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Sen• S - No. 17~ Ya• itJıri telefonu: 20203 
ldare iıl•Iİ telıfo11tıı 20203 Fiab 5 kuruı 

p .Bu Adaıiar. ' !yapıyorlardı ? 

Takm/ Sakal Ve 
yı 14 iki Kişi ... 

1 Atatürk Gece Ankara Vapurunda Ve-
Bı- rilen Baloyu Şereflendirdiler 

lıtaabul zabıtası ~ lkl ıttn 
,aziyetlerl çok dikk u:andıran 
iki adamı tutmuft Bunların 
)>iri Musevi, diğeri Ermenidir. 

; Vak'a ıöyle olm r: Enelltl 
aece Bıyoğlunda ~e ııar.ino-
unda oturmakta ol Uıteriler 
atasında iki kitini ~k:l ye bı· 

kları, iaraonların dolayııil• 
ıazinocunun naz dikkatini 
qelbetmittlr. . 

Gazinocu vazıy kuşkula· 

,ınca zabıtayı ha dar et.tnif, 
ıelen ılvll memurl bu iki ada· 
~ın maaalarına Y•\ bir muaya 
eturarak bal ve h\etlerlnl tet· 
Wk etmei• koyulııardtr. 

FilbıWka mım~r da bu Jkl 
9'd~mın ı~kal ve ıklarmıo ii· 
'eh . olduguna kı at ııtirmit· 
lı rdır. 

[ Devamı 14 ı1 yOsdı l 

....... -............................................ _ ...... . 

Venizelosa 
Kurşun 
Geçmezmiş 

Atiaa 30 ( Huauai} - Parlat• 
balunan V enlz•U5ı, kndiılne ıui
kut 7apılmak üıı:ere Yunaoiataa. 
daa iç kitinin ılnderildiQ'inl Fraa• 
il& :zabıtaaına haber vermiıtfr. 
v .. ızelo• ıık etk tehdit mektup• 
Iıırı aldıtı için zabıta laıaın ı.u 
adamları aramaya koyulmutH da 
bulamamııtır. Maamaflh V eair.eloı 
kcıadiıinı bir DU'İ aıı:lzlik lınat 
etmekte vı vOcuduıaa kurıun 
ıeçmlyıc•tlne dnir etrafındakileri 
lkaa •ylemıktıdir. - • 

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

Gece denizde yap.tan ,enllklerden iki enatentane: Fenerler ldarealnln •rdınlattııı 
kule ile llamldlrenln gece görUnu,u 

lıtanbul, 1 ( A. A ) - Cumur Baıkanı Atatürk, rıparı bir mUddet Hyretllkteo ıonra Adalar iıtlka-
bugUn beraberlerinde Ekonomi bakanı B. Celil Bayar metinde bir ıeıiatl yapmıılardır. 
olduiu halde. Moda'da yeni teıekkUl edip himaye• Atatllrk ı•ce, deniz ıeallklerl mUnaaebetlyle 
lerlne almıı oldul!ları Yat kulübe alt kotra ile dı· Ankara vapurunda verllın baloyu ıereflendlr· 
nh: yarışlarının yapıldığı yere aitmlıler .. orada ya- mlılerdlr. 

Adliye Tiplerinden 

69 Davalı Adam AtatÜkün Beyanatı Ve Türk j 
R<>nen Matbuatı Denizcisinin 

BUkreı, 1 ( AA ) _ Özel Aytarımı:ıdan: Romeu gaıetılerl, 
Atatürknn arsıul 1 · d um hakkında bir Amerlkah gautecly• 
yerdiği dlyevl. b-f k llg~r ile neıretmıktedlrler. 

Adverul ıaı:e. b ilgi ile yazdıtı betkede diyor kl ı 
.. Türkiye O~uru Baıkanının bu sözleri biı:de memnuniyet 

uyandırm11tır. Ctti bu .axler, ülkenin on canlı aeıtlarını (menfaat• 
. lerlnl). mftdafaa. 1ek için auıuluaal yöneylerde (ceph•lerde) aııttuıo 1 
tezlerın tamameıakla olduğunu göstermektedir . ., 

Bayramı 
Kaputaj hakkının Türk bay· 

rağına ı•~lılnln onuacu yıldönUmU 
din gUndUz v. gece btlyük ten· 
llklerje lrutlulanmııtar • 

( Denmı 14 iincil yl•d• J 

--- ~i· otsuz Tayyare 
lngili:Ier Tecrübede Muvaffak Oldu 

. Plinları in~ baya ı...vvet· 
lerı baı nrilbeallijl t•.afmdan 
f;&pılmıı olan letıuı ..,, ... e 
ilk defa olarak •çın ~ l&ncı 
ınnil Far horo\ı latMyonuMla 
t crUbe edtlmlıt. Bu tayyaF•, 
ı_pncla hir pilot ulunnıasma rat· 
men havalanıtı, uçuşu ve yıre 
inişi tamamen erden, tel iz va· 
ııta ile idare 6 \m · ş \ e bütün 
bu manevralar, Uya en liıt• bir 
pılotuo eseri in1 gi t k Uy tlo 
)'BP lmı9tır. 

Tayyareyi Y~don idare eden 
cihaz basit b~ radyo makinesi 
bUyüklUğUndedir. Üzerinde sekb 
on tan küçük l\ı (levier) vardır, 
bunlarm her } i motoru hare· 
kete getirme, Y'rı111 yolla, tam 
yol fle lıletme, it.vaya kaldırma, 
yere indirme il9i muhtelif ma· 

.. 

~.~W:.~~ 

Denalara attUr. Ve bir Le.ter 
dokunuldu mu, banal maraen•J• 

1 

r.,,.,. .,.,1c •• 
o• 11•rtl•• l.tlld• 
ilore •dlllrlı•n.. 

Muhakkak ki ıu mahkeme 
koridorlarında lnıan, makul da· 
valardan r.iyade inanılmayacak 
hidiselerJe karşdaııyor. 

Aşadakt sabrlarl okuduk· 
tan sonra, bana bir defa daha 
bok vercııc-tkıinlz, kanaatindeyim. 

. Jf 

Yanımda ouraa arkadaı, llçUo· 
cU ceza kapısının önlade bir 
avukatla görüşen orta boylu, 
soluk kurıunt elblaeli, sarı traılı 

ve uzun suratla bir adamı ı~ı· 
terd;: 

- Şuna dikkat eti dedi. V • 
ilin etti: 

- Bu adamın 6mrlinUo dörtte 
UçU de mahkeme koridorlarında 
ıeçmiıtlr, diyebilirim. Bir kere 
konuıurHn meraklı ıeyler din• 
lenin tanırım. Fakat eğer mah· 
lcemeden mahkemeye koımaktan 
baı alabllipte ıuallerino cevap 
Termiye vakit bulabilirHI 

- Davaıı vardır? 
- Çok da lifmı yahu? TUrkl• 

J• in, hittii belki de dünyanın en 
çok davaaı olan adamıdır! 

- Şu halde kavgacı bir adam 
olacak? 

· - BilAklı, karınca incitmek· 
t•n çekinir. Üatıllk, fare tıkırdı-

Dav• etmek o• cluuı dl•l•111ek h•
.zıl•rıııd• blr laa.tıılıktır 

.~e ödU patlayacak kadar da ko~ 
kaktır dal 

- Bir tUrlU uslanmayan bir 
dolandırıcı filAnmı yoku? 

- Hayır. HAii vakti ) erinde 
ve nnmuskar bir adamcağııdırl 

Meraklandığım• aören doıtu· 
ma merakla anlattı. 

- Bu adamcağn:m adı Nuri 
lml9 ve ÜskUdarda otururmuş. 
Üç bet parça emlAkl varını . 
lstanbulda bir haylı malı olan bir 
valinin de lılerlni çevirlrmiı. 

( Devamı 14 GncQ yOı.dı ) 

Y enlçerl Aia· 
•ıoa para li11m 
olmuı.. Olur at 
Malyı t 1 n d ı ki 
adamlardan bi-

Çerez Kabilinden 
Yahudi Benedi 
çıkarmış. Ata, 
o ıaat hançerini 
oektiti gibiherifi 
Uurint yUrUmUı: Sened . 

ıl•l o vaktin earaflanndao Mışoııl• 
çi Bezir~8oın dlkkanına koıtur· 

muı, herifi çağırtmıı. 
- Bana bak, lıiiıonaçı 1 
- Buyrun Aia Hazretleri 1 
- Bin kuruı ödDnç iıtiyorum .• 
- Başımlao barabar l 

Mi~on, koynundan kirli bir torba 
çıkarmıe, bin kuruıu saymıı. Ağa 

da mukabilinde bir nnet imzalayıp 
vermiı, 

<iel zam•n, slt zaman, Hnı<lin 
va.dul gelmlı: Ağa blr turlu bor
cunu ödemiyor, Miıonaçi, Ağanın 

kapmuı aıındınr, dururmuş. Niha
yet bir ıün, fHla ısrar edinoe, 
Af as 
- Qıkar, ulu, 11nedi l demi,. 

- ·Yut ! yokaa şişlerim 1 
Zava1Jı Miıon ne yapsın 7 lıter 
iatemez, ve ıırtla~ı yırtıla yırtıla 
senedi yutmuı. 
Aradan yinı zaman geomif.. Ağa
ya bir daha pııra lazım olmuf. 
Tekrar Mııonaı.ıiye habH 1aldırmı , 
bın kuruı daha ı.temiı. O da kor
ku odan, parayı yinı vermiv. 
Sıra. eıın do ge1ino d koynundan 
bir k~ ıt helnsı oıkarıp Aga7a 
\iZ t rnk: 
- Z 'lımet olınuzaan bunun uzeri
De ~ ı ı. demiş. 

- !\eden be ? 
- Yarın, obir yun, gene yutacak 
dığil miyim 'i Boğaziodan kolay 
yiçsin ! .. 

Tıflı 



2 Sayfa 

Fluryanın 
imarı Ve 

Halk 
Panğaltı, ManavoQlu soka§ı, 

49 numarah hane komisyoncu 
Sabri: 

- F:oryanın \marı, memlekette 
utanç verici bir gedlfl örtmektedir. 
lstanbulu dOnyaya bir 1eyyab ıehri 
olarak tanıtmaya çalıııyoruz. 

Fakat maalesef bu huıuıta göı
terditlmlz o!anca faaliyet, kötll afit
lirdeu ibaret kalıyor. 

Halbukl afiı'ere oldutu kadar, 
lıtanbulu bu afit!ere !Ayık bir bale 
retirmeyc de itina göıterm emi2 lhım 

Meseli, lıtanbula yaz ortasında 
gelen seyyahlara rlJ#ıUmüz kabara 
kabara sağlık Hrebllıcetimiz bir asri 
Ye mUkemmel p1ljımız yoktur. 

Koca Şair Nedim: 
GQhl derya iki canipten deraguı 

ey!emlı, 
Var ld derya dayui guhaar l1e 

Lll&aıdır 

Demiı. 
HaklkatH dealı l.tubulun da

d111 ve datlu lll&aıdır. 
Fakat lıtanbul, dadı11oa n llll11-

na maalesef çok hor bakmaktaydı, 

buaUn ise, latanbulun dad111, lnaan 
içine girebilecek bir kılıfa ıokulacak 
demektir. 

* Beykoz KökçUler caddesi 
22 numarah hane Avukat 
Celal; 

- Yalova l'lbl, Floryanın da 
imarına ınindltimlıl aöylemete 
IG:ıum yoktur sanırım. 

Fakat lstanbulun imarı else• 
kaıelerini Atatürkün lıaretindeo 8oce 
aezemeyifimlz:den detil, fakat onun 
müteaddit irıatlarından kAfi derecede 
mftstefit olup da, gözlerimizi baıka 
k4'ıelerde de hl.il açmayıflmızdan 
utanıyorum! 

• Bostancı, Abdullah efendi 
soka§ı 32 No Selim Cevat 
AkgUn; 

- Etrafı aularla çevrili olan 
lstanbu!un mOkemmel bJr pllja aablp 
olmamuı fllphe yok ki çok bftyQk 
bir eksikti. Bu itibarla, AtatDrklln 
isabetli lıareti, bize bir pllj kazım
dırmakla kalmamıı, bizi utanç Yerici 
bir eksikten de kurtnrmııtır. 

Ağır Cezada 
Bir Apartıman Kapıcııı 

Muhakeme Ediliyor 
Kadıköyünde, Mühürdarda o

turan yedi yaıında Saliha isminde 
bir kıza YadigAr apartımanı bek· 
çisi Mehmedln tecavüz ettiği ve 
kötU haatalık aııladığı iınat olun· 
muı. Mehmet Aiır Ceza mahke
m11lne verllmlıtlr. 

Öz Türkçe 
Çalışmaları 

EH $ 

45, 46 ve 47 inci Uıteleri Sinci 
aayfamııda bulacaksınız. 

SON POSTA 

... 

Yıldırım Çarpan Adam 
~~~~~~~~~~------- ~~~~~~~-

0 s m an Hastaneden Çıktı. Fakat Ke-
mikleri Kısmen Eğri ·· ğrü Olmuştur 

Ortaköyde Dereboyunda otu· ı ya baıladım. Ağaca yaklaşırken } 
ran korucu Oıman beı glln ev· etrafımı bir alevin sardığını ve 
velki fırtınada yıldırımla Yurul· yere yuvarlandığıml hatırlayabi· 
duğu için Beyoğlu çocuk hasta• liyorum. Sonra arkadaşlarım bana 
neıin• kaldırıldı. Oıman dlin doğru gelmiıler ve beni kuruma 
hastaneden çıkarılmıştır. Oamanın dUşmUş bir mahluk gibi simsiyah 
&ağ bacağı göğıü yanmı§tır ylizli görünce korkmuılar. Zincirlikuyu 
tanınmayacak bir halde değişmlı· Jandarma Kumandanı Salt Çavu• 
tir. O.aman kendlıile görUıenlere ıu çağırmışlar. ÇavQi goldikten 
geçmiş feliketioi ıöyle anlatmak· aonra yanıma ıokulmuılar ve 
tadır : hende dirilik Omidl gördükleri 

Ben o gUn Uç arkadaıımla için UstOme kovalarla ıu boşalt· 
beraber tarlada çalışıyordum. mı§lar. 
Birdenbire 1&ğnaldar ara11ında Ben bu ıırada kendimi billr 
kaldık. gibi oldum. Hattı konuıulanlan 

Dört tarafımızda yıldmmlar da duyuyordum. Fakat kıpırdan• 
çakıyordu. MUthlı gUrllltUler için- mıya ve konuımıya imkAn bula• 
de bunaldım. (20) metre uzakta mıyordum. Nihayet beni hasta• 
bir ağacı gö:ıllme aldım. Koımı· neye aldılar. Yeniden bana can 

Orta Mektep 
Muallimliği 

Üniversitede Dün imtihan 
Yapıldı 

Dlln Üniversitede Ortamektep 
muallimliği için müracaat eden 
gençler imtihan olunmuılardır. 

imtihanlar Unlverıite profesör· 
leri tarafından ve orta tedrisat 
genel direktörU Bay Refikin hu• 
zurlle yapılmııtır • 

Suallerin bir kısmı kOltUr ba
kanlığı tarafmdan tertip edilerek 
gönderilmiı diğer kıımı da iloi· 
versitede imtipan heyeti tarafın· 
dan bazırlanmııtır. 

Türkçe zUmreainden imtihan 
olunan talebeye bakanlık, (Türk 
dili arattırma kurumunda kabul 
edllen yuıl kelimeleri talebeye 
Bğretmek için ne gibi tedbirler 
alınması) ıerekdiğinl sormuştur. 

iki Yaralama HAdiıesi 
EmlnönUnde Şatır ıokağında 

oturan seyyar sucu Halil, niınnlı 
Fatma hakkında beslediği kıs· 
kançhk ıalkaslle rakip aaydığ1 

Bu Yılın 
lmtiha11l~rı 

Talebenin Çalııtığını 
Gösteriyor 

Ortamekteplerle liselerin imtl• 
hanları bitmittlr. HenOz diploma 
alanların aayısı tesbit edilmemiş 
olmakla beraber bu yıl mektep• 
Jerimizden iyi randman alındığı 
görillmliıtlir. 

ilk tedriaat mUfettl9leri dUn 
Kültür direkUSrlUğUnde bir top• 
lanh yapmıflar ve yeni derı yıh 
çalışmaları etrafında konuşmalar 
yapmışl rdır. Yonl ders yılında en 
esaslı umde tahall çağında olan• 
lnrdan mektepılz çocuk bırakma• 
maktır. Ilkmekteplerin kadroları 
genişletilecek, yeni ilk Ye orta 
mektepler açılacaktır. 

Bir Çocuk Bebekte Boğuluyordu 
Şiıll katollk mektebi talebe

sinden 18 yaşındaki Sevlz, dUn 
Bebekte yıkanmak Uzere denize 
girmiş, fazla yüzmek bilmediğin· 
den bir aralık kendini idare ede· 
memlş, yetiıenler tarafından ku ... 
tarılmııtır. 

geldi. Evveli sağ elimi sonra ıol 
elimi oynatmıya başladım. Dok· 
torlar beni muayene ettiler hepıl 
de şaştılar ve bana : 

- Eğer bir iki gOn içinde 
ölmezsen artık 150 ıene yaşaraın 
dedllor. Ben ölmedim. Şimdi bir 
aylık iıtirahat ve 150 senelik te 
hayat r4poru almış bulunuyorum.,, 

Hastane doktorları Semavi 
ateı içinde kalan bu adamın ha· 
rikulide olarak kurtulmasını çok 
enteresan bulmuılar Ye mUtehaı• 
ııslarla beraber U:ıerlnde 
haylı tetkikat yapmıılardır. 
Ü&manın yU:ıUnde yara olmadığı 
halde kemiğine kadar lıleyen 
lğriliklor ve girinti çıkıntılar basıl 
olmuıtur. 

Ekmek Nar hı 
Dün Belediyece ipka 

Edildi 
Butday fiahndakl dUımeler 

devam etmektedir. DUn Anado
ludan borsaya 150 ton bujday, 
15 ton da un gelmiıtlr. DUn 
boraada ıert buğday üzerine hiç 
muamele olmamış, 125 ton yumu• 
ıak buğday ıatılmııtır. Buğday 
fiatı 7 kuruş 10 parada açılmıı, 

6 kuruı beı parada kapanmııtır. 
Yine dlln boraada 395 çuval 

un 11atılmış, un fiatları da 4 lira 
70 kuruıla 7 lira 25 kuruı ara· 
ımda değiımlıUr. 
Adanada Flatlar DUtUror 

Adana, 2 ( A. A. ) - iki Uç 
günden beri buğday flatlarında 
hissedilir bir dUıkllnlllk •ardır. 
Dlln borsada buğdaylarımızın ki• 
losu 3,25- 3,5 kuruıtan ıatılmışhr. 
Dündenberi ekmek fiatları kiloda 
yirmi para indlrilmlı ve 8 kuruı· 
tan satılmaya baılamııtır. 
Ekmek Narhı ipka Edlldl 

DUn Belediyede toplanan narh 
komisyonu ekmeğin ldloıunu 11, 

Celilı yaralamııtır. 
ll- Cibalide kömUrcOlllk eden 

icra Muhasebeciliği 
M dern Bir Hale Konuyor fırancalanın kilosunu da 14 kuruıta 0

1 b l I . ı•vı f ipka etmiıtlr. 
Mahmut da, Zeyrekte, HalU ça
vuşun kahvesinde oturmakta iken 
bir ahıveriş yUıllnden Ali na• 
mında bfri tarafından bıçaklan· 
mııtır. 

Valimiz Geldi 
lttanbul ilbay Ye Şarbeyı B. 

Muhiddin ÜıtUadai bu ıabah 
iznini geçirmek Uzer• iki aydan• 
beri bulunmakta olduğu Avrupa• 
dan ıehrimize d6nmUıtUr. 

atan u cra reı& ıgı cra mu• . • 1 • 
baıebeciliğinın daha modern bir Polıs Merkezlermde Hafta zml 
ıekilde çahıabilmeıl için tetkikat Yeni Emniyet Direktörll Salih, 
yapbrmakta ye bu husuıta hesap blitlln poliı merkezlerine yaphğı 
mllteha11ıslarınıu fikirlerini topla• bir tamimde, bazı merkesler 
maktadtr. Bu arada Doyçe Oryant Amirlerinin haftada 24 ıaat olarak 
benk muhaaebeclıi M. Hallvon llo kullanabilecelderl lılnlerlnl ekı ... 
ReasUranı muhaaebeclıl Oıman riya 36 saate kadar çıkardıklannı 
Flkretl de davet ederek muhH.. haber aldığını •• hiç bir merkez 
beclllkte tetkikat yapbrmıı •• imlrinln iznini 24 aaatten fada 
kendilerinin mtıtalealarını almııtır. geçiremlyecejinl bildlrmlıtir. 

P•zar Ol• H•••n B. Diyor Ki s 

Temmuz 2 

J [ Günüft Tarilıı J 
Bir iki 
Satırla 

Zlnclrllk uyu Mezarbğı 
Belediye Zincirllkuyuda asri 

bir mezarlık yaptırmakta idi. B• 
aahadakf inşaat muvakkaten du.,. 
durulmuştur. Bunun sebebi Bel~ 
diyenin sarfedecek parası kalmam~ 
olmasıdır. inşaata Belediyeler 
Bankasından istikraz yapılınca 
baılnnacaktır. 

Jf- ... • 

Yeni TUrkofls Başkanı 
TUrkofisin yeni MUdürU Mah" 

mut Celal dün gelmiş, eski MU1 
dllr Akilden iti devir almış ve 
çalışmaya başlamıştır, Ofis bu 
hafta Ziraat Bankaıının boıalttıit 
k11ma taşınacaktır. 

* Jf- • 

GUmrUk BeşmUdUrU lzlnll 
laanbul Gllmrllk Baımüdürq 

Seyfi bir ay izin almıştır. Bu 
mOddet içinde kendisine Galat._, 
GUmrUğll Müdllrll Memduh vekillQ 
edecektir. 

.. * • 
Yeni Demlryollar1 

Slvaı • Erzurum hattının inıaıi 
~abuk ilerlemektedir. 1936 da 
Dlvriğe, 1938 de Erzincana, 
1940 da da Erzuruma ulaşacaktıri 
Malatya iltisak hattı da 1931 
Hneılnde bitecektir. 

• * • 
Sumer Bank Mamulltı 
Sumer Bank fabrlltaları mnmu4 

lltı gün geçtikçe artmaktadır,' 

Sümer Bank fabrikalarında aen~ 
den seneye ucuz maliyet hedefine 
doğru gidilmektedir. 

• • ir 
Finans Bakanı 

Şehrimize gelen Finans Bakanı 
birkaç gün dinlendikten sonr'1 
tedaYI için Avrupaya gidecektir. 

* Jf- * 
OakUdar lskele•lnde Perk 

Üsküdar iıkelesinde Mimar 
Sinan camllnln önünde açılan 
meydanın bahçe haline konulma• 
ıına bu ıene başlanacaktır. Yeni 
bütçenin gelmesi bekleniyor. 

.. • * 
iki Adam Tutuldu 

KQçUkpazar bekçisi HUsnUyq 
döYmekten auçlu Tahtakalede otuı 
ran Muzaffer adlı biri ile evvelk( 
,na Hbıe halinde Abdullahuı 
dlrhemlerlnl çalan Recep adındt 
biri 7akalanmıştır. 

* * JfDaru,,afakacla Musiki 

Darllşşafakada tatil esnasındı 
daimi talebeden litiyenlore bit 
keman ve piyano derıl vermeli 
lzere konıenatuvar son ıınıf talı~ 
besinden Bay Necati mektebı 
musiki muallimi tayin edilmiştir. 

Haaan B. - Sabah ıerHler hayroI· 

sun, Bay DAnlş f Evinizin CSnUndekl bu 

kalabalık nedir ? 

Bay Danlı - Haaan B., bir Alman 
arkeoloğunun benim KadıköyUndekl 
eYlmden Bnylkadaya kadar bir tOnıl 
keıfıttlibıl Soa Poıta 1aıdı. 

... Bunu gllrmek için gelen gelene ..• 

Kllltllr Bakanlığı da malumat istiyor .•• 

Şu kalabahia ba~ nı yapacaaımı ıaıırdıml 

Hasnn B. - '.l'unelin ngzınnotıırur, Bu) ,. 
kadaya bilet keserBia. V npıırlar okndar pahalı, 
dar ve ralıutsız oldukça lıulk hın sana pılra 
vedr, hem de tüııeliıı içinden tlış t pı~ yürür, 
iki gözüm. 

.. 
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Ölen Analar 
Son aylarda Londr ba1tan .. 

lerinde çocuk doğuran kadınlar· 
dan bir ikisi of eraayo~aaasında 
öldü. 

lngiliı. ıazetelerl \·amet ko-
pardılar. 

Dünyaya yeni bir \.at getiren 
bir ana biç öldürlilliran? 

Fen bili doiun eınasında 
öll\mün elini tutacak~dar ilerle-

medi mi? 
lngiltere gibi bl'1nemlekette 

çocuk doğuran bir amn ölmesi 
Uz kızartacak bir hiae delil mi? 

y Gazetelerin bu ·yadı, hlikii
met:n yüzUnU kızar ve onu der
hal tedbir almıya tketti. 

Londranm herıemtinde bir 
bakım evi buluna Bu eYltrde 
doğumdan evvel, lum e1na1ın• 
da ve doğumdan ~nra anaları 
vı çocuğu taki~tmek Uıere 
doktorlar, ebeler, ıta bakıcılar 
bulunacak. Doğu~, baıtanel•.,.. 
de mUtabassıslar ldından yapı· 

Dün ilk deniz b•yramımızı yaptık. Bir nkitler ta Hin* 
Ok,yaauılurnda dolaşan, ve bUtüu denizleri k9ndi havuz-

•ularıoda kabotaj hakkının kabul ettirilmesi, deolzoiJ ~ ... 
ze yeni bir hız verdi. CDmhuriyet ilan olunduğu r. 
dtniz fc- ret filomuz 84 bin tonluk 88 gemiden ibar \ ları halint ıetlren Tür~l~r, yav~ş yayai denizcill~l gev· 

ı•tmiıl•r- Buharlı bırlıkte fılolarrnı kayb tmışltr n Bugün deniz ticaret filomuz 314 bin tona çıkmıştır. Dı.:.ı 
'YO.ptığımır. bayram bu yeni hamlenin bayramıdır. Türkün çekildikçe çıkilmtılır, 110Dunda kendi öz eulannda bile 

ba katarının kö1tai olmuşlardı. Loıan muahedeaile TQrk Yine denizlere oıkmıya başlamO.lllDID bayramıdır. 

lacak. 
Bu suretle öl~ glS:ıll kapa· 

nacak v• elleri Danacak. 
• 

SON TELGRAF HABERLERi Bir de bizde dbirsiılik yU· 
zUnden ölen; cahibelerin elinde 
can \•eren; sıhh~e bakmasını 
bilmediği için ca- kıy.o; 

Çocuk dlişUr~ isterken ha• 
yata gözlerini kaan; 

Yüzlerce, bin~, Törk ana• 

810ı dlifUndUm. 
Bir tarafta1a Iıtaubulda 

vergi vermeyece~nlerc• doktor 
olduğunu slSylerlı 

Demek dokto1r. Haıta var. 

~arış Kurultayında Bir Söylev 
Ver!ay Antlaşmasını Zararlarını Gi
dere~ek Yeni Bir Barış Konferansı mı? 

Fakat dolttorla \ayı biriblrlae 
buluşturan vaııtl\tıik. O halde 
ilk yapılacak ıeı.eın lt bulma· 
yan doktorlan ç.1tktan, bom 
cehalet yl\ zUnd•'kurban giden 
anaları 5lllmdel\urtarmak için 
doktorluğu devl\otlrmektir. 

Bundan dahlmühim, daha 
IUzumlu, daha Lrurl ve daha 
faydalı bir devl•nk olamaı. 

Kuvvet SöYtir 
Muaolini, H\ııtan me11le1l 

ortaya atıldığı '.ıan lif dinle• 
meyen e1abt •emarık bir ço
cuk gibi oluyor. 

Bu defa dlillya ilin ediyor ı 
- Habeıistı köleliği kaldır

ma~ ı vadetmiıtlyapmadı. 
Habeıiıtan emleket içinde 

aUkun ve A•iıl kuracaktı, 
yapmadı. 

O halde Haşiıtan Milletler 
Cemiyetin• aı.~ma~a liyık de· 
ğlldir. Onu lta\ıın manda veya 
protektoraıı al\ koymalıdır. 

Biz ki bayrlmızın ıereflol 
biliriz, bu hu•ut ldmıeden ne 
nasihat, ne de ir almai• muh· 
taç değiliz. t yapacajımı11 

biliriz." 
Kuvvet ıöylr. derler. Muıo-

linl de kendlsll\uvvetll ıandıtı 
için söylüyor. 

Londra, 1 A. A ) - Lord AJ. 
len, Barıı kurtayıoda bir söylev· Başbakan 
de bulunarak l taraflı anlaşma· 
lar~ vazgeçır•k barışı Versay Diyarıbekirde 
antlaımaıındaı baıka temeller 
nurine kurmaıçin arsıulusal bir Dlgarıbeklr, 1 ( A. A. J 
planla çalıımı lüzumunu ileri Başbakan l•mBt lnöttü bagü11 
sUrmUıtlir. Digarıb11kir11 gelmlştfr. 

Lord Allen~uıuncesine göre B b k Ad d 
böyle genel bl arekete lngilte- Bf a an ana a 
r• pekala gl\biJir ve en iyi Adana, 1 (A. A.) - Başbakan 
uıul da Ver••Y ~tlaımasının ıa· ismet ln6nU } anlarında Dış Iıleri 
rarlanoı gld•rl\ olan bir ba· Bakanı B. Tevfik Rüştü Aaraa 
rıı ye ,nveolik tıferanıını top- ve diğer zatlar olduğu halde don 
lamaktır. Aoca~r ıeyden önce saat 15,35 da fehrimizi şereflen· 
bu tıle ililll b~d deYletlerjn lh· dlrmişlerdir. Baıbakan, tren durur 
tiyaçlarını yen h11ap etmek durmaz binlerce halk ve karşıla· 
lbımdır. yıcıların sürekli nlkııları araaında 

M inmişlerdir. Yunan ~/isi Baıbakan vo yanındakiler bir 

D ;1 AÇ l l' _Jl mOddet şehrimizde dinlenmişler 
" Uı ve tekrar tren tam aaat 16,35 de 

( H bandonun güzel havalarile içten 
Atına, 1 B~ - Bugün kopan alkıılar arasında hareket 

ıaat l0,30 da a ar Heyeti, etmlıtlr. 
blyUk memur ve ·~ın huıurile M K J 
yeni meclis meras 1 açılmııtar. • ema paşada 
Atin• baıplskopoıu iyloinden 
ıonra Baıba~a~ın duğu be- 17 Köylüye Yıldırım 
yannam• meraııme ayet ver- Çarptı 
nıiıtir. ilk ctlae Çaıba gOnll M. Kemalpaıa (Husuıt) - Du-
(yarıo) açılacakbr. rak köyünde minareye yıldırım 
Bir Otokar T re Çarptı dUtmllf, minarenin al tanda top-

Ôlenler \ lanmış olan 17 köyln bu yıldı· 
1 ( A nmdan mUtee11ir olmuıtur. Köy· 

Budapeşte, - 20 Inlerden Ömer ölmOt 3 kiti ag" ır 
kta olan k iıçlyl taııma b" otokar, yaralanmıı, diğer öyllller de ha· 

Piatra yakınında ır J-te bir fif yara almıılardır. Bunlann ço-
mıt iıçtl•rcf ı Yrıı·nun elleri vı ayaklan f ele• 

trene çard~,.., ı' . yaralf ti a • • .. 

Atatürkün 
Gezisi . 
Yugoslav Gazeteleri Bu 
Münasebetle Dostça Ya

zı!ar Yazıyorlar 
Belgratta çıkan Poletika ga· 

ıeteal AtatnrkUn beı ağuatoata 
beraberinde BUyUk Erkanaharblye 
Reisi Mareıal F evzl ile Dıt itleri 
Bakanı olduğu halde Odtsa tn· 
riklle Moskovaya aldecejinl yaı· 
maktadır. 

Bu gazeteye göre Atatnrk ve 
beraberlndekUer Mosko•a'dan 
Bükreşe, oradan da Belgrada 
ııeçecek ve Belgratta emaall 
görUlmemlt bir §•kilde karııla· 
nacaktır. 

Anadolu ajanıı bundan evvel 
Paristen alarak buna benzer bir 
haber vermiş ve haberin altına 
milmkün olmakla beraber bu yıl 
böyle bir seyahat vaki olacağına 
dair bir lıaret bulunmadığı kay 
dmı i'ihe e~iıtL 

T elRraflar Kısa Olacak 
Ankara, 1 - Gümrllk ve in

hisar Bakanlığı :zaruri aebepler ol· 
madıkça telgraf çekilme.sini yasak 
etmlf, mecburiyet albnda çekile
cek telgraflarda da en kısa cDmle 
ve kelimeler kullanılmaaını em· 
retmlıtlr. m\\ı ye ı»er erı %="""""'tar. utramııtır. 

Özlü Sözle ... :::::::::=:=:::::::::=::===========:::=::=:=:==::~ B~ı ıödd~rdrr~ bl~aç r R~~~~~~~~--~~·-~~~~~~~~~~~~~~~-, 

bu Uk adsına den atfedilir. l s rE l NA N Is TER 1 NA N M A I 
y Bir gUn Mır eau'ya bir şeyin 

imkansızlığında babıettikleri ıa· 
man, Mirabeau 

_ Jmkiinsı2 bu aptalca k .. 
lime} i bir d\ kullanmayınız, 

dem" ştl. 
Napolyona'c 1u s5ıU atf .. 

ierler: 
_ imkansız f ranllZC& bir 

lrelime değadir. 

Buğday {iatları yuk baılayın~ ekmde narh 
koyan komisyon, ser~~y, olan zavallı fırancılan 
zarardnn kurtarrııak ıçın,:.n toplandı ye ekmek 

k a arttır~ 
{la\larını kır par 

Faka\ ekmekçiler. 1k~~ n kendilerini korumuı 
olınasuıa rağmen, 13• 6 

layin edilen hamurdan 

ekm k ~apmadılaı. Kendilerin• daha ucun malolan 
bir çeşni kullandılar. Beledi~ e eea ÇJlcarmadı. 

Buğday fıaUarı da dUotU. Komiıyon derhal toplanıp 
ekmtk fiatlarını indireceğine, yine ıeı çıkarmadı. Top
lnnma günOne kadar göz kapadı. 

Biz hal& ekmeği kırk pıra faılaeına yiyoruz. 

l~R /NAN /STER iNANMA/ 

&tyfa 3 

~ 
Sözün Kısası 

lstanbulu 
Nasıl 

Buldunuz? 
Server Bedi -

Bizim gazeteci arkadaflar, 
buradan memleketine dönmek 
llzere bulunan her .ecnebiye, garda 
veya nhhmda mutlaka .şunu 
aorarlar: 

- lıtanbulu nuıl buldunuz? 
Bu sual, kapıdan çıkan tek

lifli misafirine bir ev sahibinin: 
" Size ikram ettiğim yemekleri 
nasıl buldunuz? Zeytinyağlı pct· 
lıcan dolması fevkalide idi, tadı 
damağınızda kaldı, değil mi? Hele 
o ıstakoz &alatası nasıldı ? 11 gibi 
ıeyler sormasından daha abestir. 

Daha abes, çUnkü ikram ettiği 
yemek hiç değilse o ev ıabiblnin 
kendi mutfağının eıeridir; fakat 
bizim gazeteci arkadaılarm latan· 
buldan kastettikleri mana, şehrin 
tabiati ise, bu, Allah yapısıdır; yok 
eğer, lstanbul derken ıehrln yolla· 
rmı, düJ, kanlarını, belediye faaliye
tini m rnd eaiyoı larsa alacak. arı 

' cıv"plnrla öğünebileceğimi:ıi hiç 
akıllarına getirmemelidirler. 

Nitekim bazı ecnebiler, aualin 
yalnız birinci manasına cevap 
vererek: 

- Enf eal barlkulldel eııiz 
bir tabiat eaeri 1 diyorlar. Bazt• 
ları da, açıkça, aualin ikinci ma• 
nasma cevap veriyorlar: 

- Yollar bozuk, tarifeler pa· 
hah, muamele uzun, hayat ve 
hareket yok, eğlence yok ili. .. 

Alacağımıı cevap bu ikiden 
biri olduğuna ve her ikiıUe de 
öğUnemlyeceğlmlıe göre neden 
bu suali ıorduğumuEu anlamı· 
yorum: Iıtanbulun da, belıdlye
•lnln de tablaU cUmle1e malum. 

Ben bir ecnebi olsaydım, her 
ecnebiyi mDtklU vaziyette bıra• 
kan "latanbulu naaıl buldunuz?,. 
Sualine ıu ceYabı verdim: 

- Araya ıora buldum! ................................. -.................... __.. 

Atina 
Belediye Reisi 
Öldürülecekti 

Atina 1 ( Huıusi ) - Atinı 
belediye relıl Koçyaı aleyhine 
tertip edilen ıuikast bombanın 
patlam&ması Ozerlne akim kalmıt· 
tar. Müddeiumumilik tahkikata 
başlamııtır. 

Aydın Demiryolları 
Ankara, 1 - Devletçe aatın 

alınan Aydın dımiryolları dnıı 
de•let tarafından iıletilmeye baıla· 
mıştır. Aydan hattı için Hkiıincl 
lıletm• mUfettiıllği lbd&1 edil· 
mittir. 
Nüfus Genel Direktörlüğü 

Ankara, 1 - Nüfus Genel 
DirektörlliA'Une Kocaeli Valisi 
Faik, VllAyetler ida?"esl Genel 
Direktörll\ğllne de Kastamonu 
Valisi F azal atanmıılardır. 

Kamyon Tarafından 
Yaralandı 

Şehremininde Me1ekbatua ma· 
ballesinde oturan yedi yaıında 
Oıman dUn Yusufpaşada cadde· 
nln bir tarafından diğer tarafına 
geçmekte iken ıoför Muıtafamn 
idaresindeki 3914 numaralı kam• 
yonunun 5ademesine uğramıf, ya• 
ralanmııtır. 

Artvin Kaymakamlığı 
Artvin Kaymakamlığına atennn 

Emniyet Mudur Muu ini HGsnll 
vazifesine başlamak üzere Emni· 
yet MüdOr)Oğllnden nyrılmışhr. 

Cam Fabrikasının 
Denemesi Yapıldı 

P, ş bahçedeki cam fnbr ka· 
sının denemesi, dün iş bank ıı 
genel direktörll Muammer Erişin 
önllnde yapılın ıtır. Denemeler lyi 
aonuç vermiştir. 
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Karaman 
Köylerinde 
Son Posla 

Eaşkışla Ve Kızılyaka 
Köyleıri 

Karaman (HuauaJ) - Başkııla, 
Kraman köylerinin en güzellerin· 
dendir. Köy yllz evli 450 nüfus· 
ludur. 

Bu köyUn en bliyük derdi ıu· 
suı~uğudur. Köyün alt yanından 
geçen dere, köye IAıım olan ıuyu 

tverememektedlr. Köylü ancak 
kendi yiyeceğini temin etmek için 
zeriyat yapıı&r. Burada pekmeze 
çok önem verilir. Dağ armudu 
denilen ve bu köyde çok bulu· 
nan bir nevi yabani armuda aıı 
yapılmıı ve bu meyva çeşitlendi· 
rilmlştir. 

Köy bir tepenin cenup clhe· 
tinde olduğundan havaaı pek iyi 
değildir. Köyde Uç sınıflı gUzol 
bir okul ve bir muallim vardır. 

Telefonu ve yolları muntazamdır. 
Köyde baymdırlık gJttikce Uer• 
itmektedir. 

* Karaman köylerinin glb:elllkl .. 
rlnden biri de Kızılyaka köylt de
nilen nahiye merkezidir. Kııılyaka 
çok kalabalık ve bağları çok v•• 
rimll bir köydür. Bu köyHn de en 
mllhim mahsulu pekmeıdir. 

Köyde Uç aıoıfb bir okul Yar• 
dır. l~mlye elnrlılf iyi ıu• 

yu yoktur. Kayde belediye teı· 
kilih olmadığından bu gllzel kay 
maaleaef bakımıızdar. 

Hava Tehlikesini 
BilenlerÇoğalıgor 

Soma, ( Huauıi ) - Burada 16 
kiti haYa tehlikesini bilen llye, 80 
klıide yardımcı Uye yazalmışlardır. 

• 
Simav ( Huıust) - Simav ka• 

ıa, nahiye, ve kay muaUfmlerlnln 
hepıf yalda 20 lira vermeğl taah· 
hUt ederek hava tehllkealnl bilen 
Uye yazılmıılar ve bu vadide ça• 
lııma itini llzerlerlne almıılardır. 

* Emet ( Hıııu111) - Şarbay 50, 
Şarbayhktan Rlfat, partiden Na· 
zım, tllccar Abdullah, lımafl dede 
dava vekili Ömer, partiden Ahmei 
ylrmiıer lira vermejl taahhllt ed .. 
rek bava tehllkeıini bilen üye ya
ıılmışlardır. 

* Şarki Karabi1ar ( Hususi ) -
Umumi ve huıuai daireler Ilı 
Belediye ve diğer huıuı1 kurum· 
lardan maaı ve Ucret alan umum 
lıyar ve mllıtahdemler candan 
ıevgiılle hava tehlike1l kurumuna 
Uye kaydolunmuı •• temmuıdan 
itibaren maa9larının yUıdı lklılnl 
aeve ıeve vereceklerine dair 
teahhOtnamelerlnl nrmlılerdir. 

' 

.J •:Bl,.J flffttlM• CJUlll 
(8) bil... Gfll'ibls' 

4 ..- ince u lce/111 p.aıl• 
trııacalılara ..,.. ,;r. 
•nllml• öl,iilfil. 

SON POSTA 

·~ .................................................................................. ~ 
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MEMLEKET HABERLERi 

, 
Her glln güzelleşen Male.tyadan dört görUni\\ 

Demiryolu 
Vesile 
Oldu 

Malatya da Bayındırlığa 

Malatya ( Husuıi) - Malatya; 
demiryoluna kavuıtuğuudanberl 
bayındırlık itlerin de yerı i bir hn; 
kazanmııtır. Demiryolu yapı mal· 
zemesinin daha ucuza •e kolay· 
lıkla mal edllltini temin ~tmektedir. 
Bilhaaaa ıoo yapı yasasına göre, 
yapılan bütün yapılar kArgirdir 
berkeı zevkine ve kesesine göre 
bir ev yaptırabilmektedir. 

Şarbay Tevfik lnönl\ntin baı· 
kanlığmda toplanan bayındırhk 
kolu bu iş için önemle çalıımak· 
tadır. 

BuaUno kadar çok dağnak ve 
inUzamıız olan şehir bir plan 
içine alınarak gUzelleıtlr:Imekte 

Ye muntazam bir hale ıokulmak· 
tadır. 

Belediye bu yll kendi hHabına 
yaptıracağı binaları bayındırlık 
pliimnın hazırlanmasına kadar geri 
bırakm11tır. Burada, halkın da 
ziyan görmemesi için, büyük 
lnıaata da izin verilmemeai dütU· 
nülmektedfr. 

Belediye birçok yerlerdeki yol 
tamirlerini yapmak için daimi işçi 
bulundurmıya karar vermiıtir. 
Şehir bu ıuretle hem lısizliğin 
önüne goçmiı, hem de mHteahhit· 
)erin elinden kurtulmuıtur. Sekiz 
senedenberl yapılmasına ve C.:ll· 
zeltilme1ine çalııılan lımotpaıa 
parkı çok gUzelleımit Ye ıehrin 
biricik gezinti yeri halini almııtır. 

Pire için Yakılan Yorgan 
Ergani, ( Huıuıi) - Madenin 

26 ıncı kısmmda mevcut hayvan 
taYlaıının pirelerini gidermek lç!n 
ateı yakılmıı, ateı tavlaya slra· 
yet ederek bina yanmııtır. lçor
dekl hayvanlar 1Dç kurtarılmıı· 
!ardır. 

ı Gömeçte 
Okuyup Yazma Öğrenen

ler Çoğalıyor 
Ayvalık ( Hususi ) - Gömeç 

nahiyesinde kültür çalııması çok 
iyidir. Bu sene 
halk mektep· ' -
!erinde 80 kiti 
okuyup yazma 
öğren mit tir. 
Bu yıl ilkmek· 
tepten de on 
çocuk mezun 
olmuştur. 

Gömecin 
bet dersaneU 
ve bew mual· 
limlf bir ilk· Gömeç muallimi 
mektebi Yar.sa Esat Temel 
da bu ihtiyaca kifi gelmediğin• 

den bu yıl mektebe ilaveten yeni 
bir pavyon açtlarak okuma ça• 
ğına gelen bUtUn çocuklar okut• 
turulacaktır. 

İzmirlilere Yeni Bir 
Mesire : Soma 
Soma (Hususi) - Devlet De· 

miryollan lzmir ile Soma arasında 
da tenezr.üh trenleri tertip ot· 
mlştir. lzmirli:er için Soma, 'çok 
güzel ve çok beğenilecek bir 
gezinti yeri olabilir. 

Soma madeni ıporcular ve 
temiz hava almak ldeyenler için 
çok taniye olunur. 

Soğuk ve bol su içmek, bol 
yemiı yemek isteyenler için 

Somadan yarım saat ~esafede 
Tarhal köyll en mu~afık yerdir. 

Bu köyün meıhur dağı, harabeleri 
ve çok ıengin manzarası vardır. 

Tarhalın meyva bahçeleri, çok 
meşhurdur. Her meyya için senede 
bir bayram yapılar. 

__________________________________ .;.... 

lMemleketteKurak
lık Kalmadı 

Soma ( Hususi ) - Kuraklık 
tamamen zail olmuştur. Mahıul 
iyidir, yağmurlar bilhassa yetiş

mekte olan ürUn için çok faydaJi 
olmuştur. 

* Emet ( Huıusi ) - iki aydan· 
beri ıUron kuraklıktan eser kal• 

mamıı, bol yağmur yağmıştır. 
Fakat bu yağmurlar da zararlı 

olmuş, bir çok yerlere sel gelmiş, 
bir kaç bağ harap olmuıtur. 

lf-

Mürefte (Huaug1) - Bereketli 
yağmurlar devam etmektedir. 
Mahsul vaziyeti çok iyidir. 

Miireftede Zengin 
Bir Define 

Bir Teneke Dolusu Altın 
Bu~ undu, Fakat Sır Oldu 

Mtirefte ( Hususi ) - Buraya 
iki saat uzaklıktaki Gazi köyünde 
metruk mez<.rlı ğın duvarları içinde 
bir teneke doluıu albn bulun• 
muştur. Bu zengin defineyi 

bulanlar iki kilçUk çocuktur. 
Çocuklar defineyi paylaıamamıı· 
lar, kavgaya tutuımuılar ve niha· 
yet gidip annelerine haber ver
mitlerdir. Anneleri de çocukları 
tokatlamış ve içi altm dolu olan 
tenekeyi saklamıştır. Dayak yiyen 
çocuklar hadiseyi ötekine berikine 
ıöy!emiıler ve nihayet muhtarın 
kulağına erittirmişlerdir. iş reı· 
miyete dökUloıüttur. Fakat çocuk· 
ların anne&I defineyi lilureıtlkatiyede 
inkar etmektedir. Çocukların 
g<iıterdiğl duvarda iıe çıkarılan 
tenekenin yeri görülmektedir. 

Yozgat Muallimleri Bir Kongre Yaptılar 

Yosgat muallimleri bir arada 

Y ozıat, (Huıuıt) - Yoııat ı yapmıılardır. Blrkao gUn sGren 1 
ve çevreıindekl bitil 6lretmenler bu kongrede muhtelif konferanslar 
burada toplanarak bir koDIJI Ytrllmiı, mt1lıld bııb8baller , .. 

pılmıı ve ıelecek yıl tatbi~ edi· 
lecek müfredat programlar; üze· 
rinde konuıulmu,tur. 

1 

Temmuz 2 

1 1 
~ D1Jn11a Jk;;.al Haber ' ·rl ! 
Romanyan:n 
Hayvan 
ihracatı 

BUkreşten yazıhyc r: Roman· 

Epeg ilerle-ı yanın can '. ı hay· 
. van ihracatı bu 

mektedır · yll çok artmıştır. 
8 Jna mukabil et ihracahnda bir 
gerileme görillmekedir. Yapılan 

bir Ista tistiğe gere J 935 yılı ilk 
dört ayında komanyadan dışarı 

paz.arlara 30.812 baı bUyli k hay• 
van gönderilmi ştir. Halbuki 1934 
yılının aynı müddetinde bu ibra• 
cat 10. 185 vo 1933te ise yalnız 1 

3.951 bafh, ıu hesapça büyük 
haı hayvan ihracatı on misli ol
muştur. Koyun ihracatı da 1933 
yılının dört &J mda hiç o]madığı 
halde 1934 yıhnda 1. 199 baıa 
varmış ve 1935 yılında bu cinsin 
ıevkiyatı da ehemmiyet kazanarak 
22,663 koyunu bulmuıtur. 

Bu artııın ıebebfni yakın şark 
mahreçlerinin açtlmasında ara• 
mak lAzımdır. Yunanistan vo 
Filistin Romanyanın iyi milşte• 

rllorl olmuılardır. 

* 
TUrk • Fran•ız ticaret muka· 

Türk-Fl'ansız veleılne ait Mo .. 

ti t .. dils Vlvendi l 3 
car• mu- Temmuzda bit· 
zakeratı mektedir. Yakın-

da Pariste yeniden müzakereler 
baıbyacaktır. Ökonorul bakanlığı 
müsteıarı Faik ku.rtoğlu da 
bu mUzakerelerl idare etmek 
üzere bu akf am Parise hareket 
edecektir. Bu müzakerelerin ne
ticesine kadar TUrk .. Franıız ti• 
caretinin durmaması içfn 13 Tem
muzda biten müddet 13 Ağusto• 
ıa kadar uzatı mıı ve keyf!yet 
GUmrUk mlldllrlUğUne bildiril• 
mittir. 

* Parlso gitoıelı üıere Ankara• 
dan tehrlmfı• gelen Faik Kur• 
toğlu dUn Tecim ve Ökonoml 
okuluna giderek yoklamalarda 
bulunmuş, lyl intibalarla ayni• 
mııtır. Okulda yapılan ıslahatın 
umulan neticeyi verdiği görül• 
mUıtUr. 

* 
Sofyadan yazılıyor, - Tem• 

ltal,qa-Bul· muzun ilk baıfta· 
aridan na aından itlb~ren 

Bulgar ılmendifcr 
ligat anlaş- idarosile ltalyan 

ması lolt Trlyeıtino 
kumpanyası arasında yapılan an• 
laşmanın tatbikine geçilmiştir. Bu 
anlatmaya göre Bulgarlstandan 
ltalyaya ve ltalyadan Bulgaristana 
doğru ticaret tnalı göndermek 
lmkAnları temin edilmiıtir. 

Sudan Geçen Hastahk 
Havza (Huıu•t) - Mürsel kö• 

JUnde Kuıe denilen bir nevi bo· 
yun ılti haıtahj~ vardır. Bu ha1-
tahk halkın yUıde onunda görUl· 
mektedir. Fakat sari değildir. 
içme sularında bulunan bir nevi 
mikrobun bu baatalığı tevUt 
ettiği 1anılmakta1 tetkikat yapıl• 
maktadır. 

(DovçE ORIENT BANK 
Dreadner Ba,,k ŞubesJ 

Merkezi : Berlin 

Türkiyedeki şubeleri: 
- -----Galata • lstsl\i'ul • lzmir 
Deposu: İst. ı·ı~ttin Oümrüğı.i 
il Her türlü banka işi . .,. 1 



2 Temmuz SON P"STA 

~iga•t Alemi ) I HARiCi TILORAFLAB 
Yeni 
Yugoslav 
Kabinesi 

Yugoıla•yada yapılan ıon uyla• 
Hçlminl aıllteakip Yevttç knbiaHl 
istifa etn. Yerin• Stoyadiaovlç kahi· 
n .. ı ıreçtl. Dotruıuou ıöylemek il· 
alm gelira• bu kabinenin tet•kklllQ 
ko!ay olmadı. Kral namına idarel 
hOkümet eden krallıtın birinci allbl 
Prens Pol lıtlyordu ki Y ntiç kabiae
.tnl iıtlblif edecek olan hUk6met 
heyeti, Yugoılayanıa dıt ıiyuaaındald 
rolilnll munffaklyetle ifa edebilecek 
blr tecanüı de olıun, ıonrı, iç ıi1aaada 
da va:dyıtln lpap ettlrditl otoriteyi 
göıterebllıin. Zorluk, itte bu cihetleri 
temin etmekte i.W. Bilhaa1a mu• 
balef•t lhlw1 Hırvat Maçekle 
hGkümet nlıltillm yaptıtı m·Qteaddlt 
milllkat. muhalefet cephesinin ma• 
kul bir mfizaberet ılyaauını güt· 
mHlni temin etti, bittin bu bakım· 
lardan n TDrk • Yuıosln mUnaH• 
betleri noktuından, biz, Stoyadino•Jt 
kabinesini: • 

1 - Türkiye ile dolt ır•çiamek 
iıteyen hakikaten doıt bir htekkDI; 

2 - MGtecanlı •• otorite 1ahlbl 
&lr heyet; 

3 - Memleketi temıllde aallblyetll 
ltlr varlık olarak ıBrllyorus. 

Üytıl bulunduğumuz Balkaa antaa· 
tının, GyHi bulundutu KGçQk ltnıf 
zümreaile olan aıkı mUnaHbeti nokta• 
aından Yuıoıla• buhranının ıarııntııız 

s•çmit olma11, bizi memnun etmit 
tir. Bunu kaydetmek bizim itin husuıt 
bir haı YHlleti oluyor. - Süreyya 

lıpanyada Bir Siya
sal Gösteriş 

Valbadolid, 1 (A. A.) - " Halkçı 
hareket ıençllklerl ., kurumundan SO 
bin kiti, din Medlna del Campoda, 
ıl bakaaı H halkçı ~ifçller lideri 
C GU Roblea) ia b .. kaabfı altanda 
l.G1ilk bir •3•terlı ppmlflardır. 

Bu ıöateritt• birçok a4'ylevler 
•eril_. bu anda tize bak~ı Caaa
nueva, hlkilm•t partllerlaın temil 
raaayı uluıua lı duyıularıaa UJfUD 
olarak Jtnldea rapacaklarını aöyle-

•ittir. 
Bundan ıonrı, ıG bakanlıtı iıtı

dltl zaman bir bOkümet darbeal 
hazırlamakla ittibam edildltinl lılhr• 
latan bay ıll Robler, orduaun hiçbir 
partinin ımrl altında olmadıtım ıly· 
le mittir. 

s 

İrlandalılar V • 
Beşinci Jorj 

lngtliz Kralına "Yabancı., 
Diyorlar 

Loadra, 1 (A. A.) - Dlla Umerikte 
nrditi bir ıgylnde Bay dö V al•ra 
Kral Jorju "yabancı kırat" d ye tavılf 
etmit ve " eter halk blr kral HÇ• 

mekte özOr o'aaydı bu kralı ıeçnıe
yecektl., demittir. 

Çin İhtilalcileri 
Tutuldular 

Şimdi Baıkanları Aranıyor 
Pekin, (A. A.) - Tungelfov yakı· 

nanda yakalanan ihtllllciler araaında 
bu ıehrl bombardıman eden zırhla 
trene kumanda eden Tuıntımt h'de 
bulunmaktadır. Kendiılnin ölüm ce• 
zaaına ç•rpılmuı çok muhtemeldir. 

Pekln'de htıkumet ityıırları ihtilll· 
eller lideri Şıenvüyll diri getirene 
yirmi bin, aın ır•tirene on bin dolar
lık öden mllkifat adamıtlardır. 

Pekin ıiyaaal konHyl yeni bat· 
kanı, lhtillli butırdıklarından doları 

aüel ye pollı kuvvetlerine armataa 
olarak yirmi bin dolar wermlttlr• 

Müthiş Kaza 
On Üç Kiıi Yandı 

Rabat, 1 ( A.A ) - Menku-Rabat 
yolunda bir otokar kazaya uQnmıı 
on tlç klıl yanarak kömDr haliae 
ırelmlt, ıek:a kiti de atar yaralan• 
mııtır. Ka:ıa1a yol..' an ıeçeo bir inek 
Hbep olmuıtur. Şaför hay•ana çarp• 
mak lıtemed'ğlnden kaza olmuıtur. 

81r Patlamanın Kurbanlar1 
Kalkilta, 1 ( A.A ( - Bahar ilinde 

bir kaza ohnuıtur. 16 kiti ölmütı 23 
kiti yaralanmıttır. 

Jf-
Kalktıta 1 - So• tafıll&ta wlr• 

kl•O. •adeal patlamuında 61ealwia 
aayı• (14>. 7aralaaaDlarul NJ'••• da 
(Y.S) tfr. Madenin ikinci dlrekUSrtl de 
4'lenler arHındadır. Yan1rın bll& 
devam etmektedir. Batka patlama• 
lardaa •• toprak çakmeainden kor· 
kuldutu ltiD trenlerin maden ıalaa

aında itlemeleri 1a1ak edllmlttir. 

Ar•ıuluaaı ltık Kongre•I 
B'rlln, 1 (A.A.) - Anıuluaal ııık 

konsrreaf, hAYa yollarına konulacak 
ıııkh itaretleria ıı'lhı konutulmuttur. 
Otemobillerde o'duğu ıibi uçaklara da 

z::ı 

ANA 11 IUN Jlarhaa ~1ill ı 
B 111 Cdlt ı.fı1" 
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Sadi Ziya Bey bizim tutkun• 
luğumuzu aördUğtl için bu tek• 
lifi o dı kabul ettL 

Bu defa yeni bir mevzu Dıe· 
rlne konuımıya baıladık. 

Bu müzakere uzun ıUrmedl 
Emin Tosun Beyin Ada tek· 

lifini ben de iyi buldum. O, Beyol
lundan biz de Kadık6yUnden Ada• 
Ja geçecetiz. Ve o zamana ka• 
dar nlklh lılerlnln resmi muame· 
leal olacak. Kıta doğru yerl•t .. 
ceğlmiı eaaeb yeri hep beraber 
arayacağız. 

Nizam caddealnde Azaryan 
yokuıunun batında beyaz köıke 
yerleştik. 

Emin Tosun Bey ıatafatlı dft. 
ğUn yapmak fikrinde değildi. 
Hatta o arzuvu ben de ileri sürdUm. 
Küçük bir t~planta ile aUzel bir 
akşam geçirdik. 

Sevindim mi· heyecan geçir• 
dlm mi? Birdenbire ve blraı da 
hınçla ve harala ayıldığım bu yeni 

bayatın zevkinden ziyade gururu· 
mu ı oktanış ndao gelen bir ae
•İn~ durdum. Dtınün kırılan ümit· 

lerim Jer•n• fılizlenen, şahlanan 
bUyllk ve renkli bir ıdyanao göz 
kamaıtırıcı lhtiıama. 

Emin Toıun Bey l'ÖrDnllt• 
göre daha ince •• zevk sahibi 
bir adam. İtiraf edeyim ki 1'6r
gUıD, bilgial, yaıay11 tarzı benden 
ileri Y• yükaek.. Onun yananda 
ıerl görünmemek için ıözllmll 
dlrt açıyorum. 

Kadık6yllnd•ld 
verdik. Botun Hki 

eYi kiraya 
etya satıldı. 

Genç kızhğıman en tath yıllarını 
yaıadıj'ım Kadıköyllnden o kadar 

ıotumuıum ki ayralarken hiç acı 
duymadım. 

Ve dUttın gecemde Selimi ile 
nitanbıandan haıka bir KadıköylO 
yoktu. 

Ada, kokuıu, lnaanları Ye 
yaıayııı ile bir baıka Alem. Emin 
T oıun Beyin ahbapları pek çok. 
Hemen her gece bir yere davet 
ediliyoruz. Evimizde ancak gllndOz 
yemeklerini yemek kıımet oluyor. 

Yeni yeni arkadaılara tanıtı• 

yorum. Birçok zenginlerin hanam• 
tarı, alla, tuvalet, pırlanta, içki 
Ye OJUD. 

1 Dünya Siyasasının 
Şaşkın Hali 

Bu, bir Amedkan reamidir ve dünya sıyasasını, mfHemadiyen d6nen bir 
dolap içine hapaolunarak dönOp duran bir ,aşk na benzetmektedir. Filvaki 
dQnya a'yaaıııı, mihveri bozulmuı bir dönme o'opt n f rkınz hale gelm'ttir. 

Japonyada Seller 
69 Kişi BoğuJ~u, 68 Ağır 

Yaralı Var 
Tokyo, 1 ( A.A ( - Son gUnlerde 

yatan ... albl yatmurlardan •e tat· 
malardan ölenlerhı Hyııı 69 atır yara
lıların da G8 e ç kmıthr. On iki kiti 
de kaybolmuıtur. Gerek bentleri H 

gerek yardım ekiplerini kuvHtlendir· 
mek için aaker gönderilmittlr. 

200000 Ev Su Altlnda 

Tokyo 1 (A.A.) - Japonya batı· 
aındakl ıu trımalar.nda dokean kitl 

1 
ISlmDttlr, yirmi Oç kiti k ybolmuı •• 
iç yOz kiti yaralanm·tbr. 

170 ev uılu'mıt •• 200.000 eyi ıu 
bHmıtt r. 

reakll fener konacaktır. Komiıyon 

otomobil fegerJerio n •t ık kuvveti 
hakkında da bir tüııe yapacak ve 
•mum. ö!çüsü On yerine baıka b:r 
IS'çD ko ıacaklır. 

Emin Toıun Bey benimle adeta 
6vllnUyor. Her topl. nhdan da. 
nDıte omuzlarıma yetişen kollarmı 
boynumda kavuoturamadan aöz· 
lerimln içine bakıyor ve : 

- GU!ıeven, yüzUmU ağartı· 
yorsun ! diye bafJnı göğsüme 
bırakıyor. 

Beni ilk defa götüreceği yer 
olunca gitmeden 6nce tamıacağım 
lnıanlar hakkında malümat veri
yor· Dikkat eJiyorum. Kendial 
yüksek hayatta yetlımiı olduğu 
için benim btr acemilik edip 
etmediiime bakıyor. IJk zamanlar 
onu biraz endişeli görUyordum. 
Sonra bu çop aonradan 1'6rm• 
insanlardan daha uyaal ve çok 
daha gözO açık olduğumu anladı. 

Şimdi lıtanbulun meıhur ter• 
ailerl bana elblH yetiıtlrmete 
çalıııyorlar. 

Bl\tlln modeller herkHleıa 
önce bana ~öaterlllyor. Şapka, 
ııkarpln tuvalet ıımarJamak için 
ıık ıık lıtanbu1a iniyorum. Emin 
Toıun Bey beni tık gezdirmek 
için blrt•Y eairğemlvor. Provala• 
rımda kendi de bulunuyor. Kadın 
tuvaletinden anlıyor da . • Çok 
güzel deniz takımlanm oldu. Her 
1&bah Yüriikalide banyo yapıyo
ruz. Ynıme bilmediği için boy 
kHen yerde onu barakıp açıhyo
rum. O kadar öiretmeğe çalııtı· 
ta• halde beceremedi. Korkuyor. 

Gllllyerdumı 

Eski Eserler 
Atinada Yeni liir Buluı 

Oldu 
Atına, 1 (A.A.) - Amerlkalı arke· 

oJoğlar, Ag-orada Romalılar devdnden 
kalma, 70 metre uzunlutunda, 40 
metre eninde, boıu\mamıt mermer 
basamakla bir tiyatro ve ayrıca bir de 
150 metre uzunıutunda kemer bul· 
mutlard r. 

Sovyet Au•yada Dört ÖIUm 
Cezaaı 

Moskon, 1 (A. A.) - T ahll • Ural 
hakyeri, Klkon kıyasından ( clnaye• 
tinden) auçlu olan İki kiti ile bunlarıa 
kıya ortatı olan dört kitiyl öltlm 
cozu na kasamııtır (mahküm etmittir) 

Bu ölilt, ıiyaaal erkeli için yapıl· 

mııt. Muhakeme e11naımda, halktaa 
bır dele-g syon, hakyulne girerek 
guç'ul r ~in ölüm ceza11 iıtemittir. 

- Hergun moUSrle lstanbula l 
inen adam yUzme öğrenmelidir. 
Diyordum. 

- Cankurtaran aağ olaun. 
Di} or. Motörde her biri iki 

yUı kilo kaldıran beş tane man• 
tar kemer var. 

Peylcdig.miz bir araba ban• 
yodan sonra bizi kötke getiriyor. 
Öğle yemeğine kadar arkamda 
bir kimonu ile yatıyorum. 

Emin T oıun Bey bir kedi gibi 
ayaklarımın araımda .• 

Bazı aeceler yeme;t kullpte, 
yine bir davette yl} oruz. Yat ku
Ulp büsbütün bqka bir Alem. 

Bir çok aüılll Ye kibarlıiı bol 
para sarfetmek anan foaanlar. 
Kadmtan tunlet müıabakasına 
çıkan mankenlere benziyorlar. 
Her akıam yemeğe bqka kıya• 
fetle iniyorlar. Halbuki adına ba
kıhraa buraaı kibar bir ıpor ku
lllbll olacak. Yatla, kotra ile, 
hatti undalla kimsenin flitiii yok. 
Kulübün deniz kıyıımda bir ka
yıkhanesi ve bir iki sandalı var. 
Akşama kadar karaya çekilmlt 
bir halde gilneı altında barınar· 
lar. Yukarda erkekler takır takır 
tavla, bani bani poker oyniyor
lar. Hanımlara aelince blltUn 
m•ıauliyetlerl bol uyku, bol Ç8"' 

ne ve geri kalan vakitlerinde de 
bol bol makyaj Ye elblıe değir 
ttrmek. 

EUI b..ıtk kaclaalar bile ak-

sar.• s 

Gönül /,Jerl J 
Nişanlım 
Babasına Bakmak 
Mecburiyetinde 

1
' Evlenmek içio bütUo Jtaıırlıgımız 

bitmek üzere jken nişaııhmın babasına 
felç geldi yatağa dUştll. Nitanlımın 
mektepte iki karde~i daha •ar. Şimdi 
babasının yerioe geçerek e•İn idare· 
sini temine nıecbur olduğunu, bu ae• 
beplo evlenmemizin ur.un bir uman 
içın uıamaga mahkum olduğunu ıaoy· 
lı) or, fakat bu hareketile beni ne ka· 
dar giıç bir vaziyete ıoktuğunu dU· 
ştinmiyor. Ne yapayım 1" 

Emel 
Kızım, iyi evlat iyi koc" olur 

ailesine çok bağlılık göıteren 
adamdan korkma, baba .. nın has• 
talığı karşısında aile mea'ulf} etınl 
duyup bütnn ytıkll llHrine almağa 
kalkması onun lehine kaydedile· 
cek bir harekettir. 

Bu bir buhran deYridir. Bir 
müddet ıabret. lılerhal yoluna 
koysun, yeni vaziyete hlkim ol• 
&un. Ondan ıonra icap ederse iç 
gelini olarak o eve pmeğe razı 
olursun. O vakit eYlenmenize 
mani kalmaz. 

• " Dini dinime uymayan bir kııla 
evlendim. Evlenirken dladeo bahr;et· 
memege ikimiz de and eüik. Fakat ev· 
lenir evlenmez o 101.llnU tutmadıl'tnı 
iıbat etti. Şimdi ikide bir bu 7Uıdıa 
kavga edil oruı. Ne yapalım ? ,, 

HGsntl 
Din ayrılığı alle bozpnluğunun 

mllhim sebeplerinden biridir. Ev· 
lonirken hata yapmıfllnız. Fakat 
mademki evlenmlı bulunuyorsu• 
nuz. Karanızın bu huıuıta aöyleye
ceklcrine ehemmiyet Yermezıiniz, 
oaun o auretle hareketini tabii 
sı&Or, blldijinlal 1apanıaız. 

TEYZE 

TltUl••konun Londr•d• 
Tem••l•rı 

Loadra, 1 (A.A.) - Roman1a dıı 
itleri Bakanı B. TltulHkonuo yarın 
Hoar ile gör01me1l mulatemeldir. 

GörBımeler gDnllk itler Uırerine 
yapılacaktır. Bununla beraber 5zel 
göriltmeler yapılmaaı•ı• dltlntılmedıtl 
ı6)·1enmektedir. 

ıam yem•Aine ıellndk çiçeği ıl
bl iniyorlar. 

Yemek aalona Babll kuleli 
gibi. Y ahudlceal bol olmak Dzere 
Fransızca, lnaillzce, Almanca, 
ltalyanca, Rumca, Ermenice ıırla 
aldlyor arasıra Ttırkçe koaupa• 
lar da bulunuyor. 

Burada naad olupta Yahu
dice konuıulduğunu merak etUm. 

Emin T oıun Be, anla tb: 
- Burada Tllrkler hep Fra11zca 

konuttuklan için Y ahacWv kcadl 
dillerini konuımayı tercih adi-. 
yorlar. ValhHıl kozmopolit bir 
yer. T anıthtımıı bir kaç ah
babı var, birin• uınamadım. Hep 
iğreti gültiımeler. Yapmacık ha· 
reketler, hoppabklar, dppelllder. 

Erkekler kadıalara 16re daba 
ağar baf1ı.. Onları• lçlade de 
ne oldum delUerl pek çok ya. 

Tunuslu mu, Suriyeli mi bir 
adam var. Yine Mı11rla prenı ... 
terden birinin kocaaı. Ztıpp• mi 
züppe. Afrikada Aalan avcılığına 
çıkmıt gibi tepesi delikli kolon• 
yal 9apka ile kultıp bahçealode 
prömenat yapıyor. 

Prenses dedikleri de yapma• 
cıkh bir kadın.. Sözde bunlar 
görmliı, geçirmif, kibarlığı haz• 
metmlı insanlar olacaklar. Bir 
akşam yemekten aonra taraçada 
oturuyorduk. Kendi halinde, bot 
bir meb'uı var. Blraz ilerde o da 
arkadatlarile oturuyordu. Bir ara• 
lık garaonu çağırıp marul lst .. 
diler. 

( Arka11 var, 



j o~,C,~!!2f•1l 
Fransada Tiyatro 
Buhranı .• 

Franaada bir m8ddet 8ace 
Di1ngt1tlt1 pa- bath1a11 tiyatro 

buhranı IOD za• 
lıalılılın IJI- mantarda 1•1•t 

tli1r111edlll ılddetU bir ıafha· 
1"9 11oktar ya ılrmittlr. Me-

aelo tudur: 
Maliye bakanlığı paraca aıkıa• 

bya du,unce btıtDn Yergileri ol
dup fibl tiyatro reıimlerlal de 
arttırdıkça arthrmıı, bunun aetl
ceaiode de halk t11atro7a ıelmez 
olmuttur. Rakkam ortadadır. 
Hukumetin •eralleri arttırmadıtı 
1930-1931 7ah lçlade tiyatrodan 
aldıjı rulm (73) milyon fraak 
lkea, Yerıilerin artbnlmaıından 
ıoma, yani 1934-lgM ryıh içinde . 
bu miktar 54 milyon franıa dllf
mllıtUr. Bu dOtllt. ••rıllerln pka
rılmaaındaa aonra tiyatrolara ka• 
lan miktarm 4a dDımeıl demek 
olduğu lcln tl7atro mOdllrlerl 
telif etmlıl•r ve alllayet ıeçen 
g\ln taplanarak hlkümete blrleılk 
bir dilek yazaıı vermlılerdlr. 

Bu yazıda ıöylec:llkleri kıaaca 
ıtsyle huliıa edilebilir: 

- Dünyada pahalıhiın 8ld6r
medltl hiçbir ıey yoktur, veral 
artınca bilet paralan da artbtın
dan halk tiyatroya ı•lmez olmut
tur. Yapılacak en alulhca ıey bu 
artık •ergilerl kaldırmaktır. O 
saman bllkümet de fula •lrldat 
alacak, ti1atrolar da ilmekten 
kutulacakbr. 

• 
Sualler ıarip 18rDaDr. Fakat 

bir Franau bllılninln lddl· 
IJ•lı~ı denb aııoa ıöre çok 

;rertndedlr. Z l r a 
tutar mı ? denizin içinde 1a• 

ıayan bir bahtı deniz tutmaaının 
menubahı olamamama mukabil, 
denizden çılrarıldaktaa ıonra tuzlu 
1U dola bir kabın lçiad• koaulaa 
balıfı, •l•r bu kap bir Yapurda 
lıe, deniz tuttatu 1GrDlm01Ulr. 

* 
Franıız gazeteleri bir t8ren 

mUnaaebetile Strazburı t•h• 
lld camar rine ıltmlı olan 

Cumur baıı 116ay5 
6aşı arasın· LöbrönUa orada 
dald f arlc kendialnl karııla• 

mıı olan baıpapua: 
- MonaenylSr, aözlle bitap 

ettiiinl yazıyorlar. Halbuki bun• 
dan 6ncekl Cumur hatlarından 
M&ya Pu•ukare Baı papaılara 
bitap edeceği zaman blyle 
hOrmetll daler kullanmaz, ıadeceı - e., papu derdi. 

Avrupa üze ı eçilir en 
On Beı Dilber Fransanın Torquay 

Plijında Toplandı 

Ma-...ı Blbabet Pita 
Be ...... 

lıfatmuıl E'H l'ehtr 
Miı lıfaoar 

Jılatmuel v. Paıııarua 
Mlı İtalya 

Mlı Naay Mu,a 
Miı Tuna 

Katmu•l Trude Bohme 
Miı Çekoıl ovak 

Matmasel Oorbatovıkt 
lıfiı R1111a 

Jıfatmaıel Oklforcl 
Mlı lnıilten 

1 
Matmuel 8W1a Bite 

1111 Felemenk 

lıılatmu.ı R Oarerarcl 
JOı Dulmarb 

llatmuel Popodopuloa 
Mlı Yanaııiltao 

Matmuel Oercl Lovle 
lııOı Noneı 

Matmu.ı Boumana 
Mfı Belçıika 

J.latmuel Jorjet Temmo. 
Mb Tunu 

1935 yıb Avrupa ıtız•I· 
Uk luallçeıl bu aen• 
Franaamn Torquay pli· 
jııada ıeçllmektedlr. Bu 
def akl aeçlme OD beı 
ıUzel lıtirak etmektedir. 
Gllzeller Parlıte toplan• 
mıılar, kendllerlne Bulon• 
Ja ormanında glı:el bir 
alyaf ot •erllmtı, Gç ıtın 
Vlchy Beledlyealnln miaa
flri olmutlar Ye ı•çen 
Cumarteal Torquay pil· 
jına hareket etmlılerdlr. 
Mis lnıllterede orada kon· 
dilerine lltllıak etmlfUr. 
Seçim ayın altllında yapı• 
lacakbr. 

· ı Kari llelcta61an r 
.... 

Bedavacılıktan 
Şikag•t 

Bur&a ıoförler eemlyıtl ••ı 
reUi Nuri Eaklıelalrde 7apta 
ıezintide gördüklerini bir me • 
tupla bize anlatırken ıunlara 
ı,.,et ediyor : 

- Burada otobllı yolcularının 
1arıdan sotu paraıız ıldJp ı•li· 
1orlar. Sebep de, bu yolculardao 
bazılannm mtldilr, bazılarının m .. 
mur olmaıı imfı. Ayrıca mualUm
ler de talebe hesablle J•n para 
De afdip geliyorlar. OtobDıçDleı. 
den birçoğu bu yOıden çok zaraf 
ettiklerini ıöylDyorlar. Allkada,. 
lano naıarldlkkatinl celbederlm. 
Bir Matmazel Diyor Ki 

Aidatımız mektuptur: Sayaılı 
ıuetenlzln 1753 No.lu Ye 2) 
haziran tarihli ntııbuıaıa J Onc;.I 
aayfaaımn 5 inci ıDtununda 
.. Geçmlt zaman olur ki.. Madam 
Mer•pl eYleneyim derken paralan 
kapbrdı,, başlılı albnda lntitar 
eden yazının bir kıımı • hakikate 
u1ıua olmayıp mağdarlyetlml 
mucip olduğundan keyfiyetin ilk 
çakacak nU.banızda taniblnl rica 
ederim ıöyle ki: 

Ben, ne madam, ne de dulum. 
Bana talip çıkmıı zatin adı da 
Fllopuloa detil KleoYuloı Apto· 
ıotludur Ye elye•m Galatada 
TUnel d•arıoda zllcaclye maj'azaaa 
.. lılbldJr. Benden aldığa paraya 
ıellnce 2800 lirayı mabsu
b• · değil, aramızda tekarrür 
eden drahomamn bltOnOdOr ve 
me1elenlıı tabkikile 4 OncD lıtintak 
hlldml m91pldUr. 

27 Haziran 1935 
Matmazel :Meropi Papadopulo 

( Cevapler1mız ) 
Okuyucularımızdan S.E.U yeı 
- Gazetelerde çıkan o hava• 

dil Romanya Ye Yugoslavyada 
arazlal bulnnanlar içindir. Sizin 
1apacatınız ıey, bizzat arazinizin 
bulunduiu yere giderek lıio·zı 
keadiaiı halletmenlzdlr. Elinizde 
tapuu• olduktan sonra bu arazi· 
J1 kolayca utabileceğinlzi AD .. 

JOl'lll. 

Edirne okuyucıılarımızaan Hanın 
Retideı 

Arzunuz yerine ı~tirilecek-
tir. 

* Çorumda mUtebit binhaıı H.üeeylıı 
Raıa A ~earıu 

- Sizden evvel çocuk ba~1ca11 
taraf&ndan alınmııtır. Alakanıza 
t•tekkUrler. 

* Balıkesirde N. C e: 
- Bahkeıir belediyeıl böyle 

bir karar vermlı olduğu lçiD 

-------------------------- ..... ....., ...... ...,.===------------==---m=ıı---=----------------------------=------=----:::-=-------

haklıdır. Bu daha ılyade ıehrla 
ıtızeWll ve TOrkllğtln ıelim 
HYkl · için ahamıı bir karardır. 

--------------------------
Bir Doktorun 
GUnlUk Pasarte.r 

Notlennd•n (*) 

"Tenga,, 
Şerit lıaatalılt 

S.gtln blr huta maay•n• ettlmı 
Kamı afn11adan aa.bah mide bu· 
lantan •• bapin11adu ıiklyet 
ecli7ordw. İttabmlıldaa n 7emelıı 
,.medill lgiD her a1 birkaç kilo 
ebilcliğbd ıl7ll7orda. Geoelıri 
atı• ıulanıyor n bununda b.
ımtı oluyonn•t· Duan da •nad
ch gaita11nda lnoı ııriUer lnalu
au7ormu1o 
Haıtamda ( tenya ) ıeritlerl ol4u
faııu anaddı pite muayınıalle 
teıblt ettim. Saotoain verdim 
( Tuzla l9melerlae ) bir hafta 
denm etmeıial tenbih ettim. 

Cüzzam 
llicı 

Hastalığının 
Bulundu 

Biri Kadın, iki Fransız Alimi, Bu Kor
kunç Haıtalığı Y enmiılerdir 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ıeoı nöbet9' eozaııelN ıua
larcbr: 

İltaobul tarafı: Şıhzadebaıında 
( İlmall Hakkı ), Cerrahpaıada (Şe
nf Oıl&l ), Fatihte ( A. Kemal ), 
Topkapıda ( Nanm ), Samatyada 

Kuronu •uıtlda mltlalı tabrl- cllızam mikrobunu yerem mikro- ( Teomoı ), Ktlçiikpuarda ( Küçük· 
bat yapan clzzam lautalafl, bu ıibl yetlftiifal •• bir takım fUar ), Eyiipte ( Hikmet ), Gedik· 
zamanımızda herae kadar aulDllf aafbalardan ıeçerek habbeYI patada ( Aaadoryan ), Dıfterdarda 
IH de yine tamamlle i&nmemlıtir. ıekildeo, hamızlara mukavemet (Arif), Dlvanyolunda ( Bıat ), 

Geçenlerde Fran11z bp aka· edebilen bir mikrop haJloe gel- Bahçekapıda ( Beıir Kemal), Ba-
demlılndo okunan bir teze bakı· diklerini, bu mikrobun ıeçlrdlğl kırköylnde ( HilAl ), Beyoğlu tarafu 
lıraa bu korkunç haıtalıtın da muhtelif ufhaların kullanılan Beyotlunda ( Kanıuk ), P•ngalbda 
nihayet kat'ı deYaaı bulunmuıtur. kültllrftn muhiti ve bunun eald ( Gtlnet ), Taksimde ( Karakin 

COzzam mikrobu 1871 de Nor- veya yenUiğile teıblt edllebUdijlnl ~ürkçiyan ), Galat.da ( Hida~ et), 
Yeçll doktor Hanaen tarafından ve baza usullerle bunlardan bir Kurtuluota ( N eodet Ekrem ), Ka-
keıfedilen ve o aam•adanbul kOltlir yapılabllecejlnl bu mikro- Oüzzam fı11talıtına tatulmuı Z:Sl7ahller ıımpaıada ( Yeni Turan ), Hasköy· 
btltOa biyoloji mOtehauıılan bu bun n•batl Ye tenasOll ıuretile iddia etmektedirler. de ( Yenl Türkiye), Kadıköy tarafı: 
mikrobu yetlıtlrmeae, bundan roğaldığını Deri ıDrmekte Ye Bu tez akademi tarafından Mu•akkiüıane caddesinde ( Leon 

t•ı Bu Detları lıeılp ıakl•11•ıs, J•ll•t • • b clJ 
bir alblm• J•P•ttanp ll0Uı1&aı1oa 7.,.. kUltllrler yapmata uğrqmıtlaraa ancak clluamWard&n alınabilen bOyllk ir alAka lle oleamlt Ye Qubukbyan ), Kufdiliode ( Hulusi 

~~~~~~~~~~~ ~~~:~~·~a=ff~a~k~o~~;m~aa~t~hDr_. L;b~lr~ft~n~m~~~-bluWm~i~b~obbBu~ti2d4ıJbuu~u~~~m}u~~dDaml~m~ik~y-u_t_•_~_u_~~~~=m=G~)~,=B~ü~~=·~==a=U=~=k=.==~~~L ~·---='=0'=•='=1ı1=1m=d·~•=aısa~~,~·t1~ı~·b~U=u..==~~Naudremer. • 



2 Temuı 

1 
Beşibirlik/eri 
Aşıranlar 

Mahkum Oldular 
Da•acı Şehremininde ha.tane 

caddealnde oturan terlikçi Muı· 
taf a. Suçlular Beyaz Nuri, Niyazı 
Ye Hızar iddaya göre bunlardan 
Niyazi bir gece yarısı Mustafanın 
evine bahçe tarafmdaki pencereyi 
kaldırarak girmİ.f, içeride buldu· 
iu birtakım beıl birlikleri ve 
mUcevberlerı alıp götllrmüf. Ni• 
yarl erteıi glloll bunlan Beyaz 
Nuri vaııtaıile suçl11 Hazıra 

aatmıf. 

ikinci cezada ıörlileo hu da· 
vada evvelki glln karar veril• 
miştirı C.za kanununun 492 inci 
maddeli muciblace Niyaza bir 
1ene, Nuri ve Hızır da &çer gUn 
hapıs ceıaaına mahküm olmut
lardır. 

Çant,yı K•p•n Adam 

Şehzadebaşında Bozdoğan ke
merinde oturan Fatma evvelki 
akşam ıaat 20,30 da evinden 
çıkmıt •• dar ıokaklarda ıina· 
maya doğru yOrUmfıftDr. Fatma 
karanlık v~ dar bir ıokaia ge• 
lim:e, birdenbire irkilmiı Ye kııık 
bir çığhk koparmıttır. Bir duYar 
dibi dın çıkan küçük bir göla-e 
Fatmanın içinde 15 lira bulunan 
çanta1ını hızla kapmıı ve yine 
ayni hızla dar ıokaklardan kaç
maya batlamııtır. 

Bu sırada bUtnn kuvvetUe 
haykıran Fatmanm seılne bekcl· 
ler koımuş1ar •• cllr' etkir har11z 
yakalanmıştır. Edlraekapıda cami 
ıokakta otur.. auç)a AH ofla 
Hüseyin evvelki ,an lkbad cezada 
teYkif edil•it •• •nakile •llc:l
deiumumiJip yerilmiıtir. 

Bir Tehdit Mektupçu•u 

Suçlu Amerikah haydutlar 
ıibl 6tekine berikine tehdit 
mektu&u ıöndererek kolayca para 
ıızdırmak ve çahımadan yqamak 
heYeslnde.. Adı Kamm otlu Meh
met. Kadaköylbade Pazaryolunda 
Nusret.fendi ıokatında oturmak
tadır. Mehmet birıtn ellae klğıt 
kalemi almıt. Jlne Kaclıköy&nde 
aalburc• V abana uıun bir tehdit 
mektuba ıöndermif Ye canına• 
bağışlanmaıını later1en bana 1~ 
lira veri,, di7e bir de hafiye yu
mıştır. 

V ahaa bu itte yq tahtaya 
ba1mam1.f. V aıiyeU poliae bil~ 
miı, Mehmedia mektubunu ıöıı
dermif. Zabıta derhal bir plln 
kurarak tertibat almıı Vahan 
Mehmede haber a-öndermiı ' ~ 
parayı •ereceğini, hemen ge: p 
dtlkkindao almaaanı bildlrmi1o 
Mehmet ltinden •min; kollarını 
aallaya aallaya Kelmif, Vahanın 
dükkanına girmif: 

- Haydi baka3 ım, •er ıu 
bizim paraları! derken dükklnın 
içinde aakb duran zabıta memurlan 
kendiıinl derhal yakalam11larcLr. 

Evvelki aUn ikinci ceza bu 
davaya bakmrı ve ıuçlu Mehmedl 
bir sene 11kiz ay aau hapıe ve 
para ceza1ma mahkftm etmiştir. 

Dr. BAFIZ CEMAL 
Dalıiligt1 Müt11lıauısı 

Telefon 118, DIVlln~olu 
22398 Pazardan ma11da her 

38-48Kandil i gün öğleılen aonra 

Şirazlı 

1 

IOR POITA 

Tarlld lllıallalJe 
~~~~~·--~~~~~ 

Hafız 
Ünlü 

Ünlü, 
Bir 

Amma 
Şairdi 

Çok 

H•ngl Mektebe 
Glrec:ekalniz ? 

Yüksek lktısat 
Ve Ticaret 
Mektebi 

·Buna Rağmen Ne Sırhnda Gömlek,Ne Ayağında Don Vardı 
Uzun yıllar yau yazmıt. bize çok J 

deferlf eHrler Termit olan bir 
me1lektata ı•çealerde k6prll tıze
rinde ralladam. Potinleri yırbkb, 
çoraplan111a eskiliği o yırbldardan 
görfllüyordu. Utandım, bqımı 
çeYirdlm. Seksen yqıaı atlatmıı 

baıka bir yaııcl•ızın Babılll kal· 
dırımlannda heder olan ömrlbal 
arar gibi iki blildlaı ılrllndlljilol 
glSrdllm, ylreifm burkuldu, gas· 
lerimi kapayıp yllrlldllm. Dua de 
benden a••ç bir arkadafla kar• 
tılaıtım. Bakaılarında bir tuhaflık 
•ardı. Merak ettim, ıordum. 

Bu mektep, ytikHk iktl1at •• 
ticaret mektebi, ticaret Ji1eıl ve 
knbuk ticaret mektebi olmak 
lzere iç kı•mdan mftrekkeptir. 
Birinci lcıaam banka, ll~orta, mu• 
ha1e:. riyaziye, iktisat, ticaret 

- Sorma, dedi; ta1a içinde
yim. iki aydır ayaj'ıma don ala· 
mıyorum. AluUfğe bak ki buiUD 
de pantalonum yırtıldı. Dört dö
nlyorum, para anyorum. 

Ne yalan f6yleyeylm. Buaa 
gOldüm. ÇllnkD Şirazlı bOyUlr 
talr Hafızla genç dostum arasında, 
tali bakımından, bir benzerlik 
görmliştUm. Hafıı, herkesçe bilin• 
diği lhere on dördilncl asrın 
Şarkta yarattıtı en aeçkin zekl· 
lardan biridir. O, ıalrdi. Aşktan, 
ıaraptan baıka hiçbir feye dejer 
vermezdi. Bllglıl yllkaekti, duy· 
gusu ve ıeıgiıi bilgisinden yllı 

kat daha yOkaekti. Öyle lkea 
kal4'nderce l>mllr ı6rerdi. Baı ka· 
lara gibi bilgisini para için kal· 
lanmazdı, kimsey• avuç açmazdı. 
GUzellik ve güzeller içba 7aıardı. 

Bu yhden &aYallının baıına 
aeler ırelmedl aeler. Bir arabk 
ona klfir dl7e ..... ıya bile kal
kıımıılarcla. Bir beytinde yoha.
lın ıahlandıracak ıözlor bulua
duğu iddia olunarak mahkemeye 
göUlrWen Hafız, ömründe ilk 
defa olarak ayılmıt ve a11lmak 
t.hllkuile karıalqtağlDI anlar aa· 
lamaz dlltllp bayılmııta. Bereket 
versin ld Nimetullah adlı biri, 
ıairl ı yarclamına koftu. kulağına 
fıuldada: 

- Bqkaıınıa knfrOnD hiklye 
etmek, anlatmak ldıfür deği:dir. 
Sen de o beyti baıka bir ağ;zdan 
ı6ylenmft a-lbl yap. 

Hafız hemen oracıkta yeni bir 
beyt düzdft, kendini aıtıracak 
olan aözD bir meyhane 6nUnderı 
geçerken duyduğunu o beyt ife 
söyledi. Nimetullah da kadıyı 
kandırdı, lfin kitaba uyduru!ma• 
sını kolaylaıtırdı Ye ıair kurtu:du. 

Bu gibi llzOntDlll gOnler geçlr
mlı olmaaına rağmen Hafız, dilini 
tutmayı beceremiyordu. Bir gün 
de Şlrazın en Unla hocalarından 
bir~ne çatta. Bu adam, bergön 
meıçitt• klrallye çıkardı, f <! rap 
içenlerin cehennemlik olduklarım 
haykırırdı. Hafız onun bu bitip tO
kenmeyea haykınılarıodan ainir
lenlp duruyordu. Bir gOn, orta 
halli kadınlardan biri, mahkemece 
hakkında bir ceza veriJ:nceye 
kadar kalmak Dzere o farap dn,. 
maaı bocanın eY:ne konulmqtu. 
Herjfin kazan kadar iri sanğına, 
gl>beğ:ne varan ıakalana bakılarak 
o gtızel yoama kendiaine emanet 
ediliyordu. Halbuki hoca, haçını 
ko:tuğunda saklayan hacılardar.dı 
ve bu bakımdan onun ev·ne 
genç bir kadını bırakmak, 
kediye pe}n"ri em.:net etmekten 
farksızdı. Neteldm herif de 
kedil:iioi bılll etmekte pdkmedi, 

Şlruh Haha pınu bqında [temeiU " tarihi bir reıim] 

bdnua s•ıclji sana. pcai .ı J 
ayak ,ekildikten. ortalıkta ae• 
kalmaclıktaa solll'll odumdan 
çıktı. yo... geada Jattıjı yere 
aeldi, kapı del.ğinden içeriyi 
gözetledi. Güzel mahpusun U} g. 

duğunu görünce •tl.li &fh, yatağa 
yaDBfb v• kemiğe aaldıraa bir 
köpek te1'flle kadınm Ostnno 
atı:dı. 

Kadın hir karabaskan (klbua) 
gibi yatağına dilfen bu uzun 
ıakcıllı mendeburu a!?le ve tekme 
ile uzaklaıtırmıı, kopardıiı yay• 
a-ara ile konuyu komıuyu ayağa 
kaldırmıı ve herifi ele güne 
kartı maakara edip bırakmııtı. 
Hafız, bo iti duyar doymaz kaleme 
yapıftı, bir gazel yazdı, araya ıu 
beyU ıokuıturdu: 

An tellıveş ki sofi iimmlil'habaiaeş lı ıuıd 
Eıhl le::la ve alıld uıiukulıbetii'ı z 11ra • 

Hafız, yobazın bütün kötü· 
lnldere kaynaktır dediği ıarap, 
bize bir güzel kadının y r.nağmı 
öpmekten daha tatlı gelir, diye 

·--- -- . ..... . ·~·-·........ . -- -
BUTON ULKE.YI 

HERGrUN 

•• 
DOLASAMAZSINI Z 
FAKA.Ti 

~nPosıa 
OAKI ~IR. fLAN 

6UTUN ULKEYI HER c;.UN DOLAllR 

Tlrkçeye çevrllebllu La beyt O. 
ipe o pceki edeJ19bilji a.Jatmak 
iıUyordu. Halbuki ıaraba. her 
kötlllüğ'On anası aduu ••ren o 
hoca deiildl, sözlerine inanılmak 
• o devirde • borç ıayalan adamlar 
idi. Bundan ötürll ıair bir daha 
aorguya çekildi, hayli ter d6kt& 
•• yine hayırsever adamların 
yardımile çukura aömOlDp lata 
tutulmaktan kurtulabiJdi. 

Hafız böyle yaıayıp dururken 
ak.ak Timur Ş"raza geldi •• ilk 
it olarak ftnlfl ıairi buldurup 
yanına getirtti. Hafız belki ci· 
hangirden ihsan filh umuyordu. 
Fakat Tlmurlenk ıairi görllr 
görmez köpürda : 

- Bre kendini bilmez p•eze, 
dedi, ben Semerkaadin, Bah&ranao 
şerefini ytikıeltmek, bUtlln dün· 
yayJ o iki {ehre hizmetkar yapmak 
için ülkeler yıkıyorum, tahtlar 
deviriyorum. Sen bir güzelin tek 
bir ben ne Semerkantle Bulıarayı 
bağış:ıyor un. Bu edepliıJlj'i 
ne} ine gUveı.ip yaptın? 

Haf z gerçekten böyle bir söz 
söy:emitti, bir g r. zellnde aevgili· 
sinin beni için Semerkantle Bu· 
harayı feda edeceğini yaımıfb. 
Türk cihangirin timdi kendinden 
hesap sorduğunu görünce korktu, 
bir iki saniye dura lada, sonra 
postun elden ıitmek üzere oldu· 
ğunu görerek aklrnı başına dev· 
tirc.1, sıkı ııkıya sanndığı cübbeyi 
töyle bir açtı: 

Hoı gör HAkaa dedi, 
bot gör. Bu bahHJer dejil 
mi ki beni bu ha:e koydu. 

Aksak limur, gülmemek için 
dudnktarını ısırdı, çünkü şöhr~ti 
bütün lram, Turanı kaplayan 
büyük şair Şirazlı Hafızın ne 
do.lu, ne gömleği vardı. 

M. T. Tan 

Ye ıehbeaderHlr fıfmlerile lhti1aı 
fU belerin• aynlmııbr. 

Mektep nehari •• meccan1dir. 
Yalnız talebeden duhulJye, kay• 
diye lmtllıan ve ı•lıadetıaame 
harçları namile Gç Mnede 525 
kurut alınmaktadır. 

O.,Udan ır•len talebem ta· 
lebe 7urtlannda meccanen 7abp 
kalkmalara, yiylp içmeleri temin 
edildiji ıibi, muhtaç talebeye 
i>edaya kitap tedarik edilmektedir. 

Bu laıma tam deneli llae 
meıualarlle ticaret Jlıeal Ye Ga· 
latasaray llsHI ticaret luuu me
zunları ahnar. Y q kaydı yoktur. 
Tahsil aUddeU Uç aenedir. 

Ticaret liıui nehari ve mec• 
canJdir. Tedriaat mahtelittfr Ye 

6tleye kadar deYam eder. Yaka• 
ndald masraf n harç bu kı11mda 
da alınır. Ba kııma mOnba11rao 
orta mektep mezualan alınır. Y a19 
lan om betten qafı yirmi birden 
yakan olmamak llzımdar. Tahıil 
mUddetl Oç Hiledir. 

KDçllk ticaret kıımına da ilk 
mektep mezunları ortamekteple- , 

rln birinci, lkincl, UçllncD ıanıfJardan 
. ta1diknameliler, yaıları 13 ten 
r •t•ğı 18den yukan olmayanlar 

alıDJI'. Tahsil mftddetf iki nnedir. 

Ameli Hayat 
Mektebi 

Metep muhtelit. aehui T• llae 
derecesindedir. Ameb hayat u .. 
memnları dofradan dofruya llr
but faklltuiH gider. Orta im
.. ,tncek-- talebeHI ...._ktep 
.__ olmuı prtbr. Ikiacl la
aım içia , .. meyzubaha d.tllclir. 

Mektebe ,m.ek llteyeıalerden 
HaeYi 50 lira almar. Bu para 
iç tabltle tediye olunnr. 

Şimdiye kadar yetifen talebe
ler ticari mlieneı.ı.• 1erler 
mitler, bual•rdaa INtzılan INt .. 
blar11 5. 8 sene nrfladaa ,., 
olmut mezUBlar Yardır. 

Mektebe deYam ed.a talebe 
hariçte .taj pebilir. 

Okuyucularıma 

Cevaplarım 

Çorumda Cemile: 
O mektob~n kayıt ve kabul 

ıeraitinl 13 · haziran tarihli ıue
temizde neırettik. Aakerlik pbe
leri vaaıta1ile mllracaatlnlzi yapa
bUlrıiniz. Tam kadrolu hutabane 
çorumda da yardir. T aHmataa
meyi ukerlik pbelerinde bula
billr1:niz. Jıtidanw bDlün evra
kınızla birlikte askerlik ıubeline 
Yeriniz. 

<.'orumda ı..etet 
Siz de imtihana tablalnlz. B6yle 

bir istianabk yoktur. Fakat imti
han o kadar zor değildir. Bir u 
çalıtıraaoız muyaffak o~ursunu~ 

Muameleye teıebbüa edlnız. 
Muvafhk olmaktan korkmayın~z. 
Hayatta girişkin olmak iyi ıeyd r. 



Fs11 Bahsi 

Arzııı 
Miknatısigeti. 

T 
Yılanlarda Sürat 

KUrreiarz, fizik Alimleri için 
kocaman bir miknatistir. Fakat 
bu mlknatlıin dereceal dUnyanın 
her noktumda bir değildir. Bunu 
Kr:ıtof Kolomp Amerika seya· 
hatiude, pusla ibreıinin ıösterdiii 
bazı garip hareketlerinden anla
mış ve bu suretle fizik alimleri 
lçia yeni bir tetkik sahası ha· 
11rlamııta. O tarihtenberi kllrrei· 
arzın mıknatiıiyeti fizik ilmioio 
ba9!1baıına bir ıube1l o!muıtur. 

Son 35 aene zarfında Ameri
kada Vaşington şehrindeki Ka .... 
neci Fizik EnstituıO kUrreiarzın 

muhtel.f dokuz on bin noktaıın
daki mıknatiıiyet dereceıini ölç
müt ve batta düoyanı11, mıknatl· 

ılyet noklai nazarından bir de 
haritasını yapmıya muvaffak 
olmuıtur. 

Alimler, bilhassa toprak al
tındaki madenlerin bazı jeolojik 
teıekkUIAho Ye petrol damarla• 
rının mıknatlıiyet derece1inin bu 
tahavvülAtına ıebebiyıt vermekte 
olduğunu ileri ıtırmekte bu mık· 
natiaJyet dereceıerlnln tahavvulU 
tetkik edilerek birçok kıymetli 

madenlerin daha kolayhkla ke.
fedilecejlol iddia etmektedirler. 

• 
Otların arasında bir hııırtı. 

ıOoeıin alında ıoğuk bir cfımin 

biran parlayııı •e yılan ıözUmtl• 

ı.üo öaUnden kaybolup gJder Ye 

biz de dünyada hiçbir hayvanın bu 

kadar aeri ıldemiyecej'ioi zan• 

ne deriz. Fakat doktor Walter 

Noaauer isminde bJr laayvanat 

mütehasa· sı Amerikada bulunan 

muhtelif cinı yılanlar üzerinde 

tecrllbe:er yapmıı Ye yılanların 

insanlardan fazla yol alamadıj'ını 

ve en sür'atli yıhmılh azami ola· 

rak aaatte ancak beı kilometre 

katedebildiklerini lıbat etmiıtir. 

Bu tecrübeler esnaıında dok· 

tor Bosauer yılanları bazan tabii 
yürüyüşlerine bırakmış. hazan da 

bir değnek ile dürterek hare

kete ıetirml,tir. En zehirli yılaıı
lan lardao biri olan Çana-ıraldı yı· 
lan tabii halde saatte iki buçuk 
kilometrelik bir sür'atle gidebil· 
mekte, dUrtllldUğü zaman bu 
sUr'atini Uç buçuk kilometreye 
çıkarabilmektedir. Kaliforniyadaki 
Bova yılanları dünyanın en yanı 
en tembel mahluklarmdandır. 
DUrtuldUkleri halde bile ıaatte 
yarım kilometreden fazla ıUr'atle 
gidememektedir. 

...... ·---·······················---···---··-···--
OSMA"LI BANKASı 

TORK ANON:M ŞIRKE1J 

TESİS TARIIIlı 1868 

Sermayeıi: 10.000,000 lnıiliı Uruı 

Türkiyenln başlıca ıehirlerilt 
Parie, Mar1ilya, Niı,Londra n 
Manoeater'de. Mısır, Kıbm, Irak. 
Iran, Filistin 'YE' Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistan'da fi)lyMlleri 

vardır. 

Her tUi'IU banka muımelıleri 
yapar 

• 

lnanılmıyacak 
rAtU zzaaz 

zan adındaki 

bu adam 1609 
1650 yılları ara• 

aında yaıamıf 

ve itfrak ettiği harp- ~ 
lerde 160 defa yaralanmıştır. 

Danimarka hesabına 

harp ederken bir kuiaimı, 
ineç heıııbına harp ede .... 
ken b ·r &özü, U, Ho:anda 
için harp ederken bir ko
lunu, Fransız ordularında 

dövüşürken de bir bacağılll 
kaybetmiıtir. Buna rağ· 
men o zamanlar 

bu yarım adam 

Avrupanın en yakı

ııklı adamı ve 

F ranaız aaray ma• 
hafilinde de kadın
larm en çok be

ğendiği erkek ola· 

l
l rak ıayılmakta idi. 

Bundan maada 26 

sene zarfında bir 

gece ayık olarak 
j yatağa yatmamııtır. 

Şeyler 

12 fer a ntım loyurıdaiki tahta par
çasını keodind•n ek kullanmak ıar
tile bu ıu retle blrleıtirip 24 santim 
uınnlukta li r tek parça hal ine getirPı 

~-=&;;::~-·;:..-~ 
.•1 --ı ı· •1 ·ı . 

•a •ı '' 
,..,~=--$ .... ~-w--~~::=: .. 
ı~ .. &.;,;e 
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Frank Sulbian 
lı m i n d e k i bu 
Amerikah papııa 
ayni ••azı 300 
defa tekrar et· 

AmerikadaCar· 
nahaa iaminde· 
ki bi; adamın 
tnutu böyle 
1arı m bir 1u· 
murta 7umurt· 

Amrikada Kanas ıeh
rindeki bu çocuk yu· 
murtaya yaklaıır yak· 
laşmaz \IUcudunda de .... 
bal kırmı:ı benekler 

haııl olmaktadır. 

Amerlkad n Jo
ne• i•mind~ oir 
adamın malı~ 
lan bu dananı• 
(15) çeae•I (4) , 
duda211 (3) dili 
•e (4) takım dl· 
ti vardır ve hep• 
alol de kullanır. 

Camayka hb'.
Jelerlndea biri• 
ain mali olan bu 
çorba lılHal hiç ... ı,tır. lamııtar • 
Jıkanmamalı U· 
Hre 100 aen~ 

denberl kullanıt-
malr.tadır. 

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 1 
1 -

Bu ıeyyArelerdeu hanı· ıl et· 1 
rafındaki haJkalarile meıburdur? 

Cevaplar 
1 - Zühal 

Merih Zuhal 
Zühre Muıteri 
Utarit 

-2-

Tael denilen para bu memle· 
ketlerden hangiıinin paraaıdır? 

Hindiıtan 

Iran 

-3 

Çin 
Peru 

Cebelntta11k'ı bu lngillz Aml· 
rallarmdao hanıisi fethetmlıtir. 

Beresford 
Rook• 
Hauke 

Nelson 
Hardy 
Dun car 

4-

Elmastan ıonra bu mOcovhe .... 
!erden hangisi dalıa Hrttir? 

Ztımr&t Gakyakut (11fJr) 
Yakut Firuze 

s-
Ruıya lmperatoriçeıl Bllyllk 

Kateria bunlardan banglıinin 
ıevceal idi? 

BUyllk Petro 
Dördüncü lvan 

Birinci Aleksandr 
ÜçUncU Petro 

8-

Meıhur cazibe kanununu bu 
ıamlerdeo hanalai keıfetmiıtlr? 

2 - Çin 
3 - Rooke 
4 - Gök yakut (Safir 
5 - Üçüncü Petro 
6 - Nenton 
7 - Sokrat 
8 - Cenner 
9-Reasam 

10 - Avusturya 
11 - Utarit 
12 - Asya (1 milyar yllı be, 

mil} on dört yllz bin nllfuıu 
vardır.) .._ _______________ J 

Franklfn 
Nen ton 
Faraday 

Lavoiıier 

Loplace 
Galile 
7-

Bu eakl Yunan Feyleaofların• 
dan haniiıi zehir içerek ölmeye 
mahkiim edilmiı ve kendi eJile 
bu zehlri lçmittlr? 

Diyojen 
Eflaton 

Ar"ıto 

Sokrat 
8-

Çiçek aıısını 
alıi keıfetmltllr? 

( Pastör) 
tCenner) 
(Koh) 

-9 

bunlar daoha11· 

Rambran bunlardan hanıiıl 
ki? 

Musiklıioaı Heykıltraı 

Feyleıof 
Reısam 

10 

Edip 
HiıkDmdar 

Miklas bu memleketlerden 
hangisinin Cümhurreiaidir? 

Finlandiya Eıtonya 
Avusturya Franıa 
Çekoılovakya Mekılka 

- 11 
Bu seyyarolerden hangisi all· 

neşe daha yakındır? 
Merih ÜranOı 
Küreiarz Utarit 
Zühre Zuhal 

12 -
Bu kıt'alardao hangiılnio atı· 

fuıu daha çoktur? 
Avrupa Aıya 
Amerika Af rlka 

-·························-························---
BANKA KOMERÇIYALE 
iTALYANA 

Sermayeıi Lire' 700,000,000 
lhtiya' akoeai ,, 144, 785,576,20 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanm b-.Iıca şehirlerinde 

SU BELER 
İngiltertı, l<'ranı~ İIViçre, AYuıtur· 
ya, Macariıtao, vekoslovakya, y 11• 
goılavya. Romanya, Bulgaristan, 
Muur, Amerika Cemahiri Müttehideıi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör n Kolumblyada 
Afilyaayonlar 

ISTANBUL tUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddeıi Karaköy 

Palas ( Telef. •4841/2/8/4/5 ) 
tehir dahlllndekl acenteler ı 

lstanbulda: Alalemoiyan hanında 
Telef. 2290Q/3/11/12 15. 
Beyoğlunda : lıtiklnl oaddeıi 

Telef. 41046 
IZMiRDE ŞUBE 

1 Dil Bahsi j 
~--------------------

Öz Türkçe 
Çalışmaları 

46 inci Liste 
1 - Muhabir • Aytar 
Muhbir • Duymaç 
Örnekler : Tan gazeteıinin Lon• 

dra aytarı bildiriyor. • Gazete· 
lerin tehir duymaçları vardır. 

2 - Mukavemet • Dayanık, 
dayanım 

Örnek : 1 - Kayığın bu kada~ 
yüke dayanığı olduğundan 
fOpheliyim. • 2 - Düşman, bU· 
yOk bir dayammla harbetti. 

3 - MUvezzl • Dağıtmaç 
Tevzi • Dağıtım, dağıtma 
Örnekl~r: Gazete dağıtmaçlan 

açıkgöz olmalıdırlar. • Türkiye 
ıazetelerJ kendi aralarında bir 
dağıtım örgütü yapmak fikrin• 
dedirler. 

4 - Nekahet • Eyisellk 
Örnek: Bay • • • eylselik devrini 

a-eçirmek Ozere lıtanbula aitti. 
S - Namzet - Aday 
Örnek: Gelecek kurultay aeçlml~ 

de adaylığınızı koyacak mısımı? 
48 ıncı Liste 

1 - muvakkat· Süresiz, , .. 
çeğen 

Örnekler : 1 - Kübada ıık adı 
sUrealz hükumetler kurulur. 
2 - Bunlar geçeien ıeylerdir. 

2 - Retlp - Yaıak 
Rutubet • Y aıaklık 
Örnekler ı 1 - Yaıak yerlerde 

oturmam. • 2 - Bahçede ya• 
ıakhk gittikçe artıyor. 

3 - RUtbe • Erece 
Örnek ; Doıtum yarbaylık erece• 

sindedir. 
4 - Pir• • Atıma 
Örnek; ln1&n geçeğen aıamalarla 

deyil, fikir düzeninin yDkıeklltl 
ile öğUnmelidir. 

5 - Slr• · Gtbey 
Örnek; Aacak sizin ıUıeyinlıde 

bu aımaya erdim. 
47 inci Liste 

1 - •arla - Y ayınb 
Örnek: Halkı yayıntalarla ılnl .... 

lendirmek doğru deilldlr. 
2 - Rivayet • S8ylentl 
Örnek: Sofyada dolaıan ıaöylen

tilere ıısre hllkfımet tekrar 
değlıecektir. 

a - Sulhperver • Barııçal 
Örnek: Biz barııçılıı. fakat aymıı 

dej'iliz. 
4 - Gafll • Aynaı, boı. dalgın 
& - RUkn • Ôrktın. 
Örnek: Hllk6met örkllnlerindtn 

birinin söylediğine göre ... 

Not: Gaıeteaıiıe gönderilecek ya .. 
zılarda bu kelimelerin Oamanhcala• 
rmın )sullanılmamaaını rica ederiz. 

·······································-··············-~ 
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2 Temmas 

Meyvaya Dair 
- .. Ağuıtoata ıuya ılnem, 

balta keımez buz olur!,, 
- Acaipl 
- u Blbabt olanın baj'lna bir 

katreıi dttımez,, 
" Yağmur yerine dDrrn fiber 

yaj'ıa 1emadan I,, 
- Yine D• oluyorıun, Ha11n 

Bey? 
- .. T allhim olaa idi, aaam• 

elan lua doj'ardım!,, 
- Seninle doıt olmaaam, 

alimallah boiardıml. Yine ne 
uçmal•JIP duruyonua? 

- Saçmalayan Haıinl Elbet 
bir 11bebl var ki bu ıözleri ha• 
brladım da tekrarlıyorum. 

- Ne oldu ki? Boı yok dedik· 
leriae inanıp na aldıjıa f&deraı
JOD biletlerine bir .. y çıkmadı da 
ona au yanıyorsun? 

- Nayar, aanıml Derdim ba.
bltOn baıka. 

- Ey, ı&yle de, l>lz de bilelim! 
- Dinle, baki Geçen yıllar, 

.tıne, çilek, kayı11, ı•~all, erik, 
lbadulJab ıokaklara dakOlmDttD. 
Manavlar, baalya, çOrtlmeıia, at
mayalım . diye, hemen bedavaya 
Yeriyorlardı... Öyle iken, ıeker 
pabah diye bir tOrlO reçel kay· 
aattmp da, doyaaıya yiyemedim. 
Bu yıl İH aluine: Şeker ucuzladı, 
meyva yok, ben yine atzımı poy• 
raıa açacağım. Sen ol da lçerilemel 

- Ne yapacakııa, HaNn 

• 
-1-

Para sudur, durmaz, akar, 
Paraaızlık canı yakar, 
Bir yedikçe liri artar, Beycljim? Ortalık bu yal kurak 

ıftti de ondan oldu.. Tabiatla 
dlvelerlne karta elden •• gelir? 

.. Bolbol yiyen, bönbön bakar!,. 

- Suıl 86yle dtlftlaceleri, bu 
enayice te•ekkOll ıaaa yakııtıra• 
mı yorum. 

- Baıka ne diyeyim, Hatan 
Bey? 

- Ne diyıJiml Tar mı? tca
rakhk Allahtan, ameaaAI Cel 
gelelim; bu gibi tabiat hAdiule· 
rindea 18tifadıy• kallapn adam• 
lar var. Ben oalara lçerileyorum 
aııll MeyTayı yetlıtiren •••alla 
bahçe ıahlbl, o mıyYayı yine 
seçen yılki flata aatayor. Kurak 
bahaneılnl ileriye ıllrtlp de dalp 
çevirenler baıkaları, S.niole ben 
de, iki elimls b6ir0mUıcle, uzak.-
tan slzelim yemiıl•re bakıp ela 
yutkuna yutkuna hunnak oluyoruz. 

- Çareai? 
- Meyva yetiıtirenlerin, •ah· 

ıullerini doirudan doiruya pazara 
aevkedebilmelerinl 1&ğlamaktar. 
O zaman pahalı da yeaem yOrejim 
yanmaz. Vereceğim para, milıtah• 
ıilin cebinde kalır, erteli Haeler 
yurdumda meyvanm dalla da 
bollanma11oa, nefiı yemiılerimisln 
11lih olunma1ına yarar. 

Yolcu - Be adam t Korae 
öttUrmeainl bilmiyor muıun ? 

Hasan Bey - Oau biliyorum 
amma.. Otomobili kullanma1ını 

bilmiyorum l 

mi, Haaan Bey? 

Sen de reçel yerain, detll 

- Yerim Zahiri Hem de, yur• 
dumdan bir dert ekıildl diye, 
atıımı ıapırdata ıapırdata yerimi 

YURDUM 
Ne mlbarek blr il.lir, ıu benim ıGıel prd•m I 
Her bucatı cea11ette•, ılrenlere 11i1a11dır. 
Bea onu ataların kanlarile yuturdum, 

...ı L- o'an o kandır. Her a•uı topratın•a ceYIRr 1 .. 
Yurdumusu baktıkta, elbet o da fHlenlr, . 
Bizler emek .erirHk, yurt da elbet beıeaır, 
Yurdu ilki edinen, Hde buna özenir; 
TlrkUlfe l&yık olan, durmayıp çalııaadtr. .. 
Fabrikalar kurulur, tHtlblar çotahna, 
Yurttaı'ar kazanmanın, bir tadıaı ahrH, 
Meml.,ketİa paraaı memlekette kalana, 
Altın çatı denilen ıat ltt• 0 zamandır. .. 
Ülkemizin her yana. çellk atlar Örlldl, 
K"' tnı ieçm"yen yerde, lokomotif ıBrtldll, 
Yıl'Ardar, lılfylOmllıOn, fllmeyea yaıa ıtlldl •• 
y pt t mıı '" i evr:m, her dnrlaadea Ja•auır. 

' 
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lşi bilen, başarandır, 
Üıt tarafı hep yalandır, 
11Kaptan kimdir?,, Diye ıorma : 
GemJıini lwrtarandırJ 

Bağı,ıarsam, Ne 
Yaparım? 

HaHn Bey, ağdalı, riyalı ta• 
birlerden, ıoğuk lakırdılardan bit 
boılanmaz. Bir gUn, tanıdıkların• 
dan birinin evine aitti, fakat onu 
bulamadı. Kendisine kapıyı açan 
bayan, kırıtarak ıordu: 

- Admızı bana bağıılarmı· 
ıınıı? 

Ha1&n Bey: 
- Hayır! Dedi. 
- Neden, bayım? 

- Adımı sana bağıılaraam, 
aonra ben adsız ne yaparım? De
yip, Hasan bey yUrUdü. 

Eksik • Artık 
Bir bayan, Haıan Beye dert 

yanıyordu: 

- Erkekler, eğer evlenmeden 
önceki cömertliklerini evlendık
tın ıonra da, karılarıl)a kartı 
ıöıtermiı olsa' ardı, boıanoıalar 
yarı )arıya azalırdı. 

Hasan Bey, çenesini kaııdı ve: 
- Evet, bayan! Dedi. Haklı• 

ıımz.. fakat iflAılar da iki mitli 
rr~a rdı o zamanl 

- H11an Beyciğim 1 Bizim 
mahdum, tamamen benim huyumu ...... 

- Kubaldapaa. W• bUlr 
.. HYl•••tNdlrL 
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Zayıf olan dayatmaı, 
Suçlular caka tatmaz, 
"Sırça evde oturan, 
Komıuauna tat atmaz,, l 

- Haaan Bey bundan ıonra 

evlenme, teclmHl bir kurumdan 

ibaret oldu. 

- Öyle!. O kurumun direk• 
tBrll alzler •• Kasadarı kocalannııl. 

Kitap 
Haaao Bey " Yoz yıl yaşamak 

için,, adlı bir kitap okuyordu. 
Dos:J arındaa biri, bir gUn Ha• 

un Be) c gitti ve: 

- Haaan beyciğim! Dedi. Ha· 
niya tende " YUz yıl yaıamak 
için,, di>• bir kitap vardı. N .. 
rede? 

Haaan Beyin katlan çatıldı. 
- Hen o kitabı kaldırdım •• 

diye cevap verdL Şimdi bulamam. 
- Niçin kaldırdın? 
- Kaynanam bizde misafir; 

eline geçerae, işime aelmez ıonral 

Ne iyi Misafiri 
Pazarola Hasan Bey yazlığa 

taşmmııtı. Ahbaplarından biri, bir 
pazar günO onu ziyarete geldi. 

Şuradan buradan konuşuyor

larkcn, misafir ııhhatlnin bozuk• 
luğundan 9ikAyette bulundu: 

- Kaç vakittir, bana bır bal 
oldu, Haıan Beyi Ne yiyor, ne dt 
içiyorum .. 

Ha1an Bey: 
- Ya ? Dedi. O halde, ne 

olur? Bizim eYde yatıya kalsana 1 

Daha Baskın 
Attığı palavralarla Un almıı 

biri, Hasan Beye yine b:r sürll 
masal okuyordu. 

- Benim dedem yUz elli ya• 
ıında •• babam yfiz kırk yaıanda 
&ldO.. diyordu. Annemin babau 
da öldOğll zaman yDz otuz.. 

Haıan Bey, ı!Szllntı kuetek: 
- Dur! dedi. Nafile övOnOp 

durma! Senden baskını var: Bizim 
ailede, ElhamdllrillAh henüz vefat 
eden olmamııtarl. 

Unutmamak için 
Gazinoya (itmiılerdL Caz gll

zel bir p•ç• çabyordu. Bu aırada 
Haaan Bey cebinden bir mendil 
çıkardı ve mendilin ucunu dl
pmledi. 

Kanıı yllılln• hayretle bakı-
yordu: 

- Ne o ?,. Mendiline o dB· 
iümll niçin attın ? -

Hasan B. - Mendilini aOkô
aetle cebine koydu ve sandaly .. 
aloe yaslandı: 

- Cazın çaldıia havayı unut• 
mamak için 1 •• 

Hoıuma gitti t •• 

------------------------------·----------""""' 
GEZiN ÇOCUKLAR 

Sioaaaalar say11 erdi aonuna, 
Okullar kapanda, sezin çocuklarl 

Kendiaisi bolbol nrln oyuaa, 
HaY2daa, kırlardan beıin çocuklar! 

* Ayrıca okuldur, bahçeler, batlar •• 
Çok ı•yler atretlr oyalar, datlar, 

b ' Alar Sanmayın ıu dere H epa z Ç•a 
Ondaki manayı auln çocukları 

* S "tb&hleyin kalkın, yataktan, erken, 
Dinleyin Koruda kuı'ar öterken, 
Doyun tabiata bu faraat .arken; 
BGtiln bu ılıellik aiıin çocuklar 1 

* Size mutlu olaun, dilerim bu yas, 
Azatta etlenen detildir haylaz, 
Bir 111 çalıfb?Aıı, etlenin Lıru, 
Bendea aiıe bolbol iain. çocuk!arl 
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Kim bilir dışarda, otomobil· 
Jerin etrafında no izdihnm vardı. 
Gerçi lngaiı sefarethanesi uzak 
değildi. YürHyerek bile beş da• 
kikada gidilebilirdi. Fakat Lav· 
rence, Caresseyl bu ayazda, kUrk
ıüz, paltosuz bir halde, ba1o kı· 
yafetile sokağa çıkaramazdı ...• 
bereket versin biraz acele dav• 
ranmışlar •e ışıklar da bentiz alhı· 
memişti. Bundan bilistifade kala· 
balığı yararak Vestiyer• gitti ve 
genç kadının kUrkllnU elo geçi· 
rebildi. Fazla vakit kaybetmemek 
için kendi paltosunu aramıya lli· 
zum görmedi. Nefeı nefese Ce
reasenin yanına koştu, kUrkUnU 
giydirdi Ye gllç bela fatonun ka· 
pısına kadar gelebildiler. 

Lavrence kendi otomobilinin 
nerede olduğunu bilmiyordu. O· 
tomobill bulabilmek için kapının 
önündeki kalabalığın dağatalmasını 
beklemek lazımdı. Dışarda oto• 
mobillerin korna sesleri, iıleyen 
motorların gUrllltUaU, insnnların 
bağrışmaları biribirino karışıyor· 
du. Caresseyi bu karma karışık 
otomobillerin ve onlnrm etrafına 
toplanan kalabalığın araaına sok
mak istemiyordu. Sefarethaneye 
kadar yUrllyerek gitmekten baı· 
ka çare yoktu. Genç kadını ko· 
lundan çekerek. 

- " Bu kalabalığın içine ka· 
kantmıyalım. Haydi, ıuradan yan 
kapıdan çıkalım •• '6rllyelim,, 
Dedi. 

Cere... hiç itiraz etmedi, 
battA kapıdan çıkıpta tipinin ora· 
ya biriktirdiği diz boyundaki kar .. 
laran içine gömnlOnc• kahkaha 
ile gUlmiy• baıladı. 

Fakat karların arasandan kur
tulmıya çalıoırken ıöz kamaıtuı· 
cı b.r ziya. bir an için karan
hkları yarttı. 

Ortalıtı glindDs gibi aydıolatb. 
CareHe birial tarafından kuv't'etle 
ltllmit gibi birdenbire yere yuYar
landı ve arkaaandan da her yeri 
titreten. kulaklara tıkayan mDthiı 
ltlr gürnlttı koptu. 

Lavrence eğilerek Care11e'yi 
kollarından tuttu ve tekrar ayağa 
kaldırdı. 

Serp Bir lnı, 
Caresse. Lavrence'in yUzllne 

baktı. 
-

0 A... Bak, ıenin de OıtUn 
batan kar içinde .• ; Ne idi o pat• 
lama, o gllrUltU?.. ikimiz de kar
ların içine yuvarlandık.,, dedi. 

-
11 Evet, infilakın tiddetl 

bizi yere yuvarladı. Bereket versin 
kar v~rdı ki yumuşak bir yalaka 
düşer iİbi düştük. Yoksa ..... ., 

Care11e hayretle: 
-

11 Ne? Infllik mı dedin?•• 
dedi ye derhal intikal ederek 
ilave etti: 

-
11 Demek ki niyet ettikleri 

gibi sığnakları berhava ettiler 
öyle mi?,, 

- " Öyle olacak.... Galiba 
bizim ihtanmız geç kaldı. ,. 

Lauenco hem b 0mları söyli
yor, hem de Cıtreasa'i avlunun 

dış kapısına doğru çekiyordu. 
Fakat buraya ge:ince genç kadın 
birdenbire irkildi ve durdu: 

- "Otomobil ne ol.:cak? Sen 
Beotley'i &clirıuiştin. Halbuki bu. 

sefirin l<endi husuıt otomobili 
değil mi?. Burada bırakıp aıd .. . 
meyiz ya!. .•. ,. Dedi. 

- "Evet, ıefirin kendi oto
mobili, fakat 1;eni buraya o oto
mobJlle a-etirmeklij'imi kendisl 
•mretm:şti. Bir müddet burada 
kalıa ne çıkar?,, 

- " Ne mi çıkar?.. Haydi, 
derhal otomobili bulahm Ye -ta· 
tonda aefire telefon edip biz ge-
llnceye kadar hazırlanmaaını 
"ÖyleyeUm.,, 

Uvrence hayretle Care11e'io 
1Uıllne baktı: 

- "Neler ı5yliyoraun Allah 
aşkına?.... Ne için hazırlan11n ?,, 
Dedi. 

-
0 Tabit b6yle bir zamanda 

bir an evvel Prağdan kaçmak, 
daha tehlikesiz bir yere gitmek 
iıtemiyecek mi?,. 

- ''Orasını bilmem. Fakat 
lngillereden, Hariciye Nezaretin· 
den emir almadıkça aefarethan .. 
yl terkedeceğini zannetmiyorum. 
Şayet Çekoılovak Hlikümeti, hü
kumet mcrkezi:ıi başka bir şehre 
naklederse, o vakit o da bura
daki sefarethaneyl oraya nak· 
leder.11 

Caresıe omuzlarını silkti : 
- "Bana kabraa, burada bir 

dakika bile kalmak buda!ahk 
olur.,, DedL 

- "Şimdi bu gibi t•ylerl 
müoakaıa edecek vaziyette de
ğiliz. Otomobili bulmak istiyor• 
un. derhal benimle beraber 
gelmellı:n. Şurada kestirme bir 
yol var. Beı dakikada sef aretha• 
neye gidebiliriz. Ondan ıoora 
ben gelil' otomobili bulurum ... 

Geniı Ye parke taılarile dö· 
ıenmit bir yol takip ederek bu 
iolfln batına geldiler, yol burada 

Gec• Yarııı 
Güneşi 

Bu resim bir glln~ı batışını 

gösteriyor amma tabii tartlar 

altanda alınmış değildir. Resim 

gece nlınmı§br ve ş:mall lsveçte, 

yılın altı ayının gündüz, altı ayı· 

nın gece olduğu Torne Trask 

ismi verilen göl cıvarmda alın• 

mıştar. Buna. şimal insanları, 

gece yarısı güneıi diyorlar. 
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ıatooun dunrmı takip ederek 
aola ve •t•i• doğru kıvrılıyor ve 
ba1amaklı. aarp bir lnit ha:inde 
aıağı iniyordu. 

Bu inlıin batandan nehfr va 

ıehrin bütün aşağı kısmı tamamilc 

ayak altında idi. Şehrin ortaların· 

da infilak neticesinde bazı nebat

larm yanmakta olduğu görlilU· 

yordu. Sokaklardaki lambalar 

tekrar yanmıfh. Yükselen gllrUI· 

tüden, tehrln aıağı kısmındaki 

halkın evlerini terkedip öteye 

beriye kaçıımakta olduklan on· 

laıılıyordu. Fakat bu yol pek 

aarp olduğundan Lavrence ile 

Caresse bu kaçanlarla kartılaş

madılar. Aıaya, düzlllğe ıelince, 

ıefarethaneye gidebl.mek ıçın 
geniı bir caddeyi bir taraftan 

öte tarafa ieçmek icap ediyordu. 

Halbuki bu cadde paniğe tutul

muı, aağına Hluna bakmadan 

kaçan halk ile dolu idi. Her ka· 
fadan bir sea çıkıyor, bu hare
ket eden inaan kütlesinden 
derin bir uğultu yUkıeliyordu. 
Birdenbire çocuğunu kaybed•n 
bir annenin acıklı feryadı ititlldl. 
Fakat Çekoslovak lisanını bilme
yen Care&1e, hundan bir ıey 
anlayamadı. Anlamaya Yakıt de 
yoktu. ÇnnkO bu sırada Livrence 
onu kolundan tutmuı sfirlikliyor, 
yolun; öbür tarafına geçmek için 
kalabalık araamdan bir yol açmaya 
çalıfıyordu. Nihayet ezile, büzüle 
karşı tarafa aeçebildiler; dar ve 
tenha bir aokoğa saparak ıefaret• 
hanenin c:Lı kapiaına geldiler. 
zili çaldılar •e kapıcmın lhUyatla 
açbiı kapıdan geçerek 18f aret• 
haneye airdiler. 

[Ark: •ı nr ] 

Topkapı Tramvay 
istasyonu 

Bir Binanın Yıkılma Teh· 
likt>aİne Maruz 

Belediye Top1'apı tramvay 
iataıyonu karş1&ındakl bir fannın 
ahıap kısmının yıkılma tehlikesi 
gö•tcrdiğini tesbit etmiı ve sahi· 
bine bu tehlikeyi kaldırmasını 

bildirmiştir. Sahibi bunu yapma• 
dıiı için be:ediye bizzat bu kısmı 
yıktırmaya karar vermiftir. Bu 
kapı cıvannda bazı harap kııım .. 
larda vardır. Bu harabeler yolu 
daraltmaktadır. Belediye bütçesi 
taıtlk edildikten sonra buraları 

iıUmlik ederek yolu genişlete

cektir. ··----··· ... --................................... .. 
, Göz.iinüzlt görmeden işittiğiniıe 

inınmıyncaksınız 
Sinema harikası 

MAKiNELi 
ADAM 
mUtbiş eararengiz film 

Yaruıdan itibaren 

Milli SiNEMADA 
Aynca illYelen : 

HULYA PEŞiNDE 
~--. Kate de Naır 

Yamyam ilii 
Almak İstediği Kız Elinden Kaçınca 

Burnunu Koparıp Yedi 

Haile Sillaue mahkeme önünde 
Asaya Sillaue Haile genç bir 

Habeılidlr. ismine göre Habeı 
imparatoru HaU Sellassenln ak· 
rabaaındandır ve Cenevrede tah· 
ailde bulunuyor. Asaya Sillasse. 
Cenevrede kendisi gibi tahsil ile 
meşgul olan Cemile Elhayntt 
atla bir genç kızla tanıımıştır. 
Cenene hukuk f akOltesine devam 
edın bu iki genç arasında sevai 
duygusunun çiçeklenmeıl gecik· 
miyo r. Haile Silla&1e güzel Cemile 
ile evlenmek istiyor. iki aileye 
danışılıyor. Genç kızın ailesi ta· 
rafından yapılan tahkikat gösteri· 
yor ki Haile SillaHe hercai meşrep 

bir delikanlıdır. Vaktinin bOyük 
bir kısmını daktilolann pıılnden 
koşmakla geçirir. EYve!ce Kahi
rede yaıamıt olduğu macerala bir 
hayatın mahsulU de, timdi altı 
yatanda bir çocuk olan Leman 
gölU civarında bakılmaktadır. 

Bittabi bu malümat alındıktan 
sonra kızı ailesi red cevabı •eri· 
yor Haile Sillasse bu karara 
boyun eyer görünmüı ve sevgi• 
llsinden son bir defa bir randevu 
istemiştir. Bu mülakat Fransada 
vuku bulmuştur. Haile Slllasse bu 
sırada öyle mllhirane bir manevra 
yapını~~-• ki genç kız onun kötü 
niy ... tini fark etmemiı ve birden• 
bire müthiş bu çığlık atmııbr. 
ÇUnkli Haile Sillasse, kıakançlıkla 
genç kızın burnunu ıaırıp kopar
mış. bu işi yapmakla lrnlmamıı. 
ağzını ıapırdatarak biçarenin bur• 
nunu bir yamyam gibi yemiıtir. 
Arkasından da : 

- Git timdi lstediğloe varl 
Demiıtlr. 

Mahkeme, bu adamı bir 11ene 
hapis, bin frank ceza, on bin 
frank ta ta:ıminata mahkum et• 
mittir. 

Aşk Neler Yaptırmaz Ki 
Aıkın Bir Bardak Müshil ile Tedavi 
EdilebileceğiniSöyleyenDoktorOkusun 

Budapeıtenin en ıtızel, zengin, 

tanınmıı dul kadını Amerikalı 

Madam A de P. ola, okuyup 

yazmak lSğranmek ı,ın kUçtık 

kızlarla birlikte Ukmektebe git• 

tlğlni yazanak hayret edecek ve 
ıoracakıınız: Sebep? Anlatalım: 

Bu gllzel kadın aalen Amerl· 
kaladır. Daha ienç yaıında. pe• 
restişkftrları tarahndan Avrupaya 

getirilmiş, Paris, Londra, Berlln. 
Viyana gibi şehirlerde en lilks, 
en yUkaek bir hayat sllrmOotür. 

Nihayet Budapefteye gelen 
güzel kadın, burada zengin bir 
maliyeci ile tanıtmıı Ye evlen• 
miştir. Fakat bu izdivaç da uzun 
ıUrmemif, ayrılmışlardır. 

Kadın bundan sonra villiamın 
1&lonlannı açmıı, eğlenceli bir 
hayat sllrmeye baılamıştır. Bu da 
uzun slirmemiıtir. Kadın bOtün 
perea~işkiirlarının hnyretl içinde 

ıa!onlarını kapamıf, masum bir 
kızcağız gibi okumak, yazmak 
için ilkmektebe devama başlamıı, 
mektebin ilk iki sanıfmı muvaf
fakıyetle ikmal etmiştir. Fakat 
UçüncU sınıfta zorluklarla karşı· 
laşmış •.. 

Peki, diyeceksiniz blitOn bun• 
iare sebep ne? Para var, sıhhat 
var, herşey vor... Ve bu yaştan 
ıonra •.• Gayet ıade: Aık •.• Çün
kü aüzel Madam bir polis me-

Madam A. de P. 
muruna aıık olmuştur. ıevgiliıine 
aık mektuplara yazacaktır ... 

Bu ifıaat Budapeıtede bU} Uk 
bir hayret uyandırmııtır. 

-------,------·-
SELANIK BANKASI 

1'esıs Uırıtıı 1888 

• İdare merkezi 
latanbul ( Galata ) 

Türkiyedekl şubeleri: 

lstaııbul, ( Galata, Y enic mi); 
lzınir, M.ersiu. 
Yunanistondaki şubeleri: 

Sclfiuik, Ati na, Pire. 

• Her nevi banka muamellh 



Ege Mektupları : 

Çok Değer Bir Kurum 
lzmirin Ert "lslahhanesin Şimdi Modern 

Bir . Endüstri l Kaynağıdır 
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cllımaa bir fotojrafa old• Dir• 
t6r beal a1dualab7on 

- Buadan altmı ,.ı lacı 
Milat {pap) Din lzmlr ilbaylJjı ıa
Dl8DIDda brulaa bu mBIUeMala 
o amankl adi ( lalahbaae ) lcH. 
O,ıe ..,ı bir demde aokaklarda 
ba•M.I ıılolafaa kimMliıl çocuk• 
lan bir araya toplamak •cllt..U. 
kuıulcl•twı• ..... ~k .,.... bir 
mabaclı ft HJ1•1 ,.,_._ 
Yarcfl. hlaldanede talebeye iP 
tll• .. •ati• •Üdattu. Ç.Cak
lar lmaduraalak " mara•ro•• 
pbl .anatl..t pratik u..Uerl• 
qr.nt1orlarcll. • 

Sawat Jlllarıacla alrll• ...,.. 
nt ._..., hara• Wr lmallb 
lıırl'lat,e feMkua laaliDI .W.. 
11-•rmtla lbtl1w olaa ..ıalaa._ ...._ ....... A••• 

KeldeWa k -eki meıanlan 
ra~ara cewap Yerecek bir pldlde Saa'at meldıWade Jetlpa ta• 
ilk ph ... lara '-11•-tb. l•••1I 1alaıs aaaaJllı Dall•dlrmek 

la çt .......... IJI -..ı- IMl7aca anp •ere•IJ-tl 1ç1a 
alaaacala bir ••U. 135 ,...... talehenln k&ltlw •Yl1..me •• 
..... .atlalt •Jellbı ... ,.. 111,11r bir ........ .., .. 
llekteltla batla atel7ılerl .U. Ba eartlar altuacta J9tltea ~ 
YOiarak J&lahp slcllJer. aldaJ •a,atta ... Yaffq olacak 

Meld:: !f!" -::" !'kt':'.!: lmklalan kua•-.ldadar. lnelce 
;~:8deta '..':.:aa Wr el nd- lpiz kalan taleMJ• •at•p lda-
t.W slrlJ•· Y ... tl• faltrlka nal, ..ıteda.U ......,..ti• 
•• ately• blaalan .... ecllUror. rarclua •••iste. •• tpla kaJ. 
Amapadaa IDlumla olu maki- .. 11na •••I olmakta 1 .. 
neler c111tecll87or. 150,000 Bralık Şimdi •nlJat tuia._ dejtr 
ltiı ... af ıonuemda laatb miftir. Mulatellf fabrilralartlu 
.. rdtlpall •er ••Jd••• ..U1or. aidatımız mektuplar ha rıl J•tl-

Mektebhab, Tlrld1••1d clipr pa muunlarıa hePlhal .... nd-·•t melrtepletlnclea •akl.., fell 7apacakbr. Hattl .._.. w 
tellalk leYuaa aoktumclu ... JlmD iki mlall tle -., .. .._. tW•. Anupaclu ı•tlrllea •1- lı _ 1 ı. L-ı -L•--...1.. 
t.ı.a...ıar, law tllrlll cahfma im- larm •.- • -.ac....,. .. 
klnlanaf fulallle temin ederek M. aıı 
talebeyi Deri bir eadGatrl haya-
baa halll'lamıya HYatmıflarcLr. 

Mektebin Teorik •e Pntlk 
denlerl tal• .. .rl teknik bala•nıo 
... kahil olduta kadar IJI lalı 
durumda lauırlamaktacllr. lılaklM 
... lciffiit •kı-cA'lk ..... 

itizar 
Bqln Oımaala ........ Gloerkea 

Wribmas •uceclilelHmittir. Ok..,... 
larum• ltlsu "- ...... 

Binicilerimizin Zaferi 
Subay Saim Miniah Atlamada Parlak 

Bir Birincilik Kazandı 
Vl1aaa. ı (A. 

A.) - vı,... 
flmlk atlama 
pmpfyona ml
aababaacla Sa
ı.. Yalp. adın-
daki •tll• 2 
• ..,. laatauı 

atla,.ü blrla........... 
21 Hulraada 
"Pn.ojm Kacl-
rıt ... bab-
1111 ... , Saim. 
YalS-YeF.._ 
atlarlle el..._. 
ol••ılllr. a • ......... 
ldfat hıu•w .. ... 

A,. ... Site 
Fe1a..,. ... .......... , .. 
.u.cl Ye dolnaa.- 8UQ 8eimla glul bir ada1111 
n mlklfatlan .ı...ar. Arkadar • parlak ,W.Ueal .... clea biri 
lar mlaabaka11ada ela Jh..... ela hu JUlflar, çcak alzel bir 
C.Yıt dardllncllllfll abmt •• ıok laawada yapılmıflır. Cllmhur Ba .. 
alkltlanmıtludar. kanı Ye kor diplomatik yantlarda 
mr Yanı Plr•naoau iki Klfm.ı lauır buluamuılardır. 

Mll,on• Y•pb Moakowada Bir Spor • .,.. .. 

Parl1, 1 ( A. A. ) - 8arOla Moeko••• 1 (A. A) - 120.000 
dl Roçlltl'ln .. Crudite., acLaclald 11porcu hu sabah Kmlmeydanda, 
ab 22 abu pdljl b1J1k Loas- B. StaJia Ye Molotov, V orofllof 
Uup Jar&flncla blrlaci ..-ıtm. •• Kaaaaovlç'ia 6allnde b61tlk 

Ba Wd ile Framacla ilk k.. bir aeçlt alayı yapauflarcLr. 
tertip eclllmlf olan plJuıocla 9 jlmnaatik " atletizm eattltft. 
kiti .S1oa•r olmaıtar. Bmlerclan lerl talebelerinden binlerce kıp. 
lcl, içer mOyon, tlç8 blreı bu· kom8niat ıefteriala ,.,ımJerlDI 
,ak mU7oa •• içti de birer mil· ta11yarak a•çerkeo, uçak fllolan 
10• frank kuanmıılarclır. ha•acla, Stalinin adana çJ&mekte 

Pariateki mevalm .. aHklerialD idiler. 

Hava Korumu için 
_.,._ 

Fedakarlıklar, T eberrular Devam Ediyor 
ffaya K9111ma için plıımalar 

de•am. et.ektedir. Ha,.aa Bo.
... karama bla lira, Sanald 500 
lira teberru •t ..... cllr. Erıaal 
Balar Şlrketiaclea Kırı ... J1lcla 
aoo. Mlkte 150, CeW Aziz .. 
Refik dobaa altıtar, Sedat trf, 
Rıalm altmlf, Tekin 44. Şerif 41' 
O-an a4 Ura vermeyi taahhtlt 
etmltlerdir. 

K11111m Ylrldlbnı 
ltla llltln t91ekküller 

len 1ardımı yapmaktachrlar. M ... 
ba auyu aatanlar da flle Ye .a. 
macaalana AyUQla ılr• bir pua 
Yermeyi karulqtırmlflarcLr. S. 
karara söre her fıçı •• damaca• 
aa baflD• kurama b8f kurllft. 
talon bqına Jla pera, ldçlk 
fİfe baflDa da 10 para •.O.Cek .. 
tir. Buaa •akabll de flatlaN 
... ppal .. y•cak, Jaai • batık 
alfteıil-. bç paraya .. ta1a, ... 
ylae aJlll flata aatdacaktar. 

Yeni 
Ku Gi
biHafif 

Bir Atlet 

Aaslkahlana ba MD• m•r 
.... ko7u•erdllderl $1bıo Oal
YenltNlnda Z..cl ()y- dla
,... - cabak' ..... aa.ntr 

erlkat••~ 
.. aGrat kOfllla*-' 

dlap nlrodanm alıt 
lak bullak etmektedl\ 
(100·(~·-

kOflllarla (220) r•d• 
alçak mania kOfU 
o ..... , .......... 
(8) metreden fazla da 
uma atlamak ıoretl

I• ba muafelerde dlnya rekoıe 
w., yapQllfbr. 

0YeDm vlcut tetldlab bir 
model olarak -..ıetlhnektedir. 



Biat Denizlerinde 
Ttlrlder Yazan: 

il. Turhan 
Piri Reis • Mı.ırat Reie - Hadım Siileym.an 

Sefer Reisin Başı Dikildi, 
Kaş1arı 
Çatıldı 

Portekizliler böylece Biı t sahıllerine yerl•tmiılerdi 
- 2 - tek batına hOkdmet kurmuı olan 

Salıne, batı Hiodiıtaoında, Ot- bu yltlt Tllrk, atkın pençeledlif 
cerat hükilmduıoın ıarayıdır. hUkllmdar yUrej'I il.zerinde de 
(Hlcerat hükllmdan Behadlı ıaltanat allrmeyl beceriyordu. 
8ahla Hıirl karoı kar111adarlar. Bununla beraber aıkın ıözD 
Bahadlr Şah Portakal çiçeği fe. doıt ı6zllnden tııtGn çıkacakta. 
mini "Yerdiği Portekiıli Emuuıl Bahldir Şah yavaı yavaı kötU 
de Suza'mn kıı brdıılne At•k· 
br. Bu adam, bir mtlteıeb~lı döıilncelere sapıyordu, Rumi diye 
•ıfatile gelmiı, Gtloerat oınraada andığı, yanından ayırmadığı, 
bulunan Diu ada1ını klralamııbr. ylğitlifine ve ltbilirlijiae hayran 
Sureti haktaa görünerek b11 ada- olduju Sefer ReW artık batandan 
ya tahkim etmektedir. Bahadiı atmali kuruatuıuna kapalmııb. 
Şahla da mloHebetleri iyidir. Onun Portakal çiçetlne d•i•r 
'lanıtma, lıte b11 ıur•tl• nkl Yermeylıl, her ıeyden ziyade 
olmuıtuı •• gliıel Portıkiıli, canını •akıyordu. Ukin delileria 
Bahadir Şahın uykularını kavara· tımarhane ıardiyanından lrkmeıl 
oak kadar ı3nli1ne hlkim ol- sibl o ela Sefer Relaten çekindlji 
~~ d 

Sefer Reiı, ... , .. abuk itin lçJOıllnl için dDıllnceılnl için e aaklayordu, 
Y Y bir puıu kurmaya taaarhyordu. 

HılmHdl, Bahidlr Şahı uyanda,. BunAa de ayaı d"·llace ı .. ı.-
mak lıteclf. Ukla Emanuel dl •.. .. Y 

de idL Onun &nce can, aonra ca• 
Suıa'nın, Şah ıarayana Japtılı naa demHI lzerine imanına W-
myaretlerde kazkardefinl de b.. filen bir dindar ılbl irkildi: 
nber getirmeye baılamuı onma _ Hayır, Rumi· dedi. Kafir 
aklerlnl bOkllm•Uz bıraktı. ÇGaktl oluyorsun. Ba•a da aayıasızbk 
Matmazel Jan, daha tik tanııma 1öıteri1011ua. Onu çddıraııya 
günllnde Bahldlr Şahın akLnı se•diğiml dllfllameıen bUe benim 
•lmıı, yilrejini çalmıf, adamcaj'ID yanımda, benim sarayımda yurt-
deliye çevirmlttL auzluktaa kurtuldupna 16zönDn· 

Gllcerat Sultanının dili frenk· de tutmahaan. Sen, rUgArın 6n0-
C•Y• pek yatmıyordu, Portekize ne dtltmllt bir yapraktın, ben H· 
11 Portuıal ,, dan bozma olarak al fartınalarıa yıkamıyacatı bir 
portakal dediği gibi sev,ıliaial de çınar yapbm, •arayımda b11leylp 
Portakal çiçeği diye anıyordu, bOyltt~. 
Ba anaıta onun baıkabir ligi Sefer relaln baıı dikileli, kaı· 
g6zettiğinde de tDphe l oktu. lan çatıldı, dudaklarında coıkua 
Portakal çiçetl, herkH bilir, bir deniz uj"ultuıu belirdll 
beyaz balmumunu andınr ve Dç _ Senin uğrunda ölmek bor-
d6rt yüz metreden kokusunu cumdur, çUakll iyiliğini g6rd0m. 
aezdir'r. Matmazel Jaa da okadar Yalnız aözlerJai dOzeltmenl lıte-
beyazdı Ye okadar ıtız•I ko- rlm. Ben rilzıir önDne diifen 
kuyordu. yaprak detildf m, rOzıln 6nUne 

Emanuel d6 Suza, flloıu ile katıp kıla•uz yapan bir ateıtlm. 
rapamıyacaj1 blylk iti kızkar- TOrk olduj"um için baıka bir ıey· 
detinin mini mini bir ıUlOmıeyltf de olamazdım. S.n bana yanında 
ile baıaracafını sezmekte ı•cik· ve aarayında yer verdin. Likin 
mecll, onunla Bahidir Şahı uk ben de aenin ülkene •tık verdim. 
sık birleıtlrmeye giriıti. Artak CBuraya geldiğim gün tahtan aal-
Diu adaınıın Portekiz bandırası laaıyordu, o zelzeleyi ben gider-
albnda kalmaıı değil, bllttln dim. Seni bapız bırakmak lıti· 
Gllcerat lllkeainln o bandıraya 1•n dtıımanıaı baısız bıraktım. 
kurban edllmeıl bile imkln dal- Bunları Ha unutmamalaııa ulu 
r !ine girmek Ozere idi. ÇUnkll Sultani 
6 badir Şahın iradesi Matmazel HOkômdar ile Yezlr belki dala· 
Jan'ın bukleli uçları araıında ıacaklardı, biriblrlerine kıyaıtya 
aincirlenmit bulunuyordu. saldıracaklardı. Onlardan biri 

Fakat Sefer Reia bir timar- sultanhj'ına güveniyordu, incinen 
haneci Hrtliğile aık deliıi hn- atkile gururunun hıncını çıkarmak 
klmdarı yurt yıkar çılgınlaldar bır•ile titriyordu. ÔbtlrD, sadece 
yapmnktan alıkoyu~ordu. Onun bir Türk gibi dütilnüyordu. minnet 
bakıianda telörgillU bir kamçı altında bırakılmak istenmesinden 
t airi vardı. Babad·r Şahı enikonu huylanarak köpürüyordu. ikisinin 
OrkUtü} ordu. lranda, Macar:atan• de gözleri bulamkb, dudaklannda 
da, Radoıta, Tunu1ı a birsok birçok ıeyler kümeleniyordu. 

voşfara gir;p ~ıknuş, Yemende (ArkHı .ar) 

Kendini 
Tramvayda 
Sanmış/. 

imdat zilini kim çektı?. 
Ben.. Ônllmllzdeki lıtaa

yonda lnecetlm de, haber verdim. ----..... -... .............. -......... _.. ___ ___ 
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Kurtıı 1 
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\•J Merta barlet 

--······-.. --············-············-···-·······-Matmazel Llval 
Nltanlandı 

Pır.ılı, l ( A.A. ) - Ba~bakanın kı· 
ıı Bayan Josı Ladl'lo Nevyork 
barosu avukatlarından Kont Rene dö 
Chambrun ile ntıaolandıtı haber 
nrilmektedir. 

Kont dı Chambrun, Lafayyet aile· 
ainden General de Chambrun lle Ba• 
yan Nee Loororth'un ogludur ve 
e1ld Cumhur Baokana Theodor Roos· 
nlfio soysopu, ıimdiki Cumhur Baı· 
kanını• da yeğenidir. 

Yeni Netriyat : 
Onıversltemlzde lmUhan -

Haftama bugunku eayl81oda hukl.Lk, 
fen ve diğer Jakültelerdeki imtihan 
aafbalarına, talebenin endişelerine ait 
süıel ltir reportaj vardır. He.aimll. bir 
çok fıkralar, hikayeler, renkli karıka· 
türler, mevsim eohbetleri bu . hafta 
haftanın müoderecatınd~o küçük bir 
kısmını teşkil etmektedir. 

Y eıilayın Gezintisi 
Her Hn• Y aloYa Ye Boyllka· 

daya bir vapur ıezintiai tertip 
eden Y qUay Kurumunun 9 uncu 
ıezintiıi ı•çen Pazar gUnll yapıl
mııhr. Birçok davetlileri K6prll• 
nün Boğaziçi iskelesinden alan 
Şirketi Hayrlyeoin 6~ numarala 
vapuru Beıiktaş, ÜıkOdar, Kadı· 
köy ve BOyUkadaya uğradıktan 
sonra Y alovaya gltmiı, Y alovada 
kaplıcalar gezilmiş, iskele gazino
laranda yemekler yenmif, danı .. 
dilmif, dönUıt• de BüyUkadada 
iki buçuk saat kalınmıştır. 

Yetllaycıların bu gezintileri 
ej'lenceli geçmlftir. Davetliler iç· 
kialz olarak saatlerce dansetmiı· 
ler, oyunlar oynanmıf, ı•ç Yaklt 
lataalula d&alllmlftllr. 

Temmuz 4! 

[ __ ._ i il ~evir! Se~ Tıynet _] 

GÜZEL GÖZLERi ... 
S.v,ıllm 1 Şu Necdetl tekrar 

g6rdUğllme okadar çok aevinlyo
rum ki. •• Ah, ne olur? Buradaki 
fılerl bari biraz uzun sllrse, ıen 
bilmezsin, pek temiz, pek aaf 
bir gençtir, o. Benim çocukluk 
arkadaıımdır, anlıyor muıun? 
Çocukluk. Kendimi ikinizin t•f· 
kati arasında okadar mem'ut, 
okadar bahtiyar hiısediyorum kL 
Sevincimden içim Jçlm• ıığ'mıyor 
sanki. 

Çiçek ve yetillik içinde yüzen 
bahçelerinde oturmuı konuşu• 
yorlardı. Saffet iri elleri ara11nda 
karıııma ince bileklerini oğur 

turarak belki yllıUncli defa bu 
sözleri a6yltiyor, çok bUyllk bir 
sRadet içinde yaıadığmı ona an· 
latmak istiyordu. 

- Na11l memnun olmayayım? 
Diyordu. Burad•, bu 111ız yerde 
benim eski halimi bilen ondan 
baıka kim var ? 

Karııı ı6zll değiftirmek istedi. 
- Bırak, dedi, tU ıeçmiı 

ıtınlerl. OzDlecekıln yine. 
- Hayır Janucuğum, hayır. 

Ben ılmdl bir k6r, gözleri ıtığa 
ebediyyen kapalı bir klSrllm. Fakat 
Hnin bir doat atıından ıeçmlt, 
parlak ıöhretlmi dinlemedin bana 
6lçtııUı bir huzur veriyor. Bunu 
niçin anlamak istemlyorıun? 

Evet, Saffet k6rdll. Bir oto
mobil kazaıından sonra kaldırdık• 
ları haatanede çok uğraımışlar, 
iki gözünden birini olıun kurla· 
ramamıtlardı. Aylarca •llrea te• 
davialnde bir hemılre ona hlrl
kulide bir fedaklrlık 16.termİf, 
karanlttın Yerdiği ıstırabı hemen, 
hemen •lllp uautturmuttu. Saffet 
iylletince onun bu iyi kalbini 
Hverek eYlenmlf, aonra bu •eaıia 
ıehre ı•llp yerlqmlflerdL ~ Me1-
uttular. Erkek eYinln bir k6fesine 
kurduğu atelyesinde yine ••ki 
iflne deYam ediyor kör olmaıma 
rağmen, emsal.az bir nefHette 
heykeller bllıtler yapıyordu. 

Fakat günün birinde kilçllk 
bir değişiklik oldu. Bulundukları 
yere Saffetin çocukluk arkadap 
Necdet relmifti. Orada birkaç 
ay kalacak, bir k6prünlln yapılı· 
ıına yardam edecekti. Yakışıklı 
bir delikanlıydı bu Necdet. Hat· 
larmln lncellii gevrek iri yftcudu 
yamada daha çok göze çarpıyor, 
onunla tezat teıkil ediyordu. 
Çapkındı. Saffetin gösterdiği açık 
kalplilik kendlaine iyi bir macera 
hazırlıyordu. Bu ıasız ve kadansız 
ıehirde Ferbande aibl •ti az bu· 
lunur bir ıUzelden niçin istifade 
etmlyecektı. Zaten ortada bir 
zorluk da yoktu. Çünkü kadan 
kendisin• karı• llkayt değildi. 
Hatti bir glio azıc,k ileri ıidince, 
Ferhande; 

- Ne olur. demiıti, J&lvarı• 
nm size o eıkl arkadqınıı, biraz 
acıyan Saffete. 

Bu, bir itiraf, ona karşı duy· 
duğu zafı açıga vuran bir aözdU. 
Necdet kurnaz davrandı. Bir 
mllddet çekingen durarak Ticdan 
azabı hlsHdermlı gibi göründü. 
Sonra kadana, dürüst bir insan gl· 
bl hareket edemlyeceğinl, kendi· 
ılnl çılgınca aevdiğini •öyledl. 
Biraz dil dl>ktU. Ve ..• 

lf. 
Çok Uzllntülll bir Yaziyete 

dlımilftll timdi Ferhande. Bazaa, 
Necdete karıı gittikçe bllyllyeo 
aıkına kapılarak ıerefıizliiini 
•nutu1or, baza• ela aadakat yr 

miolerile batla olduta temiz ko
casını dtııDnerek bllyDk ııbraplar 
içinde kıvranıyordu. 

Fakat bir ,Un biç umulmadık 
bir ıey oldu. KtlçOk bir kaz, elinde 
bir mektupla, kotarak Saffete 
ıeldi. 

- Bakınız, dedi, •İH ıelea 
arkadaımızan mektubu. Kaybetmlt 
olacak herhalde. 

Saffet kızıa ıakacılığındaa 
ftipbeleodf. 

- Oku bakayım ıunu &yle 
ise, dedi. 

Kız bin gtlçlUkle heceleyerek 
mektubu ıöktll. Bu, vefuazlıtın· 
dan baluederek, F erhandenin 
Necdete yazdığı bir mektptu. 
Kendisini Saffetten kurtarma•, 
çok uzaklara ı&türmul için yal• 
varıyor, "bakıılannda benllifmia 
eridiği o sihirli gtbel 16zlerinl 
öperim ,, diye nihayet buluyordu. 

Saadetinin yıkdmıı oldupnu 
lSjrenmek ona pek aa geldJ. Çok 
sevdiği iki lnıanıa kendlılne bu 
kadar alçakca hlyanet etmeleri 
aklına dokunacak ıibl oluyor, 
ikide birde "ıihlrll ıtlzel 16zlerll,, 
diye mırıldanıyordu. Fakat kea· 
dlnl çabuk toplach. Hiç bir 1•1dea 
haberi yokmut tibl 16r8ndl. 

Bu aktam yine içil bir arada 
idiler. Yemekten ıonra Saffetr 

- Gel, dedi, Necdet. Atel• 
yemde •ana yeni yaptıtım bir 
büıtO l'Öıtereylm. 

Beraberce ately•J• slrdUer. 
Saffet kapıyı kUltleclf. GDçll 
kuvwetll ellerinden birli•, etra· 
fana ıaıkın, ıaılon baluaarak 
bllıtU arayan Necdetla omumna 
yaplftı. Diiu .We c1a rakaladıil 
mektubu uzattı. 

- Bunu tanır•• detll mi, 
dedi. Hiç lnkir etaı,. kalkıtmal 
Seni bir kard .. ıibl kal'fdamaW. 
hata etmltfm demek. Çinke aen 
namuHuz Ye rezil bir lnADmar 
11n. Necdet: 

- Ha,.r, yanıh1onun, dire 
birıeyler kekelemek lıtecll. 

Saffet tekrar haykırdı : 
- Su• alçakl Bak ne yazmıı 

karım. Saadetimi yıkall' 11aln 
o aihlrli ıllzel 16alerln imlf. • 
Fakat artık hiçbir kadını aldata· 
mıyacakıın.Anlıyor muıun? Benim 
en kıymetli ıeyiml çalan ı&zlr 
rlni oyacatım timdi. 

Bunları a6yllyer•k deY ıibl 
vUcudile Needetln inine çullandı. 
Çelik kollarının araaında : 

"Sana çok yalvannm, ne olur 
acı banar,, diye inliyea rakibinin 
gözlerin• saldırdı. Sonra onu iki 
omuzundan "'-vrayarak, havaya 
boğazlar gibi, duvardan duvara 
çarpmaya baıladı. Nihayet bir et 
külçeal haline gelen Necdeti, ar
tık alınacak öcll kalmamıı gibi, 
yere fırlatb. Atır atar Jlrllyerek 
11içerde ne oluyor, bu gtlrlltl 
nedir allah aıkınal,, diye batıran 
F erbandeye kapıyı açtı. Bltkla 
bir lavurla: 

- Ne olacak, dedL Gel de 
gör. Sevgilin tahtalara uzanmıı 
aeni bekliyor. Yalnız 81hlrli glzel 
gözleri yok arhk. Onlara bea 
aldım. 

-
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Pek bUytık Umitlerle takdim 
ettiğim bu arizama cevap yerine 
bizzat zatı aliyeoizi bekliyorum. 
Hatta onun için size adres ver• 
meye de IUzum görmiyorum. 

Otomobilin şoförUne sadece 
11Kayı1dağı,, demeniz kAfidir. Ben
deniz aizo yolda iltihak edeceğim. 

En kalbi hörmet ve perestlı
leriml lütfen kabul buyurunuz 
muhterem hammefendl. 

M11ır Pıenılerlnden 
Ali 

Çarpuk çurpuk bir yazı ve 
pek basit • hatta, biraz da imi· 
yane • bir ifade Ue yazılmıf olan 
bu mektubun kıymeti; kAğadıa· 
dan intlıar eden tatlı füjer koku· 
ıundan ibaretti. Fakat itiraf ede· 
yim ki, bu mektup; bana derin 
bir hayret vermişti. Acaba ıu 
elimdeki kalın parşumenl bir ham• 
lede yırtıp atmak mı ; yokaa, ıu 

ıatırlara kartı bir kahkaha baa
mak mı icap etmekte idi ? 

Ben henüz buna karar verme
den kapı açıldı. Halam: 

- Kızım!.. Mektup kimden? •• 
Babandan mı? .. 

Diye 1 çeri girdi. Mektup he· 
nUz elimde idi. Halamın, bUyUk 
bir saffetle ıorduğu bu suale ne 
cevap vereceğimi ıaşırdım. Ayala 
kalkarak mektubu ona uzattım. 

Halam mektubu aldı. Hayretli 
nazarlarla bakt(: 

- A.. A.. A., prens Ali bey• 
den .. ne müna1ebet ?. 

Diye bağırdı ve ıoora, ağır 

ağır okamaya baıladı. 
Mektubu okurken, halamıa çeh· 

resi ıekllden ıekle girdi. Ve bi
tirdikten ıonra da derin bir na· 
zarla yUzUme bakarak : 

- Garip ıey!.. 
Dedi. Artık sabredemedim: 
- Yalnız garip değil, biraz da, 

kUatahça bir hareket. Hiç tanı· 
madiği bir aile kızını otomobiline 
davet... iyi bilmiyorum amma 
hala; bu prenı Ali Bey, herhalde 
pek ıımarık biıl' ıey olacak. 

Diye cevap verdim. 
Halam, daha hllA mlltereddlttl. 
- Eh, ne yapacakıln? 
Dedi. Hiç tereddüt etmeden 

cevap verdim: 
- Ne mi yapacağım?. Mek· 

tubu, yarın ldriı ağanın eline 
vereceğim. Tam saat üçte Göztepe 
lataayonunun önllnde bekliyecek 
olan 424 numaralı otomobilin 
ıoförDne göndereceğim. ldriı 
mektubu bu şoföre verecek. 

- " Efendinin ıöyleyln, bu 
mektup y anbşlıkla bizim köıke 
ıönderllmlf.,, diyecek. 

- Olur mu kızım? .• 
- Niçin olmaaın, halal 
Sözll uzatmak lıtemedim. 

Mektubu zarfa koyduktan aonra 
maaamn UstUn• atıverdim. 

Halam yevaş yavaı damağımı 
saran öfkeyi biuetmiş gibi ıUkfit 
etti. Fakat hissediyordum kJ dalgın 
ve du,unceli idi. 

* Eronköyden, Yedikuleye doğru 
dönebildik. Faik Beylerin kötkUn· 
de, bir buçuk saat kadar sUren 
mi&afirliğimlzi, hakikaten entere· 
aan bir ıeldlde geçlrmirtik. Fakat 
hepimiz de ayrı ayrı hislerle mil· 
tehaS&İstik. Faik Beyin annesi, 
gözUnU benden ayırmıyor; inceden 
inceye her hareketimi gözden 
ıeçlriyordu. 

Halam, teıhlr ettiği malın 

IÇiNI 
nefasetinden emin ve mağrur bir 
tüccar gibi, müsterihane sigara· 
çekiyor göz ucu ile hem beni ve 
hem de faik Beyin anneılnl 
ıUzli} or, biraz safça olan o ha• 
nımcağızm benim hakkımdaki 

hislerini anlamaya çalışıyordu. 
Bana gelince, ancak halamın 
hatırı fçin kabul ettiğim bu 
• mlirettep - ziyaretin iki taraf 
Uıerindekl tesirlerini tetki ediyor; 
içimden katıla katıla gUlUyordum. 

Tam saat altı buçukta, Faik 
Bey geldi. Aman Allahım; hala· 
mın bqna bUyUk bir itina ile 
namzet gBıterdiği bu banka ıefi, 
ne garip bir tipti. Hakikaten çok 
nazik ve terbi) eli bir adam olduğu 
sıörUnUyordu. Fakat ıeklf, kıya· 

fetJ, tavırları; sivil elbise giydirll· 
mit bir medreıe ıoftaaına benzl
nordu. Hele konuıurken sesinde 
öyle bir cızırtı vardıki, ln1anı 
zorla ıinirlendiriyorclu. 

Soo yarım aaatl da, boğulacak 
ılbl iç ııkıntııı ile ıeçirdikten 
ıonra, avdet ederken haJam aordu: 

- Eh.. ne deralo, Emel. 
Hiç tereddüt etmeden cevap 

verdim: 

- Olacak ıey değil, hala. 
Halam, fena halde bozulmuıtu. 

Fakat bunu bana hf11ettlrmek 
istemedi. Batını çevirerek titreyen 
bir ıesle: 

- istersen bir kere . de Kerim 
Beyi gör. 

- Halacığım!.. Artık aenin 
intihap zevkine emni1etlm 
kalmadı. Pek tık ve zarif bir 
adam dediğin Faik Bey böyle 
olursa, çapaçul gezdiğini aöyle
diiin komiayoncu Kerim Bey 
kim bilir nasıldır? 

Diyemezdim. Onun için hala· 
mm bu sözlerine aUkfıt ile muka• 
beleyl tercih ettim. 

6 - 8 Temmus 

Sabahleyin henUı kalkmıthm 
ld odama GUlter l'eldl. 

- Eter ıiyindinlzae. Hanıme
fendi aabab kahvealnl burada 
lçmlye ıelecek. 

Dedi. 
Halamın, Adeta rHml bir zat 

mahiyetini alan bu arzuı nu biraz 
ıarip telAkki ettim. Gtıltere 1 

- Buyurıua. 

Diye cevap verdikten ıonra 
kendi kendime de : 

- Herhalde halamın bu ıell· 
ıl 19bepılz değil 

Dedim. 
Biraz aonra halam geldi. Dı

nlı tarafındaki pencerenin öntlnde 
duran ıenlı koltuğa yerleıtl. 
Biraz dereden tepeden bahHttlk· 
ten ıonra: 

- Kızım 1.. Sana bfrıey a&y
llyeceğim amma, aklına bir ıey 
gelmesin. 

Dedi. Ve ıonra, Haini biraz 
daha ağırlaıtırarak ilave etti ı 

- Zaman, pek inceldi. Bir çok 
meaeleler gibi bu teehhUJ meselod 
de artık bizim eski kafalarımızın 
pek o kadar anhyamıyacaği balo 
geldi. lhtimalki benim aklıma 
yatan birisi, senin gözUne direk 
gibi batacak. Onun için ben bu 
işe pek fazla karıımak fikrinde 
değilim. Amma bu aö:ılerl, dtın 
Faik Beye karşı ret cevabı ~er• 
diğine darıldım da söylUyorum 
ıanma. 

f ArkHı Tat) 
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Oralarda Ve Buralarda 
------ ----------------

Çelebi Böyle Olur Oralarda Da 
Çiçek Sergisi Dedigün ! 

Bu resim, Felemenkde son defe •sllmı' olen 
bir çiçek sergisinin ön kısmını gösteriyor. 
Sergi, perça parça olarak tanzim edllml' ve 
her çlqeAe bir parçii ayrllPUfbr. Ön kısım de 
muhtellt lllelere tahsis edllml,tlr. Felemenk-

de ille yetl,tlrmek mUhlm bir aan'at oldugu 
için bu aergl, •ti bulunmaz bir nefaset meş
heri olmuttur. ilerde d• sergi binası vard1r. 
MUlehassıslar, bu liile sergisinin pahası ol· 
madılı kaneatlndedlrler. 

Elbiseyi Geri Vermedl 9 Altı Ay 
Haplse MahkQm Oldu 

Dun birinci cezada emniyeti 
ıuiistimalden suçlu Nuri adında 
birinin muhakemeaine bakılmıtbr. 

iddiaya ıöre davacı berber 1 

Haaan bir takım •lbisesini OtOlet· 
mek Uzore ıuçlu Nuriye vermlı, 
ıuçlu Nuri elblaeyi iade etmemlı· 
tir. Hakyeri Nuriyi alta ay hapse, 
50 lira tazminat lta11na mahkum 
etmlıtlr. 

---· ,...._..... ....... -... ·------
Ölen 
Müslüman 
Lord 

lngfliz MüalUmanlan Cemiye· 
tinin reisi olup aeçenlerdo 80 
yaıında Londrada vefat eden 
Lort Headly lıte bu adamdır. 
Gençliğinde iri anda' da ve Hin· 
diıtanın Keımlr taraflarında mU
hendlılik yapmıi ve mUılUman 
olmaya o zaman karar vermlıtlr. 

Lort Headly, birçok lnillizin 
mUılUman olmaaı üzerinde pek 
büyük teılr yapmııbr. 

Sebze Hali ... 
Dün Alış, Verişe 

Yer Dar 
Açıldı Amma 

Geliyor 

Bald• dilnkfi ıaalıyet 
Belediyenin yeni yaptırdığı 

Hbıe ve meyva hali dUn ahı 
verlıe açılmııtır. Haldeki ahı 
verlılerln faaliyeti blrgtln evve• 
Hnden baıladığı için Pazar akıa
mından itibaren hal faaliyete 
aeçmlı Ye CumartHI ıtınilnden 
de dUkkin tutanlar yerleımlı bu· 
lunuyorlardı. Dlln ıabab aaat 
beıten itibaren aatıılar baılamıt
tır. ilk ann olduğu için hal lda· 
resi fevkalide tertibat almış ve 
emniyet mUdUrlnğUnd•n gönde
rilen pollıler de intizamın temi· 
nine çıhımıılardır. Hal Pazar 
ıttntl gece yarısından ıonra relen 

kllfe ve 1andıklarla dolmuı ve 
halde koyacak bir yer kalmamıı· 
tır. Bunun için de aebzeler hale 
alınamamıt ve eski yerinde sa· 
tılmak mecburiyeti hasıl olmuı· 
tur. Sabahleyin hale gidenler 
bal kapısı önUnde de bir yığın 
kUfe ve sandık görmüılerdir. 
ilk b11kııta bu manzara evvelce 
ileri ıUrülen bazı itirazları haklı 
gösterecek bir vaziyet arzediyor· 
du. Bununla beraber hal idareai 
bunun ilk gUntı olmaaına atfet• 
mekte ve birkaç gün içinde va· 
ziyetin düzeleceğini ıö. ]emek· 
tedir. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden · 

BÜYÜKDERE : BüyUkdere caddeal eıkl 101-107 yeni 
98, 102 sayılı önUnde rıhtım bulunan 
yanmıı bUylik yalı arsasile arka taraf· 
ta iki harap mağaza ve matbah yeri ve 
bahçenin 36/64 payı. 
Umum : 2892 metre vo 50 santimetre 
murabbaı. 

Muhammen 
değeri 

lira 

5444 

Yukarda yazılı mallar 517/935 Cuma günü saat 14 de kapalı 
ıarf uıulile ~e peıin para ile satılacaktır. Iateklilerin °o yedi 
buçuk teminat makbuz)arile teklif mektupları muhtevi kapalı zarf· 
ları arttırma aaatlndeo bir ıaat evvel idarede müteşekkil satış Ko· 
miıyonu Baıkaolığına te1llm etmeleri. (M.) "3477,. 
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ifürk Denizcisinin Bayramı 
r 

r 

Atattirk gtbadtiı yanılaıtnı kotradan Hyrederlerken 
(Bııtarafı 1 inci ytlHe) 

Gnndüz yapılan ıenlikler top
hanede denizyolları idaresinin 
parkından baılamıf, borada sırup 
grup toplanan denizciler önlerinch 
muzikalar olduiu hal.le Takaim· 
deki Cumhuriyet Amtıaa doğru 
yola çıkmıtlardır. 

Taksim an tının etrafı lıllr deni• 
bölüğU taraf mdan çevrilmltti. D .. 
niz tecimi oku:u talebesi de anı• 
tın yanında yer a)mıtlırdı Ye anıtın 
etraf ma 23 deniz kuıulundan g6n
derilen 23 çelenk cilzilmiıti. Anıt 
etrafında başlayan türende lstikl'I 
marşı çaho.rken direie bayrak 
çekilm~, bundan sonra deniz yol• 
lar odan Sait kaptanla deniz te• 
cimi okulundan Hayri birer aöy• 
lev söylemişlerdi. 

Deniz tecim okulunun ilk 
korucusu ve en eski deaaizcl Hi· 
mit Naci de bir söylev denizci· 
leri 1 AtatUrke derin ıaygılarını 
sunmalarını istemiş ve bu latek 
alkış:arla kabul edilmiıtlr. 

Saat 13,30 da deniz yollan, 
akay, şirketihayrlye, vapurculuk 
şirketi, liman genel cllrektGrlllğtl 
idarelerile kaptanlar cemiyetinde• 
birer müme11ilin ittirak ettiği bir 
heyet. de Atatnrke TDrk denlacl-

Alııdeye ı;tlenk konurken n kaptaalat 
cemiyeti reisi Bay Sait ıöylevlal 

o karken 
!erinin aayrılarını ıunmuılardır; 

Danlz Y•r••l•n 
Dlln kaputaj bayrama mllna• 

1 

[Yukarda ve af&idaı] DeDlaoiler abideye oelenk ko1ma1a giderlerken 
Oıtadaı Dolmabahçe 15nl-ıde eaııdal yanılan 

aebetlle yapılan blyDk dealz Ekonomi Bakanı Celil Bayana 
yarııluı Dolmababçe ile Deniz kotraalle yarııı takip ettiler. 
Ticaret Okulu araaanda m11vaffa· 2000 metrelik yarııta Fener-
ldyetle yapılmııbr. bahçealn teknul Ye saadalcı ktl-

Inhi1arlar Bakanı Ali Rana rekçllerile bu mhabakaya iıtirak 
Tarhaoıa da bulundufu muaaba· eden Gtmeı mlaabaka harici 
katara tam aaat 15,50 ele bqlandı. addedildi. Galatuaray birinci ol· 

Dk mllıabaka bir tek klhlk du. Haliç ikinci, Fener bahçe 
tekaeler araımda yapaldı. Bu mO• lçlncll oldu. 
aabakaya Galataaaray, Fenerbah· Son milaabaka d6rt tek tek· 
çe, Beykoz, Haliç, Anadolu Ye neler araanda yapıldı. Birinciliği 

iki tekne boyu farkla Beykoz, 
Otın .. kullplerl lıUrak ettL 1200 lldnciliji Galatasaray, DçlncUlütD 
metrelik me•afeyl daha ilk ham• Gllneı kaundalar. 
lede ileri atlayarak ıona kadar Denk Ticaret Okul• talebe-
deYam ettiren Galatuarayh Ka· leri arumda yapılan fllka 1•n· 
rakq en yakı• rakibini bet tek· ıını iki a11111arah fllka k6rekçllerl 
ae boyu kadar açarak mağlup kazandı. 
etti. DDaktl mUaa bakalarda kulllp-

t&OO Metre lerimi&in amatör ıporculann itti· 
1600 metrelik iki çifteye beı rak ettitl mUaabakalara profu-

kullp ittirak etti. Beykozla • Ga· yonel ıandalcılan yarıta ıokmak 
lataıaray arHındakl heyecanla fibl bir hataya dftftDklerlnl te-
çeklım• ıo• hadde kadar devam ••lrle prdllk.. Bunuala bera• 
ettL Beykoz blriael • Galataaaray ber amaUSr kllrekçilerin, sandal· 
ikinci oldu.. calan geride bırakmıı olmalan 

1600 metre iki çifte dlraekll 
7anımda Galatasaray klrekcilerl 
ilk hamlede raklplerlal ıerl bı· 

raktı. Bu aıDaabakada Galataaa· 
ray birinal, Fenerballçe ikinci, 
Beykoz ldırekçilerl llçllncB oldu •• 

Alllta.k .-... •erl•d• 
Bu JU'lflD ea laeyManb biw 

uma11111cla 11,ak O.der Atatork 

bu k&t8 dbaiyetf kolaylıkla öldO
recek ıeklldo netlcelenmlıtlr. Bu 
mfiaabakalarda Galata1aray 21 
aayı ile birin el.. Beykos 13 aıyı 
ile lkiael, Fenerbahte 6 aayı ile 
l9ttael, HaHç a nrl ile cllrdln· 
el, Aaadolahlıan He Glaq ku-
llphrl ele 1 pnu almıılarchr. 

.......... ilkler 
Gecı dn.... ,.,-. ıııWaa 

Temmuz 2 

Adliye Tiplerinden 

69 Davalı Adam 
( Bqtarafı 1 lncl aayfada ) 

Söylenildiğine göre onda, daya 
açmak, mahkemeye girmek bıra· 
kılmaz bfr iptila haline gelmif. 

Bundan mahrum kaldığı gtln· 
ler tıpkı gıdasını alamamış alko-
likler gibi Adeta ıinir buhranları 
ı•çirmlş. . 

Onunla tanışmazdan evvel bir 
arkadaı: 

- Mahkemelerin maaşla me• 
murları bile buraya Üıklldarb 
Nuri kadar muntazam devam 
edememişlerdir!. demişti. 

Birdenbire, yakti gelmiı bir 
lıl hatırlamıf gibi duraklayan 
muhatabım: 

- Hah, dedi, geliyor. Ben 
konuıayım sen dinle r 

V • yanımızdan ihtiyar bir 
ğllm dalgınlağlyle geçen bu garip 
zata ıeslendi : 

- Bay Nuri !... Bay Nuri 1 
Üıklldarh Nuri dostumu ... 

llmlıyarak yanımıza ıokuldu. 
Dostum, beni tanıştırmadan aöze 
glrlıtl, •• ıordu : 

- Yine mi dava hocam ? 
Oaktıdarlı Nuri, bakikl kanaa• 

tine bir ıaka ıtııtl •ererek glldoı 
- lfimiz giicllmUz ne ki ? 

Hem " hayat bir kaYgadır 1 ,, diye 
neye demlıler? ln1&nlar öyle 
bozulmuılar ki, davaaaz kavgaaız 
hak kazanmaya lmkln kalmadı 1 

Davayı olduğu kadar konur 
mayı da sevdifl anlatılan OskO
dırh Nurinln çenesi ç&zlllmllıtll. 
Doatumuo uzattığa aigara paketine 
dahp çıkbktan ıonra devam etti : 

- Bası klmıeler, bir davaları 
oldumoydu, mahkeme korkualle 
uykudan, yemeden, içmeden k .. 
alllrler. 

Bazı klmaeler mahkemelerde 
uğraımayı bir külfet sayarlar, Ye 
bu klllf etten kurtulmak itin, iki 
celaede ortaya çıkarılabilecek ka• 
dar açık haklarından vazıeçerler. 

Ben ne mahkemeye girmekten 
korkanm, n• de hakkımdan vaı• 
ıeçeriml 

Bunun için de buıftn, tam 69 
davam var. 

Doatum tam yerinde bir ıual 
ıorduı 

- Bu kadar daya için epey 

l 
avukat parası veriyorsunuzdur? 

Üsklldarh Nuri, müna1ebetsfz 
bir sorguyla karplaşmıı gibi 
bqını yana kırd;: 

- Avukata para veren kim 
ki? Bende el eline iş bırakacak 
ıöz var mı bakıan·z a?.. Hem 
davalan açan benim. Benim se
netı"z ıepetsiz hiçbir iıim yok• 
tur. Seııedi sepeti meydanda bir 
hakkı kurtarmak lç:n avukata ne 
lüzum var ki? 

Dostum akhma gelen auall de 
unutmadı: 

- Bu davaların mevzuu nedir 
hocam? 

- No olacak azizim? Herif 
evine girer oturur, kira vermez. 
11 Sıkıştım! der sızlamr. insanlık 
gösterir yardım ederaiıı. Borcunu 
değil aelimmı bile vermez. Hak• 
kım istersin, giiler yllz, tatlı dil 
göstereceğine, llıtellk de hakaret 
eder. Bay lelerini baı taca etmezsin 
L. Dava edersin tabitl 

Oıkldarh Nuri, kııa bir ı0k6t
tan •onra, yaman bir dert yanar 
gibi eaeflendi: 

- itin kötll tarafı, buranın · 
aıanaörallzlftğlll Bazan aıağl katta 
iki, bu katta iki davam oldu 
muydu, zaten darlak çeken g61· 
ı0m8n merdivenlerde bkaomasın• 
dan korkuyorum. 

Hattı geçenlerde ... 
MUbaılrln kazık ıesl, garip 

muhatabım111n ıözllnll kHtl: 
- OakUdarlı Narflil.. Bize 

veda bile edemeden mahkemesine 
koşan, Üıklldarlı Nuride, etlen• 
tiye giden bir davetli keyfi vardı. 

Dostum ıözlerfni, hayretle 
açılan ıöılerlme dikerek gllldft: 

- Tellflna mı pflyoraun? O 
ne davaları kaybettlflne kızar, ne 
de kazandıtına keyiflenir. 

Onu çıldırtabilecek olan y ... 
ıAne ıey bir • 'reddlmahakeme 
kararı,, dır. 

Eğer ıonnn birinde fOcceten 
öldllğOnll duyaraan iaan ki böyle 
karar yDztındendlrl 

Seli• t•fl/llc 

Bu Adamlar Ne 
Yapıyorlardı? 

( Battarah 1 laol yDı:de ) 

Bu vaziyet karııaanda her lkl
al de olduldan glbl yakalanmıılar 
Ye karakola 16tllrlllmllflerdlr. 
Bunlar, karakolda takma ıakal 
ve bıyıklarını çıkarmata aıecbur 
olmuılar, fakat bunlan ne için 

ler çok parlak ye •tlencell ol· 
muıtur. 

Geceye alt proğl'am, radyoda 
buıtlDilD tarihsel önem ve değ .. 
rini belirtmek &zere verilen a6y· 
leYlerle baflamlfbr. 

Denizde, bllyllk kDçllk vapm
ların, mot6rlerla ıaodallarm itti· 
rak ettiği muazzam bir fener ala· 
yı tertip edilmittir. 

Fener alayı ... t 10,30 da bat
lamq Y• alaya katılan gemiler 
Sarayburnu, Abırkapı, Mendirek, 
Kızkuleal, Oıklldar, Kuzıuncuk, 
Beylerbeyi, Ortaköy, Beşiktaı 
rotasında ilerlemftler ve Dolma• 
bahçe aarayı önUnde dizilmiılerdir. 

Vapurlardan ve bunlara kar· 
ııbk karadan havli fiıekler atıl
mıı ve tören aaat 24 • kadar 
drmllı muzlkanm çaldığı denizci• 
ilk marfl n. alaya aon verllmiftlr. 

Bu •Dnuebetle, Ankara Ya• 
purunda bir balo Yerilmlt •• ı•ç 
.......... etlallmfttlr. 

takbldan hakkındaki 1aallerı 
kanaat verici cevap bulamamıt
lardar. Her iklainln de bllYiyetlerl 
uqtmlınca, Şiflide oturdukları 
ve laak ile Klrkor lalmlerinde bir 
mllHYI ve bir de ermeni olduk
tan anlaıdmıftır. Tahkikat d .. 
rlalettfrllmektedir. 

Avrupa ııleri Ve lngiltere 
Londra, 1 (A.A.) - B. Eden, 

ıaylaYlar kurulunda Roma ıörüt
melerinl anlatarak lngillz toprak• 
!arından Habeılıtana deniz Dze
rlne bir çıkıt Yerilme1inl ve Ha• 

1 
beılstanın ltalyaya bazı ekonomik 
kolaybldarda bulunmaıım ltalyan 
hllktlmetlne önergelediğlal fakat 
B. Muaaolioinln bunu kabul etme-
diğini ıöylemlıtlr, 
· Avrupa meaelelerlae gelince, 

bu meHlelerin öteki devletlerle 
beraberlikle Ye özgtır konuımala,. 
la dilzeltllmeıl için lngiltere, Fran
aa ve ltalyanın anlaşabilecekleri 
kanaatinde bulunmuştur. ___ , .. , .... _ ..... ,_.................................. ~ 

lstanbul Birinci lfll• Me-o 
murıuaundanı 3 Temmuz 9. 5 çar· 
ıamt•a günü ıaat 18 ten ltıbarenr 
Kuzguncukta vaki Milfliı eczayı tıbbi· 

eye ve kimyeviye §İrkctine ait <lama• 
ca.nalar derununda gııyrı saf Ham111 
kibrit. sirke ruhu, Andrit aaetik, kilo
riim döbesil, Asit formik ve buna 
milmaıil mayi eczalar ve damacanalar 
iklnoi artırma ile eatıl~ağından talip 
olanların o ıün ve ıaat&e hazır bulun· 
mal&rı Uia eluauı. ( 12760) 
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FEN: Petrolün Aslı Otomobil Ve Tayyare En-
. düstrisinde Büyük inkişaf Bu Kıymetlı Madde Nasıl Olup Da Bu G1n ır•çükç. 

Hale Geliyor; Buna Dair Bilginiz Var Mı ~;
0

:::m:~~'E [7 · J. 
1 - Şimdiye kadar petrolün nasıl hasıl oldu .. 

tuna dair ortada Engler· Hoefer nazariyesi vardı ve 
jeoloji mUteba1sıslarımn yüzde dokaanı bu nazari· 
yeyi kabul etmişlerdi. 

Nazariyeye göre petrol çok zaman evvel toprak 
altında kalmıf olan balıklarm, midyelerin, istritye
)erin ve Hİr deniz hayvanatınıo çürümesinden hasıl 
oluyordu. Fakat Amerikada Pistburg ıehrindeki 
Karneci fizik müessesesi alimlerinden profesör Berl 
ortaya yeni bir nazariye çıkarmıt Ye bunu ispat 
etmek için de laboratuvarında küçük mikyaate bir 
Ale t vücude getirmiştir. 

Profesör Berl' e nazaran petrol, balıldar ve de· 
niz mahliılrntrn ın çürümesinden değil bilakis neba· 
tattan ve sello:ozdan hasıl olmaktadır. Yalnız 

petrol değil maden kömürü, aıfalt ve tabii gaz bile 
bu ıuretle hasıl olmaktadır. 

Bir aralık jeoloji mütehasaıslan dllnyadaki pat· 
rolun bitmek üzere ve hatta pek yakın bir zamanda 
petrolun nadir bir madde haline geleceğini ıöyle
mekte idiler. halbuki profesör Beri bunu kabul et
memekte, toprağın albnda, oldukça derinlerde 
daha çok zengin petrol damarları olduğunu iddia 
etmekte, telAta lüzum olmadığını söylemektedir. Amerikada Loı Anjeleıde petrol fııkıran kuyular 

Tayyareciliğin istikbali 
--~~~~~~~~~~-

Meşhur Fokkere Göre 20 Sene Sonra 
Okyanus Seferleri Artık Tayya

relerle Yapılacaktır 
Holandalı meıhur mucit ve J 

tayyareci F okker lngillz gazote
ıerinde yazdığı bir yazıda tayya~ 
renin ve tayyareciliğin atisinden 
bahsediyor. 

Fok kere nazaran bundan ni· 
hayet yirmi ıene aonra tayyareler 
çoğalacak, daha ucuza mal olacak 
\'esaiti nakliyenin en maırafsızı 

olacaktır. 600 TUrk lirasına kadar 
ıatın almabilecek kUçlik husuai 
tayyareler, Okyanuaları katedecek 
•• (40-100) yolcu nakledebilecek 
hava ekispreslerl yapılacak, dur
madan Londradan Nevyorka gidi· 
lecek, dUnyanm her tarafına hava 
tur:zm seferleri tertip edilecek ve 
Stratoıfer içinde saatta (500) lll 
(800) kilometre ıllr'atla seyahat 
edilebilecektir. 

Orta halli insanlar tayyare 
ıahibi olabildiği zaman, tayyare 
dünyanın en ucuz nakil vasıtası 
olacaktır. Her şehirde mUteaddit 
hava 'limanları tesis edileceği 
gibi kulüplerin, zenginlerin de 
kendi hava limanları bu:unacaktır. 

BugUn Amerikanın bir ıahilin· 
den diğer aahili arasmda munh
Eam ve her saat hareket eden bir 
tayyare postası tesis edilmiştir. 

Bu tayyareler bu mesafeyi 15 
1aatte katetmektedirlcr. Beı on 
sene sonra bu müddet zarfında 
Atlantik denizini geçmek kabil 
olacaktır. Bunun için de Rusların 
geçenlerde müthit bir kazaya uğ· 
rayan ° Makıim Gorgi ., tayyare
ıi gibi, fakat daha mükemmel 
·ıir sistemde ve lüks ve konfor 
ltibatile de dünyanın en f:k 
transatlantiklerini gölgede bıra• 
kacak kadar gUzel ve l~ks hava 
gemileri yapılacaktır. Bazı kimıe• 

ler bu hava transa :!antiklerinin 
fena hc.vada veya makinesi bo
zuldug u t akdil'de denize inebil
meleri ve su üıerinde durab'lme
leri içiu deniz tayy:-releri 1ipinde 
yapılmae1111 ileri si'rmektedirler. 
Fak at F okkerc göre bu doğru 
dealldir. Çüokil naaJl o '.sa dalgalı 

Yeni Hava Ejderlerlnden 
Biri 

bir deniz daima tehlikelidir. 

Binaenaleyh biri boıulduğ·u 
zaman diğerini işletebilmek Uzere 
müteaddit makineli tayyareler 

yapmak daha emin ve daha ulim 
o'.acaktır. Çünkü iyi yapılan ve 
iyi idare edilen mnkhelerle bozuk 
havalarda bile durmadan gidile· 

cek yere gitmek kabildir. Zaten 
daha pahal"ıya mal olan ve itlet .. 
mesi d" daha masraflı olan d"niz 
tayy.'.' relerinin hala kullanalmaıının 
sebebi, bir çok memleketlerde 
karada milnasip hava limanları 

l bulunmamaaı yllzllndendlr. 

Bugün biriblrlerlle yarııırca
ıına yapılmakta olan transatlan• 
tikler, daha eskimezden eYvel, 
atlantik yolcuları aaatde 300 kl
lometro •Ur'atJe efden LOb eJu. 
preılere çoktan ahfmıı olacak
lardır. 

Aero • Dinamik fenni Derle· 
dikçe tayyarelerin ıUr'atl de ar
tacaktır. Stratosfer'de yapılan tet-

ldkatın başlıca neticelerinden biri de 
Stratoafer'de havanın daha alçak 
tabakalarındakinden daha bllylk 
bir ıUr'tle uçulabiloceğinln teablt 
edilmiı olmaaıdır. 

Bu yUksek hava tabakasında 
aaatte 500 llA 800 kilometre 
ıllr'atle uçmak kabildir. Ancak 
Stratoıfer' de ne zaman aaUmen 
uçulabileceğini tahmin etmek 
ıimdilik lmkAnsızdır. 

Fokker timdi Amıterdamla 
Kopenhag, ve Londra arasında 
lıleyecek ve 32 yolcu alabilecek 
bir tayyare yapmakla meşguldür. 

Kapanan Yabancı 
Mektepleri 

Költür Bakanlığı, yakında 
lıtanbulda birkaç ecnebt mekte

binin kapatılacağım haber almıı 
ve buralarda okuyan Türk çocuk

larını korumak için aldığı bir 
kararı ıehrimlz Maarif MUdürl&
ğüne tebliğ etmiıtir. 

Buna nazaran; latanbul tara· 

fında Oç ecnebi mektep daha 
tatili faaliyet edecektir. 

Bunlar, tedrisat proğramlarmı 
3 aene ilk, 3 sene de orta tahsil 
üzerine yapmıılardır. Bu mektep-

lerde 3 senelik ilk tahsilini mu· 
vaffakiyetle bitirmiı olanlar, ilk 
tahsili ikmal etmiş olarak kabul 
edilecekler 'H önUmlbdeki ders 
ıenesinde, TOrk mekteplerinde 
ortamekteplerin ilk ıımflarına 
kabul edileceklerdir. 

trisi kaplıyor. 
Tayyare Ye oto· 
mobillerdeki in· 
kiıaf ıUrati art· 
tıkça da benzin 
1Brfiyatı o nis• ' 
bette çof alıyor. 
Bu arada endU1-
tridlerl yaptık· 

)arı bi.r istatisti· 
fo göre Avru· 
panın baılaca 
15 ıehrlnde 1933 
te 10.548.264 

ton benzin sarfodil<hğ'i halde bu ıimatı ıudur : 1934 te logiltere• 
miktar 1934 te 1 J.207.742 tonu den 4.145.000. Fransada 2,542,oofİ 
bulmuıtur. Sarfiyatıu en fazla ~ 
miktan lngiltero Ye Almanyada· Almanyada 1,610,000 ton. Bu 
dır. Fransada ise geçen ıene suretle diloya ydztıl.deki berızio 
aarfedilen benzin 1933 aenesinden ıarfiyatınm yüzde 7 ·: m bu Uç 
daha nok1andır. memleket aralarında taksim 

Bu, bUyOk yekunun pay tak· etmişlerdir. 

Amerikan Masonları 
935 Yılı İçin Büyük 

Seçtiler 
Üstatlarını 

Amerikan masonlarının çok 
bUyUk teıkilAtları vardır. 

Bunlara Şraynera iımi Yerilir 
ve baıkanları her sene dekitlr. 
Bu sene de bu başkan değİfmiıtir. 

Adı Leonard P. Stuart' dır 
ve makamına aeçilme!il mftnaae· 
betile cumhur reiiİ Rooıveld ta-

Düzcede 
Şarbayhk Gerekli Olan 

lıleri Yaptırıy~r 
Düzce (Hususi) - Belediyeler 

bankasından alınacak IO bin Jira 
ile bu yıl bütçeeine konulan tah· 
ılaat bir araya getirilecek, tebrin 
miln&1ip bir yerinde modern bir 
aebze bili ile bir pazar yeri, ka· 
saplarla demirc;ieri de bir arada 
toplayacak 90 dükkanlı bir çarşı 
yapılacaktır. Be~ediye ıehri ı su 
itini tanzim etm.ye başlamıştı r. 
Akmıyan çeşmelerden bir kaçıra 
su gelmiı, au yollarının da tami· 
rlne başlanmıştır. Elektrik tesisa
tıda genltletilecektir. 

rafından beyaz ıaraya kabul 
edllmiıtlr. Her ikisinin de batında 
bu makamın alameti olan fese 
benzer bir serpuı görünüyor. 

Bu serpuıun ortasında bir 
yıldız ve bu yıldızın iki kenarında 
iki ay vardır. 

Yozgatta 
iki Y olkeıici Yakalandı 

Yozgat ( Hususi ) - Erkekli 
köyünden Kel Bekir ve kort Mahe 
adlı iki kiti Zeynllddin b<>tazında 
dolqarak yolculara aoymakta idi
ler. Jandarmalar bunların arkaaıoa 
düşmüş, sıkıştırmıt ve devamlı 
İ.:>ir müsademeden sonra ikisini de 
sağ olarak yakalamış ve adliyeye 
vermiş!erdir. 

lnegöJde Koza Fiatları 
lnegöl (Hususi) - Koza alım 

sat ı mı başla mışhr. En dUşUk fiat 
45, en yükıek fiat 75 kuruştur. 
Bu yıl koza mahsulü çok iyi ve 
bereketl idir, 

Akay İşletmesi fV1üdürlüğünden: 
Adalar· Anadolu· Yalova hattı yaz t ar:fesi 3 Temmuz 935 

çarıamba gilnünden itibaren tatbik of,ınacaktır. Cep tarifeleri gişe
lerde aatılmaktadır. (935) 
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1 s Seyahatini 
RADiO SALTS 

ile çabucak R•çecektlr. H .. 
men buınnden blr kutu ab· 
nız, •• akıamlar) derununa 
klfl miktarda koyacajınıa 
Radio Saltı ile bir a1ak ban
yoau yapanız. Kat'ı blr t .. 
davi bulunacak, ayaklarınız 

NATTA tertip etmlftlr. 31 Temmuzd• hareket 
( Y•pur • Tren • ve Trende y•t•k ) 

BOKREf - PEŞTE - ViYANA - PARiS, MARSIL YA, ATiNA· yolu ile 
Brüksel Sergisini ziyaret için ihtiyari seyahat bafifliyecek, aancı Ye ılıkla· 

ilkler zail olacaktır. BUtUn 
eczanelerd• aatdır. 

F•zl• mfslllt için : HATTA Mllll TUrk S•r•h•t Acent•hl•· Tel. Berollu: 44914 - G•lat.: 44514 

Tllrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiı;yi zengin etmiştir. 

19. cu Tertip 3. cU Ketide 11 Temmuzdadır. 

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

( 20.000) liralık mükif at vardır .• ,, 

~------------·---------------!' latanbul Milli Emlik Müdürlüiünden : 

BAYAZIT ı S.ldtanlta11 Y akup Ata mahallHI Si· 
mitçi aokata eski yeni 9 sayılı dUkki· 
nın 36/360 payL 

Muhammen 
dejeri 

Lira 

OSKÜDAR ı lcadiye mahallHl taıçı sokak eski 5 
)'•Dl 9 aayalı •YİB 2/.3 payı. 

KUZGUNCUK ı lcadiye aalaallul Aranlk sakak yeni 

ÜSKÜDAR 

KADIKÖY 

20 ar1anın T. 
ı lcacllye maballeal Saat91 Sehpua ıo

kak eakl 21 yeni 13 ıayalı eYln tamamL 
ı Caferaja mahallHI Karakolhane ıo-

kak ••ki S yeni 20 aayıh arıanın 
tamamL 

HAYDARPAŞA ı Rulmpa1& mahalleli Mıaırhoilu aokak 
••ki 18 il yeni 45 aayıh eYİD 113 
payı. 

KAMERHA TUN ı Y enl .. hlr mahalleal Salhane ıokak ... 

ORTAKÖY 
ki 21 yeni 19 aayalı ar1anıo tamamı 

ı Pltmiıotlu aokak eıkl SS yeni 101 
••Jn tamamı. 

KAMERHATUN ı MahaUeal Man111ar ıokak ea1d 55-55 
M. yeni 61-63 sayılı ey v• dlkkAnın 
1/4 payı. 

KAMERHATNN ı Yeniıehir mahalleli Kaya ıokak Hkl 
105 yeul 123 sayılı arsanın 1 /2 payı. 

MAHMUTPAŞA ı Çuhacı hın Uat kat Hki yeni 22 oda· 
nın 2/4 payı. 

ı Selimi Ali Ffeadl S.IAmııa caddesi 0SK0DAR 

80 

834 

423 

ssa 

625 

90 

177 

123 

300 

308 yeni 27211 sayılı dükklnın tamamı 1200 
BÜYÜKDERE ı Büyllkdere catltleal eıkl 28 yeni 41, 

41 /1 boatanın 38/64 payı. 1266 
BÜYÜKDERE ı Höpıil sokak eaki yeni 3 ••111 .36/64 

pa)~ 1953 
BÜYÜKDERE ı Plya1a caddeal eki S6 yeni S 1 evin 

BEYOGLU 

KADIKÖY 

.. 

51/80 payı. 
ı KtlçUkpaaıalta Hacı Mihak yeal Şefak 
sokağı Hki 5 defa mükerrer 13 yeni 
69 sayılı eYln 1 /8 payı. 

ı Caferaj'a mahallHi Ruı•n ıokak yeni 
J O eVin 3/8 payı. 
Caferaia mahallHl Ruıen ıokak yeni 

1367 

525 

863 

12 evin 3/8 payı. 112:i 
BÜYÜKADA : Cami mahalleal Tepe K6yll 10 1&yılı 

eYde kullanılmıı bir konıul, bir büfe, 
dört koltuk, bir kanape, iki masa, bir 
karyola, bir komedin ••eski bir yatak 
bir 7orıan iki yaıbk beı perde. 20 20 

Yukarda yazılı mahaller sn 1935 Cuma ıtınll aaat 14 peıin 
para ve eçık arttırma ile aatılacakhr. lıteldilerln yUzde yedi buçuk 
pey akçelerlnl on ikiden e•••l yatırmaları (M.) .. 3476,, 

1 letenbul .. l•dlyHI lllnl•ra 1 
Satılmak üzere mezat itleri mtldllrlll •ıya ıubeaine Fadıl tara· 

fından getirilip 9741 mezat numaraıına kaydettirilen sinema alma 
maklneai aatılamamıthr. llln ıUnlemeclnden baıhyarak on beı rftn 
içinde sahibi ıelmediil takdirde açık arttırma ile 1atılacak· 
tar. (B.) "3679,, 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 

Levazım ve Mlibayaat Şubemiz 1417/935 tarihinde Kabataşta• 
ki yeni binaya nakledileceğinden bu tarihe kadar Kabataıta yapı• 
lac ğı ilin edilen eksiltmelerin eakiıi ılbl Ciballdekl Alam Komi .. 
roounda yapılacaiı ilin olu:ıur. "3693., 

Çektıgı bat 
•irnıı delil 
hıatlığının 
cezaııdır . 

Eğer nrileu naıihatleri dlnleyıp te 

GRiPiN 
kafelerini tecrübe ebeydi bu ııbraplaı 

çoktan dlnmlı olacaklı. 

GRiPIN 
Eıı ılddeUi bq ve dit alrılarile 

tiıtıtmektH mütnelllt bilUln ııtıraplaıı 
keser, Nezleye, kırıklığa, romatizmaya 
çok faydalıdır. G R 1 P 1 N kateleri 
RADYOLIN dit macunu fabrika11n111 
mtlteba11ıı kimyagerleri taraflndao 
yapılır. Her eczanede Yardır. 7,1 
kuruşa aatalır. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

AHatelerl ı Karaköy K8prGbaıı 
TeJ. 42561 • Slrkeel MGhtlrdaraade 

Han Tel. 22740 

Trabzon Yolu 
VATAN vapuru 2 Tem• 

muz SALI gUnU saat 20 de 
Rb:a'ye kada~. 0 3654., 

lstanbul Sıhhi 
Komisyonundan : 
Tıp Talebe Yurdu için: 

900 metre paltoluk kumq 
Akliye hastanesi için ı 
200 adet karyola 

1 Emlik ve Eytam Bankası lllnları 1 

Taksitle Satılık Arsalar 
Esas No. Mevkii ve Nevi Depozito 

647 Teıvikiyede Karakol ıokağında Hkl 18 yani 
154/l No. h 332,50 metre murabbaı ar1a. 470 Ura 

648 Teıvlklyede Karakol ıokağında Hkl 18 yeni 
154/2 No. lı 305,50 metre murabbaı ana. 306 •• 

649 Teıvikiyede Karakol Ihlamur ıokaiında eaki 18 
yeni 154/3 No. la 376,30 metre murabbaı ana. 302 " 

650 Teıvikiyede Çınar caddeainde eski 18 yeni 73/2 
No. la 308 metre murabbaı araa. 340 •• 

651 Teıvikiyede Çınar caddesinde eski 18 yeni 37/1 
No. h 335,50 metre murabbaı araa. 470 

" Yukarda yazıh arsalar ilki peıln olmak lzere 8 •neYI ye 
mDHYİ takıitle ve açık arttırma ile ıatdacaktır. Geri b1rakıla11 
7 takıit için faiz alınmu. latekWerln ihaleye mlaadif 10 Temmus 
19.35 Çarıamba ıGnG uat Onda Şubemize ı•lmelerl. (155) 

GA YRıMÜBADiLLER CEMiYETiNDEN : 
EkHriyet hud olmadığından J.:•pılamayan koaıranın 10 Temmuz 

1935 Çar .. mba gDnQ aaat 14de latanbul Halken aalonunda topla· 
nacatından mukay1•t Oyelerin ı•lmeleri mercftdv. 

Rümame 1 • Altı aybk çahıma raporu. 

KREM PERTEV 

Senelerln 
clld• yepbl• 

tenelllın 
en gUzel 
tamircisi 

BaskUI, el kantar1, terazi 
kilogram ve kahve dellrmenl 

yapılır ve tamir edlllr. 

Küçük Osman 
Kantarcılarda No. 114 

Başka tarafta ubeıi ve gezer 
~ memuru yoktur. 

VENÜS RUJU: 
Gayet caııip renlderile k11llaaanlatı 

hayretlere dlttlrer Ye 24 .. at dudak• 
larda 1ablt kabr. 

VENÜS KREMi 
Terkibi, eararh, ılHllilr kremlerinin 

içinde en ıayaaı emniyet H itimat 
olanıdır. 

VENÜS PUDRASI 
Şık n kibar familyaların ratbetial 

kazanan, narla ve naalk elltllleri teab .. 
eden yOkaek naafta eııls pudradu. 

Deposu: 

EVliYA ZADE NUREDDiN 
EREN Ecaayl ki•yevlye llit H 

Itriyat depoıu. İıtanbul • Bahçekapa. 

Son Poalll Matb•••ı 

Sahibi ı R. K8kçl 

Neşriyat MlidürU ı Tahir 

Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 

fahminl FL 
440 K. 

1250 
29 

M. Garanti 
297 Lira 

187,50 
217,50 

Ekıiltme tarih •• ıekll 
1917 /935 S. 16 açık ekıiltm• 

1917 /935 S. l 6 açık eksiltme 
1917/935 S. 16.30 açık " 10000 metre kalan tarauı bezi 

Çocuk ha1tane1i için : 
1000 metre patiıka 50 
1700 ,, Amerikan bezi 29 
1100 ,, kefenlik bez 42 109,28 1917/935 S. 16,30 açık ,, 
300 • 400 ton krlple maden klSmllrD 1450 435· 'J.6/7 /935 S. 14 kapalı zarf 

Yukarıda yazılı Sıhhi MUe11eaelerin hizalarında gösterilen ihtiyaç! rı olbaptaki şartnameleri veçhile 

ekılltmeye konulmuıtur. 
ı - Her birinin miktar, nevi, tahmini fiat, muYBkkat garanti ve eksilt me tarih ve 1aatlerl ile eksiltme 

ıekilleri hizalarında ıöıterilmittlr. 
2 - Ekılllm• iti : Cağalollunda Sağhk DirektörlUğQ binaıındakl Komisyonda yapılacaktır. 
3 - Her birine ait ıartnam• •• nllmuneler ait oldukları MUesaeıclerden bedelıiz olarak ahnacaktır. 
4 - Ek.Utmeye sireceklerln belli ıttn •• saatten &nce ılrecekleri iıı yeter muvakkat ıarantl makbua 

••ya banka mektuplara n cul HD•J• alt Ticaret Odası vuikalarile Komlayonumuza 
mlracaatlara. 

11

3581., 


