 
kendiri hakkında faydalı bir kitap 
çıkarmıttır. Kitapta kendirin tarihçesi 
vaaıfları, kıymetleri, bunlarla neler 
yapalabilecetl hakkında birçok kıy· 
metU tetkik yazıları vardır. 

Ola 
Jl 18 

ıı-~~~~~~-,,-~~~------

Ara b t il Rumi 1351 
16 ReblUlahar 1354 Temmuz 5 

ıı-~~~~~~-:!-~~~------
' Vakit haaat V.ı aatt! Vakit Eaaa1 Va••' 
r-:::::--~ = 
' GIHf 9 04 4 43 
ötıo 4 41 12 20 

lldndl 8 40 16 18 

Akta• 12 - 19 39 
Yatu 1 57 21 :fJ 
lmıAk 6 ~! 2 :~1 
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u~; .. ·-ş-;y .. den Fazla Sevilen - Haftanın 
Amerlkad.a: 0 Gece yarısı 

F 1 1 M 
· D • gülü,, admı tafıyan bir fi'm ya· 

I
• m er evzuunu enız• pıldı. Bu, bir Gangstu hika~esl-

dir, bunda bütün Gangster fllm· 

Al 1 d 
lerinde olc!uğu gibi Yetim kızı, 

d an ar ır 
ıslahaneyi namuslu kalmak iıtiyen en güzel kızların uğradıkiarı zorluk· 
ları, çeteyi, çetebaıım, nihayet 
Gece yarııı gUlünU se\ erek filmin 

Seall fl\im çıkmadan önce: 
- En çok beyenilen kurde· 

leler, mevıuunu denizden alan· 

lardır, deniilyordu. 
Seıll filim çıktıktan ıonra ya• 

pı'.an bir istatiıtik göıteriyorki, 
halkm mevzuunu denizden alan 
kurde!elere gösterdiği rağbette 
hiç bir ıey değitmemlştir. 

Bunun sebebi, tahlili seveni•· 
rin iddialarına göre, dar, kapalı 
aparhman, kahve veya gazino ha· 
yatından bıkan ıehirlinin, açık 
deniz havasmı aramaamdan, açık 
deniz havasına aşık olmaıından 
ibarettir. 

Sessiz filim zamaotDda: "Açık 
denizler adamı,, "Elseoor aailari,, 
"Deniz dibinin aırları ., , " f ell· 
ket taııyan yelkenli,, , .. Kaybol• 

Bu gü.1el va• 
pu.r nereye aı· 
diyor? Abıl'in 
süzel bir fo. 

toğrafı 

lionunda zevceliğe alacak olan 
gınç milyonerl, hulasa aergUzeşt 

fllimlerinda ne varta hepı:ni bu· 
luruz ve ıinemadan çıkarken: 

- Tuhaf ıey, bana öyle 1ıe
liyor ki bu filmi yıllarca evvel bir 
kere daha görmüştüm, deriz. Bu
nunla beraber ••Gece yarısı gülü,, 
bizi sıkmaz, scnuna kadar sürük
leyip götürür. Alelbusus iki güzel 
tarafı vardır. Birinciıi adıdır, 
lkinciıi de Loretta Y aung tarafın· 
dan oynanmıı olmuıdır. 

Almanyada : " iki kral 
adını taııyan film daha ılyad; 
tarihten bir yapraktır. Almanlara, 
Alman tarihinden bir parçayı 

ıöıtermek için yapılmııtır, burada 
kaatedllen iki kraldan blrlnciıi 
Fredrik • Gillaumdur, aıçııını dö
ven, lkbaat için IUıumauz mumları 

" . '' . ' 

___ ........... 

F"ilmieri = 
aöndüre:·, halktan topladığı vergi
nin yedide l:ıeşini de orduya 
harceden ku\>'vetii bir simadır. 
Kastedilen ikinci kral ise bu 
yedincinin oğludur. 

Filme bahane olarak mevzu 
teşkileden hadise is~ baba ile 
oğul llf<tsında geçmiş, muvakkat 
b r ani. şamamaz:ıktır. Kral tam 
askerdir, oğlunu c.!a öyle yetiştir .. 
mek arzuıundadır, fakat oğlunun 
musikiye fazla he\'esi vardır, ba· 
l:ıası ise bu musiki merakını hop• 
pahk saymaktadır, sarayda çalgı 

çalınmasını menetmekted:r, niha
yet delikanh babasının koyduğu 
tehd:tluden bıkıp uıanır ve bir 
gUn yanında bir dostu ile kaçar 
çok geçmeden tutulur. Yanındaki 
dost idani ed'.lir, kendisi de hapse 
atılır. Mamaf~h deli kanla bir az 
zaman geçince babası ile barışa· 
cak, onun ölümünden ıonra da 
memleketin iıtediği ıcibi bir hü· 
ldlmdar olacaktır. Bu filmin mizan• 
senini Hans Stelnhof yapmıştır, 
yani koıtümler •• dekorlar, tarihin 
Yerdiği malumata tamamen uy-

ıundur. nıuş gemiler adası ,, aibi ~otu 
Amerikada yapılmıf deniz filim• 
leri bizi eıir ediyordu. 

Sesli filim zamanında ise, bl· 
ze ilk lirpermeyi veren Atlantlk 

filmi oldu, bunu da 0 Transı At· 
lantlk ,, , " llikı yolcu Yapuru,. fi· 
limler takibetti. 

Y ahHı, açık denlz manzaraaı, 

beti denizde aık aahnelerinder.· 
de esirgemedi, kim bilir, belki 
bu çeıitte daha fazla zevk buldu. 
Her ne olursa olıun lıtatiıtlğin 
bize verdiği malumat ıudur: 

Son Yıllarda Gördüğümüz Filmlere Göre 
Son yapılın veya deniz felA 
deniz fiJmlı· keti yapur bat• 

d 
• • 

rin en 'Kadın masa kAfi ldeğll. 
Yolou,,nun bJı tUd l ih 

aahoe1l 8 yo ar n a· 
yet yekdiğerinı 

ben ıl ye bile cek 
menulardan bık· 

ma11 ihtimalinden 
korkarak, deaJz• 
den ayrılmamak· 
la beraber, kara 
dı cereyan ede
bilecek meaell 
bir aık f acla1ın 
vapur seyahatine 
naklettiler, halk 

- Mnzuunu denizden alan 
filimlerin Operet de dahil olmak 
üzere bUtlln diğer çeşit fillmlerln 
yekununa nazaran stüdyoda iıgal 
ettiği yer, yüzde on beıten faz· 
ladır, en ıon olarak görecekle• 
rlmizln adları da ıunlardır: Bounty 
aıllarJ, The Captatn hat•• the •ed 

Bunlardan birincialni, Maalesef 
lıtanbulda göıterilmesine mUsaa• 
de edilmiyen (Garp cepheıinde ·ı 
yeni bir ı•Y yok) adlı filmin re• 1 

jis&rll yapmı,tır. 

a;ı;,düz" s;ğredi-
,, , deniz menuuna l b • 1 k B • 
~~~~· """' .. ...-~ _,___ ' . ' . _ .,_ ıöıtırdiil rağ· e ıısce ır 

İngiliz Romancısı Vellse inanmak Şartile,Sinema Moıkovadan yazıldığına ıör• 

Y 1 S N 
Ruı biliinlerlnden Novittkl auo 

Bundan 119 1 Onra e aydınlığında sinema gösterilme• 
sinin yolunu bulmuıtur. Vücude 

Ş 
• d • d ıetirdiği cihazın ancak iki tane 

Ol ""' J Jm ) en aynaya ihtiyacı vardır. Bu ayna-a cagın - lardan biri bey.az perde bUyilk-

' 

lOğündedir, ötekı lıııe objektiften 

G O 
•• rebı· ıı· rsı· ni z çıkan ziyayı kmp ~arçalamaya 

- • mahıus yardımcı bır aynadır. 
" Rus bilgininin cihazında. pro· 

Londra, -BU 
yHyiik savaştan 

önce "havada mu 
harebe,, ve "dün 
ya mücadelesi ,. 
adları altında yaz 
dığı iki romanda, 
ortaya attığı ke 
hanetlerin doğru• 
luğu bUyUk savat 
esnaıında sabit 
olmuı olan lngiliz mu 
harriri W ellı tekrar 
F ormUlline dönmUı· 
tOr. 6, 7 aydan beri 
london Film• ' kum· 
Panyasmın hazırladığı 
hUtUn bir sinema or· 
dusu bu muharririn yazmıı olduğu 
bir senaryonun tatbiki ile meıgul· 
dOr. Bu senaryonun adı 2054 ta· 
ribinde göril.ecek şeyler,, dir. 

Fakat bu "görülecek ıeyler,, 
nelerdir? (Wells)a inanırsanız, 

nikbin olmamak lazım. DUnya 
hugUnkUne nazaran iyileşmiye· 
cek, hastalık, feyıuo zelzele aa\ aş 

jeksiyon makinesi beyaz perdenin 
Ustüne vazedilir, birkaç • metre 
ilerisine de, resimleri perde hiz· 
melini gören aynanın üzerine 
aksettirecek olan yedek ayna 
yerle9tirilir. Projeksiyon makine· 
ıinden çıkan ziya huzmeleri, ye· 
dek aynaya, dağılmaman için 
tamamen kapalı bir kutudan gc· 
çerek gider ve beyaz perde Uze· 
rine aksede• ıinema iae, bu sa· 
yede gUneş altında bile neka ola· 
rak iÖrilnür. 

ilk gfindllz ainoması Mosko· 
vada yakın tarihte açılacakhr. 

.. H·~~p · k~~tı·~;n'ci~;ız:· 'y ~·İ~ı~ · ~~~b~~ ... 
1 bu harp natıl olacak? Bu suale 

- • !İiiıl cenp virmiyeceğim, bu dakikada 

da dahil olmak tızere felaketler 
yekdlgerinl takip edecektir. 

Bir yortu:ıun arifesindeyiz, 
Londra ıtshrinin sokakları, bahçe
leri trasaları halkla tıklım tıklım 
dolu, her tarftan Müzik ve kah
kahası aksediyor. Ve işte tam 

0 dakikacladır ki, hlicum ve 
gazla bombardıman başlamııtı ·• 

W elisin hayalinde dogurmuı ol· 
doğu ıeyl kendisinden ve stnd
yonun direktörü olan Kordadan 
brıka kimse bilmemektec ir ve 
stüdyonun kapısı da sım sıkı 
kapalıdır. Bununla beraber ıize 
şu kadar söyleyebilirim ki, bu 
filmde halta Amerl'.rnLlarm . bile 
kullanamayacakları derecede bü· 

Asker Rollerine En Çok 
Alışan San' atkirlar 

Sinema ıan' atkArları ara1ıada, 
aıker Ooiform11ıeı ea fazla taıı· 
mıı olan Gary Cooper' dlr. Pierre 
Rlchard Wlllm ikinci ı•lir. 

Gary Cooper'in, tabii beyaz 
perde Uzerlnd•, 111rtına ıeçlrdltl 
ilk üniforma, Amerika orduın 
tayyarecilerinin Oniforma11dar. Bu· 
nuola °Kanatlar,, plyeıloi oyna· 
mııtır, sonra kıaa fistanla lıkoç 
aakeri elbisesini htımıı. bununla 
da lstanbula geldiğini pek ha· 
tırlayamadığımız, Sir Jamos Barry-
nin "ihtiyar Anne,, isimli piye· 
sinden alınma senaryoyu çevir-: 
miştir, müteakiben tekrar Ame· 
rika ün;formasma girmiş. "Yarım 
Kalan Rilya,. filmini oynamııtır. 
Yakın yıllarda ise bu san'atkarı 
Fransanın ecnebi alaylara Unlfor• 
masınde, ltalyan askeri kılığında, 
Amerika bahriyeliıi halinde ve 
nihayet lng:liz aakerl olarak aö· 
rUrüz. Bu kıyafetlerde çevirdiği 
filimler sıraslle Yanık Kalpler, 
Bayrağa Allahaısmarladık, Bir 
Milyonum Olsaydı, ve 41 inci 
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* London film stüdyoları aynı 

zamanda )'İne Wel!sin "Muc:zelc?r 
yaratabilecek adam., adı altında 
yazmış o:dcğu ik 'nci bir sa-

revirmektedir. Bir naryoyu ( a 
sahnesinin resmini } azıma iliştir· 
d:ğim bu f lm:n o~ mıculaıı RoLıı.d 
Y oung He Joh~ n Gardm:rd.r. 

lnılli.Jı Alıyı adları•• taıırlar. 

* (Piene Ricbard Willm) • ge• 
Hace, o da birçok devletlerin 
llnlformalarını s11llna geçirmiş, 
ııra ile (Cephede Bir Gece), (De
ri Kaıket Altında), (Alayın Kızı), 

(8Uylik Oyun), (iv. o:ıkova Gece• 
leri), (imparatorluk Yolu), (Prens 
Jan) filimlerini oynamış, bu fi· 
limler ars_nda b lh:ıssa Tstanhu:
da da görülen ''Mcskova Gece.· 
leri,, nde çok muvaffak clmııştu • 
Resimle:imiz bu aa"'d azı Prens 
Jan, imparator uk Y cl.ı, Cephede 
.B r G ece 'e Mo l ova Gece:el'İ 
{i,im.cr at'.e LÖ!>tcr:r. 
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Ayağa kalkb, bu, posta tay• 
yaresinin her halde bir de yolcu· 
su olacaktı •.• Tüt n ankazın ya• 
nına döndü. Hakıkaten tayyare
oin altında bir ceset daha yatı
yordu. Ankazı kaldırdı ve gllç
Hikle cesedi dışcrıya çekti. Bu da 
sivil bir adamdı fakat bunda kur
şun yarası yoktu. Tayyarenin ka
yalara çarpmasile ölmUş, kemik· 
leri biribirine geçmişti. 

Almnn zabiti doğruldu. Bu aı· 
rada Pertlta da yanına gelmiıti. 
Cesedi görür görmez yUzU bem· 
beyaz kesildi. Gözleri diıarıya 

fıra. yacakmış gibi açıldı ve elini 
ağzına kapatarak boğuk bir sesle: 

- " Caresse, Gerald ••. Geral
din koca11 .. .I ., Diye mırılda· 
narak olduğu yerde sendeledi. 
Yere yıkılmak Uz.ere iken yDzba· 
şı Dürer onu belinden tuttu ve 
kucağına aldı. Perdita nat üste 
şahit olduğu fellketlere dayana• 
mamış, bayılmııtı. 

Genç Alman zabiti hizmetçi 
Paula döndü: 

-
11 ikiıi de çoktan ölmllf. •• 

Yapabileceğimiz bir ı•Y yok. Cep
lerine bak hüviyetlerini göaterir 
kağıtları •• öteberiyi topla oto
mobile getir ••. ,, Dedi. Ve kuca· 
gındaki bayğın vOcudu iöfısüne 

baıhrarak otomobile c!oğru yü• 
rümlye baıladı. Otomobilin ya• 

••na geldiği vakit Perdltayı bir 
1ollle tutarak içerdeki battaniye
lerden birini çekti, yere eerdl ve 
7avaıça i•nç kıza üzerine 
yatırdı. Hemen otomobilin 
içerisini araştırdı, su ılşeıini bul· 
du ve genç kızın göğsünü açarak 
yllzüne, g~ğsDne su serpU ve 
ellerini avucuna alarak uğuıtur· 
mağa başladı. 

Genç len: hiç kıpırdamıyordu. 
GöğıU hafif hafif kalkıp iniyor, 
burun kanatları açılıp kapanı· 
yordu. 

YOzbaıı Drer bir elile Perdl· 
tanın ellerini oğuıturuyor, &teki 
elile de genç kızın ipek gibi 
aaçlarını, alnını oquyor ve ıaıkın 
şaıkın: 

.. Mu Perdita !.... Perdita 1 .••• 
Canam.... Y anum.... Ne oldun?n 
Diye mırıldanıyordu. 

Y avaı yavaı eğildi ve gayri 
ihtiyari kızcağızın aolundao •• 
titrek dudaklarından 6pt0. 

Birdenbire dojruJdu, kendini 
toparladı •e onu aarmağa baıla
yan bu anl cinneti üzerinden atb. 
Genç kızın bir dakikalık bal gın· 
hktan istifade edecek kadar zaaf 
g&ıterdlği i~ in kendi kendinden 
utandı ve tekrar Perdita'nın elle
rini uğuıtormP.ğa koyuldu. 

Biraz aocra genç kız ya"q 
ya•aı ıözlerini açtı; bal ret dolu 
nazarlarla )'Dzbaflya baktı: 

- " O da mı ö?mfiş? ., di; e 
bildi. 

Alman zabiti hiçbir şey söy· 
lemeksiıin baıını önüne eğdi. 
Perdıta doğrulmak istedi. Fakat 
ıenç zabit mani oldu: 

- u Birkaç dak ka daha iiti· 
rahat ediniz Mis Perc ita, ondan 
acnra s·zi otcmob'le ral atçe yer· 
leştirir.m ,, dedi. 

Perdita: 
-

11 Za.a lı G rnld... Za\ Ilı 

Care11e... Kim __ _ 
bilir?. Belki de 
böyle daha f iyi 
oldu... Acaba 
ruhları birlbirinl 

buldu mu der
siniz yüzbaşı?,, 

diye mırıldandı. 

Yüıbaşı Dü
rer yine cevap 
vermedi. Aya· 
ğa kalktı, oto-

r.'" hilio kapısını 
ve Perditayı 

l krar kucağına 
olarak otomobile 
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Sefalet Yuvalarında 

Ziyaretçi 
Beraber 

Hemşireler le 
Dolaşırken .•• 

(Başta rafı Birinci vllzdc-) 
yanında, mümkün mertebe ez 
sual sormanızı temin etmektir! 
Zira b:liyorsunuz ya? Siz de "Sıh
hat memuru,. (!) su:ıuz!. 

Payandasız Evde 
Ve Payandasız, çengelsiz ka· 

pıyı iterek eş.ği aş rken söz:erini 
tamamladı: 

- Eiz, böy!e sari hastaları 

Uç günde bir ; oklarız! lçerde 
neler ~aptığımızı da şimdi göre
ceksiniz! 

Arnavut kaldır.m'ari'e döşeli 
daracık ve üstü açık b:r taşlıktan 
g~çtik. Üç basamaklı taş bir 
merdiven bizi toprak bir av!ucuğa 
ulaşbrdı. Sola cönllp de, gt rili 
iplere aer;Jmiş ıslak çuval parça· 
)arının altından geçince, tam kar
tımız.a, soldaki - nisbeten • hU· 

Esmer, zal ıf kadın, bir suç 
itiraf eder gibi başını önüne eğdi: 

- Siz çocuğa hava lazım de· 
m ·ştir iz ya? Biz de odanın ha
va~ ını r,efe~imizle kir:etmek iste
medik! 

- iyi amma, bu liefer de siz 
hasta olursunuz? 

- Zar r yok, tek çocuk kur· 
tdsı..n da! 

lkı hemşire, anne ve ben gi· 
r: ce, dol:ıp kadar odama içi, 
b'r Fatih - HRrbiye tramvaymın 
s:ıha lığına dönmüştü. 

yerleştirdi~ Bat· 
taniyeyi dizlerine Bu, ankazı tüten dlitmüı bir tay7are idi 

1 ;·Dkçe dairedeu ayrılan ahıap bir 
odacık çıktı. 

Hemşire M .. zeyyen, ıapkasını, 

beyaz kollukı rmı çıkardı. Kol
ları ı dirsekler·ııin üatline kadar 
s vaC.. D:ğer hemşirenin açt ğı 
çantadan a!dığı beyaz önlüğO 

boynuı.dan geçirerek belinden 
sıktı ve minnetle dolu gözlerle 
harekatını takip eden Leblbeye 
sordu: 

CSrttO ve yavaş yavaş 

olan Paule sealendi: 
gelmekte dan enel hududu geçelim. Mia 

Perdita 11damakılla istirahata 
- " Biraz çabuk oll.. Aqam• muhtaç! ,, (Arka11 var) 

idaresinin Yeni Liman 
Çevirgeni 
( Baıtarafı 1 inci ytızde ) 

kolayhk •• ucuzluk temin etmek· 
tedir. Limanda mihanik teaiaat 
yapmak liZlllldır. Avrupa liman
larında bir Üatte bir vapura beş 
yllz ton k6mür vermek mümkün 
olmaktadır. 

Biz de bunu temine uğraşaca· 
ğız limanda dizbarko Ucıeti 860 
kuruıtu. Bugün 200 kuruıa indi· 
rllmiı bulunuyor. Bh bu ucuzlukla 
da iktifa etmiyoruz. Dalııa çok 
ucuzluk temini için incelemeler 
yapıyoruz. Şimdiki halde çalııma· 
!arımız itin teknik kıımına inhisar 
ediyor. Limanda ne gibi mihanlk 
tesisat yapmak IAzımdar. Bunlar 
tesbit edilmektedir. lstanbul lima• 
na ergeç Avrupanın modren Hman
lanndan biri olacaktır. Bütün va· 
purların rıhtımlara yanaıması 
lazımdır. Bunua için rıhtımlar 

uzatılacaktır. Ekonomi Bakanlığı· 
nan hanrladığı proje Bayındırlık 

Bakanhj'ına yerilmif, Bayındır• 
lık Bakanlığı mDtehauısı da 
buraya gelmit, çahtmalara 
baılamııtır, hergün kendlsile 
temaslar yapıyoruz. Antrepoların 

toplu bir hale getirilmeli de ka
rarla1tırılmııtır. Dağınık bir t•· 
kilde olan antr epolarımızı bir 
araya toplamak, gümrüğün kar
tı~oda yarını kalmıf olan antre
ponun illf: abnı tamamlamak iıti· 

} oruz. Yeni antrepolar yaptırma• 
mız ia mukarrerdir. 

Limandaki muhtel f vazifelerin 
tevhidi liman itlerinin bir e:den 
idaresi uzun tetkiklere muhtaçtır. 
Avrupada böyle işleri birleştiril
miş limanlar vardır. B:rçok liman· 
lar münhasıran ticaret odaları 
tarafından idare edilir. Meaeli 
bu meyanda Marsilya limanını 

zikretmek mümkUnc.ür. Burada 
ticaret odasında muhtelif se:ahl· 
~ ettar makamlarm delge:erinden 
mi.teşekkil bir komite vardır. 
Limanı bu komite idare eder. 
B:zde böyle oln1 asa bile bil· 
f. rz vapurlr:rca gümriik, liman, 
sıl hat mua}enesi ve saire gibi 
işleri y pmak lizcrc nyrı ayrı 

giden bey t ve şalml<>rın hep bir 
nr~da g tme c i, vez fekrini bir 
a a<..a Y• pm ... 1.ı. ı veya n uhtclif 

Anlatıyor 
aalihlyettar dairelerin mümeHil· 
ferinden mürekkep bir komiayon 
tarafından idare edilen blUUn 
liman vezaifini görecek bir ıabsi· 
yetimaneviye teaiı edilebilir. 

Fakat bunu düttınmek etQt 
etmek lizımdır, ıimdiki halde 
böyle bir şey Uzer;nde durulmuı 
değildir. 

Antrepoların tevhidi mlimklln· 
dnr, evvelce gUmrük ve nhtım 
şirketi tarafjndan idare edilen 
antrepolar Yardı, timdi de öyledir. 
Fakat bugün nhttm tamamen 
devletin e:ine geçmlı bulunmak
tadır, gümrük de devletindir. 
Antrepoların hepsini gümrüğe 
devretmek hem muamelAtta ko
laylığı, hem de masrafların azlı· 
ğını temin eder. -----
Ucuzluk Ve Bir 
• istatistik 

{Baştarnfı birinci yüzde] 
aittir. Bu liç aene içinde ııda 
maddeleri araı.nda ıeker fiatının 
muntazaman yfikse'.diği görülmek
ted;r. (Son zama daki iniı tabi· 
atiJe bu kayitten dışarıdır.) 

Kuru soğanda böyle bir yük· 
selit seyri ta!dp etmittir, Dığer 
maddelerde is~ muntazam bir ucuz
layıf vardır. Belediye bu istalia
tiğile latanbı lda hayatın ıeneden 
••neye ucuzladığı neliceıini çı• 
karmaktadır. Üç ıenelik cetveli 
de ıudurı 

1931 1932 rııs! 
Ş•ker (yeri', tos) 46,63 48,SS 49.0S 
Ptr:nç (Bombay) 46.2:5 ~,43 -12.16 
Makarna (yed unlu, ikinci) 29,84 25,39 21,80 
Patates (Adapazarı) U,03 12,19 t,SS 
Kuru f .. uı.ra (Çalı) 24,28 14,74 1~95 
Kuru IO~an (Karacaba1) 6.4~ 8,92 7,51 
Zeytla taaeıl (Gemlik) 36,82 35,10 30.89 
Zeytlnyafı (Ay•alık,Ed: ı mit) 7'J,' 6 68,33 49,96 
Taıe ıUt (İnek) 26,66 24,67 21,87 
Beyaıı: peynir (Trakya) 71.98 71,~5 59141 
Sadeyafı { erimlf Tra iızon) ı48,~2 J:.!6, 72116,65 
Vejetalin (yerli) 68,19 64,85 61,S6 
Yumurta (Bartın) ~,13 2.~3 2,04 
Sabun (yerli) 48.06 .;3,77 36,84 
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Tepeba,ı 
Belediye bahçeıinde 

Salı • Çarıamba • 
Perıembe • Cuma 
günü akıamlara 
1aat t m 21 de 

DEL i 
DOLU 

Operet :1 Perde 

Bir Sefalet Bayraıır 

Bu, perduiz pencereler:nin 
camlan kırık, boyasız ve çlirük 
tahtalara delik deıik oda, içinde 
yaşayanlar kadar değilse bile, 
bir tarihi bina kadar bakımsızdı. 
Islak ve yırtık bir çocuk donu, 
pencerelerden birinde bir sefalet 
bayrağı gibi sallanıyor, ve altın• 

daki 1&ksanm fesJiyenlerinl ürper
tiyordu. 

Çok hazin bir ihtiyacın fievkile · 
kim bilir nereden edinilen bu 
fesliyen aaksısı Ye yırtık çocuk 
donu, ömrümde gördliğtlm tezat• 
lana •n acısını yarat.yordu. 

Bir nokta kulObesinden daha 

i•nit olmıyan odanın ortasına bir 
ip çocuk salıncağı kurulmuıtu ve 
aalıncağın kirli, yırtık ıilteciği 
üıtünde kim bilir hangiı' ııtırap

la kıvranan kansız beniz.i bir 
yavrucağız, çıkmıyan kısık ıes·nı 

duyurarak ağlamı~ a çabalıyordu. 
Odanın içinde, beşikteın başka 

hiç tek eşya yoktu. Hemşireye 
sordum: 

- Buraaı 
galiba? 

çocuğun odası 

Hemıireniıı dudaklarında az 
evvelki tezat kadar haıin bir 
tebeısllm belirdi: 

Tek Oda Bir lkametglh 
- Ne mllnaıebet.. Çocuk, 

ana, baba, hepsi bu odanın 
içinde yatıp kalkarlar.. Halbuki 
bir zengin kadın, böyle bir odaya 
hizmetçislni değil, eski pabuçla• 
rmı bile atmaz 1 

- Peki amma, ana baba 
tahtada mı yatıyorlar ? 

Hemıire: 
- Bilmemi dedi... Ve gözle

rini odanın içinde dolaıtırarak 
illve etti: 

- Geçen gelitimiz de yatak• 
lan vardı! 

811 cevabı a?ınca, yatağın 
aatıldajına hnkmedecektim. Fakat 
konuttuklarımın duyduğu anlafl• 
lan eımer kadın, bu hOkmtı 
vermeme •akit bırakmadı. Fakat 
onun ıi>zlerl bana nedense, yata• 
ğın satıldığını duymaktan da 
hazin ieldi: 

- Biz dedi yatağ.mızı b .. h· 
çeye taşıdık! ve hemşireye döne
rek ilAve etti: 

- Geceleri UşUyorum amma, 
ne yapa)ım? 

içeriye 
suııuz? 

- Sığışıyoruz amma? 
Hemşire meraklanmııtı: 

- E? 

Sabun Ve Su Ne Gezer! 
- Biraz sabun ve su 1 
Bu beı kelime, Leblbenln 

kuru esmer yllıiinll beş ıille gibi 
kızartmıştı. Onun geçirdiği te
reddüt ten ve ayakları biribirine 
dola-ia··~:.: çıkıtından, ziyaretçi 
hc.ııtirelere mahçup olmamak için 
komşudan aabun dilenmeye gittiği 
aşikArdı. Hemşire Müzeyyen, naa:I, 
nereden alınacağını •ezemediği 
aabunun gelmesini beklerken ba· 
na dandtı: 

- işimizi bitirdikten sonra 
kullandığımız bu gömleği, ve 
haYluJU bir kljlda aarar. Ve 
merkeze gidince, mikroplarının 

iyice ölmesi için Antiseptik qir 
mahlül içine koyar, tam yirmi 
dört saat bırakırıı. Ondan aonra 
da ayrıca kaynattırırız. 

Ben, bütün bunlardan sonra 
hasta yanuya yapılacak ameliyeyi 
tahmine uğraıırken, hemıire MO
zeyyen eıltrini yıkamıf, kurula• 
mıştı: 

- Şimdi, dedi. lütfen bir do 
sandalya 1 

Aynı tereddütle dışarı ııyrdan 

gebenin ylizllnde yeniden beliren 
kızarbdan, ıandalyanın da kom• 
tudan edinileceği anlatılıyordu. 

Sandalyeyi De Hakgetlre 1 
Getirilen aaodalyenin bütün 

blltün daralttığı odada çalıımanın 
da gllç olacağı anlatıldığından, 
kundağı çözllleo boğmacalı yavru 
dııarıya çıkanldı. 

Hemş:re Mtlıeyyen, diğer 

hemşirenin tut.uğu çantadan 
aldığı kağıdı sandalyenin UıtUne 

serdi, Onun OıtUne de bir alkol 
ıifui, biraz pamuk, bir de keae 
kiğıdı koydu. 

- Sonra mı? 
Sonra... Çantadan aldığa de

receyi epeyce ailkerek. çocuğun 
makacbna soktu. Dereceyi bek· 
lerken Lebibe sordu: 

- Güzel yUzUnDze gftller ha· 
nımcığım... Çocuk kusuyor. Ne 
yapaak? 

Biraz dUıDnen hemİire .. be· 
bi keıfetmekte gecikmedi: 

- Memeni iyice yıkamı}orsan 
ondand r.. T erkoa midesini hu· 
lanC:mr çocuğunl 

- Çocuğa aüdü ben vermiyo• 
rum kil 

- Kim veri; or? 
- Bi1im komşuda snt nine 

var. Ona yalvarıyorum, Al:ab 
razı olaun vıuiyorl 

- Kendin ney• emzirmi• 
yorsun? 

Devama U ilacö uı.de 
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il 
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işgal Müfrezesi, Bir Istihkcim Zapteder 
Gibi Hükômet Da.resine Girmişti 
Fakat ilk ıilah ae&leri du· 

Yulur duyulmaz ıür'at1e imdada 
2elen diğer bir iıgal mUfrezesi 
hükumet daireıine ateı etmeğe 
hatlar baılamaz, bunların bir kw 
lbt yerlere serilmiş; bir kıımı da 
tekrar daireye iltica etmişti. 

işgal milfrezesl, hükumet bl· 
haaını her taraf tan atef altına 
alabilmek için derhal • dairenin 
karıııındaki • a1kert gazino ve 
otelinin Uıt katmı iıtilA etmlt 
'• buradan hükumetin pencere
lerine karıı şiddetli bir atet• 
giritmlıti. Artık hükumetin içi 
bUe barmılamıyacak bir hale gel• 
lbitti. Valinin odası, niaboten 
ateıten mahfuz olduğu için bUtlln 
bu memurlar oraya Utica et• 
lllltlerdi. Bu ıırada vili lszet 
Beyin rengi bembeyaz keaHmiı; 
odasının en bllcra köıeslne ıin• 
lllitti. Şimdi bu adam, hükftmet 
binasının her tarafma yağmur 
gibi yağan Yunan kurıunlarından 
ziyade, odasını lıtilA eden Tilrk 
bıernurlarm kendine tecaYUz etme· 
lerinden korkarak tirli tiril tltre• 
ınekhı idi. Sindiği köıeden her• 
kesin yllztlne ayrı ayrı bakarak z 

- Blr beyaz bayrak çekllıin •• 
bayrak 1 

Diye ıöylenmekte, ikide bir 
de parmağile tavanı g6ıtermekte 
idi, Nihayet iki beyaz bez par• 
çası bulunmuı: tavan ıUpörge• 
lerinin ıırıklarına bağ'lanarak 
pencer.,Ierden uzatilmııtı. Fakat 
bu bayraklardan biri, fasılasız 
yaylım ateıinln kurıunları tara· 

fındao koparılmıftı. 

Aıkeri gazlnoıunun llıt ka· 
tından gelen ateş, bir mUddet 
daha devam ettikten sonra, alır 
•kar kesilmişti. Lakin buna mu· 
lcabll, hükumetin alt katında, 
birdenbire fiddetll bir yaylım 
ateıi lıitilmittl. V • o ande lıgal 
lbUfrezesJ, • bpkı bir kale veya• 
but mühim bir lıtibklm zapteder 

gibi • koıa kot• hUkümet daire

ıine girmitdl. 
Kııla ve hllkümet dalreaiade 

bu kanlı hidiseler ifereyan eder
ken, Kordonboyu dayanalmaz bir 
facia aahnesl haline gelmişti. 
Kıııa ciYarında Uk ıillh patlar 
patlamaz, o tarafa dopu kot' 
lbllya batlayan diğer bir itı•l 
lbllfrezesl etrafa da ıaldırmıya , 
baılamıı; ıabiJde mavnalar, ka
yıklar, ıatlar Uzerlnd• durarak 
korku ve cllretlo etrafana bakı· 
nan beı on lb kayıkçıyı ıl\ngil• 
leyerek deniıe yuvarlamııtı. O 
tarnan bu müfrezenin karşııına 

bir tek adam gerilmif; ~lindekl 
bombayı salhyarak onları tehdit 
etmiş; çılgmca bir kahramanlık1a 
kollarını açarak muhacimleri ileri 
geçirmemek istemiıti. 1şgal mllf· 
tezesi; başı açık, saçları perişan, 
gözlerinden ateş ıaçılan bu gen· 
cin karştsında bir an irkilmiş, 
Yapılacak harekette tereddllt 
Köstermittl. Fakat o anda, evle· 
rln birinin balkonundan atılan 
•ilihlarla bu mert ve fedakir 
ll•nç, yere serilmişti. O zaman 
müfreze efradı al kanlar içinde 
çırpman bu aencin Uzerlne hücum 
•tnılş; bir an içinde sUngU dar
laelerile parça parça edllmittl. 

Buglin yavsı yavaı adı bile 
unutulan bu kahraman, o zaman 
lzmirde ( Hukuku Beter ) adında 
bir gazete çıkaran ( bof şevlk ) 
namile maruf ( Tahıin Recep 
Bey)di. [t] 

[1] Evvelce de arzetmlıtik ki bu 
zatin DolşoviklikJe filen hiç bir alôka• 
eı yoiıctu. Samimi ve teklifsiz halleri 
paraya ve saireye ehemmiyet vermesi 
dolayııile bu iıim ona arkadaıları 
tarafından verilmiıti. Vatan Ye millet 
aşkı, bu genci daima en korkunç &e
ıebbüslere süröklemiiti. Erme.oi çete· 
oileriniıı Türklere yaptıkları ıulümleri 
bir türlü hazim edemeyen bu genç, 
Ermenilerin en bliyük hlmiıi olan 
( İngiliz Balkan Komitesi ) nin relıleri 
( Bokston biraderler ) i - ıırf kendi 
dü,Uncesile • takip etmiş, nihayet Ro· 
manyade. ikamet ettikleri otelde kıstı· 
rarak öldürm.tk iatemi,ti. Fakat attığı 
kurşunlarm ikisi boşa gitmiı n biri de 
bu iki biraderden birini ağır ıurette 
mecruh etmioti. Romanyablar, bu ha· 
diıenio kalıramanı olan Tahıfn Beyi 
derhal idam edeceklerdi. Fakat İngiliz 
ler müdahale etmioler, onul:'. müşev
viklerini öğrenmek fııtemişlerdi. Bu 
tahkikat e&nasıada, Romanya Türk 
orduıu tarafından istilii edilmişti. Ro· 
manyalılar, ric'at .ederlerken diğer bazı 
siyaai mahpuslarla beraber Tahsin 
Beyi de beraber almışlar, geri oekilmiş
lerdi. Fakat o eınada ıztırap ve ıefa· 
letten bitap kalan TıJısln Bey, ancak 
bir mucize eaeri olarak ö)memiı; yol· 
Jarda Türk aakerinin eline geçmlt; Vi!J 

sonrada kendisini tanıyan Hıza Bey 
isminde bir Erkanıharp binbaşm tara· 
fınde.n • adeta • hayata iade edilmiıti. 
lzmirin iıgali •ıruında, emealaiı: feda• 
k&rlıklarla çalııan bu genç; nillayet, 
kendi taşkın ruhuna yakıtan bir ölüm· 
le terki hayat etmişti. Allah, gani 
gani rahmet etsin. 

ltalyanın 
Afrika 

Sevki yatı 
Napoll, 17 ( A. A. ) - Miraglio 

adındaki uçak taııma gemisi, içinde 
24 uçaklık iki filo n bu fl!onuo 
uçmaaJarı bulundutu aaJde dotu Af. 
rlka1ıaa hareket etmittir. 

* Roma, 17 ( A. A. ) - Muıolini'yi 
röret• gel•a Japon B&yilk Elçiıi, 
Habeıiataada lllçblr meafaati olmıyan 
japon1anın1 ltalyan • Habeı anlat• 

•azlıj'ına kanımak nl1etlade olmadıjı 
hakkında k~ndfaiae teminat nrmiıtlr. 

* Atiaa, 17 ( A. A. ) - Gazeteleri• 
nrditi bir haber• göre, ltalyaa ,1e•i 
ıosyetelerl mlmHıilleri Pireye gel• 
mitlerdir. ltalyaaıa detu Afrika1ıaa 
yapuıakta oldutu nakliyat itlerlnde 
kullanmak lzere Yunaaiıtandan gemi 
satın almak için görlteceklerdir. 

* Roma, 17 (A. A.) - Reuter ayta• 
rından: Yeniden 300 bombardıman 
uçatı, yakında Kuzey Afrikaya doğru 
yola çıkacaklardır. 

* ltalyan Askeri Arasında ÖIUm 
Aden, 17 (A. A.) - Röyter aytarı 

bildir:yor : 
Cibuti'den gelen 49 İtalyan ailesi 

bir italyan vapuril• italyaya hareket 
etmiıtir. Bundan ıonra gelecekler için 
bir İtalyan harp ııemiıi hazır bulun
durulmaktad·r. Eritrede havaların çok 
ııcak ırittiti Ye bu ylı:den ltalyan 
a1kerlerlnden herınn onlarca kftinia 
ö!düğil bUdlrllmektedlr. Mog~tliıcio 
vapuruaa lJiadirilmit olan haıta ltalyan 
uktrleri ltalyaya dofru dün buradan 

ıeçmlılerdir. 

1 

Tahsin Beyi parçalayan bu 
mUfreze, koşa ko,a gelmi, • biraz 
evvel arzettiğimiz şekilde • hUkü· 
met dairesine girmişti. Vali izzet 
Bey, Yunan askerlerinin hükumet 
kapısından girdiklerini duyar duy• 
maz, edasının kapılarım arkasına 
kadar açhrmıı, memurlardan 
rumca bilenlere: 

- Şunları karoiılayın da, za• 
bitlerini buraya çağırın. 

Diye yalvarmıştı. Fakat buna 
hacet kalmadan, iki efzun neferi 
valinin odaaına atılmıı; 

- Eller yukarı. 
Diye bağırmııtt. Ne kadar 

ıarlp Ye glllUnçdDrki orada bulu· 
nan ve rumca bilenler bunlarm 
karıdarına geçmlılerl 

- Burada bulunanlar, Vali 
Beyefendi hazretlerUe ril 'esayı 
hükumettir. Kendileri hürmete 
ıayan zevatı muhteremedir. 

Demiıler ve aüya, o odayı 
dolduran ıevat ile kendilerini 
hakaret ve ölümden halis etmek 
istemişlerdi. Fakat bu ıözlere 
mukabil ağız dolusu birer köfiir 
yedikten ıonra göğüslerine daya· 
nan süngll uçlarile, vaziyetin bil· 
tlln fecaatini hiasetmişlerdl. 

Artık hükümet dairesini tıgal 
eden efzun müfrezesi, koridorlara 
ve merdivenlere iki taraflı dizil· 
miıti. Birkaç efzun, valloin oda• 
aında buJunaa (rtiesayımemurin) t 
kollanndan •• yakalanndan sn
rUkleyerek ııraya dlzmiılerdi. 

( Arkuı Yar ] 

İngiliz 
Donanmasının 

Teftiıi 
Londra, 17 (A.A.) - lngiltere 

Kıraı. dün Jngiliz sahili ile Wight 
ada11 araımdaki Solent Boğazın· 
da toplanmış bulunan 160 parça· 
dan mUrekkep lngiliz filosunu 
teftfı etmittir. Bu tören. K1rahn 
tabta çıkmasının 25 inci yıldönU
mü ilgiıile yapılmııtır. 

lsviçrede Petrol 
Yangını 

BAie, 17 ( A. A. ) - Bir petro) 
deposunda bGynk bir Jangın çıkmıt• 
tır. Yangının alanı. 10,060 metre mu
rabbaı kadar tutmaktadır. Arelı keail
meden patlamalar olmaktadır. iki 
yaralı vardır. 

Gece yarıaı nrilen tehlike iıareti 
Ozerine halk, feliket yerine doğru 
akın etmeye baılamııtır. Birçok evler 
botaltılmııtır. 

* 
BAie, 11 (A. A.) - Petrol deposu

nun yangını söndftl'Qlmüşti.ir. yalnız 
2 kiti yaralanmıthr. Fakat, yanabile
cek maddelerin patlaması çok büyQk 
zararlara sebep olmuıtur. 

Bir Uçak Daha Yandı 
Benderbuıir, 17 (A.A.) - Bağ• 

dada gitmekte olan bir Holanda 
posta tayyareıi yere düşmüş ve 
yanmıştır. Tayyare ile posta muh· 
teviyatı tamamen mahvolmuıtur. 
Yedi yolcu ve mürettebat hafif 
yaralarla kurtulabilmişlerdir. Kaza 
tayyare on ayak yükselir yUkael• 
mez motörüo durmasından ileri 

ı•lmlttir. 

urumu 
Yürüyor 

... _. •••••••• 1 •••• '" •• 1 ...... . 

15 Temmuzda Üyelerin Tutarı 
20 Bini Bulmaktadır 

lstanbul, 17 (A. A.) - Tilrk 1 
Hava Kurumu Başkanlığından : 
Bllyük ve benzersiz Türk ulusu· 
nun hava tehlikesini yoketmek 
için girlıtiği savaşın bir buçuk 
aylık verjmini, Tiirk Hava Kuru• 
mu, minnet ve gurur duyarak 
bütUn ulusa ilan eder ve hedefe 
çabuk varmak için başta Türkiye 
basını olmak Uzere, bUtun ku· 
rumlarm ve yurtdaşlarrn hergUu 
biraz daha artan ilgiıine ayrı 

ayrı teıekkUr eder. 
15 Temmuz 935 Durumu 
Hava tehlike1ini bilen üye 

aayııı 19.802, yUken tutarı 

897.576 lira, yardımcı Uye sayısı 
82.477, yttken tutan 277.093 lira, 
genel tutarı 1.17 4.669 lira, genel 
lşyarlarm her ay verdikleri yllzde 
iki, bu heaaba katalmamııhr. 

Çukurova Fabrlkaeının Teberruu 
Ankara, 17 ( A. A. ) - Çu• 

kurova fabrikaaı hava tehlikesini 
önlemek için kurumumuza on 
bin lira vermlı, ayrıca yılda 500 
Ura vermeyi kabul etmiıtir. 

lstanbulda Yazılanlar 
Hava kurumuna üye yazımı 

llerilemektedir. Dün lstanbul bor· 
ıaıı M. K. Ş. direktörü Hakkı 
Kafadar 39, K. M. Ş. dlrektörll 
39 Tahıin 39, M. K. Ş. mllmey• 
ylzl Cevdet 23, kontrolu Sadi 25, 
iıyar C•mal 23, Jhsan 20, Mem· 
duh 23, HUsntl Göray 20, Necdet 
Oktay 20 lira yıllık teahhUt ede
rek hava tehlikesini bilen Uye 
yazılmı,Iardır. 

Osmanlı Bankası da 3000 lira 
armağan etmiı ve banka direk· 
törü DoreUi 500 lira YermiıtJr. 
Bundan başka SelAnik bankası 
1000 lira teberru etmitti. 

lı bankasa Beyazıt ıubesinden 
Nüzhet 38, Kerim 28, Osman 24 
lira. Singer dikit makineıioden 
84 klıi ayda 59 lira teahbüt ede· 
rek yardımcı Uye yazılmıtll'rdı. 

Kırmızı Horoz sosyeteıi 20, 
banker K. Elialliko mahdumları 
50, borsa kltibi Nihat 20 lira 
teahhlit ederek hava tehlikesini 
bilen Uye ve yine borsa kAtlplo· 
rlnden Suat 19. Mustafa 10, 
Hamdi 7, All 12 lira teahbtıt ede· 
rek yardımcı Uye yazılmıılardır. 

Ankara, 17 ( A.A) - Hava 
tehlikesini bilen Uyeier: 

Yanda 
6227 Tufan Ülger 25, 6228 

Süleyman Amikli 25, 6229 Aziz 
25, 6230 Avni 20, 6231 Yahya 
Mollaoğlu 20, 6232 F abri Tem ur 

Memduh Türkay 00, 6263 Saim 
Bisalman 20, 6254 Mustafa altm· 
dağ 20, 6265 Ahmet Onur 20 

' 6266 Sadık Avar 20, 6267 Bayan 
Naime Y alçrn 20. 

Telefon 
Şirketinin 
Vaziyeti 

Telefon Sosyetesinin satan 
alınması için yapılan müzakere· 
lerjn müsbet netice verceği anla· 
ıılmaktadır. Sosyete mukavele
sine göre hükumetin şirketi ıatm 
almaıı için bir aene evvel haber 
vermsl lizımdır. Bu haber geçen 
y~l 18 Temmuzda verilmiıtlr. 
OnUmtlzdekl 18 Temmuzda sene 
tamam olmuı olacaktır. Eğer 
tirketle yapılan müzakereler ve 
dostça pazarlıklar neticelenmezse 
devlet yine mukavele mucibince 
ya tealsata kıymet biçmek aure
tile ve yahut da tirketin hesap
larını tetkik ıuretile ıirketi satın 
alacaktır, Sosyetenin kuruluıun· 
dan bugUne badar 24 yıl geçtiği 
için eğor ıirketin defter ve hesap
lan üzerinden mubayaa yapılırsa 
bu heaaplara ytızde (2) zam yapıl· 
ma11 mukavele icabındandır. 
Maamafih bunlara lüzum kalma
yacağı ve pazarlığın dostça neti· 
celeneceğl umulmaktadır. 

Şirket bu yıl 13 bin altın lira 
zarar ettiğini iddia etmekte. bu 
zararın haılıca sebebi olarak!ta 
halktan fazla aldığı 200 bin lira .. 
nın iade edilmiı olmasmı gös
hırmektedir. Maamafih ıirketin 
son pay loplan~ısın• çıkardığı 
hesaplar hUkiimet komlHrleri 
tarafından kabul edilmemfı olduğu 
için bu zarar tahakkuk elmiş 
değildir. Şirkete yeni baıtan 
heaap ve kongre yapması teklif 
edilmi,tir. Fakat satın alma mllza· 
ker.lerl ba,ladığı için ıirket ne 
hesap çtkarmıf, ne de kongre 
gilnU tayin etmlı değildir. 

-·•••••••••••••••••••••••••••••••U•••••••••••••••••••••••••• ,1 ................ .... 
HASAN 
KREMi 
Çilleri kat'iyyen 

izale eder 

20, 6235 Nuhi T eymur 20, 
6235 Şlikrü Ylrikoğlu 20, 6236 
Mahmut Nedim Kaya 20, 6237 
Akmet 20, 6238 Şamil 20, 6239 1 
Emin Mustafa 20, 6240 Yusuf 
Kemal 20, 6241 Musa Seydal 20, 
6242 Hacı Yahya 20, 6.!43 Meh· 
met 20, 6244 Rıfkı Evren 20, 

Dünyada mevcut 
kremlerin en nefisi, 
en aıhhi•idir. Nazik 
cildli kadınların hayat 
arkadaııdır. ihtiyarları 
gençleıtirir ve genç· 
leri güzelleştirir. insa
na ebedi bir taravet 
veren Hasan kremini 
unutmayınız. Kutusu 
50, tüp halinde 20, 
Türkiyede yapılıp da 
Avrupa etiketi yapış· 
tırılan ve haikı a]datan 

6245 Ali Coıkuıı 20. 
Beypazarı 

6l46 Ali Refik Kefeli 25, 6247 
Ihsan Yal çan LO, 6248 Necmi 
Olgaç ~O. 6249 Ahmet Onay 20, 
6250 Mustafa Kuş 20, 6251 
Cemal Sarp 20, 6252 Ali Demir· 
alp 40. 

Gerede 
6253 All Demiral 40 6254 

Halit 20, 6255 Nuri Bulut 20, 
6256 lbrahim Sayın 20, 6257 Ah· 
met Gün( r 20, 6'58 Mehme Ay· 
demir 20, 6259 Seyit Mehmet 
Eren 20, 6260 Htıdayl Ergüven 
20, 6261 Halit Erginar, 20, 6262 

kremlere, vesair ıtrı
yata aldanınayınız. 

Hasan markasına dik
kat ediniz. 

Hasan Deposu: 

Ankara, istanbul, Beyoğlu 



17 Biat. Denizlerinde 
Tiirkler Yazan: 

M. Turhan 

PiriReiı- Murat Reis - Hadım Süleyman 

Safer Reis Düşünceye Dalmıştı. Birç~k 
Hesaplar Yü~ütüyordu.·. 

- Rumi, milj
def Portakal çiçeği 
benim o1uyor. 

Safer Reis, ne 
faşkınlık gösterdi, 
ne Hvinç. Sadece 
sordu: 

- Nuıl sizin 
o!uyor sultanım, 
onu odalık mı alı

yorsunuz? 
-Hiç öbür ha

layık gibi odalık 
olur mu?.. Evleni
yoruz. 

-Kutlu olsull 
sultanım. İnşallah 
bize yeni yeni 
şehzadeler verir-
. ' 

Numarasız 
Evlerde 
Oturanlar! 

Başvekalet umum istatistik mii· 
dürlüğüaden: 1 - Nüfus sayımınıı 
esas olmak iizere Belediyelerce bütün 
binalara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda oturan· 
lar hlikumete haber vermeye mecbur· 
durlar. Oturduğu bina. numarasız 
olduğu halde lıaber vermeyenlerle bu 
numaraları bozan, silen ve kaldıranlarJ 
için para cezaı:ıı vardır. 

~~BA~N-KA-K•O•M•ER•Ç•iY.AL•E•
1

' 
iTALYANA 

Sermayesi Liret ....-700,000,000 
lhtiyat akçesi ,, 144,n.J,S76.20 

Merkezi idare : M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

SU BELER 
İngiltere, Frnusu, lsviçre, Avustur
ya, ;\Iacarialan, Çekoslovukya, Yu
goslavya, Romanya, Bulgaristan, 
i\lısır, Amerika Cem ahiri .Jiiittehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör ve Kolumbiyada. 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Bahadir Şah, Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

bütün benliğini l'ale.s ( Telef. 44841h?/;1/4/.i) 

oınız. 

Şehir dahllindekl acenteler: 

~--~----.--------::-~:--------·-----

1 BİKiYI 
L------------------ Çeviren: Selim Tıynet 

Delikanlılar Budala Imiş ! 
Tanıtm~larına bir ··k·a·z~· ~~b~;' .. ~1.kı~tıİ1° ~~~i~diğioi söyledi. Genç 

ol~uştu. Bır kıı sabahı, Müzeyyen adamın da bu, bot günde canı 
evmd:n çıkmıı, bet senedenberi sıkılmıştı biraz. Artık pazarları 
çahıbgı kütü~baneye gidiyordu. beraber geçirmeği sözleştiler. 
~~va ~o~ s~gu~: her taraf d~n Müzeyyen kapah bir kız değil· 
ıçınde ıdı. Kurklu mantosuna bu- di. Bundan evvel iki defa sevgi 
rllnmUş hızlı hızlı yllrürken ayağı ifİ başından geçmiş ikisinde de 
k~ydı. B.o.ylub~yunca buzların Ü&· ev:enmek llmfdile ~rkeğe karşı 
tüne serılıverdı. müşfik ve aamim~ı d t 

Ü 
avranmış ı. 

stü başı temiz, iri bir sarışan Fakat. .. 
delikanlı: Şimdi bu Uçüncli idi. Yalnız 

- Bir yeriniz acıdı mı? diye yine kalbi saf ve temizdi. Kendİ 
hemen yardımına koştu. kendine ''Ref.k benden biraz 

Müzeyyenin utançtan yiizii daha genç, amma ne zararı var. 
~ız~rmışh. Çabucak etekliğini Evlen\riz, onun için tecrübesi 
ındırerek. Kalçalarına kadar açı· fazla bir arkadaf olurum. Birik-
lan bacaklarım kapadı. Ve genç miş param da var. Pekala mesut 
adamın yardımile ayağa kalktı. yaşarız,, d;yordu. 

- Bir yeriniz. acıdı mı? diye Müzeyyen seviyordu. Ağımdan 
tekrar ıordu delıkanlı. Arkanız.- hiç işı"tmed· w • h ld R f·k· d d ·· n d K d w •• ıgt a e, e ı m e 

an yuruyor um. ay 1gmızı gor· kendisini d" w • • J b <lüm . fak t f . t t d sev ıgmı, ya mz unu 
, a ye ışıp u ama ım. .. l v d d 
Bunları söylerken bir taraftan so~ emege c~sa~e~ e w eme iğini 

da iri clleri!e kmn üstünü silkme- sanıyordu, l}ı gıyınmege ve sil• 
ye çalışıyordu. r~_nm~ğe J:>a~lıyalıdanberi bir haylı 

saran deli HVİn Lıtanbulda: Alalemciyan hanında. 
cine rağmen dal Telef. 22900/3/11/12 15. 

Hayır! Müzeyyenin hiçbir yeri guzelıeşmıştı. Bunu kütüphanede 
1 acımamış, biraz üstü kirlenmişti. beraber çalıştığı arkadaşları da 

Genç güldü: aöyliyorlardı. Hatta, öfkesi bur• 
gınlaıtı, gamlı Emanoel her şeyi bil yordu. ('linkü kız karJeşile Safer reis Beyoğlunda: lcıtiklal caddesi 

anmlı mırıldandı: arasındaki münaka 1Iarı postacı v1:1sıtusile üğreniyonlu Telef. 41046 
- Onunla anla11tık, biri birimizi yordu. Bahadir Şah bu fikri de beğendi \. i Z MİRDE ŞUBE ömrümii:ı oldukça sevmiye andlathk ve h b ı· d k" ••••••a•ılİııl•••••İll' emen e ın e ı elmas krtmeri 

amma önce yapılacak itler var. çıkararak Sefer Reise verdi; 
- Ne gibi itler sultanım, düğiln - Hrzineden, dedi, birkaç parça 

h ızırlığı filan mı ? şey daha seç. Bunun•a bile Osmanlı 
- Hayır. Yol hazırlığı Rumi, yol Paditahına gönder. Oraya gidecek 

hazırlığıf adamı da sen beğen. (*) 
Ve Safer Reisi karıısınA oturtarak Beri taraftan Jan da uzurı bir 

kızın lateyip de kendinin (Peki) dedi- mektup yatarak Bahadir Şahla arala• 
ği ıeyleri birer birer anlattı. TOrk rında geçen konuşmayı anlatmış ve 
Yezir inanılmaz hikayeler dinliyormuı sonu~da şöyle bir yalvarıı yapmıştı: 
gibi sık sık ıaıkınlık göıteriyor, kat " işte emrini yerine getirdim, yQ-
çatıyor, bat sallıyordu. reğimin l:u'antısmı yene yene 0 soğuk 

SBz bitince, derin bir iç üzOntllsQ• herife gilleryüz gösterdim, sevgi 
ne kapılmıı gibi davrandı; ü:ı:erinde kendisile konuımak felake-

- Yaman bir düz yola dUtmütıO· tine katlandım. 
nilz sultanım, dedi, dilpidilz çıkmaza Allahı bırakıp şeytana tapmak, 
ı~irmlısiniz. Ônilntll dıvar. Bilmem ki yalan da olsa, gönül ü:r.en bir ittir. 
n 3 yapacaksınıır:? Bunu, bu büyük suçu senin yüksek 

Berikt yalvarır gibi ınylendi: hatırın için itledim. Son de nazik ol 
- lıl sana açııım, bana yol gös- çektiğim üzüntünün izini yüreğimde~ 

termen içindir. Saz verdim, ant içtim, sil. Yarın gece yine orada, aokımızın 
ıöz aldım, ant içirdim. Artık geri çocuksuz yafayan taı beşiğinde seni 
c'önemeyiz. Dediğin gibi belki bir beklerim. Gel, bana acıyıp gel. Seni 
çıkmaza girdim. Fakat pitman deği- rahats.z etmiyeceğime söz veriyorum. 
lim. Dileğim o çıkmazı, seninle el Yüzilnü göreyim, sesini işiteyim, ye-
hirliğl yapıp, yıkmaktır. ter. Dağa çıkacak kadar güçlü olma-

Safer reis dUıündyl daldı, birçok yanlar onun eteğinde oturup tepele• 
heıap?ar yürüdür gibi gôrUndü, ıo- rinde kUmelenen yilksekliğe hayran 
rı··nda fu düşünü (mü1Ahaza) farl hayran bakmaktan da zevk alırlar J 
ileri ıUrdö; S f R · b " 

- Padi9ah ıı8z8 ayak altınlı 

alınamaz, mutlaka yerine getiril
nıelldir. Uikin bir hükümdar da· 
vul :zurna çaldırarak, halkı aya
~ t kaldırarak sevdiği fir~nk kızile 

sınır ~ışına geziye ( seyyahate ) çıka· 
maz. iyi dOşünmek, sevginizle hüküm• 
darlık dOıUrge ( vecibe ) lerlnl ya. 
ytına yUrOtmtk için iyi bir yol bulmak 
gerek. Ben kulun hir Mekke ao!cu
luğu yapmanızı doğru buluyorum. 
Oraya gideceğinizi halka yayarsak 
kimaenln bir ıey demeaine yer kalmaz. 

Bu düşilnU, hUkümdartn da hoıuna 
gitti, Safer Reisle uzun uzun konuş
tuktan sonra ilkin bütün hazlnelerloi 
Mekkeye yollamayı, ardından oraya 
doğru yo'a çıkmayı, Portakalçiçeğile 
llh konak yerinde birleırneyi ve 
Mekkede parlak bir ı:IOğOn yapıp 

0·111nla evlenmeyi kararlaıtırdı. Safer 
R n ı, bu uzun ge:ıi 11rasında Gücerat 
d ı kalacak, işlere bakacak, saraydaki 
kadınları dağıtacak ve güvey ile geli
nin dönüşünde baf ağnsı çekmemeleri 
için gerekli olan oeyleri yapacaktı! .• 

Bahadir Şah bu koııutmayı bitirir 
l . · rme:ı ıarayın ıçıne ve dııına 

,. . '3kkeye gitmek lıiıtediği,, lhaberini 
kt dl ağzile yaydı, dağıttı, Sefer 
R .is de üç yüz sandık tutacağını 

h csaplam•ş olduğu hazineyi yola 
çılrnrmllk için hazırlığa girişti. 

Planın pek kolaylıkla yürüdüğünü 
gören Türk vezir, bu hazırlıklar 

sırnsında Bahadir Şaha Lıir fikir daha 
e,.ılı:ımıttı. O, Mekkenin Osmanlı 
idrıresi altında bulunduğunu hatırla

tnrak oraya gö.ıderilecek hazinelerin 
iyi korunması, Gllcerat Sultanı ile 
RC vgilislne saygı gösterile bilmesi için 
ls!anbula da bir mektup u birkaç 
arm11tao ıönderilmu'. ui doğru bulu-

a er eı•, u ça~rışı geri çevir 
medi, kayalığa gitti. Hatta bir kez 
değil, iki üç kez gitti. Başlanan işin 
pürüzsüz yürümesi için k12a· yeni yeni 
emirl•r verdi, onu Bahadir Şahla bir 
daha ve bir daha görüştiirdü, pİfınlt 

aıa su karışmaması için herşeyi 
ı yaptı, yaptırdı. 

O, yalnız bir noktada gaflet gös
teriyordu, Bahadir Şahı avutmak 
Portekizli kız•, kendi planına gör~ 
kullanmak yolunda yilrlirken Emanoel 
dö Suzayı boşluyordu. Halbuki Janla 
kendisi arasmda postacıhk yapan ve 
kayalığa gidip gelişte kayıl' kullanan 
denizci nefer, bu iki sevgiliden aldığı 
paraları a:z bularak i.içllndi bir kaz:ınç 
kaynağı temin etmeyi dütUnmüş. 

filo kumandanına yanaşarak götürdüğü 
mektupları, yapılan gece geziotilerinl 
birer birer anlatmıfh. 

Emanoel dö Suza bu jurnal Unrine 
ne kı:ığın'.ık, ne telaş gösterdi. Yalnız 
işin içyüziioü anlamağa çalıştı. Kız 

kardetinin Safer Reise yollad:ğı mek
tuplıırı açıp okudu, kayalığa gidip 
saldandı, orada konuşulan şt·yleri, 

mümkün olduğu kadar, dinledi ve 
Şaha nasıl bir oyun oynanılmak isten• 
diğini kavradı. 

O, kız kardeşinin Safer Reisi de 
kafese koymasını çoktan a-erelcli 

[*J Hammer ( yirmi dokuzuncu kitap )1 

Sahildir Ş:ıh tarafından fııtanbulıl yo'lanan 
hedlyelor araı;ırıda nltmış bin Grore değe
rinde b '.r kemer bulunduğunu ynar. Tarihçi 
Ferdi bir Ge rorenln yüıbin doka o!d1tğunu 

bu hesaba göre o kem erin altı milyon doka 
:ıltını, yani üçyUz mil.ııon akçe değerinde 
olduğunu ıöy" er. 

F erdlnln hem ere pek fazla değer biç
tiği anla4ılıyor. Buıı ın in beraber 'u arma
ğanın hayli yUkaek bir deı!er taşıdıgına 

kuıku yoktur. 
M. T. T 

bulmuıtu, batta Jana direktifler cie 
vermişti. Lakin işin böyle gerçekten 
sevişmeğe varabileceğini aklına 

gelirmem:şti, lundan do~ayı biraz 
şaşkındı, biraz da üzülüyordu. Şu 

kadarki vaktinde işi duyup Öğrendiği 
için yüreğini yine geniş tutabiliyordu. 
Kayalıkta saklanıp da onu dinle
dikten sonra ilzfintüsil bllııbütün 
geçti ve Amiral cenapları içini, dıtını 
sezimaemlş o'.duğu plana karaılık bir 
plan çizmeğ"e koyuldu. 

Onun ilk yaptığı iş, Kalküte 
tarafhmnda bulunan vo Gua bülğesini 
elinde tutan genel Hbay Amiral 
Antuvan dö Silvcyraya bir mektup 
yazmak oldu. Hint kıyılarında Viı 

Rova • Vice-Roi adile Portekiz kralı 
hesabına hüküm silren bu Amiral 
bizim Emanoel dö SUzanın da buyur• 
mRnı (amiri) idi. Bu yüzden o~up bi
teni ona bildirmek zorunda kalıyordu. 

Sayın okuyucularımız, bugüo İngi
lizlerin elinde çırpınıp duran Hint 
ülkesinin Port•kizlilerce naııl ele 
geçirdiğini belki anlamak isterler. 
Bu, tarih içinde tarihtir, dilşündürücil 
hadiselerdendir. Bizim kanaatimize 
göre yer yüzünde hiç bir toprak par
çası Bengale bölgesi kıyılarının Por
tekizliler tarafından ele geçirilme si 
kadar kolay olarak yad ellere dUş
memiıtir. Hikayemize de ilkili olc'uğu 
için bu hem gü'.ünç, hem acıklı ha
diseyi kısaca anlatalım ı 

14()8 yılında bir gün Calicut limanı 
önünde bir Portekiz gemisi boy göıı
terdi. Bu toplu tüfekli, yelkenli kii· 
rekli deniz konoğunun baıta en ünlü 
yelkencilerden V a1co de Gama bulu• 
nuyordu. 

Gama, yeni topraklar bulmak 
ülküsüne kapılarak denizleri dolat -
yordu. Hindistana varınca orada bir 
k8şe yakalamak, Portekizle yeni 
sömUrge arasında düzenli bir tecim 
[ticaret] yo~u kurmak istedi. Yanında 
topu topu yUz sekiz kişl vardı. Bu
nu~la beraber ürkmedi, çekinmedi, 
kayıkla kıyıya iki adam gönderdi, 
oraların hilkilmdarile görütmiye bir 
yol aradı. 

Kaligut halkı, o güne kadar 
görmedikleri kılıkta iki adamın koraya 
çıktığını görünce küme kilme kottular, 
orıların etrafında balkalandılar, insan 
biçiminde deniz hayvanı gfüUyorlarmış 
gibi tıışkın ıaşkın seyre daldılar. Bu 
kalabalık içinde Tunuslu bir adam 
vardı. O, karaya çıkanların Portekizli 
olduğunu anladı, kendilerini evine 
götürdu, sonra onlarla berab~r gemiye 
geldi, Hindistan tecim işleri hakkında 
Gamayı aydınlattı ve yılmaz gemiciyi 
ora Racasile görüıtilrdü. 

Raca, Portekizli gemiciden hot
landı, onun dileğini yerine sretlre
ceğioe sö:ı verdi. Gama, bu görüş
menin ertesi gUnil yine Racanın 

aarayına geldi, birtakım armatanlar 
getirdi 

[ Arkatı .ar 1 

- S:z çok cesursunuz, dedi. nunda çıplak tepeli şefi bile ken· 
Koluma giri1ıiz de yüriimenize disini incitecek söz söylemekten 
yardım edeyim. çekiniyorJu. Hele ilk bahar da 

. , M~zeyye ı teşekkür etti. Biri· gelince büsbütün başkalaımış, 
bmerı le yaslanarak yUrümeğe bir içim su olmuştu. Fakat bU· 
başladılar. t'l b ı k f' 

K h 
. .. h d tın un ara arşı Re ık durgun 

ız em yüruyor, em e yan k 1 · · 
go··zıe k ı d k" k w • • d a ıyor, sevgısınden ve hayranlı· 

o un a ı er egı ınce en w d b · k ·k 
inceye tetkik ediyordu. gm ~n ır errecı olsun hah• 

Çok gençti bu delikanlı. Ol- setmı~ordu. . 
sa olsa yirmi iki, yirmi Uç ya· Nıhayet. hır_ akşam, birlikte 
ş•nda idi. Berrak · mavi gözleri y~mek yedıkler.' lokantada Refik 
pembe yUzUne masum bir eda bıraz açılır glbı oldu: 
ver;yordu. Ne iş görüyordu acaba? - Benim, dedi, bUyUk bir 

MUzeyyen, ona kendisinden kusurum var. Son derecede mah• 
bahsettirmek için, evvela ktmdi cubum. Bu beni müthiş bir bas• 
hayat.ını a~la~mıya ?aşla~ı. talık gibi kemiriyor. Çünkü en 

Kımses zdı. Küçük hır aparb- mühim arzu ve isteklerimi bile 
manda ) alnız yaşıyor, gündüzleri, söyliyemiyorum. 
kütüphanedeki işine gidiyordu. Müzeyyen k dl k d' uEb s ·· d . . b en on ıne, , 

l
odz varasmı a, yl aşıbn.ın ykı~mldı et demek ki bunun içinmiş bana bir 

o ugunu <apa ı ır şe ı e Çlt· . 
latıvermişti Erkek biraz çekingen ıey açmamaaıl" dıye düşiindü. 
duruyordu .. Buna rağmen isminin Sonra genç adama doğru eğl-
Refik ve Hukukta talebe oldu• lerek: 
ğunu, hayatını kazanmak için - Siz delisiniz! dedi, mahcup 
amcasının yanında komisyonculuk olmanıza hiç seıbep yok. Genç, 
yaptığını söyledi. Tuhaf bir te- zeki ve güzelsiniz. Hangl kadın 
sadiif olarak, ikisi do aynı semtte olsa ... 
oturuyorlardı. Fakat birlbirlerinl Refik ürperdi. 
hiç görmemişlerdi. - Ah, söylemek istediğim bu 

Nihayet, bir bahçenin önünde idi benim, dedi. iyi buldunuz. Çok 
ayrıldılar. Ertesi sabah tekrar sevindim doğrusu bu sözlerinlıel 
buluşacaklardı. Müzeyyen koşa Bana adeta cesaret veriyorsunuz. 
koşa kütüphaneye girdi. Masası 'in Demek ben de bir kadına sev• 
başına otururken, çıplak tepeli gimi söyliyebilirim. Ne bahtiyarhkl 
şefi kendisini şöyle bir süzdü. Al v 1• 0•· ı il Mü · Ü E b h k ld ! e · g z er e zoyyenı s • 
D cf u sa a geç 8 mız züyordu. Kız, işte şimdi aşkını 

c ~üzeyyen, 
0 

zamana kadar, itiraf edecek diye bekledi, durdu. 
kibar ve nı:zik bulduğu bu ada· Fakat gaç vakit ayrılıncaya kadar 
ma kartı içinden bir (ya saburl) Refik bir kelime bilesöylemedi. Genı 
çekerek işine koyuldu. kı:ı, her halde heyecana kapılmış 

Ertesi sabah sokağa çıkma· olacak, belki yarın söyler dedi. 
dan evvel biraz slislendl. Başına Amma ümidi boıa çıktı. ÇUnkll 
yeni bir şapka giydi. Yanaklarını iki gün biribirlerini göremediler. 
ve dudaklarını boyadı. Aynanın Üçiincü gün aabahleyln sokakta 
karşısına geçerek uzun, uzun karşılaşınca Refik sevinçle Mü· 
bakh. Siyah saçlara ve siyah zeyyenin elini sıktı. 
göı.lerile kendia'ni oldukça güzel - Siz:!en çok minnettarım, 
buldu. Sonra genç adamın kumral dedi. Hana cesaret vermekle mes· 
saç'arını, berrak mavi gözlerini ut olmama yardım ettiniz. Bir 
düşündü. Onunla ne gUzel bir senedenberi yeğenimi seviyorum 
tezat teikil ediyordu! fakat bunu b:r türlü kendisine 

Kalbi çarparak sokaga çıktı. 
Refik aöıleştikleri yerde kendini &öyliyemlyordum. Nihayet dün, 
bekliyordu. Dün yürüdükleri cad· sözleri. izden kuvvet alarak der-
delerden geçerken şundan, bun- dimi döktüm. Zaten o da beni 
dan konuştular. Fakat delikanlı bekliyormuş. Hemen anlaştık. Ah, 
pek durgun görünüyordu. MUzey- size çok, çok teşekkür ederim. 
yen içinden: Müzeyyen kendini toparlayarak 

UBu adamda bir çapkının gü- bir şey sezdirmeden onu tebrik 
zelliği yok. Eğer dt:şmemiş o~ma· etti. Fakat içinden lanet okuyor· 
saydım belki benimle cesaret du. Bununla beraber bu macera 
edipte konuşamıyacaktı bile,, diye kendisi için de faydalı olabilirdi. 
düşünüyordu. Çünkü çıplak tepeli şefi, yeni 

yıni ~lb 'se ve şapkaların göste· 
Bundan sonra hemen her 

nbah buluşmağa başladılar. Yal
nız beşinci glin pazara rastlıyordu. 
Biribirini göremediler. Müzeyyen 
bu günll pek bot ve manasız 

buldu. 
Pazartesi gUnll Refikle karşı· 

laımca adeta sevindi. Dünü çok 

rişine kapılarak ona aşık olmuştu. 
Evlenmek istiyordu. Aralarında 
on iki yaş fark vardı, amma yine 
(pek;!) dedi. Zira art k deli de· 
ğ:ldi ve genç erkek'.eri de tabanı• 
mlil edilemiyecek derecede budala 

buluyordu. 



iÇiNi 
D&tlnceaiz de fena deilL Ma- ı hiMetmfıtim. Ve hattı kendi 

.. mld klfldha e.t kab bOfbar; kendime: 
Ye made•kl da .. t BeJ, dltlD Al bakalım Salt. lfte bir ma-
._.,. olarak bin •a kadar bir cera claha. 
,.... YVİJor; fG l..ıde boı olan DemiftbD. Ve aiçln 1alu aar 
• kab skelce cllter. t1a1ır •• llyeJlm. 8a macerayı blru da ••ela lmamm .W. meı'ut bir kend:m !Par etmiıtlm. Y atakh 
)QYa kurar•mz. ••ıo• biletlerini ılırken, aize 

Dllpa flbllal kat'I olarak bqka •• yalnız bir yatak ayart· 
'-bit ettikten IOlll'A beaa .. .,_ mak mDmkllD oldufu halde, ben 
•eriniz. Oa bet ,aa kadar illa (henllı ylblnll ıarmedltlm meç-
rahp r•lebllecejiml unaedi1orum. haJ yol refıka111111, lattlmdekl 
T •bildir ld ••llclamaa mlrlnetlal yatakta bulunmımm tercih et
tlhaek laterl-. Allall, iki taraf .m,tia 
.. ldaada da uJll'h etala.) Bu yol nfikımın ne oldupna 

Diyordu. bllai1ordum. Arbk çakacı~ aeti-
Arblr, ba if olap bitmifd. ceJi, dajiudan clotru1a taliime 

H.lım. babaaua .. ma•afıbt terkedl7ordum. 
'-•blDI ahaca, dopuca Ferit Sili (Grdljilm utJ., t•lli• 
Beye rltmlt. ptermlf; o ela ,Uz8me (illd8i8De h8kmettlm. 
Om• S.1• laaber yermlf; if artık Fakat; metin taYur •e hareketle
cllnllmeyecek laale rehaiftl. rlaiz kırpııada, hazırtachpa 
Hattı Omer Be1 ha .... ıeden macera proırımını tebdile mee-

• kadar ıe•in... ld; derlaal ha- burlyet hiuettim. 
~-. borç .... c11a1 pkararak Oldukça ku•Yetll bir meziyetim 

erit Beye Termit: •araa, lnunlınn ne dlfladtlk-
- Al buaa laaaımef•di> • rl- lerlal Ye ne iatedlkleilai çehr .. 

tir. later JllÜUlt •ten• aakla11•. leriadea tamyabilmemclir. Silin 
.a..a oa para borca kalmach. de ne dlftlndlljllntlzll •e ne lıt .. 

Diye halter rıadermiftL dltlnlzl derhal ketfetmlftlm. O.un 
Dla nball, PU"fla bir mek· için; senek Wr doatuma8, yalms 

tup •erd": alay ollan diye, Berlinden har .. 
- P01taa timdi 19tlrdl. ket ederken elime tutuıturduiu 
Dedi. o mahut felıefe kitabı Ue ., .. 
Zarfın l•tladekl JUie bak- mızdı bir mBvazeae huule ıe• 

lllın olmadaja için birdenbire kal- tlrmek i8tedlm. Ve aize k~atllml 
blme bir be7ecan •ermlftl. Dk felaefe dGtktlnü bir ilim tallığı 
ı,ım, p.ta dam1a11111 bakmak gibi g6ıtermiye karar Yerdim. 
oldu. Mlhlrde (Ankara) kelimeıi Burada açık bir itirafta daha 

ı!~PJ!!!!du, ı.r&. -de a epek .. llole-
rak lımlm bulua•1orcı.. 

Ankara ile hiç bir ahf yeri
tim olmadığı için heyecımm ar
hyor, ellerim titriyordu. 

ntreyen parmaklanmla zarfı 
•çtam. Mektubun ılbndald imzayı 
tlrlr rlrmeı: 

- A.. Salt Beydeami .. 
DIJe bajırclam. Ve IOlll'• 

ekam11a hamluclam. 
Fakat daha ilk aabrlarct.. 

kaiblmla acı aa çarpbp w..t
•İJ• batladım. Ve..,., taliiu 
ha (Uİp dlYul bqilaada, ... 
llrcLm. kaldm. 

Ba,ak bir dlkkatla 1ual•1 
..W.p belli olaa bu •ektup: 

(Mubterem Emel Hammeleadl L. 
11itabile b8"'JOJ •e... t6ılec• 

cte.aa edir-.da. 
:(R-nıntlk lıılr Jllcll ..... plaldl 

.._ bu aektamu ille tN••k 
•• tam bir laafta ..... elim. 
iter bu cllltlacemde, t•bbl
ll•&a çok iyi bir netice Yene .. 
ilne kıal olmuarcbm fG ••"
tabuma yaımaktu yu19çecek 
•e llil de bet 1ere rahataaa 
etmi1ecektim. 

H• .. ytlea ...,.ı p laıkl
lııtl itiraf edeJim ki, bittin 
laıyatamda ilk defa o'arak 
••kiki hlıl•rimi ııklamak meclta
rlyetial hiı•ttim; ve bu rolD mu-

•
•affılc.yetle opayıacıya kadar et. 
ir bayh •lunb çektim. 

Hic ı&phem. ki ıize fU anda 
~k r•ılp ı•lecek olan fU s6ıle
liml bab edebilmek içla; mlPıde 
la"JUrunanız, Almanyıdıki Eaen• 
hah timendlfer iltaıyonuaa 'Irada 
••det ede1lm, o andı bqlıyaa 
la.kiki hialeriml bulllatu llJlf
Jeylm. 

.. Sizinle karplqbialDll ~ 
~-lbl ... ,o1r bnetH Wr W5'-ltl 

oyaamı1a çıkmıı lld -1tuc1a11. 
Siz; ıhlAkanı, terblyealal •ıJ. 

mediilnlz bir ıenç De teldlfılz 
olmaktan cekiniyor; oaa yllı 'fer
mek latemiyordmu. BuaUD için 
de hayrete ıayın bir metanet 
•• ••kar rıateriyordUDUZ. Bu 
metanet n Yakanm11 aar .. adu, 
abla llUU'lclikkıtlllid celbetme• 
.. k; Ye ille kaqa (ittikçe artan 
alakama mdea ele bir mukabele 
slr8 bU.ek lcln clddea blylk 
bir feraıat re.ter.... ltlltllD b .. 
.. rl lalal•e ...... ta..... arka
............ oı .. Wr ..,...,. .... 
il o,aa .. yı terdla •t-ifti• Ala 
IHaada, meler ae ka4ar llabet 
etmlıim. 

Arbk ~ı•rtlaiôl liifD dd• 
el.• aahtı .. aa ola ""81•6" 
karp rGatertlljQD ~ 
aisia blaleriaid larbaç:.yor; .... 
bir erkek berinde aiu J,lr tıkım 
tıcrlbe zeylderi Yeriyordu. 

(ArkHı YU) 
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Pllrla lloru• 
F. Fr. 

'ıla7,5T. hweu g il De"ar 
l.terlln Tf,71 

F. Fr. 
15,'5 

Tlcmret ve Z.hlre llorual•d• 
Ticaret •e zahire bor .... da 

bujday n an fiyattan Jlbek 
durumau muhıfaıa etmektedir· 
ler. Dla ltor .. ya mabtelif liman 
Ye lataıyonlırdu 368 t• -but• 
day relmlttir. Baa mukabD 150 
ton JU•Ufak, 394 ton da IUt 
butdıy ıablBllfbr. YulllUflk 
bujdaylar 6 klll'Uf o• para Ue 7 
kuruı 20 para ...... ...t 
bujdı1lar da 4 kal'llf 12 baıuk 
pırı ile 5 kurut l5 pıra ıra11nda 
muamele ıarmlttlr. 

Bor .. da daa 576 çatal 

Yajlı Güreı 
Müsabakamız 

( Baıtarafı 1 lael 1lıtle ) 
....... lllÜ etmek Yulf•fal 
lberlue alma1t bu yolcla ltede .. 
beri çabımakta•r. Biz, yıpmaJa 
karar •erdijbals •laabablarla 
onua bu çaht••m da amett bir 
IODUCA batlalDll olacajıı. Çlakl 
zamula rajbettea dllfea J•tla 
....,. bir yaklder ciddiyetten 
mü kalacak bclar aıU ••hlye
tial bile katbetmlfti. Y •1 ... 
samume, ba PJll ciddi laallerl 
WeJlp bert.raf etmek lcia 
• ...ıı: 

t - G .. ıec:ek çiftleri ..... 
bakadıa ltlr -t •nel kur'a Ue 
aeçmek; 

2 - G•et mlcltletial bir ... , 
olarak taJin etmek; 

3 - En f•il• oyun tatltlk 
edealn latllDllflnll kabul erlemek; 

4 - e.. ..-.Wlnl kalclar•ak· 
5 - O, hakemle ıBrelled 

ltlare etmek •• eberlyetle karar 
·~ek ve uı ribl ..uı., kat.uı 
etmiftlr. 

itte •a eullar clabillacle Y• 
pılacak •e ltlltla alaturka rar. 
ç11.... açak bulaadurulacak olu 
ita 1a1Abakalu 21, 28 t .. •uz. 
4, 1 1, 8, 25 atuatoı tarihlerinde 
ıtıclyomda rapdacaldar. 

Bu rtınfler, J••I taUmatu
meaiD bir ne'fl tecrlbeai mahiJ .. 
tian olacaktır. 

lıtıabal rint blrlacilllderl 
1 eylll puar "'81 icra edile
cektir. 

bk m .. bakum rapdaeafa 
21 tem•• , .. ,. rır•er ta• 
11at oa dlrtte Takllm ataclaatla 
bqla1acakbr. Ka1doluamak latl-
1•• ,.....a ......... a1ı .. m1an, 
atacl1omı mlracaat edeblBrler. 

.. ....,...,, atadl idare ..... 

=--~··km•alara 

v • ..., ile Ltltri 
lldl1at kardlle tellldd e.._ 

•ul icap etlea 1ta laaberia aat" 
hla haklaada GalataaraJla U.. 
fidea maıa .. t illecli• L6tfl t.a 
laaMrl De teblp, ae de teyit 
edeak bir ..,._ llJl••eldea 
çekill•lfllr· - ,,. 

ÇORUM VE MUŞTA MAÇLAR 

-0.ue Çonmua Jlaleaper., AlaJIPON, altta Matta tetekkll eda yeni takim 
ç...... ( Özel) - Çonada ı 

.,... itleri 1tıy11c Wr ela•••J•t K•yıp Aranıyor 4 

al•aldatltr. Futltol alaaıada ka- Bu ciali 1lHll WJli beJU bir " 
rulacak trlltll.ıer •0...Mtil •öp•ii ._,w......,. Xaıt11,h11ta 

• );'1D, ....... (~) .2 
Alay~ ile, Hll..,ır arama o. hili.r ~~..._.ıe!i~ 
bir .......... ,.,... Oy.. -nt ll~la - 'nillecektir. 
CU•hurltet ıl•ıamu oyı1anaıl ilk N 
dene 11far ııfıra t,lttl. lk:aci de.
nele Alayıpor maçı bir llfar 
kuaa& 

* 
Muı ( Ôzel ) - Burada tlı 

ıpora kaqa blylk Ye derin ltlr 
allka ayaamıfbr. Muı ıporculara 
ilk •açlara için lauarhk Japmak· 
ta•lar. 21 te•masu MQfta 
Bltlilia GIHlclere takıml"e AJ. 
baoft taktmlan karfdatacaktir. 
Bltla mealeket bu kartııa. ... -
lleyecamm yqamaktadır. 

lzmltte •ç 
&mit ( Ôzel) - Aclapazanam 

en kanetll kalllhl Y eaiay t&lrı• 
Ue ludt ld ... JUrda ara11Dda 
1apdaa maça iti.mu~• çok 
hllda bir oyundan ıoarı 5 - ı 
pllp relmiftir. bmit ldmanyurdu. 
Adapazar Gençler ltirlftl De 
Acla"ıar lclman1urda Ue ele mar -pacMstir. 
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Bulgaristan Slav Bir:iğiHakkı~~a D~nanma 

Ak• } e .Bulga:r Gazetelerının Pıgangosu 
IS erı • Hararet~i Yazıları Çekildi 

Sofya, 15 (Özel} ııı 1 Donanma cemiyeti ikramiyeli tah:-
•• Slav birliği,, vilıit piyagosuouo 14 temmuz J935 · 

gününde yapılan 58 ınci keıidenln namına Yugoı -
ikramiye ve amorti isabet eden tahvil 

lavya Dalmaç • numaralarını goatırir cedveldir. 
yasında Balkan Bu Keşide de itfa Olunan 
memleketleri ki- Tertip Numaraları 
liseleri arasında 1172, 1 l 77, 2ti40, 2894, 3458, 37 ::!5, J 
yapılan toplantı 409 , 5063, 6 41, 7693, 9518. 

nihayet bulmuı ikramiye isabet Eden Numaralar 

ve Bulrar mu
rahhaaları dlSa· 
müılerdir. Ga • 
zetelerln yazdı

ğına glSre, kon• 
grede Balkan 
kilisderi birllji
nin yardımiyle 

gfıya Balkan ba-

rıtı için Balkan 

ulusları ve hO- Bulgar kültür bakanı minfirlerin ellerini sıkıyor 
kumetlel'inin birleımelerl bak· Yt:goılav patriği Varnava, 
kı_nda baıı ~·~~·~ gör.,iilmllıtUr. Yugoala•ya ile Bulgaristanm ya· 
Yıne Slav bırlıgını temın maksa• le 1 w d ı ı 
dile l apılan bu toplantıda ilk i ın ~.'mdasıb ugrun a . 5a ışı ması 
lince Balkan kiliHleri arasındaki ıtegın e u!unmuş, dıger taraf· 
anlaşamamazhğın bertaraf edil- tan mevcut yayımlara göre Bul-
mesi için cihan patrikliğinin ya· gar KlUtür Bakanı General R .. -
mnda, Balkan PravoalaY kiliseleri def'de aynı makıatla Belgrada 
murahhaslarından mUteıekkll dai· sılimiı ve dönmüştür. 
mi bir heyet bulundurulmasına 
karar verilmlıtir. 

Dalmaçyadan dönerken Bul
gar kilise heyeti, 0.Jgrat pat· 
riğl Varnava tarafından kar
şdanmıf Ye kendilerine Yu· 
goslavların Bulgarlıtana yap-
tıkları ziyaretin iade edUmell için 
Bulgar heyetini Belgrada davet 
etmiftir. 

Bulrar l'azeteleri, bu ziyaret
ler Ye Bulııar Yunak teıkllitının 
göıterişlerJ mOnasebetile timdi, 

Lehistan, YugoslllYya ve Bulga· 
riıtan arasında evvela kilise, 

ıonra gençlik teşkilitından baş· 
lamak tlzere bir Slav birliğine 
doğru gidildij'ioden bahsediyorA 
lar. - lf. 

Sefalet Yuvalarında 
( Batraf ı 10 uneu ylzde) 
Sütüm gelmiyor! 

- Neden? 
Hemşirenin ıarar etmeyiıinden 

dalgınlıkla ıorduğu anlatılan bu 
sorgu cevapıız kaldı. 

Daha doğruau llçOncl defa kıza
ran Lebibeye, bu ıorgunun acı 
cevabını gözlerini a~lu köteılo
deki bot tel dolabına dikmekle 
verdi. 

Hemşire çıkardığı dereceye 
bakt: 

- Otuz dokuz, dokuz! .• 

ı 
-

firelerin vazifelerine karşı g8s· 
terdiklerJ içten, samimi ve titiz· 
cesine alakaya da diyecek yoktu. 

Fakat; bntnn bu IUnaJı ameli
yenin ( ! ) ve ziyaretirı yapı!aşı, ~u 
biçare anayı sefaletinin utanciJe 
birkaç defa ku:artmaktan ve •.•• 
onu birkaç defa komıulardan 
dilendirmekten başka ne fayda 
nrmişti? 

ÔtekJJere diyecek, fakat buna 
da Yerilecek cevap yoktu. 

Naci Sadullah 

Sonra gebeye dlSndü: EYVelce Vali konatı caddesinde 59.4 
- Alet fazla... Numarada mukim iken haltn Yunanis-
Ve... Arkadaılarile kısa bir tana gıdip mezkur mahaldeki ikame .. 

konsültns ondan Q) sonra, sıhhati, gahı meçhul bulunan Davit 
şi ayı, devayı temin edecek olan Rekaneti'ye: 
bil} iik ilacını... Yani l>ğlldünll latan bul ikinci lcre Memur-

ıuıund•n= Avram ve 8alamonuıı 
verdı: nhdei taaarrufuoda olup ( 13937 ) on 

- Odaya sinek girmemeeine üz bin dokuz yiız otuz yedi Ji a mu-
dikkat edeceksiniz .•• Çocuğu ara· kabiJinde namınıza üçiıııcli derecede 
da s rada hava alması için kale ipotekli bulunan Beyoğlu::ıda. MeşrutI-
boy na kadar e>lsun çıkaracak, yet mahallesinde kiğıthama caddcRin-
ge-direceksiniz. Bu gezintiler H• de tski 10.10 mllkerrcr ~eni 262 ilA 

naı nda Uşümemea·n• dikkat 
282, 111, 1/i numaralarla müraklrnm 
fabrikanın paraya çevrHmesi için birrn-

ed n ..• Scnra ıüdünli muntazaman ci derecede ipotekli olan şalı ın d ire-
alsın. Ve aakın her ağladıkça mlze vaki nıi.irac at ve talebi uz. rine 
meme vermiye kalkıımaym. Ve bu husuetnki munmeleye e ne olm k 
bi,b asa, diğer çocuklarla temas üzere mezkfir gayrı menkule erbabı 
e tirme in .• , Eter bunları dia:e- vukuf marifetile mahal en yapılan va-

k zi~ ed ve takdiri kıymet muamelesi ne-m ezse l·z arıımam, Çocuaunuzu • ticeainde fabrikamn tamamına otuı 
kaybedersiniz! iki bin üçyüz seksen dokuz lira ve 

Sonra ameliyat (1) g~mleiini makine ve müdJeiyat ve 1airenin dahi 
çıkardı, Ellerini yıkadı, gömlekle tamamına elli yedi bin üç yüz (57300) 
havlu} u gazete kağıdına sardı. lıra kıymet takdir edilmiş bulunmasına 

ve bu huıuata vı fora ve ifliis kamı-dereceyi alkolle ıilip kılıfına 
nuoun olbaptaki maddei mahsu.ııasına 

yer.eıtirdi. Ve alkollU pamuğu tevfikan tarafınıza tebliği muktezi ra· 
k"se kağıdına koyarak Lebibeye por sureti muaaddakaları fkametgfıhı 
ııeılendi: lıazıranızın meçlıuliyeti lıaaebile teblig 

Bir k · brit kılına mı) arak tebligatın on bet r,ün 
L b be bilmem kaçıncı defa müddetle iUinen tobJığin• karar verıl-

k k komı;: k k mi olmnıına mebni bu husuıta bir 
ızar ra 7 Uya oşar en 

itirazınız vanıı tarihi ilandan itibarıu 
bana dondü, vazi eaine k rıı çok onbeş gUn icinde 9J4/7887 dosya nu-
kı ka ıç bir operator edasile: ına.rasiltı dairemize bildirmeniz key!iye 

- içinde m"kroplu pamuk ti maliimunuz olmak ve bu bapta 
bı h nan hu keae kağıdını da taralm ıa tebligi icap edıo takdiri 

İkrr miye Tntip S ra 
T. No. No. 

2000 5439 24 
100 1172 74 

50 409.i 97 
10 289-l 91 
10 1172 6'J 
10 1172 73 
10 5439 28 
10 289,i 10 

5 ~458 7l 
5 2894 44 
5 1477 7 
5 95t:l 2.! 
6 4098 !) , 

5 54 9 95 
s 9513 Hl 
5 9513 45 
5 1477 84 
s 6341 58 

Ballidakl tertip'crin hizalcırm~a 
gösteri'e ı sır nuınnralarından mil· 
tebaki aynı terfplerin d·ğer 11ra nu· 
maraların Ye 2840, 3725, 506::1, 7693 
numar lı döıt adet tertibe kAmilen 
amorti isabet etm :,tir. 

ikramiye n amoıti bedeli 22 tem
muz 1935 tarihinden itibaren tediye 
edilecektir. 

Amorti bedeli beher tahYil için 
bir TOrk lirası on kuruıtur. 

Almanyada Yahudi 
ou,manhAı 

Berlln, 17 (A.A.) - HaYaa 
aytarmdan: 

Dün Berlinde yeniden Y abudi 
dlltmanlıjı yUzOnden karışıklıklar 
olmuştur. Öte yandan Kurfursteu• 
damda normale yakın bir durum 
vardır. 

lngilterede Kıaml Seçim 
Londra, 17 (A.A.) - LiYer• 

poldaki kısmi seçimde yalnız 
9565 oy alan ulusal muhafazakAr 
namzet Coremlyne karıı, ııçı 
namzet Gibbinı 14908 oyla seçi!· 
mittir. 

Bu ıaaylawlık evvelce bir mu
hafazakarın elinde bulunmakta 
idi. 

Öl Um 
23 üncG Fırka lenzım mDdGrQ 

Yar bay ŞtıkrünDn kayın babaaı iatlb
kim kaymakamlıtından mtıtekalt 
Fikri tutuldutu haatalıktan kurtula. 
mıyarak Allahrn rahmetine kau9mut
tur. Cenazeai bugünkü Perıem be gOnOD 
aaat 11 de iıhakpaıadaki hanesinden 
kaldırılarak n maz Sultanahmet cami
ıinde k lınacak ve Ed rnekapıdaki 
aile mezarlığına gütOrillecektir, Aile
aine sabır dilerlı. 

lst. 6 ıncı Hukuk Mahkeme
slndenı N zlı tarafından Yedıkule
de Gnz ıçefmede Demirhane c dde
si d 169 No. da n hnlı.>n ikametglhı 
bilinmeyen berber Abduuamet aley• 
hine lıt.onbul Asliye Mahkerneıi Al
tıncı Hukuk dairesinde açılan boınn
ma daY ımın g yabeo icrn in ınnn 
nıuh k<!mui aoounda 24/6 935 t rhinde 
boşanmaya ve müdde"aleyhin lir sene 
mü dotle o· tkaaile evlenemem esine 
l· nr ver:ım·f ve olbapta sadir olan 
ilim mahkeme civanhanesine uılmıı 
olc.uğundan tarihi ilandan itibaren 
on bet gln zarfında temiyizi dava 
edi mediti takdirde muamelel kanu• 
niyenin icra edileceği malum olmak 
az er• keyfiyet i h olunur. (390) 

Temmuz 18 

Civa Gibi Bir Dolandırıcı 
( Baıterdı 2 inci ytlzde ) 

rum fabrikatörlln evine gllmit
Ben tahriri emlak komiıyonu aza• 
ıındanım. Sizin eve on altı bin 
lira kıymet yazmıtlardı. EYrakımz 
nerededir? itiraz etmiştiniz. De
miş. Filvaki ev sahibi böyle bir 
itiraz yapm19. 

Ve ceva hını bekliyormuf. 
Hatta evrakın numarasını ve ta· 
rihinl bile biliyormuı. Fakat o 
gUn evde yokmuş, evdekilere 
demit ki: 

- Ben şimdi evinizin her ta· 
rafını geı.ecegım yeniden bir 
rapor yazacağım. Bunun üzerine 
evdekiler ona evin her tarafını 

gezdirmişler. Sonra beraberce 
misafir odasına dönmüşler, de
miş ki: 

- Size çok insafsızlık yap· 
mışlar. Ednlzin değeri ancak 
altıyüz liradır. Ben raporumu 
veririm ve bu kıymet llzerinden 
vergi alırlar. Sonra derlenUp to
parlanmıı ve ilave etmiş : 

- Ah Mösyö evde olıaydı 

kendisinden mühim bir ricada 
bulunacaktım. Karım doğurdu. 

Lhta param yetiimedi. Kendi
sinden ay başına kadar on bet 
Ura isteyecektim. Ev 11ahibinin 
eti, evlerinin kıymeti on altı bin 
lira iken albyliz liraya indiren bu 
inaaflı memurun talebini derhal 
is'af etmiş Ye lıtediğl parayl 
ver mittir. 

FabrikaU5r, aradan gll• geç• 
tikten sonra bay Muradın da ha· 
zır bulunduğu bir mecliıte batka 
bir tanıdığma tahriri emlAk ko
mlıyonunun fazla kıymet biçtiğin· 
den dert yanarken: 

- Benim evin kıymeti on altı 
binden altı yüze indi. Fakat ıe· 
len memur da on bet lira borç 
almış, fakat daha evrakımıı gelM 

Arsıulusal iz.mir 
Panayırı 

Ar11uluıal lzmlr panaym bu 
yıl pek güzel olacaktır. Panayırda 
162 blyt\k pawyon vardır. Bir de 
1&hne yapılmııtır. Burada pana• 
yırın devamı müddetince latanbul 
tehir opereti oynayacakbr. Ope
ret heyeti ile 3 bin liraya uyu
tulmuıtur. Yunanistan• panayıra 

iştirak edeceğini reımen blldlr
mitlir. Sümer, it ye Ziraat ban
kaları da gayet gtızel birer paY
yon yapacaklardır.I Panayır mlh:I· 
delince Izmir Ye hinterlandı için 
muhtelif ge:ıiş proğramları da 
hazırlanmııtır. 

Trenlerde yUıde 80, •apur
larda da yUzde 50 tenzillt yapıl
mııtır. TUrklyenin bu en bUyOk 
arsıulusal sergiıi için hiçbir feda· 
karlıktan çekinilmeyecektir. 

Baskül Yüzünden 

medi. Deyince bay Murat glllmiit 
ve on bet liranın üstüne bir su 
içmesini taYSlye etmlt-

Saylav Halli Etemln Evinde 
Bu adam lstanbul saylavı bay 

Halil Etemin Dlvaoyolundaki evi· 
ne de gitmiş. Kapıyı çalmış, 
saylavla görüıeceğinl söylemiş. 
Hizmetçi kapıyı açmış: 

Bay hastadır, yatıyor, demiı. 
Fakat ziyaretçi: 

- Her halde sıörlişecektim. 
Diye ısrar edince Halil Eteme 
haber vermişler. Kapıda çok tık 
Kiyinmit bir adamın bulunduğunu 
söylemitler. liyaretçi yatak oda· 
sına alınmış. Ziyaretçi, Ha· 
lil Etem'• olan hürmetinden 
filin bahsettikten ıonra: 

- Sizin Çubukludaki yalının 
kıymetini fazla yazmışlar. ltiraı 
ettiniz mi? Diye ıormuı. 

- Evet ettik. indirdiler. 
- Memurlardan şüphelendim 

de acaba zatıalinize bunu tebliğ 
ettiler mi, etmediler mi diye 
kontrole gelmiştim. 

Bundan aonra ziyaretçi Halfl 
Etemln geçenlerde vefat eden 
oğlundan töz açmıt. teesılirlerinl 

ve arkadatı olduğunu ılSylemİf. 
Giderken de: 

- Sizin tanıdıklardan.. Çok 
dlltmUıtUr. Kendiılne yardım için 
bir iane defteri açbm. Siz de 
bir ıey lütfetseniz!.. Bay Halil 
Etem de llç lira vermlttir. Fa· 
kat aonra dolandırıldığının far
kına varmııtır. 

Bir Adllyeclnln Evinde 
Bu adam adliye erkanından 

birisinin evine gitmiş ve: 
Bay gramafonla plikları isti• 

yor deyerek (300) lira kıymetin· 
deki gramofon ve pllkları do
landırmıthr. 
Bir Pollsln Elblselerl De Gitti 

Iılttltlmize göre bu adam 
bir poliıin .,ın. gitmit- ismini 
•ermİf. Bay merkezde aiYll elbi· 
selerlni bekliyor diyerek elblaelerl 
alarak kaçmııtır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

EYvelld rUa Heybellada da ve 
Göztepede algara atılmaaı yü
zünden otlar tutuşmUf, ılrayeti

ne meydan •erilmeden söndürül· 
mllıtür. Ayrıca Veznecilerde de 
bir yanım bqlangıcı olmuttur. 

>f. Sirkecide ithalit glbnrlğU 
önlbıde batına dit•• bir tqla 60 
yqlarında Arıak lıminde biri 
yaralanmı1t berber Muiz Galatada 
Pandell iımlnde birini, Fatma da 
Etfal hastahanesi arkHında Le
man isminde birini döğerek yara• 
ladıklarından yakalanmıtlardır. 

>f. Kırkçeımede oturan Me
IAhat lıminde bir kadın. 
lbrahim iıminde birinin kendiıine 
elektrikçi süıU vererek 132 ku
ruşunu dolandırdıtını iddia ettJ.. 
ğ;nden suçlu yakalanmıştır. 

Yerli Mallar 
Müteahhitle Belediye Sergisi Bugün Açılıyor 

Yerli mallar seriisl bugün aaat 
Davalaşıyorlar 17 de törenle açılacaktır. Serginin 

Belediyenin mezbaha için ge· bUtün hazırlıkları bitmiştir. Sergi 
tirttiği otomatik ba1kllllerin bozuk her gece ıaat 12 ye kadar açık 
olduğu ileri silrlilerek müteahhitle bulundurulacak, bir itfaiye ara· 
yapılan mukavele feshedilmişti. zozu yangın tehlikeaine kartı 

Milteahhit basküllerin bozuk daima sergide bekliyecek, deniz 
değil mükemmel olduğunu ileri muzikaııı da her gDn akşam ftzerl 
ıiirerek belediyeyi protesto etmiş sergide muhtelif hayalar çala• 
ve dava açmııtır. Belediye de caktır. 
müteahhidi protesto etmiı, mu· ir Neşriyat Davası 
kabil daya açmıştır. Rumca Apoyomatini ga:ıet•· 

511ylavı Davet sine gönderdiği bir tavzih mek• 
lstanbul Milli Sanayi Birliğin· tubunun neşredilmemesi den blll· 

den: Yedinci Yerli Mallar sergisi rO Gala tada bilet kişe i ıahibi 
bugün saat 17 de Galatasaray li- Ko11tantinidis tarafından açılan 
ıesinde açılacaktır. dava dün neticelenmiş, gaz{!tenin 

Saym saylavlarımızın bu töre· sahibi V asilidis 25 lira ağır para 
cezasına çarpılın ştır. Suçlunuo ort da bırakmayız ve yakarız ! k ymet raporunun tebliği makamına 

Bu itinaya da ziyaret""'-"-1 --=h~em=-·_, __ k_•_im_o_Im_ak_ü_ı_er_e_k_e_z_fi~_·e_t_i~liaı ....... o._ı_un~ur. ne ıelerek biıe onör vermelerini cezası tecil edilmi tir. 
•~Ullml'._.J_ __ --L~--llll-.~.~-------~~===-....:..=..=-=-~::..::..::.m-....... ........ ___ ~----' 
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Kartal Bağdat C. 

" ÜakUdar Çartı caddeıl. 
Pendik Bağdat C. 

Cinsi 

Ahşap ev sahası. 

Metre 
M. 

17; 45 M. 2 

M. 
L. K. 
00 00 

Ev zem·ni 64 hissede 75 S. 800 
14 hiıseai hazineye 

00 50 37 50 

nit. 
Tar!a 
Arsa 

" 
il 

2250 00 10 !25 00 
87 1 50 130 50 
53 00 75 39 75 

461 00 75 345 75 
234 00 50 117 00 

" 1 " Yukard~ clnı ve evsafları yazıla taşıtsız malların peıin para ile temlik edilmek Uzer• 917 /935 
Sah gUnUnden itibaren ( 15) jUD mUddetlo aatııları açık arttırmaya konmuştur. 2417/935 Çarşamba 
gUnU saat bir buçukta ihaleleri icra kılınacağından isteklilerin depozito makbuzlarlle Kartal MalmU· 

dUrlUğUnde mllteııekkil Satıı Komisyonuna gelmeleri. '
1

3996,, 

Müfettiş Namzetliği ve Şef Namzetliği 
İçin Müsabaka İmtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza mUtabaka ile (5) müfettiş namzedi ve (5) ıcf 

namzedi alınacaktır. 

3 gün zarf mda 
Bu güzellik tedbirini 

l'ecrübe ediniz. 

2 - Bu müsabaka1ar 5, 6 ve 7 ağustoı 935 tarihinde An· 
kara, latanbul Ziraat Bankalarında y~pılacakbr. Tahriri imtihanda 
k :ıananlar geliş •e dBnUş yol paraları verilmek auretiie Ankaraya 
get'rilerek tlfahi bir imt\'h'8ıi& tabi tutulurlar. Bu imtihanda 
da kazananlardan beşi 140 lira aylıkla mUfettiı namzetliğine ve 
diğer beşi de (130) lira aylıkla şef namzetliğine tayin olunıırlar. 

3 - Müffettiş namzetleri iki ıene stajdan ıonra Mllfettiılik 
ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettiı· 
llğe geçirileceklerdir. 

Ankarada Umum MOdtırlük serviılerlnd• çalııbrılacak olan 
fef namzetleri iH bir senelik atajlarının ıonunda ehliyet imtihanına 
alrıcıkler •e kazananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için ( ılyasai bilgiler) veya 
( YUksek Ticaret ve lktısat) okulasından veyahut Hukuk Fakillte
ılnden veya bunların yabancı memleketlerindeki benzerlerinden 

diplomalı bulunmak gerektir. 
5 - imtihan programını ve aair ıartlan ı&ıteren lzahnameler 

Ankara Jstanbul •• fzmlr Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
6 .:_ ]ıtıklller Aranılan belgeleri bir mektupla birlikte ın 

•on 26/7 /935 Cuma 1rOnll alqamına kadar Ankara Ziraat Bankası 
T eftit Heyeti MUdtırlUğüne ııöndermek ••Y• vermelt auretile mil· 

113951,, 
racaat etmit bulunmalıdırlar. 
------~-=-----~---------------------------------------
lstan bu I Sıhhi müesseseler arttırma 

eksiltme Komisyonundan : 
lıtanbul Leyli Tıp talebe yurdu talebHi için 700 takım elbiH· 

nln dikilmesi olbaptakl ıartname ve nUmuııeıi veçhlle ve kapalı 
ıarf suretile ekıiltmıye konmuıtur. Ekılltme yeri : Cağaloğlunda Iıtanbul Sağlık DirekUSrltiğU bl-

llaıındakl komisyondadır. 
Ekıiltm• tarihi 241711935 Çartamba ıUnü 1aat 14 dedir. 
Tahmini fiyatı beher takım dikit 10 liradır. 
Muvakkat temınat 525 liradır. 
lıtekliler bedc1ı·z olarak Fuat paf& tOrbeai karşııında Tıp 

Talebe vurdu merkezinde ıartname ve nllmuneyi görebilirler. 
Ekailtmeye gireceklerin cart aenıye alt ticaret odaaı vHlka11 

•n az Uçünctl aımf terzi vesikaıı ve bir resmi mlieaseHye ın az 
SOo takım elbiaeyi iyi diktiğine dair veaika ve bu işe yeter mu
\rakkat aaranti makbuz veya Banka mektuplarile belli ıaattan öne• 
~ • "3787 

ornisyona bat vurmaları. '' 

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

Hava Kurnmu Piyango 
Direktörlüğünden : 

:!4/7 /9 35 ta· 

Hergün bir einema yıld zının yilzU
nü gördüğünüz zaman, clh ve teninin 
ıehlıar güzell ği adi bir teeadiifiin tHl
ri değildir. Onun gGzelliğiodeki ııırrı, 
•İzin de olabilir. Cıldinizıo, onun gibi 
latif ve nermin olma•• İçin yalnıı 3 
giln kifayet eder. Şimdi, Tokalon kre
uıinin terkibind ki taze krema ve mu
ıaffa zeytinyagı ile beraber kıymetli 
cevherler vardır. Beyaz renıf ndeki 
( yağaız ) yeni Tokalon kreminin giln· 
de bir ve)• iki defa ıstimali ile cilde 
yeni bir hayat Yermekte, beyazlatmak
&& ve kuvvetlendirmektedir. Aynı u
manda siyah benleri, kırmızılıklar• ve 
tenin bütDn gayrı ıllf maddelerini iza· 
)e eder ve müobeıit mesamatı ııklaı· 
tırır. 

Teni blittin gln ter ve taze tutar. 
Hemen bugünden bu ıayanı hayret 
giiıellik tedbirini tecrUlıe ediniz. Ve 
cildioizı eım ma yıldızlarının cildlerile 
mukayeııe etmekten çekinmeyiniz. 

~--------------!, Denizyolları 
iŞLETMESi 

AeHt•lerl ' Karaldly Kaprlbat' 
Tel. 42S6l • S rkui Mlhlrdan.ade 

Hail Tel. 22740 

Trabzon Yolu 
A N K A R A vapuru 18 

Temmuz PERŞEMBE günü saat 
20 de Hopaya kadar. "4084,, 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 19 Tem

mu:ı CUMA aunu saat ı 1 de 
Menin• kadar. 114085,, 

Sayfa 15 

1 Emllk ve Eytam Banka• llAnları ' Kiralık Emlik 
Eıaa No. Mevkii •• Nı•'I '"'epozlto 

165/1 
165/2 
165/3 
165/5 
165/7 
165/10 
165/11 
165/12 
165/13 
165/15 
165/16 
165/21 
202/1 
461 

Galataıara1 Avrupa Patajı 1 No. la dllkkAn. 
\ılra 

97 
97 
86 
92 
85 
57 

" tt " 2 tt n 
.. .. .. 3 ti " 

.. " " 1 " " 

.. .. " 7 " .. 
tt tf n 10 n H 

u " " 11 n ,. 100 
61 
92 

109 
86 

127 
36 
56 

" ,, ,, 12 " " 

" " " 13 " " 
" " " 15 " tt 
,, .. " 16 ,, ,, 
il " " 21 ,, ,, 

Galatada Kuledlbinde 1 • 3 No. lı Bina. 
T opbanede Kııla altında 345/355 No. lı dOldran. 

1/2 Tetvlklyede Hamameı Emin efendi ıokaianda 19 No.h 
Tetviklye Apartımanın 2 No. lı Daireıl. 53 

Yukarda yazılı yerler bir yahut Uç aene mUddıtle kiraya 
nrilmek Uıere açık arttırmaya konulmuıtur. Iıteklllerin 29 Temmuz 
1935 Paz.art11l günU saat Onda Şubemize g~lmelerl. (173) 

1 l•t•nbul Beledlyeel lllnları 1 
Elt~lltmeye çıkarılıp ihaleal 1817/935 Perıembe gtınU yapılacağı 

ilin edılen Hal binası içindeki heli lnıası itine ait ıartnamenln 
tadiline lnzum ve zaruret hasıl olduA-u için ihalenin geri bırakıldığı 
ve ihale günUnUn ayrıca gazetelerle bildirileceği ilin olu· 
nur. (B.) 114122,, 

Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk HikimHj"ine 
Mahkemenin 935/871 Sayılı dosyasile EmlAk v• Eytam Banka· 

ıı Boğaziçi Maltebe limanında Set mahallesinde Çayır cıvarmdakl 
sebze bahçesindeki odada mukim iken haleD ikametgahı m•çhul 
olan Andon aleyhine açtığı alacak da•aıının mahkemeıi 2119/935 
saat 10 da bakilaceğı11dan iıbu Kilnde Andon mahkemeye gelmedi· 
ğ:nden ve bir vekil göndermediği takdirde gıyaben mahkemeye de
vam olunacağı davetiye tebllk makamına kaim olmak Uzer• ilan 

olunur. (171) 

Evvelce Beyoğlunda Ttıne\ Karan· 
fil sok ğ nda 33 numarada mukim 
iken Amerlkaya gidip meıltlır mahal· 
deki ikametgahı meçhul buluaan 
Sara Şalom'a. 

lstanbul ikinci lcr• meınur· 
ıuıundan: Avram ve S lamonun 
uhteı taa rrufunda olup on bin lira 
mukabilinde namınıza ikinci derece-
de ipotekli bulunan BeyoQfonda Meı
rutiyet mahaıluinde Kitıtbane cad· 
desin le eski 10/10 mükerrer yeni 
262, 282, 1-1, 1-2 numaralnrla mU
rakk m fabrikanın paraya çnrilmtıl 
için birinci derecede ipotekli olan 
ıahaın dairemize Yaki mGrac at ve 
t lebl Qzcrlne bu husustaki mu11me· 
leye eıaa o1mak Oıere mezkur aayrı 
menkule erbabıvukuf marefetile ma· 
hallen 1apılan vaa'ıyed n takdiri kıy
met muamelesi netlceainde fabrika· 
nın tamam na otuz ıki b:n Oç yüz 
aekHn c.okuz ( 82389 ) iira 
ve makine ve mDdd•yatı 1afre· 
nin dalai tam. mına elli vedi bin 
Oç yDz ( 57,300 ) lira kıym;t takdir 
edilmit bulunmakla bu husuıta ve 
icra ve ifl&a kanununun olbaptakl 
maddeimahauıaaına tivfikan tarafınııa 
tebl.ai muktezi rapor fturetl mu1ad
dakaları lkametsrlhı hamrının meçhu-
liyeti haaebile teblit kılınaauyarak 
tebliğat n on bet gün müddetle illnen 
'tebliQ-ine karar urilmit olmaa na 
mebni l:u husu.ta bir ltiraıınıı Yaraa 
tarihi llindan itibaren $.D b.eı rün 
sarfında 93-l· 7387 doaya numıırasile 
da remize bild rratn"z keyfıyetl ma'u· 
munuz olmak Ye bu baptaki tarafınıza 
tebliği icap eden takdiri kıymet r • 
porunun teblitl mal<amına kaim bulun· 
mak üzere keyfiyet llln olunur. (13136) 

lstenbul ikinci lflls Memur· 
luQunden: Satılacllğı evvelce Uln 
edilen mufliı lzraiel Çiç) atıl iye ait 
istaııbulda Mahınutpıfada Biı) lik ço
rapçı han 1 numaralı çorap fabrikasın
da mevcut Ye a,ağıda cin• n miktarı 
yazılı makinalar vesaire l 9 temmuz 
1935 cuma günü aaat onlıirde Rçık ar· 
tırma 1le 1atılacaktır. Almak iıtıyenlti• 
rlıı sözl geçen aaatte mahallinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

) edi adet çocuk çorap makineel. 
Bir adet burun makinesi. 
Bır adet onrlok makıne. 
Bir adet kadın çorRp nıakineei. 
Bir adet ,Jakar hoton laet k makl

nesı. 

Bır adet 24 lUk bobinunr. 
Bır adet hır buçuk be) gırlık 8imenıı 

motoru. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
IST AN BUL ACENT ALICI 
u ... Haa, T ılefonı ıaa&Sll 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR vapuru 21 

Tem muz PAZAR ıaat 1 O da 
Mersine kadar. 

iZrfıiR SÜRAT YOLU 
GÜNEYSU vapuru her haf· 

ta PERŞEMBE gUnlıri 1&at 
16 da lıtanbuldan IZMIRE ve 
PAZAR gllnlerl de IZMIR'dın 
lstanbula kalkar. 

Kayıp - MercH sultanisini 
onuncu ıınıfından aldıtım taadikn 
meml kaybettim. Yenlıini çıkarac 
tımdan hükmi Yoktur. (391) 

latanb11I: Emniyet mOdGrlDltl 4 On 
ıube memurlarından Muzaffer Sa••t 

BAYANLAR 
Viyana'dan getirdigim 1935 modeli 
hakiki buharlı elekir"kııiz 6 AYLI 
SAÇ KIVIRMA ALl!TI ıle sıcaklı 
hissetmeden aaçınızı yaptırma 
ıııteraenlz Kadıkôs !.Hthürdar'd 
Sabit Peruklr salonunu teşrif eıliniz. 



Acele Etmeyin 
Yeni kömürü bekleyin. 

Kara kışta sizi kofuyaeak yeni kömürdür. 

Acele Etmeyin 
' 

Yeni kömürü bekleyin . . 
Sobalarınızı değtştirmeğe lüzum yok, çünkü 

•• 
yeni KOMUB ,her sobada yanar. 

' 

· Acele Etmeyin 
'-

·veni kömürü bekleyin. 
Çünkü YENİ KÖMÜR en mükemmel 
kalorifer kömürüdür. 

Acele Etmeyin 

,. ~ 

• 

Yeni kömürü bekleyin. 
Çünkü; YENİ KÖMÜR fakir ailelerin maltız 
ve mangtJ]larında yanan en ucuz kömürdür. 

Acele Etmeyin 
Yeni kömürü bekleyin. 
------------------

Çünkü; YENİ KÖMÜR manikürlü elleri 
kirletmeyen yegane kömürdür. 

Açe e Etmeyin 
Be leyin ..•... 

Şu bembeyaz, pırıl pırıl dişli kadın 
1 - Dit temizliğinin 2th:el· 

Jikto ilk tart olduğunu anladığı 
için zekidir. 

2 - Ağız hıfıı11ıhhaıımn 
ehemmiyetini takdir ettiği lçln 
maliimathdır. 

3 - Beyaz ve temiz diılere 
yalnız: RADYOLIN kullanmakla 

aahlp olacağını bildiği için ıörlt
tO laabetll ve takdir hini kuY" 
vetlidir. 

Her zaman R A O Y O L 1 N Kulfanınız 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19.cu Tertip 4. cU Ke,ıde 11 AAuatoa 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır . 
Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 llralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mlikaf at vardır ... 

Baş ağnsı mı? Nevralji mi? 
Derhal bir kaşe 

GRİ PİN 
Alın. 

GRIPIN'in tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir, mllesıir maddeleri 
vücu~a derhal yayılır. Kalbe dokunmaz. 

Böbrekleri yormaz. 

RAllYOLl~ d i ı.t macunu fabrikaıınıu mütehıusıs kimyakerleri tarafından 
yapılan GHlPL · her eczanede vardır. 7/) kuruşa. satılır. 

-

---------

n evki· 
Pudra, yağsız krem ve losyonları 
Cildin letafet ve gençl ğinl muhafaza edt:r. Her yerde arayınız ... 

Son Posta Matbea~u 

Sahibi ı H.. l(ökçü ~eşr. Müdürü: Tahir 


