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kanlığı vilfıy tlerin çahımalarıaı 
yakından kontrol için mühim bir 
program hazırlamışbr. Vlliyet, 
kaza ve nahiyelerde dahiliyeye 
bağlı i yarların gelecek teftit sı· 
rasında görUlen, g rek hab r alı· 
nan veya haber veri!en ıuçların
dan dolayı mUlkiye mUfettivl rl 
ıııemurinl muhnk mat kanununun 
icaplarına gör takib t v tah· 
klkat yapacaklar Y tahkikatları• 
nın sonunda iıin mahiyetine göre 
fezleke ve rapor yazacaklardır. 

Şu kadar ki mUfettiılerlo elle
rlndekl diğer tahkik lılerl bUtUn 
tahkikntlarm k ndilerl tarafından 
yapılmnıına lmkiio bırakmıyona 
tali derecedeki memurlara mu
t al.ik ve eh mmiyetl daha az 
olan tohklkatl nn vil yetler ma· Boıta,.cıd• ucuz •f .. ton d•ldctiıt· 
rlfetile yapılmaıı zaruridir. tarda• biri 

Müfottlıler vekAletin IUıum ıöı· 
t rdiği her hansıl bir it için gc· 
rekU olan tahkikat ve tetkikata 
)' parak sonunu izahatlı bir ra
pora baA'layıp v kAlot verecektir. 

Müfettltler vllAyet ve kaza ve 
mllmkUn olduğu takdird nahiye
ler ve köy'erde (t ftiı kılaYuıu) 
llcı teıb!t edilen ana çb:gUere gö
re umumi teftiıleri yapacaklar Ye 
her dairedeki t ftfılerlne ait ce· 
vaplt IAyihalarını usulö dairesinde 
tamamladıktan ıonra Yokilete 
aöoderecoklerdir. Bakanlık bu • 
lar Uıerlnde tetkikat yaptıktan 
ıonra IAylhaları it oldup umum 
nıUdllrlOklero nrecektir. 

Zuhurata batla tahkik ve tet· 
kik lılerlnln ı.er aenekl miktarın 
ılmdiden bir rakamla teablt etmei• 
lmkin yoktur. Fakat mllfettlılerl 
ııtda ı ı BJ merkezleri haricinde 

[ Dnamı 11 inci 7G:ıde ) 

Bu, Ne Sihir
dir, Ne De 
Keramet! 
Iılerinl ve para kazanmanın 

yollarını bilenler buhrandan hiç 
mUteesılr olmuyorlar. Şimdi lstan• 
bulda yeni bir ticaret yolu türedi. 
Blı bunu yazarken biraz endioe 
ediyor ye BelediyenlD balkın ucuz 
et yememesi için Pendlkte olduğu 
ılbl burayı da hudutları içine ala• 
catından korkuyoruı amma Hrde 
ıazetecilik olduğu lçlD yazmadan 
duramıyoruz:: 

Florya lıtanbulun ea ınzel 
plljıdır. Yaıın şehri• mühim bir 

[ Dnamt 11 iacl ytiade ] 

Daha Şimdiden 
Araştırmalar 
Yapılıyor 

Mektebe Gitmiyen 
Çocuklar 

T es bit Ediliyor 
ilk tedrisat mUfottişlerl kaltOr 

mUdllrUnUn b şkanbğmda Ur 
toplantı yapnıışlar ve önemli bıızı 
meseleleri görUşmUşlerdir. Bu 
arada bu yıl latanbulda ilk tahsil 
çağmda olup da mektebe gitme· 
Y n tek çocuk bırakılmaması da 
konu ulan meseleler cUmleainden· A t le a. r ı uıı çoculrl•rı hö•l• •olcakta zlg•• •tmelc olo•U 
dir. Bu kabil çocuklardan (4) bin bUyUmektedlrler. DllnkU konua- edilmeıl Ye bir iki fabrikanın 
kadarının isimleri dahi teshil d "' edilmiştir. m~ a lıçl kadınlarm çocukla11 lıtlraktle bir ev açılmHı, burada 

Dnnkn toplantada 7 ile 16 içm ana ve bakım •Yleri açıhı.. .. nı bir muallim ve bir mOr bbiyenln 
muyafık g8r1UmUıtur. Ancak bii nezareti altında çocukların bakıl· 

y ı arasında olup da fabrikR v 
mliesseıelerde çalışan çocuk ıayı· evler Maarif bQtçeslnden masraf ması, bu suretle tahsil çağına 
ırnm da iılmlerinin tesbit edilme- yapı'arak açılamıyacağa için ço\c i llnceye kadar iyi ttrbly lma• 
leri karnrlaıt rılmışhr. lıçl çnlııtıran fabrikalarla temaı lnrmın t mini dUıUnUlm~ıtUr. 

Konuımanın en önemli tarafı ~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

işçi kadınlarm çocukları olmuıtur. 
Bu çocuklar tnhall çaiına gelin· 
ceye kadar balumaız bir halde 
ve aile terbiyHlııden uzak kalarak 

Celil Hoca kalk· 
tı. AlelD.oele gi 
yindl n jaodar· 
ma Ilı beraber 
oıktı, gitti aaaaa•aaaaaeaeaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaa .. 

lstanbulun 5 
Kapısı 

GUzel bir •inama reportajı 
14 Uncu sayfamızda 

latanbul - Atine karıtık futbol 
tekımlartnın maçı ve TUrk • 
Macar gUre9çllerlle TUrk peh
llvanlaranın Y•lh gUr•tlerl 
lntlbalart, realm ve yazalarlle 

Spor aayfamızdadar. 

Çerez Kabilinden 
Mektebi Hukuk
ta. vaktilo t le· 
beden bir Celal 
hoca vardı. 
Mektebe, Meı

Yasaya Uymayan Suç 

rutiyetten on yıl önce girmiı, Har- 1 
bıumumiden bir 111 ıonra daha 
yerinde aayıyordu. 
Nihayet, mektebi bitirmeye munf· 
fak oldu. Eline diplomasını alınca 
da, ıamanm Adliye Naıı:·mıa baş

Turup bir memuriyet iıtedi. Balta 
oldu.. Kapılara aoıadırdı n ıonun· 
da, Erıincana Müddeiumumi mu&· 
Tiol olarak ıönderildl. 

Cinayetin işleomlı olduğu odanın 
manzarası ger9ekteo korkunçtu. 
Saoları kana boyanmıw bir kadın 
kapıoın önünde boylu boyuna 
uzanmtş yatıyordu. l~linde bir is
kemle ayağı, yan aralık dudakla· 
rından da kıpkızıl pıhtılar, çırılçıp· 
lak, cansıs bir kadın 1 
CelU Hoca bir odaya baktı, bir 
odadakilere baktı, bir kadıaa bat
tı, bir de ellndeki kltaba baktı. 
Okudu .• Dllttindü.. Yine dlitündl .• 
Yine okudu.. Sonra, yanındaki 
ubıta memurlarına dönerek, mağ
rur bir eda il•: 

• 

Binici Sübaylarımiz Döndüler 

Celal Hoca rahatına çok düıkllo 

bir adamdı. Er:ılncan yolculutu 
kendlıioi haylı aarımııtı. Oraya 
ayaA-ını basar baemaz, ilk iti, hama 
ma gittikten ıonra, oteldeki odaıı· 

na oekiiip, uyua:ıak oldu. 
Bu tatla uykunun arasında, kapıya 
da.yanan bir jaod rma neferi: 
- Efendi 1 diye ıeeleodi. Seni 

- Bu cinayette bir yanlıolık var 1 
dtdi. 
- Ne gibi? 
- Maktulün nıiyeti, Memduh 
Beyin "uıulU otıaiye,, ıindeki 
tıuifine uymuyor 1 .. 

Avrupanın muhtelif konkur lpikterlnde gUzel anuvaffakır.U•r kazanan sUvarı sUbarlarımuı dUn 
1 te b5rle bir tUr nle (merealm1e') karttlanddar. Diler reelm11 intibalar ve eklblmhıln beyılrl•

rln• alt realmler 15 inci earfamızdadır. 

Vali Paıa istiyor 1 Bir ol o ayet 
varmıı.. TıJlı L, ________________________ _,;. ____________ _, 

l•zı Sıhhi ~ehplttrd.,. A•kara B•lt1digesi 011di1ltisgo11u Jl••ak Etti 
( Gnetele· ) 

Koca - Oh hislmklnin ıu mnsra' mdan olaun kurtulduk! 
Berber - EyYalsl deHn• iki tek kazancımıı da eliml~deD atdlyor. 



(Halkın Se •i] 
Mahkemelerde 

işiniz Nasıl 
Yürüyor? 

Tözlln ( Adli7e ) Bakanı Sıuaootlu 
Verdlfi yeni bir be1anatta, mah• 
k•m• itlerinin ıüratle yürümeııi 
loin mahkeme ve iorada ifaıı la• 
ıımııelen tedbirlerin teıbitile uğra
ııldığını ıöyledi. Bu önemli haber 
karşısında .halk diyor ki: 

Bayazıd Belediye arkası No 
8 de Asım Nuri ı 

- Çok tGklr tlmdiye kadar mah
kemeye dDtmedim. Fakat ba9kaları 

namıaa bir danyı takip ettim. Glr
ditim 26 oetaede, itleria niçin bu ka
dar u:utıldıfıaı dDtüae, dltilne bir 
hal oldum. HalA da dGtGnlyor, bula
mıyorum, da•a bir mira1 davuı idi. 

MeHle bHit ı Aacak bir kaç ı•
bltle it nihayet iç celHde bllirlllrdi. 
Harır blSyle olmadı. Ta• 16 defa ben 
de, batkaları da wldip ~eldik. Bitin 
nrak elimizde itli. Fakat karıı taraf, 
eliade hiç bir mlıbet ıeyi olmadan 
dava etmiıtl. Da•anın usamaaı bize 
bir çok ıeyler kaybettirdi. Maddi H 

mane•i •• Bu yüzden bea da•alaran bir 
çırpıda birer birer çıkanlmaııaa 
taraftarım. 

* 
Aksaray Yu.ufpafa Kafesll 

eokak No 1 de Ulvl: 
- Mahkeme Jı1Jerinln çabuk ytlrD

mHI için b•tka memleketlerin ka• 
nunları İJİee tetkik edilme1i lbımdır. 
Butiln dlnya yldnde en .Or'atli İf 
ıören mahkemeler Sovyet mahkeme
leridir. Ufak ve ehemmiyet.iz dan• 
lan b07Gk fehlı mahkemeleri defil. 
kae•ba ye k3ylerde zabıta n hlkü
met memurlanndan mlteıekkil bir 
heyet bakar. Bill köyti ve nahiyeai 
ıok olan • memleketlerden biriyiz. 
Ufak meHleler köyden ...e ka1abadaa 
çıkmamalıdır, Şehir mahkemeleri lH 
ancak dllrt eeltede. o da birbiri ara• 
ıında pek u mtıdd~tler olan celae
lerde bltlrilmelfdir. Sovyet Ruıyada 
oldutu ıibi bizde de danlar kDçlk 
memur ıınıfının elinde detil, mahdut 
adli eller elinde bırakılmalıdır. Ancak 
o zam•n mahkeme itlerimiz ıür'atle
rinl aıtbrmıı olacaktır. 

• 
Beyazlt Sotanaja mahallesl 

Dlb_,kçl . çlkmazı Muvaffak 
HfJsnU: 

- Mahkemelerimizde evvela kır
taaiyeain kaldırıhnuı IAnmd.r. Meaeli 
ben bir kaç ay evvel neticelenen bir 
da•a içla tam iç a-,ae utratbm. 
Davanın mahiyeti 300 lira bir alaca• 
~ımdı. Elimde eenedim Y•rdı. Dava 
ettiA"im adam iokAr ediyordu. Ben 
u.ıedlmi mahkemeye gösterdim. Ben 
kendimden eıniadim, senet yarı rHRlİ 
idi, kefilin imuaı da vardı. Kefil 61· 
m Uı, 6liirken bıraktıtı va.aiyetname
ıinde bu borç mese'.uiuin de itaret 
ederek alııcak'ı adamı bana 300 lira 
borcu 0

1dutunu göatermi9ti. 
Bu dava tam üç buçuk Hne de· 

Yam etti. Ş•hit1ar çafrıldı, sorgular 
yapıldı ve her celıe iki, . lki buçuk ay 
ıonraya Lırakıldı Ye nihayet lehime 
halledildi. Bu müddet sarfında tDccar 
ol<lutum için tam bin liralık bir 
İfİ de kaybettim. 

O~ YOSTA 

Bir Gelin Kayınbaba Davası 
Bay Necmeddin Mollanın Eski Gelini, 
Çocuklarını, Dedelerinden istiyor 
Ayın on yedlıinde Asliye 

dötdüncll laukuk mahkemesinde 
eıki Adliye bakanı Necmeddin 
Molla ile eski ıreliai Nigirın bir 
dava1ına ba1ulacakbr. Öğrendiği
mize göre dayanın menuu ıudur: 

Necmeddln Mollanın oğlu bay 
Hayri öldllkten aonra eıi Niglr 
bir baıkaılle evlenmiıtir. Niıann 
iki de çocup vardır. Dedeleri 
bu çocuklara çok düıktıudUr. 
Onların yetlımesine, okumalanna 
b8yllk ehemmiyet yermektedir. 
Husuıi hocalar Ye 1Pllrehbller 
tutmuıtur. Necmeddin Mol'a oi· 
lunun vefahndan ıonra Beyoğlu 
dördtlncll ıulh hukuk 111ahkeme
ıine müracaat ederek bu çocuk· 
)ara bir Yaıi tayin edilmesini 
lıtemlıtlr. 

Mahkeme Çocukların akraba· 
)arı hakkında tetkikat yapmış ve 
Nıcmeddin Mollanın servetini 
ve içtimBi nziyetlni vaal tayinine 
daha elverişli bulmuı ve iıteğine 
uyıun bir karar vermiıtir. Bayan 
Nigar bu karan kabul etmemiş, 
itiraz etmiftir. Bunun Uzerine 
dava Asliye dördilnctl hukuk 
mahkemesin• iatikal etmiş, aynı 

Bir Manastır 
Yanıyordu 

Evvelki gece, Beyoğlunda bir 
manaıhr yanmak tehlikesi atlat· 
mıştır. Hadise ı3yle olmuştur. 

Yenişehir sokağındaki ermeni 
manastırının bir odasında oturan 
"Aramyao., ıece, .bir mum yaka
rak yatmııtır. 

Mum eridikçe alev alçalmış 
ve bir arahk yerde bazı bez ve 
kağıt parçalarına raıtlayarak 
bunları tutuşturmuştur. Ateı az 
zamanda bUyümUş, neden sonra 
Aramyan uyanabllmiıtlr. itfaiye• 
nln yetişmelile yangın ıöndUrUl· 
mUştür. 

Kaza Yapın Amele Kurtuldu 
KUçükpazarda bakkal HUsnU

nUn dükkanının kiremitleri akta
rı!ırken dam üstünde çalııan ame-o 
lelerden Mehmet Fahri yere bir 
kiremit düşllrmüı Ye bu kiremit 
tesadüfen o esnada oradan geç
mekte bulunan Muzaffer iıminde 
bir çocuğun başına isabet ederek 
yaralamııtır. Mahkemeye verilen 
ıauçlu davacının gelmemeai yU
zlinden beraat etmiıtir. 

zamanda Bayan Nigar Necmeddln 
Molla aleyhine çocukların kendi· 
sine teslimi için bir dava açmıtbr. 
Muhakemeye başlanmış ve Nec
meddln Molla analarmıo çocuklara 
vasi olamıyacağını, bunun bir çok 
sebepleri bulunduğunu ve kendi· 
&inde hastalık olduğunu ileri 
ıilrmUş evveli bu haıtahklar 

sabit olmamıı ve nihayet Nec• 
meddin Molla Bayan Nigarm 
akıl haatalığl!e malul bu1unduğunu 
ve anneııinin de Bakırköy akıl 
hastaneainde kaldığını ileri sür· 
müş ve Adlf tıp iıleri mlidOrlU
ğllnce müşahede ve muayene 
edJlrneıiai istemiştir. Mahkeme 
bu ta~ep Uzer;ne bayanı TıJ>bı 

adliye göndermiıtir. Tıbbı adli 
verdiği raporda Bayan Nlgarın 

annesinin haıtalığını nazarı iUbaro 
alarak bunun kendisinde de irsi 
bir surette bulunabileceğini bil· 
dirmiıtir. Necmeddin Molla ayni 
zamanda eıki gelininin Ç<lcuklara 
bakacak kabiliyette olmadığım da 
iddia dmiı ve bir çok tahitler de 
göıtermiıtir. Bu ıahitler ara~ında 
Londra aefiri bay Fethi de var
dır. Mahkeme iıtinabe suretile 

Nöbet 
Kavgası 

Bir Arabacı Arkadaşını 
Başından Yaraladı 
Evv~lki gece, Heybeliadada 

iki arabacı arasında tur yUzündım 
bir yaralama vakası olmuıtur. 

Saat onblre doğru bir kadın 
ve bir erkek arabaların hulundğu 
yere gelmiıler ve tur için pazar
hka giriımitlerdJr. 

Bu pazarlık yllzUnden arabacı 
Niko ile Hüseyin kavgaya tutuı· 
muılsr, Neticede Niko eline g•· 
çirdlği büyük bir demirle Hiiıe· 
yini başından tehlikeli surette 
yaralamlJbr. 

Yeni Bir Kimya Profesörü 
Getiriliyor 

Önümüzdeki ders yılı için 
üniversite kimya enstitüsüne ma· 
ruf profesörlerden Jan Savar 
getirilecelctir. 

Bir Hırsızhk iddiası 
Pangaltıda oturan bay Oıman 

polise müracaat etmif, 50 lira 
kıymetindeki altın saatinin evini 
tamire gelen Karnik tarafrndan 
aıırıldıiını iddia etmiıtir. Karnik 
yakalanmııtır. Henüz saat bulu
namamııtır. 

bay Fethinin ıahadetine müracaat 
etmiştir. Öğrendiğimize ıöre Ba· 
yan Nigir Tıbbı adlinin verdiği 

rapor üzerine Viyaaaya ıitmit 

ve sıhhati!ıin mDkemmel bir halde 
bulunduğu hakkinda mtltehas111-

lardan rapor ıet;rmlftlr. itte ayın 
on yediıinde mahkeme bu Yeal· 
kaları tetkik edecek ve phltleri 
dinleyecektir. 

Bay Necmeddln Molla bir atın 
çocuklan dördOocll hukuk mah· 
kemesine getirmiş ve reiı bay 
Zekinin yanında çocuklara anaı .. 
rını mı, yoksa dedelerini ml lat .. 
diklerini sormuı ve çocuklar da 
dedelerini lıtediklerlnl ıöylemlt

lerdir. Necmeddin Molla muha• 
kemenin son cel1eıinden evvelki 
celsede mahkeme reial bay Zekiyi 
de şahit göstermiştir. Reis aynı 
zamanda ıabit olduğu için kendi
sinin reisliğini reddetmiş ve bu 
muhakemeye baıka blriıinln rlya
ıet etmeaine karar yermiıtlr. Bay 

Zeki §İmdi Temyiz raportörlllğllne 
tayin edildiği fç;n da\'aya, aelecek 
yeni reis devam edecektir. 

iki Çocuk 
Yaralandı 

Galatada oturan 8 yaıında Ali 
Tophanede bindiği tramvaydan 
yere atlamıı, Haydann lda11indekl 
yfik arabasının önüne dUtmUı Ye 
yaralanmııtır. 

Hasköyde Kalaycı bahçeainde 
o~uran Y asefin aeklz yaıındakl 
oglu Davit de evfn içinde kardeı· 
leri!e oynamakta iken yaalandıj'ı 
pençerenin camı kırılmıı Ye ba· 
ıınden tehlikeli surette yaralan• 
mışhr. Davit tedavi altındadır. 

Şimi • Fizik Laboratuvarı 
Veznecilerdeki fen fakftlte

sinde, kimya enıtituıUne bağlı 
olmak üzere, bir Şiml-fizlk llbo
ratuvarı yapılmakta idi. Son 
günlerde bu lAboratuvar tamamen 
hazırlanmış ve içinde çahıılablle
cek bir hale aetirilmiıtir. Kimya 
talebesi bu laboratuvardan iıtifa· 
deye bi'.e baılamııtır. 

Dahlll Haberlerlmlz Bura· 
da Bitmedi. 10 uncu aayta

mızda Devam Ediyor 

P•zar Ol• H•••n B. Diyor Ki! 

Temmuz 8 

( Gıimüf 
2 

Tar;Jı; J 

Bir iki 
Satırla 

BUyUkadaya YUzen Gazino 
Vapuru 

Adaları Güzelleştirme Cemi• 
yeU tarafından kiralanan Bnynk
adadaki YörUkall (Y orgolo) plA• 
jında den1ze girecek halka ıoyun
ma yeri ve gazino vazifesini 
ıörmek üzere Akay idaresince 
kadro harici çıkanlan BilyUkada 
Yapurunuo satın alınma11 için 
belediyece mezkür idare ile 
temaıa geçilmiştir. 

* '* .. 
Ankarada Yakalanan 

KomUnletler 
Ankara Komuniıtlikten 

maznun olarak yakalananlardan 
Muzaffer, Eyüp, Ruıen, lzıeddinln 
mevkuflyetıerl devam etmektedir. 
Diğerleri serbest bırakılmııtır. .. .. .. 
Memur Hukuk Telebesl 

Hukukta okuyan adliye me• 
murlanna kampa lttirak edebil· 
mek için 25 Temmuzdan 30 
Temmuza kador izin verilecektir. .. .. .. 
AH Semi Avrupaya Gitti 

Uyuıturucu maddeler inhisarı 
genel direktörU Ali Sami ile 
idare mecliıi başkam Habip oğiu 
Ziya otomobille dUn Avrupaya 
hareket etmişlerdir. .. .. .. 
Tremvay Kumpanyasının 

ikinci Taksiti 
Tramvay kumpanyası 926 yılı 

mukaveleıinln bozulma11 üzerine 
hllkdmete vereceği paradan 
300,000 lirayı llk takılt olurak 
bankaya yatırmııtır. .. .. .. 

Halk Bankaaı 
Ekonomi bakanlığının kurul .. 

maımı kararlaıtırdığı 3 milyon 
liralık Halk Bankası halka elve• 
rlşll ıartlarla kredi temin ede• 
cektir. Banka bu yıl faaliyete 
ı•çecektir. 

* .. il 
Hava Tehllkeal Mitingi 
latanbul kadınlarının hava tehli• 

ke1i lçln yapacakları mitJaı tarihi 
teabit edilmiıtir. Miting 13 Tem
muz cumartesi gUnU 1&at 17 de 
Taksim anıd alanında yapılacakbr. .. . .. 

Tramvaylara Asıl•nlar 
Tramvaylara asılan sokak 

çocuklan ile mncadeleye baılan• 
mııbr. Şimdiye kadar 800 çocuk 
için para cezası alınmıştır. .. .. .. 

lzmlr ilbay Muavini 
lzmlr ilbay muavini, eıki Be

yoğlu kaymakamı Sedat iki aJ 
izinle ıehrimize ıelmiıtlr. 

Öğretmen - Hasan B. , bu 6eııo 1 - Talebenin yfizde ellbi muvaffak l - Hunun ıebebi t.:1lımatnamelerin 
orta ve yükıek okul imlibanlan fena olamamı1, amıfta kaldı. sık aık değ~ımeaid;r. Hassau B. l 
netice verdi. 

Haaan ~. - Kırk defa talimatname deği· 
ıeccği yerde bir kere o talimatnameyi 
yapanlar dttğlşıeydi bö1 t-e olmazdı ! 
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Hergün "I Resimli Maka.e a Kadın Şef kati a 

Yazıcıların Da 
Dertleri 
Var 

* -
Yal ıız Tlirk yazıcılarm1n de· 

ğil, bütün dünya yancı:arır.an 
müşterek bir derdi var: Duyduk· 
larını, dOşündUklerini, gördnkte• 
rinl ve bildiklerini serbeatçe ya· 
znmamak. 

Geçen ay pari&tc toplanan 
yaı.ıcılar kongresinde blltiln dlln• 
ya muharrirleri bu noktada bir· 
leştiler. Kongreye dilnyanın hor 
yerinden 400 kadar yazıcı gel· 
ınişti. Her biri kendi derdini aöy· 
ledi. Ve bütün muharrirler ser
best yazı ynzamamaktan fikiyet 
ettiler. 

En bllyUk şikayet F aıiat mem· 
leketlerd yaşıyan yazıcılardan 
geliyordu. Alman ve ltalyan mu· 
hnrrirleri, şahsi fikir ve ilhamla· 
rım kaybettiklerini, ve kendileri· 
ne ne ve nasıl emredilirae o şe
kilde yazmıyn mecbur oldukları• 
nı söylediler. 

Kongrede bulunan yazıcılar 
arasında iki cereyan beJlrdi. Bir 
inamı yazıcmm mUıtakll ve · aer-• 
best olmasına mOdafaa ediyorlar
dı. Bunlar Faıiıt ve Sovyet mem• 
leketıerinde hUkOmetlerio yaııcı• 
ya h:ç hürriyet vermemesini pro
teato ediyorlardı. Fikirleri yuğu• 
ran, halkın du) ğu ve düıllnceJerJ 
lle oynayan yaı.ıcırun tazyik altın· 
da yaşayamıyacağmı, inkişaf ede· 
miyeceğini iddia ediyorlardı. 

Bunlara karşı gelen ıosyalist 
muharrirleri, lngiltere ve Ameri• 
ka gibi Demokrasinin ve matbu• 
at hürriyetinin en yliksek merte
besine erifmlı memleketlerde bile 
}'azıcmın kapitalistler elinde bir 
o.Jet olduğunu söylediler. Yazıcı 
bulunduğu 'oıyal ve ekonomik 
muhitin m bsulUdUr. Muharrir 
kapitalist cemiyetin tesirler Ye 
llhnml randan kurtulamaz, dediler, 
Bunu, bir çok misallerle labata 
ç lışhlar. Faıist rejimde iıe her 
ş yin devi \ten ibaret olduğu 

nazariy si hakim olduğunu, yazı· 
cının d vlet t rafınd n idare 
edildiğini v de let için çahıbğıoı, 
bu ebepl hiç bir hürriyete sahip 
olm dağını iddia ettiler. Sovyot 
Rusyada, yazıcının bugün hür ol· 
m dığmı itiraf ettiler, yalnız ku
rulmak fiz re olan soay~llıt 

cemiyetinde kavuıacakları sonsuz 
hürriyete vnracaklan gtıne kadar, 

bu vaziyete tabammUl edecekle· 
r·nı söylediler. 

GUnlerce sOren mUzakereler
den ıonr ekseriyeti soıyaliıt 
yexıcılar kazandılar. Fakat kon• 
gre ikiye bölllndU, muharrirlerin 
bir lusmı yazıcının ıartıız ve ka· 
yıtsız hürriyetini mUdafoa etmeye 
karar verdiler. .. 

Gariptir, bu kongre mUzakere 
halinde iken, Istanbulda iki mu· 
h rrir arkadaş da aynı kavgayı 
yapıyorlardı. 

Biri yazıcının Hrbest olma11 
lar.ımgeldiğini müdafaa ediyor, 
bir doktrine, bir akideye batlanan 
yazıcının ruban esir olduğunu 
s6ylliyordu. 

Buna karşılık diğer bir arka· 

da.ş yazıcının ruhu iıtlldalini 
kabul etmiyordu. Bunlar timdi 
kavgalarını mecmualara nakletti· 
lcr. Orada kavgalarma d vam 
edecelder. 

lf 
Y lnıı büUln müzakere ve tlka

yetlc den nnlaı an hakikat ıudur! 

Y. zıcı, dünyan n hiç bir tarafında hür 
drğildir. Dünyanın hiç bir yerinde 
hllkiimetlcr ona duygularını ve dQ_t 
tündüklcrini olduğu gibi ııöylemiy• 

mil•ande etmem·ş erdir. 
Y ıızı hürriyeti demokruide de, f atiı.m• 

de de, soıy 1iımde de bir hayal olarak 
llalm ıya mahk(ımdur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
ulgarlar ir Türkü 
Daha Ö dürdüler 

Göçmek lstiyen Türk Köylüleri Mal-
ları Yağma Ediliyor 

Zaman zaınan DuJgaristanda bııı· 
ıöateren Türk aleyhtarlığı ve Türk· 
lere karıı yapılan tazyik, son gün· 
)erde yeniden başlamıı bulunmak
tadır. Bu arada bazı köylcrdo 
Türkiyeye göçmek iaUyen Türkler, 
emlAkini aatm dan, hayvan ve para 
.ıötürmed n gitmeleri için Bulgarlar 
tarafınd n sıkı bir tazyik altına ahn· 
mıolnrdlr. llOkumetla "gayrı mes'ul 
ıahıılar,, a atfettiği bu tazyik hare· 
ketlerindeo bir yenisi dnha evv iki 
gtin Tukuo gelmiıtir. Sofya muha· 
birimize göre bu acıklı ve tikıindi· 
rioi vak'a ıudur : 

Sofya, (Husust) - Bulgarlar 
buradan glSç ed n Türklerin blltlin 
mail nnı alıkoymak ve hıyv nla· 
rını zaptetm k iç.in, yani bir tat
bik ı kllne başvurmuşlardır. Göç· 

ek isteyen Bulgaryah Türklere 
ancak bir mal, para, hayvan al· 
madan g nlı bir mllsaade veril• 
mektedir. Mallarını satıp biraz 
p ra temin edebllınlerin p raları 
belediye ve vergi borçları baha· 
ne edilerek ellerinden alınmak• 
tadır. Bu arada Eski Cuma ka· 
ıaba11nın Selim köyünden Hacı 
Hasan isimli bir soydaşımız 28 
arkadaş:le göç ederken Mustafa 
paşa (Svilenirad)da nezaret altına 
alınmıwlardır. Hacı Hasanıı sonra 
iltihak etmek il re geride kalan 

l 
oğlu Ali 350 koyunile köyden 
çıkarken Bulgarlar tarafından pu
suya dUtUrülmUş ve öldUrillmnıtUr. 

Suru, hnkumetin yine "gayrı 

mesul ıahıalar,, sırasına koyacağı 

mütecavizler tarafından yağma 

edilmiıtir . 
Bu aon cinayet Bulgaryah 

Türkler arasında yeniden endişe 
uyandırmııtar. Dlğer taraftan bazı 
Bulgar gazeteleri de TUrkiy d Ki 
kUçUk sanatlar kanununu ele ala
rak yeniden atıp tutmağa başla· 
mışlnrdır. ------

Bulgaristan da 
Komunnist er 

Sofya 7 (Hususi) - Gizli ko· 
munist faaliyetinde bulundukla· 
rındnn dolayı geçen Nisan aym· 
da burada Bulgar komuniıt par· 
tisinin iki faal üyeai yakalanmış· 
t&. Bunlar Gavrail Karev ve Kap
rlel Kaprielavdır. 

Uzun zaman ıorguya çekilen 
bu adamlar ancak bazı ifşaatta 
bulunmuilardır. BunlaTdan KaY· 
rail 1930 da Sof~ayıı gclrniı ve 
Sofya ile Türkiye r mdaki bir 
gizli muhever kanalı kurmıya 
memur edilmiftir. 

[NAN I TER 

Atatürk Çiçeği 
Bir Amerikalı Profesör Ye

ni Bulduğu Çiçeğe Bu 
Adı Koydu 

Şikagodan bildirildiğine iÖH 

Vanderbld Üninrsitesi profesör· 
!erinden Dr. Kırklend laboratu
varında çalışırken muhtelif ame• 
liyatlar netlceainde yeni 1&rışın 
bir çiçek elde etmit •• bu çiçeğe 
"GazlatatUrk,, adım vererek tescil 
ettirmiştir. 

* 
Atatürk dün Floryada plAjlan 

gezmit, halkla birlikt banyo al· 
mıw, bllyllk önd rlerini gören halk 
içten gelen gösteril rle Atatllrkll 
alkışlamışlardır. 

Yunanistan 
Donanmaıını Kuvvetlen

direcek 
Atina, 8 (Özel) - Yunanlsta

nın merkez kuYvetlerini ıalah için 
çalışan kurumun } aptığı program 
hllkfımetçe onaylanmı tır. 

Bu programa göre 1942 s o 
11ine kadar yeni siıt m 16 açık 
deniz muhribi ile bir Eirhlı yap
tırılacaktır. Bu zırhlı AYerofun 
yerini alacakbr. 

Hava Yollarımız Ve Dıı 
lıtaıyonl 

An ara 7 - Hazırlanan pro-
jeye göre memlek t içindeki ha· 
va hatlarının bir kısmının Irak, 
Iran, Atiua v Halep gibi dıı 
m rkezlerl b ğlanması dUşünlll• 
mektedir. Yeni } olcu uçakları 
ısmarlanmak üzeredir. 

l NANMAI 
dlr gazetede okuduk: 
Bir bildik anlattı: 
Benim hatun hnatalondı. Doktor çağırdık. Muayene 

etti. Re~te yazdı. Gitti. 
Reçeteyi aldım, eczane)'.• gittim. 
Ecucı reçeteyi y .. ptı. 11aç ltulularım lime tutuı· 

ettiği için, r çeteyi yine aldım ele. lstanbulda bir itim 
vardı, o tarafta yaptırırım, dedım. Heçeteyi lat obul 
Y k s . da bir ecı. neye götilrdilm, Eczacı bir saat 
sonra uğrayıp alın, ded·. Uğrndııv. l aç kutul rını 
nldııu: 

turdu. 
- Borcum ne kadar? dedim. - 165 kuruı, dedi. 

- 150 kurut dedi. Şaıtım. Aynı il!ç1Mı bir eczane 150 ye, ~tekial 
150 kuruıu verdik. 1165 e yapıyor. Merak oldu. Aym reçeteyi, bu sefer 
lı&çlar 6ç gtınde bitti. Faydaaını g6rdOJGmllı Ye yaptırmadan, koça çıkar diye üç ayrı eczaneye göUlr· 

faydasıDı 1JlSrüraek tekrar etınemili doktor tavıiye dOın. Birisi li?S, oirlıi 170, birisi 140 kurut flat biçtiler. 

- Borcumuz ne kadar? Dedim. 

JSTER JNAN /STER JNANMA! 

~yra 3 

r ~ 

Sözün Kısası 

Hile 
Yapan 
Esnaf w------ Server Bedi 

Belediyenin sittin 11nedir va· 
dettiği şeyltrden biri de hile ya• 
pan esnafla mücadeleye baılaya
cağıdır. Yıllardanberl bu hlkay .. 
yl İiitir, dururuz. 

Nihayet dünkll gazetelerde ıu 
haberi okc1dum: 

11Beledige hll• yapan ••11al hak· 
kında cezalar vermlg• baılamıştır .• , 

YaL. Demek nihayet mah~r 
hile katan esnaf ceza, c.ı"l' 
görmiye baolamıı. Acaba h ın 6 
semtlerde, kaçar yUz kiti y ff. 
landı? Haklannda nasıl bir mua· 
mele yapddı? içlerinde elbette 
sütçüler, Yağcılar, sucular ilah ... 
tUrlU tUrlU esnaf vardır. 

Heberi okumaya devam ede
limı 

Orta A vrupadan Gelecek 
Seyyahlar 

Sofya, 7 (Hu11uBt) - Bulgar ga· 
zetılerinln neşriyatına göre bu& 
dan böyle Vlyanadan kalkan Tuna 
gemileri Rusçuk ve Gorna Ore
hovista yolile ve Filibeden geçen 
trenlerle lstanbula bağlanmış bu· 
lunuyorlar. Bu suretle Orta Av· 
rupadan kalkan seyyahlar lçlo 
y ni bir yol temin olunmuştur. 

Bu suretle de lstanbula gel.
cek 11eyyahlardan Bulgarlar itti· 
fada temin etmiş oluyorlar 

Gaf atada Bir 
Genci Öldürdüler 

Galatada Arapcnmisinde Ya· 
nık handa oturan 19 yaşında 
Mustafa adlı bir genç dun ab
desthanede yıltanırken Kayserili 
ŞUkrU adında biri tarafından öl· 
dUrUlmüıtUr. 

Kayserli ŞUkrünUn Mustafaya 
borçlu olduğu anlaşılmaktadır, 
fakat cinayetin bu borç için mi, 
yoksa bir batka maksatla mı 
lflendiği henüz malum d ğildlr. 

Zağrepte 
Eski Bir Saylavın Evine 

Bomba Atıldı 
Belgrat, 8 (A. A.) - Zağrep 

)'akmlarındn Snmnbor'da ulusal 
partin'n eski ıaylavlarından dok· 
tor L oçlçln evi önUnde bir 
bomba patlamıştır. Hnsnr hafift·r. 
Siyasal bir 8österi olduğu zan· 
tı · iyor. Polis tahkikat yapmak· 
tadır. 

Pamuk Tarımı Programı 
Ankara 7 - Trır1m Bakanlığı 

yeni kurulan dokuma end .. trisl 
~in ı:llkeek kalito!i ve uıun lif i 
pamuk yetiıtirmek lzere bet J,ıibk 
bir ~~-- ~,ıa .. w. 
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Memlelcet Man~arası 

Kemaligede Kaç 
Dükkan Var? 

Kemaliye (Hususi) - Eski adı 
Eğin olan bugUnkü KemaJiyenin 
ça, şııı 30 yd önce yanmış, o za
man belediye reisi olan Hazine• 
dar oğlu tarafından tekrar yap- · 
tarılmııh. Hatta o zaman yanırm· 

dan miitee&1ir olan Eğinliler 
Hazinedar oğlunun lstanbulda 
bulunması dolayı sile ıu türküyü de 
çıkarmıılardı : 

Eğinin karşılan 

Kül oldu çarştları 

Hazinedar oğtu gelirse 

Yaptırır çarşıları 

lıte Hazinedar oğ!unun yap
tırdığı bu çartıda şimdi hemen 
hemen bütün dükkanlar toplanm•ı 
bulunmaktadır. Demirciler, kasap

lar, kalaycılar ayrı ayrı ıokakta
dırlar. Bütün Eğinde 12 fınn, 

5 kahve, 10 berber, 1 l kasap, 

3 lokanta, b irkaç kebllpçı, 6 ku• 
yumcu, 9 kunduracı, 70 çapula ve 

ayakkapıcı, 36 manifatura ve 
kumaı tüccarı, 13 terzi, 2 ma• 

raogoz:, 1 fabrika, birçok halı 

tezglhı, 3 saatçi, 20 demirci, 22 
aktar, 45 bakkal, 4 saraç, 6 han 

bir garaj vardır ·n bUtftn dükkin• 
larln yekunu llçyüzti a-eçmektedir. 

Blltnn devlet dalrelerl, buıuat 
ve resmi mUeneseler, Parti ve 

HalkeTI bioaaı cllmhuriyet mey• 
damndadır ve hükumet caddesi 

llzerindedlr. Kemaliyede biri beı 
ıınıflı, diğeri yatılı olmak Uzere 
2 okul vardır. Yakında bir de orta 
okul açılacaktır. 

Mardinde 
Her Şey Ateş Bahasına 

Satılıyor 
Mardin, ( Huauai ) - Burada 

gUmOı ve kAğıt para farkı halkı 
çok bllyük zorluklara dütUrmek• 

tedir. Birkaç gün evvel 1rUmti1 para 
ile 52 kuruıa ıeçen kAğıt lira 32 
kuruıa dUşmUıtUr. Belediyenin 
yiyecek flyatlarma narh koydutu 
haberi yanlııtır. Burada ekmek 
25, yoturt 12,5, 1akız kabağlDln 
tanesi 5 kuruı, domıtH, 35 kuruı 
kağıt paraya satılmaktadır. .......................................................... ____ 

Son Posta 
, ....... 

• ~kUabtJye. .ataloeşaılt IObie. as 
l&TANBUL - ... 
Oaıetemlzd,.. çıkan_ ıao 
te reafmltırio batllıı halJtwl 
mahl.uı "caıeteml&e alltlo .......... 
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Sene .. 
Abolle bedeli peşindir. Ad reı 

defii§tirmek 2& kurfltaıı. - ,. .. 
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iN 

Gelen eor•lt geri flfW'llmtt._ 
lllnlarden mea'ullreı alı11maz. 
Cevap için mektuplara 10 hru~ıık 

pul iJAvesı lizamdıt. 

r Poeta l(utusu ı i4l latanlnal , 
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Borsada 

A 1 ki B 1 k • A d Haftalçinde yva 1 8 8 1 eStr. raStD 8 Neler Duyduk? 
--------- Yeni rekolte başı olmak mt\\\L.'le• 

Balıkesirin En iyi Tarafı Sokaklarının ~:;I:lr:at~:f=:~~:;::~~ 
K •• k ~ vaziyetini ayıı ayrı bulaoakınnız; op e $ l Z Afyon - Bu piyıaada bnf"nk 

bir faaliyet beklemek zamanı 

Oluşudur olmadığım ıeçen yaırlarımızda 
anlatmııbk. Rekoltenin bir çok 
yerlerde toplanmıı olmaama caj• 

Ay:alık ( Hususi ) - Ayvalıkla 
Balıkesir arasrnda bozuk yolJar 
Gömece kadar devam ediyor. 
G{)meç çok gUzel bir yer. Nah!· 
yenin ihtiyar heyeti müntazam teş
kilatlı bir belediye gibi çahtmış 
ve kasabanm temizlij in<!e, gUzel• 
leımes:nde çok m;..vaffak o '.muı· 
tur. Gömeçle Kırkağaç arannda· 
ki yol çok güzeldir. Yol üzerin• 
deki Bostancı köyü pek bakımaız. 
Yolları pis ve köpekleri korkunç. 

Edremitte çok güzelle§mit iyi 
bir park yapılmış, fakat her ne· 
dense park ağaçlanmamışhr. 

Hayran yolu pek o kadar iyi 
değHdir. 

Balıkesirde ev!er hali kafeıli 
ve kadınlar cidden ıık medeni kı· 
hklarma rağmen hala üstlük de
nJJen garip baş örtüsünü kullanı• 
yorlar. Yüksek ökçeli podösüet is• 
karpinler, en ıon moda şık man· 
tolar üzerinde bu Uatlük ne tuhaf 
duruyor. Balikesirde şehir dahi· 
lindekl bütün nakil vasıtaları fa)'• 
ton. Balıkesirln en mühim hususi• 
yeti ıokaklarıoda bir tek köpeğe 
teıadUf edilmemekte olmasıdır. 
Yiyecek ucuzdur. Şehir alnemaaı 
görülmeğe defer bir bina. Güzel 
bir bahçeıide var. lstaayon ıehrin 
bir başka eğlenti •o gezinti yeri 
olmuı. HülAıa Balakesir birinci ıı· 
mf ıehlrlerimfzden biri olmıya 
baılamış. 

•••••••••._. ........ ••·--•-----•-....-•••-•n•••••• .. 

Uşakla 8 Çocuklu 
45 Torunlu 
Dede 

8 çoouklu 45 toruıılu ded• 

Ufak (Huauıt) - Uıağın Sel· 
vf ojfo köyünde Mehmet adlı 68 
yaımda 8 çocuklu 'Y 45 torunlu bir 

ihtiyar yatar. Bu ihtiyarm bütüa 
çocukları ve torunları Hğdır, 
kendiılde evlatları gibi dinçtir 
ve hali çalışmaktadır. Mehmedln 
biricik arzuıu, Atatürktl körmlye 
'H kavuşmadan 6lmemoktlr. 

Balıkesir iltasyonu 

Müreftc Bağcıları Ve 
Kabzımallar 

Bağcılar fstanbulda Kontrolsuz Meyva 
Satışı Yapıh-.ıasından Şikayet Ediyor 

Mürefte ( Hususi ) - Müref· 
tede elde edilen üzümlerden bir 
kıımı her ıene yemeklik olarak 
Iıtanbula sevkedillr. Bu üzümler 
lıtanbul piyasasında oldukça iyi 
bir fiatla satıldığı halde her 
nedenae Uzümcüler daima zarar 
ederler bu huauıta bağcılar şun• 
ları aöylUyorlar: 

•• - Bu Uıümlerin kemale ermo• 
ıine boş on gUn kala lıtanbulda 
bazı kabzımallarla uyuıur. Bun• 
!ardan bir miktar para avanı 
alarak llzUm satışlarımızı onlara 
bırakırız. Üziimleri lstanbula gön· 
deririz. Fakat gönderdiğimiz 
üzümlerin aatııında muntazam 
kontrol teıkilihmız olmadığı için 
kabzımallar bize fazla fazla fire 
gösterir ve gUnlUk satışlardan bir 

iki kuruı kırarak faturayı dol
dururlar. Bazı defalar gönderdi· 
timiz mal aldığımız paranın değe· 
rlnl bile tutmaz. Senelerden beri 
bu satıılar bu ft:rait tahtında ve 
bu suretle devam edea-ellr ve 
hiç bir 'ıene de zarardan kurtul· 
mayız. ,, 

Memleket mahsulatının ıatış· 

lan kabzımalların insafına kalmıı 
olduğundan mll&tahsiller aatıılar• 
dan hiç istifade temin edemezler. 

Çok eakiden beri daima llzllm• 
clilUkle lıtigal etmiş ve bu yllz· 
den binlere• lira kaybetmiı bir 
bağcı da diyorki: 

- .. Ben aşaiı yukarı 10 ıene 
Uztim ticareti yaptım. Bu yüzden 
15 bin liraya yakın mühim bir 
para kaybettim. lstanbulda moı· 
hur bir kabzımalla anlaımııtık 
aramız gayet iyi idi. Ben her 
1ene binlerce kUfe UıUmO bu 
kabzımalın namına gönderir, aat• 
brırdım. ilk zamanlar biraz istifa• 
de temin eder gibi oldum. Fakat 
ıonra hor aene zararla karıılaı· 

dırlar. Bu btltün kabıımallara 
teımil edilmese bile bil" iki iıtiana 
bütnn kabzımallara lekeliyor 
demektir, meyva sabıları kontrollu 
Ye esaslı bir taıkilat tarafından 
yapılacak olursa o zaman mlls• 
tahsilin bir iııtifade temin etmesi 
mümkün olacaktır. 

Alpulluda Düğüncülü 
Köyünde Yangın 

AlpuUu (Huıust ) - DUiüncll• 
in köyünde Firuzun evinden yan• 
gın çıkmış, Alpullu etfalyoıi yeti· 
ferek yalnız bir ev yandığı halde 
ıöndUrmüştllr. ... ........ _._.._ ................................... __ . 
Çorum Nahige•in
de Yeni Bir Okul 
Kuruldu 

Sındırgmın Çorum nahiyeainde yapılan 
mektep 

Sındırgı (Huıuıi) - Burad' ı 
ceviz ağacı keailmeai yasak edil· 
miştir. Yasağı aaymıyanlar Genel 
Savmanlık tarafından takip edil· 
nıektedirler. Kazanın Çorum na
hiyeıinde yeni bir ilk mektep ya• 
pılmııtır. Mektep son Maarif plAn· 
larma uygundur. 

Karamanda Bekçi Kılığı 
Karaman (Hususi) - BiltUn 

mahalle ve çarıı bekçileri teıkl· 
latlandmlmış, hepaine bir örnek 
elbise geydirilmiıtir. 

T aıköprüde tım. Elimdeki aermaye erimeye 
baıladı ve en nihayet bu iti 

Be!ediye Ete Ve Kuzu Ke• bırakmaya mecbur oldum. Zarara 

Küdülda 
Hava Kurumuna Üye 

Olanlar babına Narh Koydu uğramakta baıhca Hbep gönder· 
Taşköprli (Huauai) - Beledi· dlilm malın satış fiatmı ekıik KUdlll (Husuıi) - Kamtin bey 

ye etlere ve kuıu kebabına narh göıtermelerl ve her küfede fazla Kimi, Şarbay Arif Aatlay, nüfuı 
koymuıtur. Bu narh koyma ka- fazla fire çıkarmalarıdır. ,, memuru Emir Alpaslan, öğretmen 

Eaplarm itine a-elmemif, ka1aplar Bu adamcağızın ıözleriodende Avni Çakır, Mehmet Üıı lü, HU· 
et kesmemeie baılamııJardır. Fa• 
kat bu hal ancak iki gUn devam anlaıılıyorkl kabzımallar memle• aeyin Çetin, tüccar Mehmet, hur· 
etm :ı, sonra tekrar galaımıya ket mliıtahılllofn ıırhndan geçi· davatçı Haaan Erdoğan. t iftikçi 

men lstanbula henüz dökü:n ha• 
Hnde yeal yıl mala ıelmiş değJl· 
dlr. Bu gelen ve gelecek maUa• 
rm inhlaarın 1 Haziran tar!hll 
tebliği üzerine açalmış olau de• 
poya konulmakta olduju da ma• 
)ümdur. S8rbeat plyHada iş ol• 
mamışbr. 

Tiftik - Tiftik plyasnoında 
bu hafta içinde de ıükônot var
ch. Yeni anlaımanın tatbik vazl• 
yetine girmesine rağmen lngiltere 
ile bir it olmamııtır. Sovyet Ruı• 
J& ticuet mOme&1illiğl de bfı 

buçuk ay e.-Yel durdurduğu alıı· 
larına baılamamııtır. Almanya 
için flat idare etmedliinden it 
olmadıj'ı söylenmektedir. Mahaza 
hafta içinde Almanya için mal 
alan bazı mtlesaeaeler 100 balya 
kadar Terimli mal alma§lerdır. 
Flatlar da bir değiıiklik yoktur. 
Satıcılar piya&anın satlamlaşma• 

ıma ve bu flatların kırılmama• 
ıına lntlzar etmekte ve daı pa• 
zarlardan isteklerin gelmeıl ve 
b6yleakle piyasanın faaliyete 
geçmeai beklenmektedir. 

Yapalı - Yapağı piya1a• 
ıında da aynı aesabıUk vardır. 
Dıı paıarlar heaabına biç bir 
istek yoktur. Yerli fahri· · 
kalarda henUı ahcı o!a• 
rak meydana çıkmamıılardır.' 
Bunların plya1alarda fiyatların '. 
k ırılmasına intizar ettikleri v• 
lıtoldarıaı tamamlamak için yeni 
rekoltenin açıkça anlaıalmasmı 
bekledikleri aıılaıdmaktadır. 

Bulday - plyasa11 ilk gördü• 
ğlimüz •e lfaret ettljimiz seyri 
takip etmektedir. Hafta içinde 
ekıtra beyaz buğdaylar bir aralılt 
yedi kuruıa kadar da ıatıldı jse 

de hafta sonunda buaların fiat• . 
larını altı kuruı otuz beı ile alh 
buçuk araıında gördtık. Ziraat 
Bankaıı fiab kırmamakta vo böy
lelikle butday pfyaısası elde et• 
tiğl durum.. tutmaktadır. Yeni 
rekoltenin d61ıUm0ne kadar bu 
halin muhafaza edilmesi imkan 
dahilinde iH de yeni rekolte 111eb• 
ziılen gelmeğ• baılayınca fİt•t• 
larda muhakkak bir gerileme ola•, 
cağı da tobil görl\lmektedir. Mev• 
ıim başında kuraklık yüzünden 
mabıulün çok bozulduğ'u yolunda 
çıkarılan haberlerin bir az mJl• 
baliıalı olduğu anlaıdmııtır. Bu 
bakımdan da piyasanın normal bir 
duruma bir an evvel döneceği 
kestirilmektedlr. 

Arp• - piyasasmda Anadolu 
malı kendini aratmaktadır. Piya• 
sada buallnlerde görülen mallar 
Tekirdağ arpalarıdır. Yemlik için 
aranao bu malların dökme, iakel~ 
fiyatı üç kuruı on beı paradır. 
Dııardan istek yoktur. 

Fındık - piyasatında henüz 
yeni rekolte iyice anlaıılmıı d .. 
ğildir. Eıki mahsulden lıtok kal· 
mamııtır. Ağustos ve ey:ül yük· 
lemeai için Yadeli satıılar devam 
etmektedir. Fiat yükleme tari
hine göre 45 ile 47 kuruş ara• 
ıındadır. 

l:~k~~.' Ç1i ··iiu~~~in·, 'ö~~a·~ 'v ~ğı; 
yirm!ş-er lira vererek hava tehli
kesini bilen Uye yazılmışLı rdır. HL 
adımda burada 800 11 "'1 lo~lan· 

------ ba lamı lardır. nir bir yaziyet almıı bulunmakta• Mehmet, Yamk Mehmet, Durmuı 
---~""-----~~~~~-----"-~~--~-~~~~-~-~-~-----~-

mıştır. 



8 Temmuz 

'" 
Roosvelt 
Gözden 
Düşüyor. 

Bir mUddettcnbcrl Amerika cumur 
reisi ile mOmesalller mecllal araeında 
dikkate değer bir anlaıamamazlık 
"ardır bu an!a1am2mazlık1 aon z:ı. 
mandıı en had bir devreye alrmittlr· 
iki defa ı.rka arkaya Rooıveltln 
tatbik mevkline L:oyduğu kararlar, 
milınesalller mecliıııinin re7ile geri 
alınm ıştır. Bundan da Amerikan mat• 
buatının bir lt11mı, bir zamanlar, 
h Unn ziyadeeil tnfccuhnan kaıan
ııııt olan Rooıveltin timdi, bu tevec• 
olhU hemen tama en kaybetnıit 

olduğu neticuld urıyorlar. 
Her ne kadnr bu hDkUm biraz 

a"tUlle veril it bir mahiyette lH de, 
vaktilo söılerl diktatörce dinlenen 
Rooavc!tln, artık, kar1111nda cıakl 
mutavaatı görmedi~l de muhakk ktır. 

Amerikanıo 1986 senesinde 1 ni 
cumur reisi cıçm k ıırııtı geliyor. 
Böylo bir mOeadele dnrealnhı ba • 
lıımak Qzerc bulund~ğu ııralcrdn 
•erek mDrneaııill r meclisinde, gerek 
halk da, ldar makımh:mnaının en 
yllkıııek makamına kartı al:Jıterilen 
bu ltirazk!r da, dikkate deA'er 
mahiyettedir. Bu Hbepledlr ki, bir 
samanlar, memleketin kahir bir 
•luıeriyetle iktidar mnkiine getirilen, 
demokrat partinin muhakkak kl hlll 
da en mOmtıız bir mfime11ill olan 
Roo1ıveltln ve etrafında bulunan 
arkadnılıırının, memleket\ idarede 
ıtmdiyo kadar tatbik ede geldikleri 
uıul!ui değiıtirmeleri YO biraz daha 
ılyaBBl bir lyae glltmeleri lbıaı 
geliyor. Akel takdirde, matbuatın 
acelece verdiği aklbet sr•clkmcden 
tecolli edecek ve dünyanla en sevil· 
mlı bir adamı, en ınllmemit ln11nı 
haline gelecektir. - Süreyya 

Fransız Meclisinde 
Yeni Kurulan Grubun 

Mahiyeti 
Pari111 7 (A.A) - B. Franldln Boull· 

lon tarııfındnn kurulan yeni parlA· 
m nto gurubu, iç ve dıt bcrıı itlerin· 
de g ençlik faaliyetine taraftar cim• 
laurlyetçl cephe,, adını almııtır. 

Gurubun baıhca lırnyıuıu, Olkıyl 
lhtll 10 sürilklemek tehlike1l altmda 
bulunduran aebopleri ortadaa kaldır• 
maldır. 

Yalunda bir beyaRname neıredecek 
olan sıurup eylGlde bir propaıanda 
toplnntııı yap;ıcalr ve btlHln illerde 
faaliyet gösterecek ve parllmonto dı• 
ıındn guruplar kuracaktır. 

• 

No: 20 

Dly &nbahtan akşama kadar 
kulağımızı patlotırdm. Şimdi ıealn 
çıkma oldu hal 

Arkadaşları akıllarına geldikçe 
ona zorla söyletiyorlar. Bugünün 
bankeri tıpkı o beı altı yıl önceki 
hali v sesi ile avucuDda nik 1 
parnlari ş kırdotarak haykmyor : 

- Haydi ç killyor, haydi çe· 
klllyor. Kazanan alb yüz bin 
frank kazanıyor. 

V cı k ndlal de beraber, k tala 
kabla gUIUyoruz. 

Bu sırupta bir do manif turacı 
var. Şişman, yağız bir edam. 
Her hafta baıı lıtanbula inerken 
terley n alnını markala mendil ile 
kurulay rak anlatır : 

- Buglln yU& yetmit bin lira 
lôzım. Öğleye kadar öd yeceğim. 

Bir gUn merak edip Emin 
Tosun Bey sordum: 

- Bu adam sahi mi s5ylUyor. 
Bir günde bu kadar para verJyor 
mu? 

T P.Sdik etti: 
- Verir elbet. Neden ver

mesin? 
- YUz yelmİf bin lirayı sny• 

ak bile bir işl 

c 
rka a 

laşa 
• 

,~ 

ebebid. 
da Israr _............_._...___ ... ' . ........... . . ..... ..--....... 

Amerika Ve 
Ha eşle 

Vaıinsıton, 7 ( A.A ) - Amerika
nın fU Hbeplerden dolaya" Hebeelata
nın diletlni reddetftl uoılmak
tadırı 

1 - Am rlka, ftaıyan • Hab•t aD• 

laemamaılıjına karıımak lıtemi7or. 

* Vcılngton, 7 ( A.A) - Amerika 
Dıt lıleri Ba1'anhğı Adiubaba'dnkl 
1 göderine, bu fthlrde oturan ve ara• 
lnrinda 110 Mia)loner bulunan 125 
Amerikalının, Habeıistandan çıkma· 

l rını, yahut ki balyan • Habet danın 
dolayııile emniyetlerini korumftk için 
tedbir almalarını blldirmeainl emr t· 
mittir. 

Bu botaltmı emri hakkında malQ. 
mat nrmektea kaçınan Dıı Bakan• 
lıtı hu mueleyi lkl bdtodanborl dG· 
tllnmekte oldutunu ıılJylemiıtir. .. 

Vaılngton 7 ( A.A , - Diploma
tik mahafil, Amerika cephane fabri· 

katarının uvaı -yukuuada ltalya ile 
Habeelıtnna mal vermeye çııtıraoak
larını kuıkulu g8r0yorlar. Ancak 

konırenin ltalya n Habetlıtana 
1fl$Dderllecek ıillblı:ra el konmaaı içlD 
bir yaaa çıkar•cajl ve çilnlll bu lkl 

devlete ıilAh aatııın1 yaHk edan bit 
yaaanın henlb Amerikada meYCut 
olmadığı s6ylenmektedir. 

8/7/86 

GnldO: 

•urha11 

Cahlf 

- BUyUk ticarette para sa· 
yılmaz kızım, dedi. Muamele kltıt 
Uzerlnde olur. Parayı vezn dar 
sayar. Çek neden icat edilmif. 

Bunu ben de blllyordum. Fakat 
bu adam yllz ) etmlı bin lirayı 
bir tahtada bulabilir mi? 

- Devir muame)Hldir, elinde 
bonolar vardar. Çek •ardır. Onlar 
tizorlne muamele yapılır. Efektif 

pek yUrOmez. 
Bana öyle ıeliyor ki yağıı 

manifaturacı biraz da atıyor. 
Bu gurupta bir de kitapçı vır. 

Nasıl olmuıda bunlara k tı,mıı 
bilmiyorum. Adaya ıeldltlm za• 
man o da ıirdiğimiz Alemin içinde 
idi. Her zamnn okuyan bey de 
y ılı görUnmiyen bir adam. bana 
romanlarımı h men hemen o bu• 
lup getiriyor. Nazik, terbiyeli, 
ncıeH bir adam. Emin Toıu 

Beyin skiden m kt p rkadap 
i iş. B raber do askerlik tmleler. 
P k parası yok. Ötekiler bini r, 
ylizbinler üz rine konuıurkeo öbUr 
kenarda kitabını okur, yahut bny• 
rolle onlnrı dinler. 

Bir iÜD döviz. Uzerlno pabrdı 

SON P.O STA - ... 
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gı a ı 
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cege r 
Reımiınla Habetitta• 

. , nın ti mail garbi· 
' ı!nde bulunan Tana 

gl$l6nde bir manzarayı 
gö11t rmektedlr. Bu g6-
Uln mavi nll nehrinin 
m nbaı olmaıı itibarile 
bllhaasa halya • Habeı 
lhtiJAfının had bir ıekll 
aldıaı fu sırada bu bnall 
lngllterc noktain G:ııırın· 
dan büyllk Lir eh mml
yot koııbetmlıtir. ÇQn· 
kll Hortumda 811) Nil 
nehrine knvuımııkta 
olan ve Sudıının zengin 
pamuk tarlalarını sula· 
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nil nehridir. Onun için 
lngiliz.ler 6tedenberl 
Tan nehri (berinde bir 
Ht Te bir baray yap· 
mak imtiyazını kopar· 

... -,. .. ~ "~· • f 
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mıya ç:ılıımıılardır. Hatta g eçenlerde 
bu imtiyazın lnıilizl•r• v rlldlği vo 
mukavelenamenin de imza edilmek 
Uure bulunduğu fayluı bllt çıkarıl-

mııtı. Hıbet hDkQmetinin bundan 
blr kaç gün enol Mıaır hOkumetine 
milracnat ederek Tona gilliyle menfa· 
atleri alakadar olı:ıa dev!etlcrl t.lr 

Leh- Alman 

( ' I ı , ""·• 

konferansa dııvet etm:oti. Bu teklifin 
d lngilizler to rafındao tcıvlk edlldlğl 
ı nnedl'moktedlr. 

Binaenaleyh Habetlatnnda lnglllx-

İtalynn menfaatlerini ayıran baıhca 
bu su meuleai n Hint yoluna 
bir engel dlkilmuinl lnıillılerin iıte• 
memoleridlr. 

Münasebeti 

Savfa 5 

Gö ii /:!eri 

Modern 
i Kızdan 

Bir llliektup 
Modern bir Türk kızı nasıl bir 

mahluktur, tanımak lstermlsiniı 

Kendi kendini tasvir eden bir 
modern kızın nşağıdakl mektubu· 
nu okuyunuz: 

"Tam 20 yaşındayım. Tahsl· 
lim orta, temiz bir ail ye men&u· 
bum, mutanssıp değilim, ince ruh· 
luyum, hassasım, cıd biyatı s ve• 
rlm, musikiye bayılırım, tarih 
okurum, naabiylm, her kesi kendim 
gibi görmek isterim, zayıfhğı be
ğenirim, hem de çok, bu sene 
hnyla zayıfladım, pek ılolrli za· 
manlarım oluyor, fakat doktorla• 
rı dinlemiyorum. Endamımm bo
zulmamasıoı, sıhhaitmin bozulma• 
sına tercih ederim. 

.. Bana aşkta gerlsio, diyorlar. 
Halbuki ben aolıaa dll kUnUm, 
yalnız beni anlay na henüz rr ı· 

lamadım. Dans tm k lıterim, fa· 
kat ailem bırakmaz. Baloya gi· 
derim, itimat etmedijlm gençle 
konuşmam, aevgide ne k ndfm 
yoruldum, ne de kimseyi yordum. 
Ahltlkı tam, ruhu lnee, fikirleri 
benimki gibi olan ı•nçl konu• 
ıurum. Fakat kendimi erk klerin 
maskarası yapmam. Bidm rkek· 
l r eğlenmek için koouıuyorlar, 
ben bu erk klerden hoşlanmam. 
Ben erkekle plajd , sinemada 
değil ailemin kuc A'ında tanışıp 
1ıörU1mek lıterlm. 

" Böyle bir ail toplantısında 
bir gençle tanıttım. Her g6rUı· 
memlıde bana bekArlığın fenah· 
ğından bab1edlyor. Ben cevap ıı 
bırakıyorum, Bu gençle mUnaso• 
beti ilerletmeli mi, U rletmemoll 

Varoon, 7 (A. A.) - Yarı reami m&k lst dikleri apaçık meydana çık- mi? Ne derslnlı?" 
sraıet Poluko diyor ki: mı9tır. Bu da munkkat mnhlyettı H 

"Polonya il Almanyaaın barıı olen mevcut diplomasi vuiknlnrın- Blı modern kız deyince hoppa. 
lıteti Avrupanın bu bölgceinde ka- dan dnhn ijnemlidlr. r.Uppe, herglln baıka bir erkekle 
rııılc behmlyetlor içeriılnde değil dUıUp kalkan, sinema ve plA1"lar-
fakat mcı.bet bir faaliycıtıo 1uıe ga: Harici aberlerlmlz Burada 
rOnU1or. B. Beck'io Berlln :zlrarettn- Bitmemiştir. LUHen 11 in• da dolaıan kızlar& anlarıı. Bun• 
de baıkn maksat aramak bottur. el Sayf mıza Btikınız. lar, fazla yırhlmıı olanlardır. Fa• 

BlSylece her iki memleketin llglle- kat bu mektup aahlbl kıı, kenar 
rint dayanıklı bir eurctte teıbit et· ( Devamı 11 inoi y«lıde 

ed~orla~ı. Lumua ~nkc~ ~~~s=u~n~a~F~r~a~n~s=ız~c~a~d=o=n=du=r=m=a~=ıs=m=e=r=-~~g~i~b=l=b~lz~l~b=lr~z=am~a~n~b~e~k~le~t~t~lk~tsen• 
- PJyasada dolar bulana lıyan lcarııı yanıma geldi. Sordu. sonra görllndU. 

aıkolsun • • • • banknsı topladı. N okuyorsun dedil Gözüme ilk çarpan baııodakl 
Diyordu. Bir . gönUI damlaınl markiz vapka oldu. Yarabbi bu 

Kitapçı portföyUııU çıkardı. Nedir bu? kadımn evinde ona hiç olmaz:aa 
Gözleri nradı, aradı: Roman! giyip çıkaracağı ıeylerl öğretecek 

- Şurada gözüm glbl ıakln· TUrk~cmi? bir adam yok mu? Kır gezintisine 
dıtım on dolarım var, dedi. Bnrl E\•et. markiz şapka v atlas iakarpinlt 
piynsnya çıkarayım da ortalık alt· Tevfik Fikretln mi? a-eliyor. Arkasında ip kll bir 
Ust o16Unl Kendimi tutamadım. GUldOm. manto var ki yakaıı kar kO çev• 

Onun bu on dolara artık me· Pot kırdığım anladı. Hafff9e rilmlf •. 
Hle oldu. Onlarla beraber indi· kızardı. Şakaya boğdu: Kocaıı kendinden önce gel· 
iim glinler bundan bahsedilme• - Sahi. Bakın şaşırdım. Ce· mitti : 
dın olmıyor. Araııra: nabı Şahabettinln diy c ktim. - Bizim hanım bir tUrlU top-

- Ne ıaman çıkaracaks\n şu Ne kitapla, n muharrirle, lanamazl 
on doları! bakalım diyorlar. ne okumakla aliikası olmadıtı Diye tlkiyet ttl. 

Konuıma mevzuları h p böyle. halde garsonlarla yabancı dil ko- Ona eramızdo yer verdik. 
Para, kasanç, rakı, çalgı. Bunla· nuşmıya Uz nen bu hanımlar bir Vıcık, vıcık llvanta kokuyor. Oka• 
rın ıinlrlme dokunan lftkırdıları• d ğil pık çok. dar da keskin kokular ıDrliyor kll 
da bu.. mu iki, aaı demiyorlar. * LAkardı olsun diye sordum: 
Çalaı diyorlar. Bir gUn bir yakacık gezintisine - Ne gtlıel kokunuz var ha· 

Emin Tosun Beyi onlardan bir karar .erildi. nımefendf. Bayılttınız bizi. 
gamlek tıstUn buluyorum. Hiç ol· Yirmi klşlllk bir kafile ola• GUldll. Kendi sahiden bayılır 
maıaa gUIUnen, ayıplanan ıeyl caktı. gibi oldu: 
tekrar etmemeye çalışıyor. Manifaturacı Feyzi ve karııı - Meraklıyım hemı!re, dedi. 

Kadınlan erkeklerinden daha bu aezintinin el başaıı imişler. Bu b nlm kokumdur. F eyzlnin 
ıerl. Herkea bir t•Y yapncok idllcr. Pariste bir adamı var. doğrudan 

Bazı fJrenk m kt plerlnde ya· Bize de 00 beı tavuk kızartması doğruya gönderiyor. Bumda 
rı yamal k okumuı olanlara da dUştO. yUz lira verseniz bulamouınız! 
var. Garsonlarla Almanca, Fren· Zayıf!amak için berglln tınlı Yanımda az çok ılSzünU bilir 
ıııça konuomak için can atıyor- oynayan bu hanım bu kır g ıin· bir ahbabım •ardı. 8 ni dUrttU. 
lar. Türkçe olarak ellerine bir tisin o nasıl gelecek diye merak Kadıncağızın bnna hem lrcı de} f ıl 
gazete aldıkları yok. Bir gOn ku• ediyordum. de tuhaftı. En n ağı kırk b~ y • 
lUpte genç romancalarımızdan bl· Bizim motörlin ynrııı aşçı ıında bir kadın. 
rlnln yeni çıkan eHrlnl okuyor- dOkkfınına dönmUatD. Arka tarafa Par:sten koku geUrmek once 
dum. 11ğıldık. Manifaturacının hanımı bir mesele idi. 

Zenglo bir fabrikatörün ıar- meclise sonradan gelen kibarlar C Arknaı var) 



Gökyüzünde 
iki Fena 
Tesadüf!. 
Amerikanın Boıton tayyare 

karargiluuıo üzerinde, 

1------, aynı ıamanda ikl 
ÇiJt• ka•a kaza olmuı, her.-

ket veraln lklıl de 6llmıüz ı•v 
mlftlr. Ba kazalardan blrlnchl 
iki tayyareala yelulii•rll• çarpar 
mal\dır, çarpıtan ta7yareler tu
hqarak yere diıllp parçalaamır 
lana da, içbıdekiler atır ıurette 
1aralanmalda kurtulmuılardır. 
ikinci kaıaya aellace, o da, lki 
tayyar• yekdlteril• çupııtığı da• 
kikada, o ciYardu geçmekte 
olan blı tay1uenhl tatuımuı ol• 
muıdır. Bu tayyaruta pilotu da 
kendimi tanuealnden atmıı ve 
paraıUttl açıldığı lfla Ni ıallm 
yue laenla &lbıden kurtul• 
muftar. 

* Boeııoa·Ayr .. ıehrl kuruluıu· 
nun 400 Dncl )ıhd6nUmUntı 

Boenoı· A•- kutlulamıya hazır
laamıktadır. Tarih 

r•ı dörl ıiil bllılılal taıeliye• 
11aıı11tla llıa: Ceaubi Am•· 

rika7a ayak baaan ilk lıpanyol• 
)ardan memleketlerine dönenler: 

- Peru adında blr yer var
dır, aokaklar gtımllf, mabetleri 
altın kaphdar, diye• bir rivayet 
getlrmiılerdl, bunun lıerlne 11-
paoya krah 5 hu:I Şar1 bu (Peru) 
denilen ) ere bir kunet yollamıya 
karar Yermlf. bumun için Plata 

deretl üzerlede bir dayanma nok· 
taaı vlcuda ıetlrilmoslni emret· 
mlıtf. lıte Don Pedro dB Men· 
doza tarafından kurulan Boenos• 
AyrH ıehrfaln kuruluıuna uam 
olan bu rhayet ye bu emirdir. 

Bu,tlD bu plarla (2,500,000) 
nOfuau Yardır, bl17llklllk ltlbarlle 
dllnya ıehlrlul uaunu doku
ıuacu ıellr. 

Boeam • Ayreı lapanyolca (lyl 
hava) demektir, fakat bazılan•ı• 
aandıtı ılbl bu .. hire bu ad, 
mlaa• dDtDnlllerek 'Hrllmft d .. 
ifldlr. lıpanyollar bu adı, .. or•if 
AJUlaa,, Saota Marla dö Boenoı• 
Ayrem lımhid•ld kadıa Yelfllin 
adındu mülhem olarak yeal 
karduldan ıehre Termlflerdir. 

Bir Doktorun 
GUnlUk P•ıtr 

Notlarından (*) 

Şeker Hastalığı için 
Yeni Bir llliç 

Prof11ör SakaroY lıminde biı 
Rua doktoru ıekeı haıtahjınl tı· 
dui ıtmık itin yenl bir ilto 
balmat n bua PankeNtotokıla 
itmial •enniftıir. Ba llA91a yapı
laa tecrlbıı.. netlC*iade ı.a.ea
lann kaıwıda n lclraıı•dald 
ıeker miktaruıın ualclıj1 n U&cım 
teıiriıain Clı diier illoludH daAa 
dı '•ml• oldutu ıö1ltamıktem. 
Bu ll&çla teda.i edilen haatalar• 
da. mütemadi acıkma, ıu1&111a 

1 huıl olmakta "' hutalıiın bat
bca irin haftllemılRe n yalıut 
temamilı ull olmUta, hattalar 
yeniden kunıt lındmakta •e 
oalııma bblllJ.Uıl'I hl ... cil11' 
derecede ariaıak&adu. 
Profe1ör Sakarov'u11 bu ktıfl 
dlııya tababet ilımindt pek btl· 
ytlk bir alAka Ilı karıılanauıhr. 

M Bu netJan ke•lp Hkl•11•11, 7alaut 
lıılr a ' blSm• 7apıthrıp kellebl7oa yapı• 
aıa. Sıkıntı aaıaaa111ızda bu notlar lıılr 

doktor ılltl lmdadınısa J•tl9ebll'r. 
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Bizde işler N · ) y •• •• ! Sakaların 
8SI UrUr Zorbalığından 

-· Kurtulamıyacak 
6 Sene Evvel Açılan Bir Cadde, Bugün, Mıyız? 

--------------

HaA ı~ E•kı· Haıı·nde Duruyor Ben ıiıllde kehribarcı apartJ. il ID manmda oturuyorum. Bundan bit 
hafta e•vel Şiılide Etfal hastane
ıinlD önündeki Hamlcliye çeımeTopkapı ve 'ıhremhal alaaltıl 

aamına bir maıbata Ue beledly .. 
ye mftracıat edllmlıtlr. Bu maı
batada 6 HDe 6nce açılmıı olan 
Ak1aray • Topkapı yolun•n hll~ 
yapılmadıııadan bahaedllmek\• 
ve yolun 11pılma11 latenllmek· 
todir. 

Mazbatayı haıarlıyaolara ıöre 
Topkapı ve Şehremlnlade ha yol· 
dan gelip ıeçen tam IO bin W,l 
nrdır. Edlrnekapı ve Y edikuleye 
nlıbetle • kalabahk muhittir. 
Buaa ragm•• tramvay ılrketl Top
kapıya ltllyen arabaların ıayııını 
on beıtea on bire badirmlıtlr. Bu
nun Hbebl Y edlkwe •e Edirne· 

Yuıufpaıa caddt1IH bakıı 
kapıda otobtıı rekabeti olmaııdır tlfl aoktadar. Topkapı ile Fllorya mıı, llAve olarak fabrika, kııJa, 
Ye firkeUn Topkapı hattıada ra• araaında otobQa Hrvlıleri yapıl· mektep ve h&1taae gibi mtleue· 
ldpıl7. kalmaaı, bu hat üzerinde maaı ı,ın de bir teıebbllı vardır. 1eler de tetlı edllmlf, oturan hal-
beledlyenln de fazla Uıili olma· OtobUıı ııerviıl baılayınca Emlnö- ka bir kaç bin nUfuı da bu ıu-
m&1ıdır. 

Aksaray • Topkapı yolu açı• nünden Filoryaya 25 Jcuruıa ılt· retle eklenmiıtJr. Bilhasaa bu mU· 
ltlı 6 aene olmuıtur. Yol Çapa• mek mUmkUn olacaktır. esıoaelerle mekteplerde çalııan 
dakl kuduz haataneaine kadar Bundan başka Topkapı ve •e okuyanlar tramvayla gelip ılt• 
tamamen açıl•ıt bulunmaktadır. Şehremiol dvarı halkı gittikçe mek mecburiyetinde bulunmak· 
Buradan Topkapıya kadar olan çoğalmaktadır. Akıar•y·Topkapı tadırlar. Şirket buna rağmen 
kıaımda ela yolun açılmHı için tramvay hattı üzerinde 4 büyük tramyay ıay111nı on betten on bire 
latlmlAk edilecek pek az bina haatanı, 3 devlet dairesi, 5 f ah• lndirmlttlr. Bu ha valide oturan-
kalmııtar ve iıtlmlAk itil• uj'ra· rika, 3 reaml mUueese, 3 hayır lardan tek bfr kiti tramvaylarda 
-Dlar D heıabına aıtre bu bı'lla oturarak gidip aelmek flSyle dur• 
w- ı •u • •e parti mlle11eaeıi, bir kııla, bir • 
ları 1tlz bla lira ıarflle lıUmlAk aakert yUkıelı mektep, bir mual· ıun, rahatça tramvaya binmek 
etmek mllmklndllr. lmkinına malik değildir. Beledi· 

Şehremini ve Topkapı halkı Um mektebi, bir lise, bir aan'at yeye verilen mazbatada tramva1 
bu binaların bir an evnl iıtlm· mektebi, 4 llkmektep Ye S fab· arabaları ıayıaının arttırılması ve 
llklnl. yolun bu yıl hemen J&pıl· rika Yardır. yolun yapılmaaı beklenilmeden 
maaını lllemekte ve Topkapınm Tramvay ılrkotl evvelce bu tramvay hattının lkileıtlrilmeıl de 
l&kitafı ltlD baa• unarl ıörmek· muhitte 2().30 bln kiti barınırken iıtenilmiıtlr. Bu huıuıta ayrıca 
tedlrler. Topkapıya 15 araba lıletiyordu. parti nezdinde de tetebbUıte bu· 

Topkapı, Fllorya yoluaun ıeç• Şimdi muhit halkı elli bine çık· lunulmuıtur. 

-----------------------------------

Süngerci,ik Meselesi 
----~~~~~~~~--

Diyorlar Ki Süngercilik Sosyetesi Sün-
geri Ucuzlatacak! Haydi Hayırlısı 

ÇUnkü, Yumak Kadar 
Süngerler Atef 
Pahasına Satıllyor 

Harpten evvel, Eıe denlıia· 
deki adalarıa elimizde bulunma· 
ıından ötUrO, ıDnıerclUk, me .. 
leketimlzde, llerlemlı bir tırnn 
kolu idi. Ukio harpten aonra d .. 
ği .. o ıartlar, ıUaıerclllğin de 
ıanmeafne sebep oldu. Se•leçle 
g8rlllmekte idi ki, ıon bir kac yıl 
içinde aahil halkımız bu it• havcı 
etmete bıılamıılardı. Fakat ayrı 
ayrı çahımıları, aDnıer çıkarma 
metotlarını ve bunu ntabilmenlo 
yollannı lrfcı bllmemelerl, lıe 
ılrlıe•lerln hemen hepılnla uyan 
etmeıine Hbep oluyordu. Bundan 
baıka, ıularımııdakl ılnıer tar
laları ı•rek ı•llfi lfhel lıletll• 
mekten Ye ı•rek bakımsızlıktan 
çok llyan ı&rmete Ye cUrllmekte 
idi. 

Ölmei• yUı tutan bu denlıalb 
Hnetimlzden lıtlfade etmek için 
bir ıol)'ete kuruldu. Hem lıtihaall 
dlzeltmek ve mOıtabıtllere yardım 
etmek, bem de elde edilecek ıtın• 
ıerlerl dıı ve iç piyaaalara aat• 
mak için bu soıyetenin çalııtırıl· 
m&1ı zaruri gl5rOldO ve bu suretle 
ıüngercllik ıoıyeteal kuruldu. 

Dtalultı tarlafar1ndaa çıkarılıp 1ıtılmıt ıl•••rler-

Soıyete, çalııma11nı, iki kol- ikinclıl de, ılogerlerlmlle dot-
dan ylrltmektedlr. rudan doğruya ecnebi lıtihaaJ 

Birincial, IDnıer mDatahılll.- plyaıalarında mlfteri bulmaktır. 
rlne kredi •e malzeme temin ede· Soıyete, birinci makaatla, ıim-
~~~~.~mbıale te~~~~~~... cliye kadar, Bodrum, Marmaris, 

ata 
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Hııır 
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lmroı, Bozcaada ve Ay•ahktakl 
' ıUnger mUıtahıillorine 50000 lira• 

ya 3 akın kredi daj'ıtmııtır. Bayıl, 
ieçen yıla göre bir misli daha 
fazla istihsal yapılabilecetl umul· 

Awabl 1 Ru•I maktadır ki, •tai• yukarı yirmi 
6 Reblllahar US4 ~ ~ Haılraa 13SJ yirmi beı too ıtınger avlanacak 
Valdt ~•ant V ııaat l Vakit hani Vaaatl demektir. 

,__ -ı=--tt--=:=,.,....-1,-,=~· 

GllAıet 1ı1 s:ı. 4 l9 Akıa• 12 - ıt 43 
Öile 4 31 12 18 Yat•ı l OJ 21 44 

Udadl 8 35 16 14 laıallı. 6 33 2 16 

Bu ıUngerlerl, Anupa piya• 
aaaının iıtediğl ıekllde hazırlamak 

ayırmak iti ile de ayrıca uğraııl• 
makta Ye doğrudan dotru7a dıı 

d nden bir teneke ıu almak lıtedl1S11 
ıittJm, orada bulunan aakalaf 
birden bire bana ıataftılar, g&m
lejiml yırttılar ve tenekeml yamn 
rumru ettiler. Sebep, benim kendi 
elimle ıldlp ıu almamdır. Bura• 
dakl aakalar MI üzeriade araı .. 
nada bir tröıt yapmıılardır. Evet, 
aakalınn tröıtn.. Hiç klmaeye ıa 
aldırınaılar. BOtlln çeımeler ıankl 
bl tapu babalarından kalmadır. 

Sonra 1akalu ıuyun tenek .. 
ılal 10 kuruıtan 1atarlar. lıter
Mnlı almayın. Suıuı kılar, terkoı 
1Uyuna dUtenlnb?. Halbuki bliı 
fakirlerin bu · nyu 10 kurı.:ıa 
aJmıya kudretimiz yok. BoyJ'j'lu• 
nun her tarafında Hamid.iye ıuyı:4 
nan tenekeai beş kuruıtur. 

Belediye bUtDn bunlardan ha• 
berdar delil ml?. Ayrlca emulyot 
mlldUrUmUzUn bu huıuıta nazari• 
dikkatini celbederlm. 

Şlıll lceJıırlbaroı aparbma111 HHaD 

' 

, 
Nöbetçi 
Eczanelt1r 

Bu gece nöbetçi eczaneler 
ıunlardm 

İıtanbul tarafu Şehzadeba~ında 
( Aıa.f ), Aknrayda ( Ethem Per• 
tev ), Kıragilmrllkte ( Suat ) Top. 
kapıda ( Naıım ), Samatyada 
( Teoflloa ), Uokapanında ( Yorgi ), 
Eyüpte ( Hikmet ), Kumkapıda 
( Belkıa ), Balatta ( Tolidiı ), Çem• 
berlitaıta ( Sırrı Raaim ), Bahçeka• 
pıda ( HlıoU Haydar ), Bakırkö· 
ylnde ( llilll ), Beyoila tarafu 
Tünelde ( Matkovlç ), İltlklMdı 

! 

( Kemal Rebill ), Galatada ( Mer• ; ı 
kez ), Şiıllde ( Şark Merkez ), Ka• 
11mpaıada ( Yeni Turan ), ija&köy• 
de ( Yeni Tiirkiye ), Kadıköy ta• ;j 
nfu Modada ( Alaeddin ), Pazar· 1:1 

7oluoda ( Rıfa• Mümtas ), Bllyü· l 
kadada ( Şinaıi Rıza ). --................ ·-·········-·····-·····--···----· 

piyaaaya &atıı yapılmıya çallfıJ. 
maktadır. 

Soıyetenin bu seneki çalıımaıı, 
blr tecrllbe aeneai olmak itibarile, 
tam olmamakla beraber, bUtUo 
lıtihaalin yllzde 70 1 aoıyeteye 

bailanmıı gibidir. . 
SUngerlerlmiı kalite lt'bnrlle, 

botun Akdeniz a~ııgert•·ro'n en 
iyilerindendir. Marmaradnu · .r· 
alne kadar her [mıntakada bulu• 
naa ıUnıerlerlmlzden iç piya11da 
ıatılacak olanlar burada lılellll 
melde ve kullanılabllecek bir 
hale aetirllmektedir. 

Dıı plyaaa iae ıtımr&k meuft. 
lhna ıöre, hem ham •• hım dt 
ltlenmit ıllaıer lıtedltindeO 
burada ona ılre çabıılmaktadır. 

Memleketlmlıde ıllnıet hem• 
ltlç kullanılmamaktadll'. Halbuki 
laer medeai memlekette, ıUniel\ 
ıerek tuvalet Ye gerek her tllrll 
temizlik lılerinde ve endUıtride 
cok miktarda kullanılmaktadır. 
Soıyete, halkımaıı ıOnıer kullan• 
mlya alııtarmak ve harice vercü
iimlı llıtik Ye 11lr mamullt para• 
lannı, memleketimizin bu gUzel 
mahıulUne Yermek için de çalır 

maktadır. 
Yakında, piyaaaya ber cinı 

ıllnaerlerimiz çıkacak, ve bunlar 
halkımız tarafıodan ucuzca alına• 
bilecektir. 
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1 
Hangi Mektebe 

Gireceksiniz ? ---
Akşam 
Kız San'at 
Mektebi 

DÜNYAYI İDAR 
Mektep, tabıilinl ikmal ede· 

meml9 kadınları iyi bir ev ve aile 
kadını yetiştirmek, geçinmelerini 
temin edebilmelerine nsıta ol
mak, m11lekl bilgilerini artbrmak 
için kurulmuıtur. 

Akşam kız aan'at mekteple· 
rine 12 yaıından kOçUk 45 yaıın· 
dan bilyllk olan kız ve kadınlar 

kabul edilmezl r. Talfplerhı tah· 
illeri ıöylo olmalıdır: 

12 .. 16 yaşında bulun nlar 
beş eenelik ilk gı ktebt bltlrmlı 
olmalıdır. 16 • 4S )'&tınd• buJu .. 
nnnlar da en az htr Ukmektebln 
(lçüncU sınıfını ikmal etmiı bu• 
lunmalan v yahut mlllet nıektep• 
ler:nin A ve B kursl rından me
zun olmaları IAzımdır. 

Talipler mektebe tahıll vesi• 
kası, hOviy J cüzdanı, sıbh t ve 
aşı raporu, altı fotoğrafla mtıra• 
caat etmelldirl r. 

Mektebin programında dikiı 

biçki, çamaşır, nakıt. realm, 
hesap, türkçe, moda, çiçek, H' 

idaresi, y mek ploirme, pasta, 
franaızc , erkek ç maşın, kolacı• 
hk, hıfıısınhha, çocuk bakımı 
dersleri v rdır. 

lıışaat 
Usta Mektebi 

Mektep Ankaradadır. Her 1ene 
mllıabaka imtihanı ile mektebe 
leyli ve mcccant olarak bir mik· 
tar taleb alınır. Taliplerin 
ıartları haiz olmaları IAnmdırı 

. Türk vatanda§ı olmak, tam 
d vrell bir Ilkmekt p meıunu bu· 
lunmak, yaş 12 den •ıağı ve 
16 dan yukarı olmamak,tamUsııhha 
bulunmak. 

Mekteb ücretli leyli veya 
nihari meccant olarak glrm k 
isteyenler mllsabakaıız alınırlar. 
Ücretll l yltlik bir d ra yılı 
için üç taksitte 275 llradr. 

llkm ktepten yukarı tabıll göf" 
müı olanlar da yaşları mU1alt 
olmak şartlle müsabaka lmtiha• 
nına ilrebllirler. 

Kayıt için Sultanahmette mın
taka 1&n'at mektebine müracaat 
etmek etm~k llı:ımdır. Kaydlar 
Eylulda kapanır. San'at mektebi 
mlldUrlOğUne bir lıtlda ile ve 
bütün evrak ile müracaat etmek 
lazımdır. 

-talyalı 

Kişif 

Markoni 
Bugftn ya ıyan fakat lıml tarl· 

he g çen en bUyük damlard n 
biri d yirminci asrı medeniyette 
bUyilk deilşiklikler vncude geti· 
ren, bUtün h y bmızı deif ştlren, 
ski muharebe ~uıullerloi ltU t 

eden, dünyanın d3rt bucağını gö
ze glSrllnmeyen bağlarla birbirine 
bağlıyan ve yarının keıiflerin bU· 
yllk bir saha hazırlayan telıiı: tel· 
grahn kAilfl Markonidir, 

Markonl 1874 Hneai nlıanının 
yirmi betinde ltalyada Polonya 
ıehrlnde dünyaya ırelmiıtlr. Ba· 
baaı ltalyan, nn si de ltalyaya 
sanayii nefJıe tahsili için gelmlı 

Annie Jame on ismind Jrlandalı 
bir kadmdı. 

15 yaıına kadar Polonyada 
ilk ve orta tahıillerinl ikmal ed n 
Markoni, bu ıehrJn :ıtouklarma 
dayanamamıı 'H babnslle annesi 
onu vvela Floransaya ve ondao 
ıonrad Livurno ıehrlne götllr• 
mlifl rdi. Llvurnoda kolleje gi· 
ren srennç MarkonJ fizik ve kim• 
yaya bUyUk bir merak glS&termlo 
ve mektepte gösterilen dersi rle 
iktifa etmiyorek meşhur fizik • 
liml rind n profeı6r Vinc nzodan 
da hu usl derslar almıştır. 

Marconi ilk araıhrmalarma 
yıldırımların havada huiule getir
diği elektrik mncelerlnl tetkik 
etmekle baılamıı, çinko levhalar· 
dan kesmiı olduğu ok ıeklfndekl 
parçalan oturduğu evin damına 
yerlettlrmlt ve bunları odasındaki 
bir elekbik çıngırağına bağlayarak 
baıı tecrübelere girifmiştL Fakat 
mekt~p arkadqları keodiaile alay 
etmeye baılayınca, onlarla boıuı· 
muı, aletlerini parçalamış ve tek· 

C Cevaplaramız ) rar kltapla:ına avdet etmişti. _______ .._______ 1894 de Marconl ailesi ltalya 

Okuyucularıma alpları arasandakl kOçUk Biellese 

Cevaplarım kaaabaaına taıınmıılardı. 

Nita.nUıtı kız ortamektıblııden Eml
no Olcııya: 

Kn:lar için tayyare mektebi 
yoktur. 

* İzmit lıtanbul cıddesl NO. 17 de 
Muzaffere: 

lstanbul aan'at mektebine gl· 
riniz. Y tınız ve tahıiliııiz müaald· 
dir. Dab fazla malumat almak 
ve üzerinde dUşUnmek l~in 11 Ha· 
ziran tarihli gazetemizi okuyunuz 
ve mektebine müracaat ediniz. 

-tt 

Iıte burada iken Marconl 
elektrik mevcelerila ve arada tel 
ve saire gibi hiçbir vaaıta olmak· 
ıızın uzaklarla muhabere etmek 
çarelerini dil§ilnmeye başlalDlflı. 
Bu dütllnce gitgide onu sarmış, 
adeta bir haıtalık, bir iptila şekle 

---·-·-·····-·· .......... __. ................ _ ...... . 
tanelerin vereceif raporlara bağ· 
lıdır. Orta orman mektebi 19, 
k11çük ııbbat mektebi 20 haziran 
tarihli gazetelerimizde çıkmıştrr, 
okuyunuz. 

A 'ltalya Teşvikiye mahalluinJe 
J{euıal Özal Bekirru Boluda Nauodeye; 

Derhal evrakınızı hazırlıyarak P rasız kız mektepleri yoktur. 
gönderiniz. Tereddüde lnzum yok. Ancak muallim mekteplerind n 
Madamkl nüfuı kAğdınızda yaşı· birine glrebilirainiz. Bu mektep-
nız 17 görlinllyor, niçin ıllpheye lerin kayıt ve kabul şartlarmı 25 
kapılıyor&unuz? tarihli gazetemizde bulncaksınl'ı. . ~ 

Eıkişehir idman cemiyeti katibi Antalya liıHinden 401 Cavideı 
Mehmede; Yaşınız bir yaı bnynktUr. Gi· 

Bu mesele çok ince bir m•• remııtiniı. Batk bir mektep 
~------'"""'Ll..&:.-a.M.l~~au.1_kadrol._._;;;....ıı._ara ınız. 

J 

•• •• 

• 
• 

almıth. Tekrar Polonyaya, Pontec· 
chisdekl vil:alanna döndük:eri 
zaman bu düıilncelerini tatbik 
s basına koymak lçin esaslı bir 
surette tecrübeler yapmıya lco} ul· 
mu~tur. 

Vil inan tavan arasındaki bir 
odayı IAbor tuvar hali :ıe getirmiş 
ve bur ya kapanmıştı. içeri} e 
kimseyi ıokrnuyor, kendisi de 
nadiren c?ışarı çıktyordu. Arada 
s:r da babas·ıe görüşüyor v on· 
dan koparabildiği paralarla bobin· 
1 r, akümülatörler, elektrik pilleri 
ve yUr.lerce metr uzunluğunda 
bakır teller atan alıyordu. Bu 
meyanda Maxıvellin, Hertzin na· 
zariyelerinl mutalea ediyor ve 
bazen de o civarda oturan fizik 

llml rlnd n Prof 115r Rigbi ile 
görüıerek düşUncelerini ve mek· 
satl nnı ona an1abyordu. Fakat 

Hayatı, 

Menşei, 

··viy ti 
lrnydettiğinl b ildirince Marconi 
sevincinden yerinde duramıyordu. 
Fakat bu mevcelerin, ev ve dağ· 
gibi maniaları nşıp aşmayacağını 

düşünerek bu dafa alıcı aleti te· 
penin arka sına götürdn ve köylll· 
yede alet işlediği takdirde tftfen• 
gini patlatmasını tenbih etti. Ve
rici aletine koştu e tekrar S har
fını glSnderdi. Bir iki saniye 

sonrada köylUnUn patlattı~ı ıillhın 
i sini duydu. 

Artık llk t crUbeler hitam 

Markonl, ln8&1llığa ıeref nren icadı radyo makineıinin baıında 
profeaör Riabi bedbin davranıyor, bulmuı ve telab: muha· 
a•oç Markonfoio bu dlifUncelırioe bere u u1tı keıfıdilmiıtl. Markonl 
iftlrak etmiyordu. bu keıflnl derhal te11cil attirmiı 

Bu itirazlar Markonioin cesa• •• bir de ihtira berab alarak bunu 
retinl hiç de kırmıyordu. TecrU· lta1ya hllküm tine satmağı teklif 
beterine devam eden bu genç etmişti. Fak~t ltalya. , hnldimıtl 

it birb"rioden uzak b' bunu nozarıdıkkot bı.e lmamıı 
muc • · ır meaa· t klif' dd l · U 

d 
w k 1 . ve e ı l'e • mış . 

fa e, topraga şa u t bır surette B t b u ı M k • 
'k'l "k" d .. 1. u re ceva ı zer ne ar onı 

dı ı e~ ı. ı _ma enı .te ın mükem· annesini de alarak lngillereya git· 
mel bır ıhtızaz aletı vUcude ge· m·ı ve orada annesinin akrabaları 
tirdiğlni anlamııtı. Yere ş akuli va tasile lngilt re hfikfimetinin 
oıan elektrık mevcelerindeki ta· maddi yardımını temin ederek alet 
havvüllerle, buna ref alcat eden ve terini biraıdaha tekamül ettirmlı 
yere ufki bulunan mıknatısı mev· •e 1899 ıenesinde iık defa olarak 
celerdeki tabavvliller, havadaki lngilteredcn Fran ay telaiz bir 
eterin muvazenesinde bazı tagay· telgraf göndermeye muvaffak 
yürat huı;ule getiriyordu olmuştu. 

. • Fakat Markoni 1901 ıeneain· 
M r~o~ı derh 1 bu t gayyli- de, lngiltore ile Amerika arasında 

rattan ıstıfad etmeyi düşUndil tehıizle muhabere etmek suretile 
ve bu mevce:ert uuk ~ afe ile en büytik muvaff aktyeti kazan-
muhabere debilccek bir alet vü· mışbr. 
cilde sıetirdL 1909 da Repui"c ismindeki 

Verici istaayonunu t11van ara• 
eındakl od ıının P•ncereaine yer· 
leştirdl • lıcı lstnayonu da bir 

ç yUz m tr e fed bulunan 
Mr tepenin Y macına kurdu \•e 
ba,ına da bir lta1yan köylüıün8 
oturttu. Verici aletin başına geçti 
ve telgrafcılann lrull ndığa mora 
alfabesüe Oç kısa darbodeo iba· 
ret olan S harfini gönderdi. A 'ıa 
al tin b ında bekleyen köyJU 
mendilini •allayarak, aletin buna 

lngiliz 'Vapuru, başka bir va· 
purla çal"pıştığı • akit, kaptanın 
telsiz telguf vas tasile ciğer g mi
jeri yardımına çağırmaya ve gemi 
batmaz.dan evvel bütün yolcularla 
mürettebatı kurtarmaya muvaffak 
olunca bütü J dlinya Markoniyi 
alkışlamı~ \'O her devlet, vnpurlarn 
telı"z te!grııf cih · :r.ı konulmasını 
lrnnuni bir mecburiyet ha:ine 
koymuştu. 

1913 de Tit nik gemisi bathğı 
zamaa yüzlerce ) oku yi e telaiı 
telgraf sa) esinde kurtulmuı Mar-
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Av Derileri 
Sırra Kadem 
Basmış 

Trabzondnn lstanbula Hllnya· 
min namında birisi için av deri· 
leri gönderiliyormuş. içinde n ltı 
tane sansar d risi bulunan bir 
paket ortadan yokolmuş. Bunun 
Uzerine fllpheler paket poıtanesi 
memurlarından R mzi üzerinde 
toplanmıt v mahkemeye verilmiş. 
Epey devam eden bu muhakeme 
n Hces:nde bu memur beraet 
etmiştir. Fakat pak tleri teslim 
ederken tartması 18ı:ımmış, bunu 
yapmamı,. Bu sebeple vazifesini 
ihmal suçundan 20 lira ağır para 
c ıasma mahküm olmuştur. Fakat 
bu ceza, mevkuf kaldığı gllnlere 
mahsup edilmtı ve ıerb st bıra• 
kılmıştır. 

Bir Gazete Bar.linin MahkQmlyeU 
Mehmet Ali bir gazete baylj.. 

dir. KUçUk bir d dUkkanı vardır. 

ldd.aya g5ro dnkk oda sattığı 
bu gazetel r için zabıt ye beyan· 
nnme v rlp bin atmamışbr. Bu 
seb pi mahkemeye verilen Meh· 
met Ali bir Ura par ceıamna 

m hknm olmuıtur. 
TOrklDCIU Tahkir tmi ler 
Pongaltıda oturan Madam 

Angin ile Slropi, şimdi B otktat
ta, Akaretl rde oturan Bayan 
Sabih De R t bir vd oturu• 
yorlnrmı . ~adamlar, dikkatsiz· 
Jikle Jn merdivenine yağ dök· 
mUşlcr. Bu hal aralarında k vga 
çıkmnıına s hep olmuı. Bir ara, 
Siropl ile Angin pis Tfirkler 
d mişler. Bu, bir iddiadır:ki şimdi 
ıahltl rle ııpab lhımgelmektedir. 
Bu b ble mahkemede şahitlerin 
dinlenm sin kor ar ver mittir. 1 
Yanht berann m verml 

Ragıp isimli bir zat C reyao 
adında bir gazete çıkarıyormu~. 
iddiaya gBre matbuat kanununa 
muhalif olarak bir beyanname 
vermiı. llbayhğın lstegtle Ragıp 
mahkemeye verilmiş. Mahkeme, 
bu 'SUÇU snbit görmllş ve 3 ny 
müddetle hapıine, 600 kuruı 
dava harcı alınmasına, fak at geç· 
mlıi olmadığmdan bu cezanın 
teciline karar vermiıtir. 

._. ........ ·-·-•••H••••N•aaaaaaaaaaaaaaaaaa•aaaa•aaaa .. 

koninin ıöhreti bllıbUtlln artmıı, 
batt bu faciadan kurtulanlar, 
o sırada Nevyorkta bulunan Mar
koninin evine gid rek kapısının 
önUnd• "Hay llmızı aana med· 
yunuz,, diye bağırmıılar ve ke.~· 
disine bir de madalya vermişlerdı. 

Markoninin t~hreti blltUn dUn• 
yaya yayılmıştı. lhtiraınıo önUnde 
eğilen kıraUor, Cumhur reisleri 
ve dUnyanm en meşhur alimleri 
onunla tanıımekta, doit olmakta 
ad ta birbirlerine r kabet et• 
mişlerdi. 

Markonl; hayatta bUyUk mil· 
cadelelerle kar111a1mamıf, diğer 
mubteriler gibi zorluklar, sıllçlük· 
ler çekmemiıtir. Bunun için de 
bugtln altmış bir yaşında old~ğ~ 
halde neş'eminl hiç kaybetmemııtır. 

B~nun!a beraber Markoni çok 
cessur bir adamdır. Bir ann bir 
otomobil kazasına maruz kalmıı 
ve gözleri görmez olmuştu. Dok· 
torlar sol g<SzlinU feda etmek 
ıartite sağ gözünil kurtarabile
ceklerini ve bunun için de kısa 
fakat çok ıahrap veren .bir ame
liyata !üz.um olacağını söyleyince, 
Markcni biç tereddüt etmemit 
yapayalnız meliyat odoıına g~t: 
miş v bayı lt.lmadığı halde, ses na 
çıkarmadan bu ameliyatı ynptıl"' 

mıştır. 

Ameliyattan sonra kend:s:ni 
ı.iyaret enen ltn'ya lcıra1 ve 'kıra• 
liçesi onu ebkisi gibi sakin ve 
ncş'• 1 bulmuı:nrdır. 



Zirao.t Bilgisi ("') 
1 

lki Çapa 
Bir Su Yerini 
Tutar 

Nazilliden muallim Rıza Öz Soruyor: 
11 Yaz mevsiminde zeytin ve 

lnc:r bahçelerini ıık 11k sürmenin 
faydaaı var mıdır? Bu sıralarda 
toprakta nem azaldığından bu 
sürmeler zararlı olmaz mı?,, 

Bütün köylUlerin ağzında dola· 
ıan bir ata aözUdUr ki: "iki ç"apa 
bir ıu yerini tutar ,, köyllller bu· 
nun neden söylendiğini bilmedik· 
lerl halde onun doğruluğunu de· 
nedikleri için tekrarlanan bu söze 
daima inanırlar. Gerçekten görül· 
müıtUr ki yazın sık sık çapelanan 
bağlar, sebze ve mey'fa bahçeleri 
ve bUtUn ekinler bu çapalamanın 
kazancım dalma açığa vurmuılar, 
hiçbir zaman inkar etmemlılerdir. 
Öte berinin vaktinde çapalamakla 
daha iyi yetlttiğiİıl, daha bere· 
ketli mahsul verdiğini gözden ka• 
çırmıyan ileri memleket ziraatçılan 
çapalamayı buğday, arpa ırlbi 
ekinlere varıncaya kadar hemen 
her nebata yaymıılardır. Bu itin 
düzgün ve tam iıteiıildiğl aibl 
yapılma11 için de yıllarca uğraıa· 
rak çeşit çeşit makineler icat et• 
mlşlerdir. Meseli Verder çapaH 
denilen tırmık gibi . bir neti ma· 
kine aıraya ekilmiı buğday, arpa 
tarlalarını pek güze) çapalaya• 
bilmektedir. Hulaaa bugünkll zi· 
raat dUnyaaında ekili topraklan 
ıUrUp karıştırmak kaya-uıu batlı 

başına bir iı olmuştur. 

Buna niçin bu kadar önem 
•eriliyor? Bu suale cevap vermek 
lçb azıcık dOşUnmek gerektir. 

1 - Bllirsinizki toprakta bf· 
ıim yeUştirdiğlmiz nebattan baıka 
daima birçok yabani otlar da tll· 
rer. Bunlar yok yere bizim nebatla· 
rımızın sofrasına ortak olan ehli· 
lerdir. Onları yok etmekle arta• 
cak yiyeceği ve suyu kendi nebat· 
lanmızın boğazına kazandırmış olu· 
ruz. itte vaktmdaki çapa ve sUr
meler herşeyden önce bunu teinin 
etmiş oluyor. 

2 - Diğer taraftan yine 
biliralniz ki bir kesme ıeker par
çaaını çaya batırdığımz ıamao 

suyun hemen yukarı çıktığı görü· 
lür. Bu hal şekerin aralıklar 

bırakarak ııkıımış olmaaından 
Heri gelir ki bu sayede o a.rahklar 
suyu yukarı doğru eme bilirler. 
( asArı ıariye = ) itte yazın top
rağında derinliklerindeki su top• 
rak tanecikleri araaında kalan 
aralık borucuklardan kendi ken• 
dine böylece yukarı çıkar. Eğer bu 
sırada toprağm yüzünü çapalıyarak 
zerreleri bir ibirirıde n ayırır, kabar· 
ıusak suyun çıkıt yoJJanm bozduğu• 
muzdan aşağıdan ııelen nem, nebat• 
ların ilted ;ğı bir yere kadar çıkıp 
orada kalır. Da ha ileri gidip 
kaybolamaz. Demek oluyor ki her 
çapada nebatı ıulamıı gibi 
oluyoruz. 

3 - Bunun akıine olarak 
(fazla su tutan topraklarda da 
nebatlar iyi yafayamazlar. He~ 
ıinin muhtaç olduğu ıu derecesi 
baıkadır . . Meaela Nazillide pamuk 
ekilecek tarlalardan altı çok ıu 
tutan yerlere önce mısır ekerler 
ki bunu sonradan daha yeşilken 
biçince toprağın suyu iyice azal· 
talmıı olur. Yerine pamuk ta ferah· 
hkla ekil:r. Bunun gibi toprağm 
suyunu azaltacak tedbir:erin birisi 
de çapadır. Çapa sık s ı k vurul· 
clukça t'>prağın } üıü havalanarak 
bit kıı.m nemi u. urur. işte bah• 

• 

Dlnyada Olap Bitenler 
~~~~~~~~~~~-

Müebbet Kürek Cezası 
Kaldırılmalı 

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

"Ô l ü m Cezaıı. Müstesna Ahvalde Verilebilir, Faka·t Hapis Cezalarının Azami 
Hududu On Yı~ı Geçmemek Lazım .•. ,, 

Sovyctlerde Yeni Bir Hukuk Teorisi Denenmek Üzere ... 
Sovyet Ulkos;nde anket yap· 

mak ile meşgul olan batı gazete· 
!erinden birinin aytarı tarafından 
yazılan yazı seriıine bakılacak 
olursa, Sovyet hikimleri bu son 
günlerde, yeni ve çok önemli bir 
hukuk teorisinin denemeaine dal· 
mış bulunmaktadırlar. 

Bu teori iki üç &ahrla huliaa 
edilebilir: 

- HAklmin ödevi ıuç itlerini 
cezalandırmak değil, yegritmek, 
( ıslah ) etmek olmalıdır. Bunun 
için, bir suç itleyeni ömrünün 
sonuna kadar zmdanda yatırmak 
doğru deiildir, kısa bir müddet, 
ıcısyetenlo dışına çıkarmak, orada 
huyunu değittirmeye çalışmak 
kafidir. 

Bu bakımdan azami ceza 
mllddetl nihayet on ıeue ola· 
bilir. Bununla beraber müstesna 
ahvalde ölUm ceıaaı nrebilir.,, 

Fakat acaba bu yeni teorJ 
Rusyada gökleıecek mi? Haberi 
veren aytarın iddiaıına bakılır1a, 
ıimdiden gınel bir tatbik ıahaaı 
bile bulmuştur. 

Meslekdaıımız diyor ki: 
Bana bu yeni T ıoriden bah· 

Hden Rus hAklminin odaaında, 
ma1nıının karıııındaydım, sorgu• 
ma önce tek bir cümle ile cevap 
vererek: 

- Blıce mevzubahsolan ıuç· 
luyu cezalandırmak değil, ıslah 
etmektir, dedi. 

o kadar tatlı •• o kadar r &• 

•aı bir &esle 11ıöylUyordu ki, ipte 
bilmek için eğHmek mecburiyetin• 
do kalıyordum, içimden: 

- Iıte kızmanın ne olduğunu 
bllmiyen bir adam diye ıöylea• 
dlm. Bu hakim muhakeme etml· 
yor, tıpkı hiç bir iakandaho kar• 
ıısıuda ürpermiycan doktor gibidir. 
Haatayı tedaviye çalıııyor. An· 
cak bununu imkAnı olmadığını 
anladığı takdirdedlrkı feda edl· 
yor. Ve devam etti: 

Bir Sovyet mahktmealnde ııorgu ookli 

Sovyet mahktmeainde reis 

yıl içinde biter, ekıiltilme1i, ba
ğışlanması daima mUmkündUr, 
çlinktl bu kısa müddeti içinde 
ıuçlu, ahlikım dU:ıeltebilecek 
kabiliyette ise dUzeltmittir, onu 
neden daha ziyade uzatmalı? 

öldUn l}U için 50 yıldır zindanda 
bulunan 70 yaflndaki ihtiyar 
mahkQmun haline ne demeli? 

Hikim devam etti: 

- Dedim, biz cezayı az veri• 
riz, bu az ceza mUddeti içinde 
suçluyu 1&lah etmeye çalıımz, 
bununla beraber kanunumuzda 
ölUm ceıaaı yok değildir, fakat 
buna ancak müstesna ahvalde 
mUracaat ederiz: Meaell f arzedi• 
niz ki cinayetler sari bir hastalık 
halini almııtır, korku vermek 
lAzımdır. O zaman cezalarımız 
kuvveli olur. Bu artık müstesna 
zamanın iti demektir. O vakit, 
on beı gün evvel, ta bil zamanlar 
üç yıl haplı cez&1ile kurtulablle· 
cek bir adamın ıuçunu hayata 
ile ödedi~i iÖrUlebllir. Fakat 
harp zamanında, batı devletleri .. 
nin ordularında disiplini muhafaza 
için verilmit sert cezalar yok 
mudur? Bu da ona benzer. Birkaç 
kiti feda edllmiı, fakat ordu 
veya cemiyet kurtarılmııtır. ,. 

HAkim söıtln\I bu cllmle ile 
tamamladu 

- T okrar edeyim. Maksadı· 
mız, prensipimlz cezalandırmak 
değil ıılah etmektir. Ve alSrUtll· 
mUz de bDyUk muvaffakiyetler 
vermektedir. 
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Yeraltı . 
Yolları 

Bir Alman Kadıköyllnde Dart• 
yol ağzında baılayan blr yeraltı 
yolunun bir taraftan BUyükadaya, 
bir taraftan Modaya vardığını 
ıöyleyerek arattırma yapmaya 
kalkıımış, bir l;ıayll para harca• 
mıı, ıonunda parasaz kalıp orta• 
dan çekilmiı. 

Son günlerde çıkan gazet•• 
!erimiz bu yeraltı yollarının hl· 
kAyealle dolu. Ben, yol değll 
keçi izi bile gôıtermeyen, o sır• 
aıra resimlere bakarken, o dlıl 
dlıJ yazıları okurken Alekıandt 
Dllmanın Monte Kri•to Romanını 
okuduğum günlerdeki heyecanı 

duydum. Yalnız fU fark var: O 
Yakitler çocuktum, inanarak heye
cana kapıİıyordum, şimd i ·!lW• 
görmllı bir adamım, lnRn l'l'ı"!,e-.W: 
rak heycanlanıyorum. 

Bununla beraber ı~tanbulda 
yeraltı yolları yok dej'ildir. Bun• 
ların kimi, vaktlle hovardith\ 
yapılmak için komıudan komıuya 
açılmış yollardır. Klcnl de vezir 
kafaıı kestirmek Jçin yapdmışlar• 
dır. Birinci kııım yollarm örnek• 
leri yangın yerlerinde bulunabilir. 
ikinci kısım yolların bir 6rnegiol 
de iıte tarihten alıyorum: 

Birinci Sultan Ahmedln sad• 
razamlarından Derviı Paşa bir 
ıaray yaptırıyordu, bu yapı itin• 
bir yahudiyl memur etmişti. Çı· 
fıtçık bir gün alacak defterin' 
getirdi, ıadrazama ıundu. Paıa, 
büyük bir yekun taııyan defte~I 
ıöyle bir aözden ııeçirdi, kaılarını 
çattı, homurdandı: 

- Bu ne kadar para ? 
Yahudi kelle1inin uçmak Uzer-. 

bulunduğunu sezdi, hemen defteri 
geri alıp yuttı, vezirin eteğini 
öperek şu ıöılerl ıöyledi: 

- Kölenin hayatı gibi mah, 
mUlkUde efendiıinindir. Ben para 
lıtemiyorum, efendime defter 
sunuyorum. 

- Ruıyada on bllyllk ıuçlar 
için bile verilen cezalar on yılı 
ııeçmez, azim ekseriyeti iki Uç 

Ben içimden de dUşUnllyorum: 
- Batı memleketlerinden bir 

mahkümdan bahsedilirken, cemi· 
yete kartı borcunu ödemektedir, 
derler, bu borç bazen ödeoemi• 
yecek kadar çoktur, borçlusunun 
müebbet kUrek mahkümu, adı 
verilir, peki, fakat 20 yaşındaki 
bir genci, bir tehevvllr eanaıında 

-----------------------------------

Fakat paıadan öç almayı borç 
bildi, henDz bitmeyen konağın 
bir tarafından Topkapı aarayıoa 
doj'ru bir ttlnel kazdırtmaya bar 
ladı ve elll altmıı metro kadar 
yol yaptırdıktan ıonra padiıahın 
kapı ağasına giderek haber verd~ 
Saraya tllneU.. Bu, kötll bir 
dUıUncenin söz götürmez belgeıl 
demekti. HUnkb da öyle saydı. 
1adrazamın o yer alta yollle saraya 
girmeyi ta1arlad1s1na inandı v• 
Derviı Paşayı • Sorguya bite çek• 
meden • öldUrttU. 

çelerl aUrmenln bazan bu bakım• 
dan da faydası olur. Su azlıtını 

da. ıu çoklutunu da düzene 
koyar. 

4 - Çapalamaların bir fay• 
dası da toprakta yaıayıp bam 
azotu olgunlaıtaran bazı bakteri• 
lerl faaliyette aeçirmesidir. Bun· 
lar ancak kararındaki bir nem, 
kararındaki bir ıu •e kararındaki 
bir ııcaklıkta çalııablldiklorlnden 
çapa bunların hepılnl temin ede
rak onları yaıatar. Onlar da ya• 
ıayınca topratın bitekllil artar. 

6 - HulAsa; ıUrme. tarmı~· 
lama gibi itler sayısız faydaları bir 
araya getirebilen fılerdir. (Kuru 
ziraat • Drayfarmina ] uıulttnde 

bunlardan çok hizmetler beklenir. 
Yalnız her ıeyde olduğu ılbi hl· 

lerek, anlayarak çalıımanın , .. 
reldiğini hiç unutmamalıdır. 

Çiftçi 

(•) Ziraat buıllıuıulalll mUtlclllerlalal 
ıorımlll. .Son Poıta'ımı ( Clftçl ) ıl 

•bıe cawap •orıaekllr. 

Kaza Yapan Şoför
lere Ceza 

Yapanlar, Öldürdükleri CeKaza 
setler Aı·asında Bırakılacaklar 

Evet, latanbulda yeraltı y0Jla11 
vardır. Birlıi do Deniı Paıanı~ 
kafaeını uçurtmak için açılf 
maıma baılanalan bu tünelcff..Jsi 
Fakat ne aık yapmak, ne hmi 
almak için yeraltmd&!} on l1fl 
on Uz kilometre uıw,1lu~d• 1f4 

lı açan babayiğit Iatımi taribindo 
görillmemiıtir. 

Böyle bil" 1•ll bu\uııduğun~ 
ıöyllyen Alma11, btnct s~yık'ıyorlr. 

"lrl. T. Tan 
____ .__...ll. 111• . . .. ...... . \.111 . . . ... . , • • • ···~ 

Holivutta ise kaza yapan ot~ 
mobillerin Uatüne; "Dikkat ed~ 

ı • nfz, bu :>tomobilin ıoförü kaza 
__._... yapmaktadır., levhaaı asılmak.. 

Kazaya uğramıı iki otomobil 
DUnyauın muhtelif yerlerinde kanın bir ıohrinde tatbik edil· 

otomobil kazalermın önüne geçil· mektedir. Bu tehirde kaza yapan 
meai için akla ıelmedik uauller toförler, ceza olarak, kadavraha· 
cezalar tatbik edilmektedir. Bun• nede parçalanmıt in1&0 cesetleri 
ların ara11Dd( ıo gaiibi Amui- arasına konmaktadırlar. 

tadır. 
Yugosla•yada iıe hızlı giden 

otomodiller zabıta tarafından der
hal durdurulmakta, ara ha, dört 
tekerleğin lastiği eyice delindik· 
ten sonra bırakalmaktadır. 



8 Temmuz 

Güreşçilerimiz Macar 
Güreşçilerini Yendiler 

• •4" .. 

Bire Karıı Altı Sayı He 
Galip Geldik 

Gece Yapılan 
Ve inhisarlar 

Müsabakalada Adliye 
Bakanları Bulundnlar 

Yukarda 11eyirciler aruında maçı aeyreden güreoilerimiz. 
iki rakf p otraıırken 

Aıağıda 

GUreı federasyonunun terti· 
bettiğl Macar mllsabakaları dOn 
gece Şeref ıtadında yapıldı. 

Macar takımı içinde iki çift 
çok kuvvetli güreşçi vardır. 

Bire karfı altı sayı kazanan 
gllretçiler;mizin gösterdiil bUyDk 
muvaffakiyeti aezmej'e ıayandar. 
Müsabakalarda inhisarlar bakanı 
Ali Rana Tar han ile adllye ba· 
kanı ŞUkrO Saraç vardı. 

Mllaabakalar 9,55 de baıladr. 
Minder hakemi Seyfi Cenap: 
56 kilo Hüseyin ile Macar 

( Dobo) on dakikahk çetin bir 
müsaraa ile berabere kaldılar. 

Kura lle Hilseyin üste dUıtu. 
ikinci devrenin 15 inci dakikasın· 
da Doba tuıla ga~ip geldi. 

Minder hakemi Macar ( ): 
61 kiloda Ya,ar ile Macar 

(Tommeni) güreştiler. Bu mliaa· 
bakada rakipler birbirlerini yok .. 
Jadıkları bir sırada Y aıar hasmlni 
yere bastırarak çahımağa baıla• 
dL lık devre Y aıarın hakimiyeti 
ve galibJyeti ile geçti. 2 inci dev• 
re ayakta çahımaj'a haıladılar. 
Ysıar 16 ıncı dakikada rakibini 
yine aıaia alarak Uurinde çahta· 
rak 2 aalto ile rakibini tehlikeli 
vaziyetlere dUtürdU. 20 dakJkahk 
h kim bir mUcadılıden ıonra Y •· 
tar rakibini sayı heaabllı mığlu· 
betti. 

66 kilo (minder hakemiı Sa· 
dullab) 

Yuıuf ile Baronl arasında çok 
aort başlayan mUaabaka hırçın 
hamlelerle geçti. ilk on dakika 
ayakta çalı9an mü111 bıklar bera
bere kaldılar. 

ikinci devre Yusuf Arılan al• 
ta düttü. Üstte çahtan Macarın 
takbğı tek ( Kile ) don kurtularak 

Saim il• rakibi bir arada 

rakibi Macarı çift Kile ile 13 1 P· 

cU dakikada tuıla matlup etti. 
72 kJlo. 
Saim ile Ördök; ıynı kıymet• 

te ve hemen ayna oyunu tatbik 
eden saim ile rakibi ilk on daki· 
kada mUaavi gUreı tuttular. 2 inci 
devrede Saim aJta dUıtU. 3 daki
kaya tok Kıle takmak ile geçiren 
Macar baıka bir tek oyun tatbik 
edemeden olta döttU. Saim 3 da
kikalık müddette rakibinin yalnı.1 
sol tarafı ile itleyerek çalııtı. 2 
müsabık ıon dört dakika için 
ayakta çalıımağa baıladılar. Tam 
20 dakika ıUren bu g6ğUı göğU
ıe mücadeleden ıonra Saim sayı 
besabile ve 2 reyle galip çıkb. 

( Denmı 18 Unc6 yüzde ) 

SON POS~A 

Oyundan evvel meraaim ve Yunan kalesine bir gol!.. 

Istanbul-A tina Muhte it 
Dün Berabere KaJ ı 

• •• 
iki Taraf Da Uçer Gol Yaptılar ... 
Dun Taksim Stadyomunda , . ~ --

Iıtanbul Atina muhtelltlerl ara• ~ 
11ndakl ilk mUaabaka bUyttk bir ~ .k z,. ":'\ 
alabalık ~S.ıllnde yapıldı. ' 

latan bul mıntakaaı ikinci baı· 
kan1 F ethl T ahıln mlaafirlere 
tark Yunan doıtlufunuo ebem• 
miyetindea bahseden ıöyleYinde 

iki millet arHındakl temasların 
ehemmiyetinden, onlarm parlak 
tezahürlerinden bahaederek iki 

tak1ma doıtça Ye aUzel oyun ··
menni etti.. Yuean kaflle relıl 
kııa bir mukabelede bulundu •• 

Bayrak merHimlle de iki 
taraf blrlblrini Hlimladı .• 

Atiua muhtelitl maT) pantalon 
beyaz gömlek, lıtanbul takımı da 
beyaz pantalon, karmıza ıömlık 
giymlıtf •• 

Yunanlıların hUcumile baıla
yan oyun lıtanbul muavin hatbn· 
da hemen kealldl, taidan ıola 
geçen top avut oldu. Yunan mU· 
dafaaıının ortaladığı topu uzun 
bir paala Şerefe ıönderen Hak· 
kının pasını ufak bir sürUıle ller• 
leten Şeref UçOncll dakikada ilk 
1ayıyı yaptı. 

Iıtanbul muhtelitinln ilk dakl· 
kalarda yaptıiı bu 1ayı Yunan
hları ıaıırttb, kendisini toplamı·. 
ya vakit bulamıyan Yunan mil• 
da fa aıı ikinci golünü kalecilerinin 
ancak yaralanmak ıuretile yaptığı 
bOyUk bir fedakarlıkla atlattı. 

Rüzgar altında fazlaca çalıı· 
maya mecbur kalan Iıtanhul m'u
dafaasının topu tutuı ve kesiti•· 
rlnde biraz aksayan oyunu hll· 
cum hattınm gerilere yardım et· 
mesine sebebiyet verlyord~ Yu· 
nanlılarm uzun paslar ve açıklarla 
yaptıkları oyun zaman ıaman la· 
tanbul kale&i civarında tehlikeler 
yapıyor. müdafaa da göze batar 
derecede aarsılı yordu. 

Bir aralık Hakkı ile Münen·e· 
rln Yunan kalealne kadar akan. 
gayretleri sol müdafi tarahndan 
keıiliyor, biraz da durgun oyunları 
düıen fınatlarm kaçnıaıına sebep 
oluyordu. Yunan hücum hattmın 
merkezden inişleri ile baılıyan bir 
hücum Jıtanbul kalesi önünde yeni 
bir tehlike yaptı. soliçin on sekiz 
yarda mesafeden çektiği kuvvetli 
bir ıut otuz ikinci dakikada 
lstanbul kalesine girdi. Berabere 
vaziyette kurtulmak isteyen Istan· 
bul takımı akabinde yaptığı bir 

Maçtan evvel Türk T• Yunan uıuhtelitleıi 

hUcum Ilı bUyUk bir aayı 
fmıah kaçırdı. Birbirini takip 
eden hücumlardan birinde Yunan 
mUdafiinin Hakkıya yaptıtı bir 
bata serbest vuruı ile neticelendi. 
Otuz yedinci dakikada lıtanbul 
ikinci golünü yaptı. lkl bir mağ· 
liip vaziyete dUten Yunanlılar 

UıtUıte hücuma geçtiler. Iatanbul 
kalesi önünde verilen bir frikik 
Yunan ıol içinin kuyvetli 
bir vuruıile otuz dokuzuncu 
dakikada Yunanlılar ikinci sayı· 
larını kazandılar. 

Kuvvetli bir bUcum hattına 
malik olan Yunanlılar bir 1&ğdan 
ve iki soldan çektikleri kuvvetti 
bir ıUtle acı ve tehlikeli vaziyet
ler yaptılar. ilk devre Yunanhla• 
rın hakimiyetlle geçti. 

ikinci devre Iıtanbul mubte-
Htl morke% muavine Nuriyi, ıol 

muavine de Feyıiyl alarak aahaya 
çıktı. ilk anlerde hucuma geçen 
lstanbul Yunan kaleıini hemen 
1&ran bir hücumla kale içlerine 
kadar ıiren bir topu ufak bir 
gayretıizJik yüzünden kaçırdılar. 

ldm~nııı b:r takımın çare 
olarak kuUandığ ı şahsi oyun Is· 
tar. bul muhtelit:nio iyi netice 
almasına lmkAn vermiyecek bir 
ıekilde cereyan edip duruyordu. 
RüzgArm da topun seyrini değlı· 
tirecek kadar artması top kon• 
trolu namına gittikçe güçleşen bir 
bal alıyordu. 

Yunan kalesine on sekiz yarda 
çizgisi üzerinde çekUeo bir 
flrlklk boşa gitti.. Hemen lstRn• 
bul kalesine akan Yunanlılar ~ 
defa korner çektll•r , tnp ,. IO\l .. 

dördUncll defa1ında &'tU~Q erı'crd 
kurtarıldı. 

lıtanbul mUdafaaaının lakayt 
ve durgun oyunu, Yunan hllctlm 
haltının caııh ve atak oyunu kar
ıısmda içııkan bir bucalama ile 
devam etti durdu. 

lıtaohul muhteJitioin yavaş yavaı 
Yunan kalesini saran bir oyunun .. 
da müdafaayı tamamile boı bırak· 
maları yUzUoden Yunan sol açı· 

tının ortaladıjı topu kale önle
rinde yakalayan Yunan merkez 
muhacimi yirmi betinci dakikad& 
Oçilncll golU kaydetti. Hakim bir 
oyuna rağmen mağlup vaziyete 
düıen Istanbul takımının hali acı• 
nacak bir hal almıştı. Her oyuncul 
ayrı telden ıaz çahyor, takı.Q 
yerine ve şekline göre yer dtiıtl~ 
tiriyudu. 

Futbol meniminin en durg~ 
zamanında yerinden kıpırdamalC 

bile lstemayen o 1 uncuların en 
küçük lik macında bile bu kadar 
iateksiz oyunlarmı görmediğimiz 
içindir ki oyunlamıın yüzde kıJ"ıtı 

kını vermeyen futbolcuların kale 
içine kadar sürükledikleri to{u 
,öylece idareleri oyunda en ufak 
bir ilmjt bJrakmamıştı. 

( Devama 13 üncü yüzde ) 
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Perdita ldçblr py IBylemlyor
du. Fakat ıolgun çehreal Core .. 
gibi lıiulyatını uklayamamlP.m 
gaıteriyordu. Coreueala WcU 
hakkında a6ylediklerlDI duyuaea 
o da ıöze kal'lfh: 

"Sen selmeuen ben de gitmem,, 
dedi. 

Bu ahler Coreueyl Jiae tered
dnde dlttirdl •.. Bir an itin bur,
da, sefarethane.le dıarıdakl gllrll• 
tülere karıı lakayt bir tavırla 
yftkselen bu kalın duwarlarıa 

arkasında kalmalı dlltlndl. Dlf&· 
nnın ıotuğundan, karalllıjmdan 
korkuyor kanh kirll aıaazaralarm 
hayali bile onu titretiyordu. 

Karar 
Coreıtt bunları dD1'1n'1rke11 Slı 

Geoffrey onun evvelkt itirazına 
cevap verdi: 

u Öyle şey olmaz ml.U Lang
ton, kocaaıı arbk gel .. eL.. Y o
luna devam etmek budalabğıal 
yapsa bile bu hava çemberindea 
geçomez ..• Gelebllae bile abJ burada 
bulmadığına her halde çok mem
nun olur... Fakat lmklıu yok 
gelemez. Almanlar posta tayyar .. 
lerinl birakırlar mı zannediyorsu
nuz? ., Dedi. 

Care1Se yine La nence' e baktı: 
'' Ne dersin, ıeleylm mJ? ., 

Dedi. 
Ha!i tereddlt ediyordu. Ya 

Lavrence gider Ye kocaa da r•l
meyiverirse?... Nihayet kararım 
verdi. Perditaya dandlb 

" Benim ylztımden senin de 
burada kalman doğru değil yav• 
rum... Billyonurı ki ben çocuklu
ğumdan berl korkak bir kadmım. 
lyiıimi bnynkl•hnbin dedij'i ıribl 
yapalım ye ikimiz de Jidelim... 
Haydi yakan çıkıp 1a11dddarımm 
yerleştirıllm. " dedi. 

iki genç kadın, yanlarına ala· 
cakları ııyayı hazırlamak D:rere 
odadan çıktıktan •onra Lavrenoe, 
•effre dönerek: 

u Sizin !entley otomoblliniml 
alacağız? Bana kalına ona hacet 
1ok. Zaten d&-t kltiyiz.... Benim 
otomobilim hepimizi alır,. dedi. 

Sir Geoffrey, mert n imlrane 
bir tavurlı.: 

" Ben Loodraya korye ıön• 
derdiği;.. zaman elim4'e bulunan 
ea iyi ve • mtikammel veaalll 
kWlaamm... 8.nim otomobilimi 
aluamız... Hltti hizmatçilerdea 
gitmek i•tiyu vana, onlardaa 
da biriai yanınıza aLnuııı,, 
dedi. 

Hizmetçi Paul derltal ileri 
abldı: 

" MDıade ederıen hen gide
yim,, dedi. Va genç kadınlarnı 
el çantalannı aıaj'ı indirmek 
Dzere odadan çıktı. 

Bir kaç dakika ıonra CareHle 
Pergita da aşaiıya indiler Lavrence 
onları derhal avluya sUrükledi. 
Sefir.in otomobiline binmek içiıı, 
onu Laurencenin bıraktıiı yere, 
ıatonun avlusuna kadar yaya 
yftrOmek icap ediyordu. 

Sefarethanenin kapı•ından çık· 
tılar ve yer yer alevler içintle 
yanan, her tarafına haYadan ölllm 
.açılan şehrin içine daldılar. Şa· 

toya giden yoldan çıkmak için 
ıağa döadftler. Fakat 1·an yda 

SOR POITA 
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Boğucu gazl&r araıında karıı karııya aavq ! 

pldllderl umu yıkılan duvarla- geçmek lhımgeliyordu. Fakat ba 
rın taılariJe yolu bkanauf bal- aırada CareHe birdenbire durdu. 
dulu. "Ben bu tatlaran llıerbae tır· 

Lanence, Cereaae'le beraber manamam... Biliyorsunuz ki aya• 
Derde ırldlyordu. CarHH gttçlOk· ğımı çarpmlşhm ••. O ıamao oka· 
le yUrUyor Ye Lavrence'iu koluna dar ağrı hissetmemlıtim... Fakat 
aaılıyordu. Yoldald taş yığınları· timdi fena halde sıılıyor,. dedi. 
nın li:ı:erlnden app 6te tarafa (Arkaaı var) 
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Hırsız Üfürükçü .. ~ ------
Hasta Çocuk Okumak Bahanesile 

Girdiği Evi Soydu 
-------·--Polis, fala bakmak, hastaları 

okumak bahanesile evlere girerek 
hıraızhk yapan bir kadmı tevkif 
etmiftir. Bu kadın, Fatihte Kırk· 
çeımede oturan Zeyneptir. 

Zeynep, Fatihte Diki:itaıta iki 
kadınm çocuklarının hasta olduğu
nu duymuş dertlerine deva bula· 
bilecetfni söyliyerek kadınlara hu· 
UU etmiıtir. 

Naciye ve Lfıtflye isimlerindeki 
bu kadıncağızlar da, Zeynebin 
ı6zUne kanmıtlar ve basta olan 
çoculdarmı okutmak Uzere Zey-

nebi evlerine almışlardır. 
Zeynep. çocukları okumuı 

üflemlı, icabeden kurnazca ma
nevraları yapmış, sonra çıkıp 

gitmif. Naciye Ye Lüt]ye de az 
sonra konsollarının gözllnil çek· 
tikleri zaman, altın bilezik, elmas 
yüzük ve diğer bazı mlice•her• 
lerjnin yerinde yeller estiğini 

görmlişlerdir. Hemen polise mü
racaat ~tmitler. Zeynehin tarifini 
vermişler ve kadım tutturmuşlar

dır. Fakat çalınan mücevherler 
ele geçmemittir. 

Ortamekteplere Muallim 
Muavini •• 

Yapılan lmtihun Hiç De fyi 
Netice Vermedi 

Ortamektep muallim muavin
liği imtihanlan tamamlanmıt ve 
neticeler belH olmuıtur. Orta ted-
risat a•••I direktörtl Bay Refi
kin de phııeo allkadar olduğa 
bu imtihanlann neticesi memnu-
niyet verici dejildir. Çtınkft imti• 
bana dahil olan iki yllze yakın 
oamzetten pek azı muvaffak ola· 
bilmitlerdir. Yazılı, aözlll ve bir 
de takrir imtihanı geçiren nam
ıetlerde, nef cedr, türkçeden 12, 

diğer zfimrelerden de beıer kiıi 
kazanabilmiflerdi. 

Bu imtihanlarda, en ziyade 
dikkat. çeken teY şu olmufbır ki, 
Franıuça muallimliği için imtlJıa.. 
na giren l:;ı çok, ecnebi lise me-ı 
zunu 'fiirk gençlerinden, hatta 
fransızçayı iyi bildikleri bile umu-

lan, bir çoklan imtihanı kazana• 
mamışlardır. Her zümreden kaza· 
nan talebe olduğu halde franaız• 

çadan bir kişi bile muvaffak ola· 
oıamaaı ıayiııı dikkat görnlmn,. 
tür. Çünkü bu namzetler tUrkç .. 
den çok geridirler. 

Tıp FakUltealnln lmUhanlan 

DANKA~I 
Tıp fakliltesinin imtihanları 

bitmiştir. Netice oldukça iyidir, 
Doğrudan doğruya dönen hiç 
yoktur. Muvaffakıyet niıll.eti bi
rinci sınıfta, % 80, diğer sınıflar
da da % 90 dan fazladır. 

i'N 1 
y:o. 'a 

Ebe mektebi imtihanlarında 

dönenler:n nisbetl % 14 dlir. 

Hukuk FakUlteslnde 

Hukuk f akülteai ikinci 11nıf 
imtahanları neUceai belli olmuttar. 
Bu denede imtihana giren 95 kifi
den ( 14) kiti buı derilerden ikma
le kalmıılardır. {24) n ... bitin 
deralel'den, EJltılde tekrar imtihana 
gireceklerdir. Bu neticeler iyi 
görülmektedir. 

Halkevi Temsil 
Kolunda 

Halkevi temsil ıubeıinin faali
yetini artırmaıı Ozerine, timdilik 
bu kola 40 talip mUracaat etmJıtlr. 

Bu 1ayı gittikçe artmaktadır. Bu 
müracaatlardan istenen fart orta• 
mektep mezunu olmaktır. Ayrıca 
bir de imtihan geçireceklerdir. 
Burada dersler bedavadır. Erkek 

talebeye ayda Halkevl tarahndan 
beş, kadınlara da on bet lira yol 
para11 verl:ecektir. Dera müddeti 
ftç senedir. Temsil kolunun ilk 
mezunları bu yalıa ikinci T etri· 
ninde diplomalarmı alacaklardır. 

.Bi'~ dH~Dt1.~·l~~ 0:011~ 
~SiNEMA ARTiSTI~ 

OLMAK iSTEYENLERE: 

TORK FiLM STADYOSU 
DIREKTORLOilONDEN : 

Sinema artiıti olarak çalıomak iı· 
teyen Bayan ve Bayluın her gün 
ıaat 17 den J 9 a kadar, Şiolide ıon 
trunoy duraimda suvari karakolu 
arkumdaki Studyomuza müracaatları. 

•'-_. ................ ,.r 





2 aya 

Dint Denizlerinde 
Tir ki er ' Yezan: 

M. Tu'fhan 

Piri 'Reis - 1\!urat Reis - Hadım S:ileyman 

Nefer, O Heybetli Türkü Selamlaya 
Selim'laya Odadan Çıkıp Uzaklaştı 

Safer B• gen9 kızı kayaların t1Hrlae oturttu. Kendi de yanına ba.ğdaı ku.rdt 

- 8 Nefer, ıapkasile bir sUrll ya• 

Denizci nefer, kalbini hayale 
Ye hulyaya kaptırmıı bir kadın 
kaleminden dökülen birkaç ıay• 
f alık ı11r1 uzun bf r kitap haline 
çevirecek ve HatJarca ıöylenlp 
duracaktı. Sefer Reiı, itin tlrya• 
tını çizip özünü aradı. 

- Gevezeliii bırak, dedi. Kıı 
ne istiyor? 

Nefer şaıkm ıaşkın cenp 
verdlı 

- Ne mi istiyor dedlnb? Hil& 
anlamadınız mı sinyor. Seviımel: 
iıtfyor. 

Kuru kuruya mı? 
- Or&1ın• ancak sfı blllrsiniz. 

Fakat matmazelin kuru kalmak 
istediğini ummuyorum. 

- O oradadır, ben buradayım 
Böyle uzakta sevişmek nlce olur'.) 
Y okaa lıimlzl gUcUmUzU bırakıı., 
biribirimise nam.e mi yazacağız? 

Nefer, elindeki mektuba bir 
daha göz gezdirdi: 

- Sonuna kadar dinleseydi· 
niz Dona J ovananın öyle uzak
tan selimlaşmakla kalmak iste
mediğini anlardmınız. 

- iyi ya, s4mde ora.mı ıöyle. 
Cevizin k,_buğu atılır, içi yenilir. 
Kadının da gUiüıU, kıvrllııı kabu· 
la benzer. Onların son ıözlerloe 
bakmalı. Ne diyor bakalım bu 
kız? 

- Sizi çağırıyor, yarrn sizi 
beldiyt'ceğinl yazıyor. 

- Nerede hekliyecek miı? 
- Boğazın ortasındaki ka-

yalıkta. 

- Saat kaçta? 
- Tam ıeco yarısında. 
- Onu kayalığa kim g•ti· 

recek? 
Nefer, yllksek terbiye g6rmUı 

l ~ r şövalye gibi iğildiı 

- Ben!.. 
- Ya beni kim alıp oraya 

g8türecek? 

rım daireler çizerek heybetli 
Türkü 1elAmllya ıeelAmlıya odadan 
çıktı, aldığı altanları koltuğu 
altındaki bir kUçUk keseye yer• 
leıtlrdl, yoluna dUzeldi. Hem 
gidiyor, hem ıöylenlyordu: 

- Bizim Amiral kale alamı· 
yor amma kız kardotl gönül 
alabiliyor. Bakalım bu ahıveriıten 
biz ne kazanacağız? 

* DJu adaeı, Kambay körfezinin 
aiıında ve sol tarafındadır, topu 
topu otuz kilometre murabbaı 
genişliktedir. Fakat Gllcerat top
raklarına yUzerek ıoçilobilecek 
kadar yakın oldutu, körfezin de 
tam ağımda bulundutu için eski 
devirlerde sUel değeri vardı. 

BahAdir Şah ve kendinden 
önce GUcerat tahtına oturan hü· 
kümdarlar bu adaya ancak balık 
avlamak,, tath bir 11Sızlık içinde 
yorgunluk çıkarmak için gelir· 
lerdl, bununla beraber adada 
Baray denilecek kadar bUyllk 
konakları, duvarla çenill bahçe• 
leri vardı. 

Portekizliler, yukarda da 
yazdık, bu küçük adayı .. gO:ya 
fırtınalara karşı sığınacak bir 
köşe olmak Uzer• .. kiralamışlardı. 
Fakat filolarım limana soktuktan 
sonra karaya aaker çıkararak 
çadırlı bir ordugih kurdukları 
gibi adanın kör:e.ı tarafında bU· 
yük iatihkamlar da yapmışlardı. 
Bir kiracı itine benzemiyen bu 
zorlu tutum, Bahfldir Şahın dik· 
katini çeldlğinden payitahtı olan 
Ahmetabst şehrinden bir aralık 
ayrı.dı. Arasıra yaptığı gibi eğ· 
leıımek fikrile geliyormuş gibi 
görllnerek adaya indi. O, kendi 
göz;fe Portekizlilerin kurumunu 
görmek vo verilen haberleri doğ· 
ru bul ursa heriflerin } erleşmele· 
rioe meydan vermeden ıert dav· 
ranıp adayı kurtnrmak istiyordu. 

Lskin portakal çiçeğini görün· 
ce bUtUn bu düşünceler kafaınn• 

Nefer, bir 
yaptı : 

röveranı daha dan ı:liodi. Adayı değ:l, kendini 

- Yine ben! .• 
Safer reis, yotnklı bıyıkl.ıırmı 

fiiyle bir sıvaı!adı, kum v~ çok 
kısa bir düş::nce gerird:kt~n 
ıonrn cevabn ı vereli: 

- Gelirim. Kıza selam ıöyJe! •• 

bile unuttu ve paytahta dönemi4 

yerek orada kaldı. Devlet işlerini 
olurum\ b•rakmıştı, Matmazel Janı 
dlişünmekie ve bu canlı çiçeği 
göğsü .. e takabilmek yoHarmı ara· 
ma\da vakit geçiriyordu. 

[ Arkaıı var ] 

SON POSTA 

Resmf Makam 
Adları 

Türk Dili Cemiyetinin 
Liıteal 

Re1mi makam ve daire liıt11I ad· 
Jarının öı turkce karşılıkları yanlıı 
7az1lıyor. Türk dill tetkik oımltetl 
bu yanlışlığın denm etmemeai i9fn 
aşağıkl listeyi tanzim etmittlr. 
Okuyucularımın arsediyoruz: 

R•m•nlJ!r11lara TUrkçe karşıhkları 

Reiıi Cftmhur Cumur Baıkıını 
Riyaseti Oiimhur Cumur Baıkanlı~ı 
Büyllk Mill•t 

Meoliıl 

Heyeti V tkilt 
Baın1dl 

Adliye Vekili 
MllH Müdafaa 
; 

Kamutay 
Bakanlar Kurulu 

Baıbakan 

'l'üze Bakanı 

V eklli SO Bakanı 
Hariciye Vekili Dıı Bakam 
DiııHiye Vekili !o Bakam 
~aliyı Vekili Finanı Bakanı 
Giimrik n İnhi· Gümrük ve Tekitler 
ıarlar Ve kili Bakanı 

· Nafıa Vekil Bayındırlık · Bakaaı 
iktıaat Vekili Ekonomi Bakanı 
l(aarlf Vekili KGltür Bakanı 
Ziraat Vekili Tarım Bakanı 

Sıhhat n İ9timıl Sağlık ve soyaal yar• 
mHvenıt Veklll dım Bakanı 

Eıkdnıharbiyel 

Umumiye Gınıl Kurmay 
ŞO.rayi DeYlıt D~ntştay 

l\lahkımeyl Tem• 
yiz )' argu6ay 

Dinnı Temyl-
ıl Askeri Sllel Yargutay 
ŞO.rayı Aıkeri Stıel danııtay 

Reiı Vekili Asbaşkan 

Kitibl Umumi Genel Sekreter 
Müıttşar Yönetker 

Dinnı RfyaHt Başkanlık kuru 
İdare Amlrl Keatör 
MtidUrl Umumi Genel Direktör 
Müdür Direktör 
VllAyet il 
Vail nbay 
KıH n9e 
Kaymakam ( Ka· 
ıa kaymakamı) tloebay (tloıbay) 
Nahiye Kamun 
Nahiye Müdürü Kamunbay 
Belediye Uray 
Belediye reiel Şarbay 
Belediye riyaeetl Şarbaylık 
Belediye meollai Şar kuruhı 
Şehir Şehir 
Kauba Kent 
ldare Yönetim, Yönttkt 
Emniyeti Umu-
miye Kamuğ güven 
Heyeti umumiye Genkurul 
Kalemi makeus Özel Büro 
Levazım Gereç 
Evrak ArşiY 
Muhuehe Sayıf 
Mubıısebeol Sayışman 
Neşriyat Yayın 
Daire mUdürft Çavirgen Direktörü 
Şube Müdürü Bölüm direktörü 
Mümeyi~ K11l ernl.ıaıı ı 
Memur İşy(lr • 
Katip Sekreter, B<>limen 
Muavin Yar 
Reis mu::ıvini Yarba.~kan 
Müdür muavini Yar Direktör 
Müddei Savaınnn 
Müddei Uroumt Gonel Savaman 

................ "' ... ,,. .................................... ~ ......... ...,_ 
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[ BİKAYI 
Çeviren ı SeUm Tıynet -

NiÇiN EVLENMEMiŞ? 
------

.Evet babacıj'ım, evlenmedim. her tilrlü engellerl ortadan kı 
Mademki öğrenmek iıtlyoraunuz, - dırmak için yalvardı: 
aebeblni de söyJeylm size. Zaten, - Evlenelim seninle, dedi. N 
çocuklu~umdan beri, yaptı~ım ka- o!ur, acı banal evlenelim. 
bahatlerl aöylemek Adetimdir. Birdenbire korkarak yerimde 
Yalnız, bu biraz daha bUyUkçe farladım. 

onlardan. Fakat umuyorum ki - E\'lenmek mi? Allah göı 
yine affedeceksiniz beni. termea:nl Ölürüm de yine evlen 

Sfı de biliyo11unuz l Ben pek mem. 
güzel, yalnız fakir bir kızdım. Şaşktn ,faıkın yüzüme baktı. 
Yani fena yollara çabuk aapabi· - Yazık! dedi. Beni seymlyo 
lecek bir kız. Halbuki erkekler:n muşsun demek. 
etrafımda çok dolaşmıf olmasına - Hayır, aana tapıyorum! 
r~ğmen, yirmi bet yaıına geldi· - O halde? 
ğim zaman bllo temiz ve namuı· _ O haldeai falan yok, dedi 
luydum. Hayatımı kazanabilmek Ben seninim, yalnız ıenlnl Faka 
için hastabakıcı olmuıtum. Ve evlenmemek, evlllikten hiç bahHt 
hastalarla uğraımaktan Adeta memek şartile. 
zevk duyuyordum. Bir glln, ken• Ve böylece birlbirlmizln olduk. 
dlsine hörmet ettiğim bir kaqın : Iıt•, elll aene evlilikten sonra. 

- Size, dıdi, iyi bir it bul• biribirine kartı en sönmez bir 
dum. Llyonda bir oatoda ihtiyar kin ve nefretle bakan ihtiyar 
bir kırı koca var. ikisi de kibar çiftten aldığım derı bana bu iti 
ve BBil insanlar. Yalnız, bakıl· yaptırtmııtı. 
mağa muhtaç bir haldedirler. Babası derin derin içini çekti. 
Size ayda bet yUz frank vere• _ Çok, çok fena yapmıııın 
cekler. Tabit yemek içmek de kızım, dedi. 
oradan. Üstelik ev kirası da yok. 
Nasıl, kabul ediyor musunuz 1 - Evet babacığtml Çok fena 

- Evet, dedim. Kabul edl· yapmışım meğer, Hem de ılıln 
umduğunuzdan daha çok fena. 

yorum. Bakınız, neden : 
Ve iki, Uç gün sonra da doğ· · 

ru Liyona yollandım. 
- On, on iki ıene sonra 

Parise dönmU,tllm. Bir gUn anıızın 
Ah babacığım 1 Nasıl lnıan· mektup aldım. ihtiyar kadmın 

larm içine dUıtlltUmll imkAnı yok ölUmlinll bildiriyorlardı, Hemen 
tahmin edemeZ1iniı. Erkek sek· Liyona hareket ettim ve ceuıız• 
aenllk, kadm da yetmlt betlik 
vardı. Çok bitkindiler. Hizmetçi· gömülmeden bir iki saat önce de 

tatoya yetiştim. Ne görıem 
lerin yardımı olmadan yerlerinden 
bile kıpırdayamıyorlardı. Elli ••· beğenir1inlz ? ihtiyar kocanın 
neHk evliydiler. Fakat bulsalar ağlamaktan ıcblerl tltmlf, seal 
blrlbirlerlnin ıözlerlnl oyacaklardı. kuıılmıfb. ikide birde kalpleri 

ıızlatacak bir ıokUde hıçkıra• 
Ne ise, yazın her lklıinl de rak karısmmn üıtline kapanıyor, 

ayrı ayrı odalara koyarak gllrnl· uDoğru mu. kadınım ıöylel Doj-
tUnün önUnO. aldık. Fakat kıt 
gelince it çatallaştı. O koca hak ru mu ? Seni artık hiç mi gör .. 
kuran kafesinde ısınabilecek gibi miyec•ğim? Düşün 1 Beni nasıl 
yalnıı bir oda vardı. Artık iıter bırakıyorsun? Altmıı senelik ev· 
iıteme:r; ikisini de bir odaya ko· lilikten sonra ben naad katlanırım 
yacukhk. Ve nitekim de koyduk. buna 1 Bırakma 1 Acı bana kadi-J 
Yalnız, hiç olmazsa biribirlerinin nım 1 Benim harpte öleo oğlumun 
yüzlerini görmesinler diye, birini annesi, acı bana 1 " Diye inil• 

edanın bir ucuna, diğerini de yordu. 
öbür ucuna yerleştirdik. Amma lbtiyarm bu sözleri içtendi, 
bunun da bir fa~ dası olmadı Samimiydi. ÔlUm bütün o zahiri 
hani 1 Meseli kadın öksürecek kinleri, nefretleri, her ı•yi ıilip 
olsa erkek, ıankl gidip de aüpUrmllıtU. 
onu tepelemek iıtiyormut gibi, Bunlan görünce ben de ağla• 
olduğu ~1 erde homurdanarak te• mıya başladım. Fakat onlara 
piniyor, erkek de hokkasına föyle değil de kendime. ÇUnkO, herşeye 
bir h1zhca tUkUreyim dese karııı rağmen, inaanan, ölUmüode tabu• 
çe:ıesinin olanca kuvvetile beddua tuna kapanarak böyle göz yaşı 
etmiye başlıyor, adeta çileden . dökecek bir erkeği olmalıydı. 
çıkıyordu. Ah, meğer evlllik ne kadar iyi, 

BUtlin luş, en kOçük bir se-- ne kadar kıymetli şeymlf. Gnzel 
hepten, vahşi hayvanlar gibi bir- mlillizimlm şimdi neredeydi acaba? 
birine sald:ran bu karı kocayı Babası : 
dinledik. - Evet, dedi. Tam zamanı 

Size itiı·af etme!lyiaı ki o za· imiı, aramadın mı onu ? 
manlar Harbiyeden çıkmış bir Kızı dalgın, dalgın cevap 

mülaılmi teviyordum. Onun da verdi: 
bana kartı gittikçe artan b:r tut· - Evet, dedi. Aradım ve 
kunluğu vardı. Hatla tenim, Parisl buldum, fakat faydasız bir bulut. 
bırakarak Liyona gitmeme çok, Çiinkii, yüzbaıı olmut, •Ylenmiı, 
hem de pek çok UzliJmüşlü. Tabii çoluk çocuğa karışmııtı. 
kışı birbirimizden oyrı geçirdik Sonra, uzaklara doğru baka· 
Sevgilim ilkbaharda izin alarak, rak ilavo ettL 
Liyona, bıni görmiye geldi. Dağ· - Benimle artık hiç kimse 
larda karlar eriycr, her taraf evlenmez, dedi, bu yaştan sonra. 
yeşermlye ba41layordu. Ben de çi· Çok, hem de çok plımanım şimdi. 
ç k açmak için çırpman bir gül ÇünkU, yalnız yaşamak neyse, fa· 
gibi idim. Bahar Bütün sinirlerimi kat yalnız ölmek, bu her ıeyden 
kamçılamıf, beni yalmz a4k için 
yaratalmıf bir insan haline sok
muştu. Sevgilime gelince, bana 
karıı çok heyecanHdi o. Konu~ur· 
ken kalbi göğsUnn delecekmiş gibi 
çarpıyor, sıcak ıo:uklan yüzümü 
yakıyordu. Nihayet, bizi ayıran 

acı .•• 

Sinir ve akıl hastalıkları müt. 

Or. ETEM VASSAF 
Cağa lojlu Orhan 8, apuhmanı Tel.2l0S3 
i:.v. ı<tLdıköy Bllh:ır ye lıerl sokak Tel.6079 ı 
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Salt Bey, telAt ile yerinden 
lıalkb. Gitmeye davrandı. Halam: 

- Aaa. Dünyada, koyuver· 
mom beyefendi. Bu gece mi1&firi· 
miz olur5unuz. 

Diye bağırdı. Aralarında bir 
mllnakaıa batladı. Zafer, halamda 

kaldı. 
Pervin; Uıt kattaki kUçUk 

oılayı Sait Bey• hazırladı. Sait 
Pıey, veda ederek odasma çeki· 
lirken halam arkasından başını 
aalladı: 

- Ne kibar, ne terbiyeli 
adam. Fakat ne çarekl, o da bizim 

aibi zUjUrt. 
Diye mırıldandı. 

lf 
Odama geldiiim zaman ıoyun· 

maya baıladım. Kombinızonumla 
kalmııtım. Bir arahk gözlerim, 
gardirobun kapaj'ındakl büyük 
aynaya IHıtl. Pembe bir ziya 
altında, bu aynanın içinde cidden 
cazip ve ıehhar bir Yllcut teres· 
ıUm etmiıti. Bu vUcut, benimdi. 
Bôyle olmakla beraber on9n bir· 
kaç &aniye tamaıaıı, bana bilo 
bir HYk vermiıti. 

Derin derin içi mi çektim. Ak· 
ıamdanberJ burun buruna kaldı· 
ğımız halde, karıımda en kllçUk 
bir hayret ve heyecan hissetme
yen Salt Beyin ıu hi11lzliğine 

ıaıakaldım. 

• 
Halam, erkenden odama geldh 
- Babanın göıterdiğl ıu ne· 

znkete, doğrusu hayrau oldum. 
Bu gece aabaha kadar uyudum 
uyandım, dua ettim. Allah razı 
olıun kardeşimden. 

Dedi. Tabii halama hiç birıey 
hisaettirmedim: 

- Eh, yazlfeal değllml bala· 
cığım?. Senden beıka kimi var. 

Dedim. Ve ıonra halamın baı· 
ka bir şey ıöylemeslne lmkAo bi· 
rakmadan llAv• ettim: 

- Halacığımf.. Şimdi senden 
bir ricam yar. Bu parayı, makın 
çurçar etme. Derhal lcöıkUn bor· 
cunuo faizine yatır. Evnli ıu 111• 

kıntıdan kurtul. Sonrasına, Allah 

kerim. 
Halam, ıiddetle itiraz etti: 
- A.. a.. a, ne mUnaaebıt in· 

zım?. Şimdi senin tam nlıanlana
cağın bir zamanda., hiç öyle 9ey 
olur mu? F alz için, ben baıka 
bir çare dUtUnUyordum. 

Diye cevap verdi. 

Epeyce uzayan bir mUnaka
ıadan sonra halama fikrimi gftç• 
lOkle kabul ettirdim. 

Yarın, beraberce latanbula 
ineceğiz. Evvela avukatı, ıonra· 
da alacaklıya gideceğiz. Faizi n• 
renk borç senedini yenileteceğiz. 

- 10 Temmuz -
Eh, dünyada her ıey aklıma 

gelirdide; bugUnkl tesadüf bir 
rUzgAr olsa, aklımdan geçmezdi. 
Şu satırları yazarken bile, daha 
bili garip bir hayret içindeyim. 

Sabahleyin erkenden halamla 
lstanbula indik. Ev·nli avukata 
iİttik. Maksadımızı anlattık. LA:nm 
gelen evrakları hn:z:ırlattık. Sonra, 
hep beraber kalktık. Havyar 
hanında bir yazıhaneye geld\k. 
Dar bir merdivenle çıkılan karan· 
lık bir yazıhaneye girdik. iki 
'lcatip otormuş, harıl harıl çalışıyor. 

Avukat sordu: 
- Omer Bey, buradalar mı?. 

iÇINI 
KAlipJerden biri, ba11D1 kal· 

dırmadan: 

- Şimdi gelecek. Çok lAzım1a, 
buyurun oturun. 

Diye cevap verdi. Fakat 
fçed girdiğimiz ande yüzümüze 
çarpan mide bulanttcı bir koku 
beni okadar bunaltmııtı ki; aöy· 
lenen bu isim, kafamın içinde en 
küçük bir tesir bile huıule getir• 
medi. 

Ortada duran büyüklü kü
çüklü çuvalların arasından geçtik. 
Cam bölmeli bir odadan içeri 
girdik. 

Ortada çarpuk bir masa 
duruyor; karma karııık kağıtlar 
arasından büyilklU kilçllklü ta
baklar, kaseler, teneke kaplar 
içinde, pirinçler, bulgurlar, faıul• 
yeler, nohutlar; daha akla Ye 
hayale gelmeyen karmakarışık 
şeyler görünüyordu. 

Duvarlarda, pastırmalar, hı· 
•enk hevenk ıucuklar asılı idi. 
Oıtllndeki muıambaları patlamıt 
ve yayları fırlamış kanapelerin 
araaında kat kat yaı derilerden 
çıkan iğrenç koku, hepimize birden 
1eraemUk Yermiıtl. 

Halam, beyaz keten mendilile 
burnunu tıkadı. A•ukat Bey 
koıtu peçereyJ açtı. içlerinde en 
metin olan, bendim. Fakat bea 
de az kalsın, baıımın dönmeıin· 
dın yere dUıccektim • 

Avukat, hem pençereyl açıyor, 
hem söyleniyordu ı 

- Hay Allah mUstahakını 
versin, bu adam burada nasıl 
yapr bilmem ki.. Ne zaman gel• 
sem, burayı böyle görUrtım. Kaç 
defa söyledim. Fakat dinletmek 
imkanı yok ki... Canım, ıöyle 
bir güzel yazıhane tut. Ayn bir 
yeri olıuo, etya numunelerini 
oraya koy. Sen de temiz bir 
odada otur; diye yalvardım. 
Fakat söz geçirmek imklnı 
yok ki. 

Halam, tiksine Ukılne bir 
koltuğun sağlamca kenarına fil· 
ıirken, • belki de söz oJaun diye. 
c.,Yap verdi : 

- Kimbilir ? .. lhtimalkl adam
cağızın işi böyle icap ettiriyor. 
Vaziyeti, bundan daha iyi bir 
yaZ1hane tutmıya mU1ait değil. 

Avukat, Adeta isyan etti: 
- Aman hanımefendi, öyle 

ıöylemeyin. Size birkaç defa da 
söyledim ya.. Bu adam, altın 
babaııdır. Eğer iıtllie, on odalı 
bfr yazıhane de tutabilir. Fakat, 
tabiat .• Böyle görmUı, böyle .. 

Derken 11öılinü kesti. Çünkü, 
yazıhanenin . dıı kapııı açılmıı, 
gUrUJtUIU bir seı yükselmlıti. 

- Gonıimentolar daha hAIA 
acenteye verilmemi,. Gümrük 
beyannamelerinin muam•lesi biti· 
rllmemiş. Zabahtanberi ne lı 
gordu:1uz bilmem ki. 

Katibin biri, korkak bir ıoale 
cevap verdi: 

- Sevkedilıcek mal çok, 
beyefendi. Tam yirmi altı be· 
yanname yazılacalc. Hiç nefea 
almadan uğraşıyoruz, 

- Uğraııyortmnuz amma, bal 
yapmaz eşşek anlarına benziyor-

sunuz. 
Galiba baıka bir katip, bu 

be:i} ı başlarıodaa defetmek 

istedi ı 
(Arkası var) 

SON POSTA Sayfa 13 

Uşak - lzmir Güzel Enstantanelerden 
Maçı Beraberlikle 
Bitti 

Uşak, (Husuıt) - Uıak, lzmlr 
karıtık maçı birblre berabere 
kalmıılardır. 

Alsancak aahasında yapı!an bu 
maç iki mıntaka arasında buyuk 
bir alaka uyandırdı. Oyunun ilk 
devresinde Uıak ilk sayıyı yaptı. 
Bu sayıdan ıonra lzmirlller ken• 
dilerini topladılar ve UstUste yap
tı~ları .hu~umların birinde oyunun 
bıtmesıne iki dakika kala Izmfr· 
li!er il~ gollerini yaptılar. 

lzmır lehine verilen bir serbeat 
Yuruılar da kaçırıldı. ilk devre bu 
suretle berabere bitti •• 

ikinci devre bir parça durgun 
baıladı. Pek az ıonra oyun bir 
parça Uıağm lehinde bir cereyan 
almağa baıladı. Bu tazyikler lzmir 
kalesi önünde tehlikeli dakikalar 
bile. yaıattı. MlltkUl Yaziyette 
kalan lzmirliler kendilerini topla· 
mağa Ye bir tek aayı yapmali. için 
çırpınmağa baıladılar. 

Uıağın ku.vvetli mUdafaa11 
6nUnde bir netice çıkaramı} an iz· 
mirliler Um idi keamiı bir ı ekil de 
bocalamağa baıladılar. 

Oyun Uıaaın ağır baıan bir 
hAkimiyetiyle birbire nihayetlendi. 

lstanbul • Ankara 
Tenisi Berabere ... 

Iıtanbul dağcılık ve yürüyü
clllUk klUbUnUn tertip ettiği 
lıtanbul • Ankara tenlı maçJan 
bUyUk bir kalabalık 6nünde ya
pılmııtır. 

lstanbulu, Sedat ile Suat, An· 
karayı Amerikalı Fırank ile Kara
kaı temıil ettiler. 

Amerikalı Fırank çetin bir 
oyundan ıonra Suadı Uç ıette 
mağlüp etti. Sedat, Karakaıı Uç 
aette yendi. Bu suretle iki ıebJr 
birer sayı ile berabere 1'aldılar. 

Bulgarlar Nihayet 
Kupayı Verdiler 
Belgrat, 1 (Huıuıt) - Balkan 

turouvuı neticesinde Yugoılav· 
yama kazandığı kupayı " Biz ka· 
ıandık,, diye Yermekten Jıtinkaf 
eden Bulgar ulu1&l federasyonu, 
nihayet bu kupayı Sofya Yugoa· 
la y elçiliğine t11lim etmiı ve 
kupa buraya getirilerek Yua-oılav 
federaayonuna verilmlttlr. 

Davl• Tenis Kupası 
Wimbledon, 7 ( A. A. ) 

Mikat tenis maçları finalinin so

nunçları ıudur: Porry vo Mla 
Povnd, 715, 416 ve 6/2 He Hop
mann ve Bayan Hopmann tara· 
fından mUteşekkiJ Avusturya eki· 
bini yenmişlerdir. 

lf 
Wimledon, 7 (A. A.) - Avus· 

turyah Kravford ve Kuist Ame· 
rikılı Van Ryn ve Alliıonu, tınlı 
çift erkek flnallerlnde 6/3, 517, 
6/2, 517 yenmiılerdir. 

Vefahlar1n Kongresi 
Evvelki glln yıllık kongrealnl 

yapan Vefa idman yurdu yeni 
idare heyetJnl 11çmiştir. 

Adada Merkep 
Yarışları Yapıldı 

Dün 8Uyllkadada merkep ya• 
rııı yapıldı. Y arıı saat beı bu
çukta baılamıf, altıda bitmlıtlr. 
Y arııa giren merkep) r rasında 
"Yılmaz,, ismindeki birinci gel· 
mittir. Yılmaz 7 yaımdadır. 
Kamelyn i mindeld merkep ikinci, 
Kırkulak adındaki UçUncU, Maka 
da dördllncUIUğU almııtır. Beı 
No. lı merkebin ayağı sUrçerek 
yanı harici kalmııtır. 

Kadınlarm idaresinde yapıla• 
cak olan yarış da yapılamamııtır. 

Şair Yaıar Nezihenin torunu Yalçın Vedat ılmendlfer oyunu oynuyor 

istanbul-Atina Muhtelit
leri Berabere Kal ı ar 

[ Baıtarafı 9 uncu yDııde ) 

lıtanbul muhteliti tek kale 
oynuyor, Yunanlılar yapabildikleri 
iki akınla tehlike yapıyorlardı. 
Hakkının ıUrUklediğl bir hücumu 
serbest duruı çi:z:ğiıi lçindtt elile 
durduran Yunan mildafiJerl göz 
göre göre yaptıkları hatayı örtbas 
etmek için de bir sUrU yaygara 
yaptılar. 

Reislerinin, hocalarımn telkini! 
sükunet bulan Yunanlılar serbeıt 
vuruı ile kırkıncı dakikada 

UçllncU goln yediler.. Son da• 
ldkada garip bir gayret iki tara• 
fı da teliıa dUşUrdU Yunanlıl r 
da bizimkiler de buyuk bir Umlt-
le yaphklatı bu oyunu ancak iç 
llçe berabere bitirdiler •.• 

lıtanbul muhteJiti ıu şekilde 
çıktı, 

Mehmet Ali, Nuri, Lütfi, 
Kadri, Lütfü, lbrahim, Necdet, 
Münevver, Hakkı, Şeref, Eşref .• 
Maçı Beykozdan Şazi Tezcan 
idare etti .• 

Güreşçilerimiz acar Gü
reşçilerini Yendiler 

( Baıtarafı 9 uncu yüzde ] 
Minder hakemi Macarı galip göı· 
termişti. 

79 kilo ı 
Minder hakemi Seyfi Cenap: 
Nuri ile Macar ( Doloinooı ), 

Macar gUretçi bu mUaabakayı ta
bii sikletinden aıağı olan köylll 
ile iUreşti. Nuri ayakta pek az 
sUren ilk hamleden sonra rakibi· 
ni aıatı alarak ezercesine hırpa• 
lamıya baıladı. ilk 15 dakika Nu· 
ri mütemadiyen minder haricine 
kaçan rakibini hem Uzdu ve hem· 
de ezdi. 2 bel devre ayakta ça· 
lışmağa başladılar. Nurinln karıı· 
ııoda bozulan Macarın minder 
haricine kaçan ğilref tarzı karıı· 
sınd oyun tatbik etmek imkan
sız bir fekle girmifti. Nihayet Ma-

car 1ıllreşçl müsabakayı terke ka• 
rar verdi. Nuri hükmen ıalip illa 
edildi. 

87 kilo: Minder hakemi Maca • 
Mustafa ile Török: Mustafa 

Macarın sol kolunu kaparak köp
rüye düşmesine imkAn vermiyen 
bir va:z:iyete soktu faede minder 
harici kalan Macar bu mUşkUI 
va:z:lyetten gUçlUkle kurtuldu. Muı· 
taf a 5 dakika 11 aaniyede tuıla 
galip geldi. 

Ağır sıklet 
Minder hakemi Sadullah 
Çoban Mehmet ile Bodo ara• 

sında son mllsabaka yapıldı. 
Çoban kendinden kuvvetsls 

olan rakibini 3 dakika, 3 ıaniye
de tuşla mağlubetti. 

ikinci müsabaka &ah akşamı 
yapılacaktır. 

= 

T .. rk·ye Şampiyonu 
Raki bini Yendi 

Hava Kurumu Çıkarına Yapılan Gü
reşler Heyecanlı Olmuştur 

Dun Hava kurumu çıkarma 
Şeref ıtadında yapılan gDreıler 
çok heyecanlı olmuıtur. 

Desteye 114 glireıçi çıktı. 
Koçuk Kara Ali, Süleyman, Hay
rettin, Hüieyin bere bere kaldılar 
kUçUk iki çocuğun gUreıi çok ıl· 
kıılandı. 

KUçUk orta: 18 pehlivan tu
tuıtular. Dömiflnale kalan Mal
karalı Hllaeyln Aptullab, Yıldırım 
Bıkir, Rasim yenlıemeyerek L .. 
rabere kaldılar. 

BüyUk orta: 12 pehl'Yan çıktı. 

10 pehlivan a-Ureşe çıktı domifi
nale kalan Salim, Mahmude gö· 
nanlı H mdi ve Koç Ahmet be· 
rab re kaldılar. 

Kara Emin ile Sorezli Fuat 
göıtcrİıJ yaptılar. 

8 ıa Türkiye ıampiyonu Kara 
Ali rakibi Mehmedl yarım saatte 

Dünkü gürcşlc.rdeu bir nstnutuue 

klinde ile yenilirken sarma il 
a-ırtlaklıyarak yendi: MüUiyim Te· 
kirdağlı Hüseyin iki saat güref" 
ten ııonra berabere kaldılnr. 
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estanbula 5 Kapıdan Giriş 
Şehrin Bu Yeni Filmi, Beş Yoldan Geli
nerek Görülen Şeyleri T esbit Edecek 

- Efendi kaplan.. Geri döıı •. 
Ayasofyayı almadık! •. 1 . . . . . . . . . . . ~ 

- Orta yerdeki fenerin n ... 
tünden atlaJ Su1tanabmediıı mina• 
resine çık, oradan Ayasofyanın 

kubbesine in, sonra denize ıell . . . . . . . . . 
Yukardaki aatı.rlara göz gez· 

diri,J de tımarhaneden ka,mıı 

bir delinin saçmalan 1amrsamz 
yanıhrs .nız. Vakia, eğer akıllı 

a-eçinenler, gazeteci sorgularından 
açmmakta biraz daha 1ilerlye 

\'arırlaraa, yakında suallerimizi 
del.lere sormaya mecbur kalabi
liriz. Fakat, bereket k1, haber, 
ve havadis kıtlığına henüz okadar 
kıran girmedi. 

Şimdi, aaçma olmadıklarını 
iddia ettiğim yukarıki slSzlaria 
kimin tarafından aöylendiğlni, 
ve neyi anlatbğıaı kestirnu.ye 
,alışıyorsunuzdır. 

Kafanızı boı yere yormayın. 
Çünkü kafanızdaki bu düğUmUn 

benim vereceğim izahatta• baıka 
h"ç bi~ı•Y çözemiyecektir. 

Faz.la merak ediyoraanıE, biraz 
daha okumak zahmetini gtiıterlnl 

* Şu btanbulun yolu, &uyu, audn 
bozuktur. Eğlence yerleri a:rdır. 

Hulôaa eksikleri ıllzelliklerınden 
boldur. 

Bütün bunlardan baıka, aanki 
belediye bUtçea!ndeki en bUyUk 
"seyyahları Istanbuldaa soğutma,, 
teşkilatına ayrılmış gibi, memle
kete gelenfere ıöıterllmedik güç· 
lük bırakdmıyor. 

iFakat bütlln bunlara rağmen 
lstanbul znmao zaman seyyah 
eiunına uğrayorı 

Çünkü Iıtanbuluo tabii gU:ıel· 
liği, ve tarihi değeri bu kuıurla· 
rım örtebilecek kadar büyüktür. 

ÇUnkü lıtanbul, ıurlan, ıaray· 
ları, kuleleri, kaleleri, hamamlnrı, 

_ ,eşmeleri ve daha birçok ıey !e
rile Osmanlı ve Bizans tarihinin, 
Osmanlı ve Bizanı •an'atlnin 

tıpkı zengin bir müzesi halinde
dir. 

btanbul be1ediyeainin lbUtlln 
gal retine rağmen lstanbula sey
yah gelişinin hikmeti do burada• 
dır! 

F kat 'atanbul denilen san'at 
ve tarih müzesinde, g5rUlmeye 
değer eserlu okndar dağnıkbr 

ki ve \'e&aitinakliye okadar mU· 
ıa it değildir ki, hlr ıeyyahın 
bUlün istediklerini üs~Unkörll gö
rebi'mesi asgari bir haftada 
mlimkündUr. 

Halbuki doktorların idciala· 
ırına nazaran, gıdaları kontrol 
edLmeyen lstanhılda, mideleri 
boz.uk yemeklere :alıpk olmıyaa• 
ar üç gilnden fazla yaıayamaz• 
armış. 

Bu itibarla ne zamandır aay• 
yalılara latan bulun görülmeye 
değer taraflarım az umanda 
:ııezdirebilmenlo yolu aranıyordu. 

B ı gUn, ıade bu 11ahrları ı 
kumıyaca'k o1an seyyahlara de

j'tl, aidere de müjdelemek iste
rim ki, bu çare bulonmuştur. 

Bundan sonra 25 - 30 kurut 
mukabilinde, lstanbulun bUtUn 
ıtar;hı abidelerini, mtizelerini, hll· 
iisa griıiilmeye değer Hyılan 
ılailiistisu. her bucaiı l[Uec.;iz. 
Hem de m geçi, yanıa .ut içia· 

' . 

Sultanahmet camiinin kaçıncı paditah tarafınaan yapıld1ğını anlamak için 
minare şerefelerini eaymak lı::lfidir 

de ve uıl güzeli, oturduğunuz l 
yerde 1 

- Na11l mı? 
Gayet basit; çiinkll çareyi 

bulan ipekçi Kardeıler lstanbulun 
filmini çekiyorlar. Ve şimdiye 
kadar çekilenlere benzemJyen bu 
filimde latanbula Karadenizden, 
Marmaradaa, Sirkeciden, Haydar· 
paıadaa, ve otomobille, yani beı 
muhtelif kapıdan, beı muhtelif 
yoldan girerken görnlen tarihi ve 
tabii değeri Uıtlln eserler ve 
manzaralar göateriJiyor. 

Evvelki iÜn, bu filmin ilk 
kısmı çekildi. Şımdi size, ısabahıa 
dokuzundan, ·akşamın ~ediıine 

kadar süren bu itin içinde geçen 
Hatlerimln intibalannı ihuliaa 
edec•iim. 

Ve siz, yazımın ilk utırlarmda 
uyanan merıakmızı giderecek iza· 
hatı da bu intibaların arasında 
bulacak11nız. 

* 
Saat tam dokuıda, Haliçteki 

su .. akelesinden ayrılan koca mo• 
törün içinde, motör mlistahdem· 
leri hariç, altı kişiyiz. 

Rejiı6r Orhan Selim, tarihi 
ma1iimat acentesi ( 1 ) romancı 
Mahmut Yesari, ipekçi Ihsan, kar· 
deıi Oıman, filmi çeken bir ganç 
çocuk, bir de görlicU bendenlzl! 

Marmaraya doiz'u açılırken, 
Yeaari, Bllkiç, pişkin bir tercüman 
edasile dönüşte çekilebilecek nok
talar hakkında izahat veriyor: 

- işte Topkapısarayı... Şu 
aşağıdaki parmaklıklı pençerelerin 
bulunduğu yerler, ıehzadelerin 
hapis olundukları odalardır! 

- Ayaaofya mlnare1crinin aon· · 
radan eklendiği ek bu noktada 
ıöze çarpar 1 

- Sultaoahmet camiinfn ka· 
çmcı padloah tarafından yapıldı· 
ğını anlamak için minarelerindeki 
ıerıcfelerl aaymak JAzımdırl 

'fepeaind• parlıyan sarı maden 
altı 1la lkarı11k bakırdır! 

Sadece onları satarak, iki koca . 
aaray yaptırmak mUmkündUr. 

Zaten eskiden, yıkı1acak ca· 
ımllerin ~enirlen 'fBpılabilmeJeri 
için çareler dli.şUnü müı ve bu 
maksatlada ya emellerine bu İfe 
yetebilecek hazineler gömillmllş, 
yahut da bundaki ıgibl kubbelerine 
:kifl miktarda altm katılmıfhr. 

- Şu ıördUğtıaUz oyuklar 
aiçin oyulduklan nihayetlerinio 
nereye vardığı belli olmıyan yer 
altı yoltanclır. Geçen ıeuelerden 
lteri, ••uaa llraiu Yermak 'at.,_ 

meraklı bir seyyah, bir daha geri 
dönememiı ıve hayasızlıktan \bo
ğulmuıtur. Bir çok mticrimlerin, 
bu oyuklarda glilendiklerf de 
ı5yJenir. 

· - Surlar burada baı1arl. 
O aulatmıya devam ederken, 

ben ipekçi ihsana ıoruyorum: 
- Filmin bir metresi kaça 

mal olur? 
- '20 kuruıa! 
- Bu film kaç metre olacak? 
- Bini epey aşacağını sanı• 

yorum! 
Donnıte Sarayburnunun az 

llerisinde fenerin önünde rejisör 
Orhan Selim, f1lmi çeken 
delikanlıya, .nerede, niçin söylen· 
diği bilinmeden deli aaçmasına 
benzetilen direktifleri l'eriyor: 

- Efendi kaptan... Geri dön ... 
Ayasofyayı iyi çekemedik! . 

- Delikanb, .• Ortadaki fenerin 
Oıtünden atla, Sultanahmedin mi· 
ınaresine çı'k, oradan Ayasofya
nın kubbesine in, sonra denize 
gel... Üç metreye sığım .hepsi. 

Ve Sarayburnuna yaklaıırken 
ilive ediyor: 

- Şimdi şehir burnunun arka· 
11nda ... Hiç gözükmiyor. Evnlô. 
T opkapı sarayını ,ek, sonra tam 
burnu dönerken objektifi hızla 
ıehre çevir. Birdenbire lttanbul 
meydana çıkıversin! 

ipekçi İhsan kanııyor: 
- Sarayı, şu sahil indeki çöp· 

ilikle bera her alsa iyi bir tezat 
olur? 

Orhan Selim cevap urJyor: 
- Güzel tezat amma, aan5Ö· 

rlln zıddıea gideri 
Y asari ciddiyetle bağırıyor: 
- Aman birader, ıakın Iıtaa• 

bulu birdenbire ~karayım deme! 
Orhan SeJim merakla aoruyor: 
- Neden? 
Y esarl gUlllyori 
- Neden olacak, lstanbul 

birdenbire çıkarsa seyyahlar Ur· 
ker. Şehri, tıpkı fena bir haber 
verir gibi alıştıra alııtıra meydana 
,9ıkarmalı1 

Boğaııa diğer tarafı,, tarihi 
eser cihetinden Marmara cihıti 
Jıadar :ıengin deilL F.akııt o 
tarafta tabiatin zenırinlijl, Mar• 
mara yolanun değerini hiçe in· 
direbilecek kadar hudutsuz. 
DönUıte Y e.sarl tarihi bilgisini 

ftsebilillab harcamaya de'fam edi
yor: 

- Yıldırım Bayzıdın yapbrdığı 
Güzelcehiaar, latanbul aarlarınm 

en ıeıki.idtrl. 
- f'tftlWa ,.,....... • ...... 

Temmuz 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOS 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi '.1 etmişti 

19. cu Tertip 3. cü Keşide 11 Temmuzda 

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

( 20.000 ~ liralık mtikifat ıvardır •. ,; 

RJyazlye - Lisan • Rzlk - ikmal derslerl 
TGrkçe - Frans zça - ln2'Hizce - Almanca • Jtalyanca 1914 deaberl mu 

kıyetle tanınan Çemberlitaııo karıısındııki Bayan - Bay Yabancı diller o 
da arzu ve ihtiyacın ıza göre gece ve illndOz çok uaah Öğretiliyor. DIJ" 
Zira Çetin~aya. 

1VAPURCULuK' 
TORK ANONlM ŞiRKETl 
IST ANBUL ACENT ALIGI 

Liman Han, T el•fonı 22926 • 

TRABZON YOLU 
AKSU Yapuru 9 T emmaz 

SALI aaat 20 de Rizeye 
kadar. 

Baalt ye ez ma1raflı olan Doktor 
'Stej•kalia keıfl; her kadına keneli 
y.aıuadaa p-.k daha ırenç görOnmHI 
lmk&nını veriyor. YCh:dekl buruıuk· 
luklar, Blocel tabir edilen ve clldin 
en kıymetli bir unsuru 2' ıdai•i olaı(" 
cevherin kayboluıundaD tevellüt ed~r. 

'Bu, Viyana ÜniYeraite1I ProfrımlSrG; 
genç bayvanlardao iatihmal edilen bu 
cevlıer eaye•inde en1aca gençliği iade 
çaresini bulmatn muvaffak olmuıtur 
ki bu cev1ıer, timdi pembe renginde 
ki Tokalon .kremi terkilJnde mevcut
tur. Yaln ız gecc' eri yatmazda11 eYvel 

tatbik edeceA"inlz ıbu kre.m, uykunuz 

hisarı, lstanbul .surlarının en yeni 
kalmıtıdırl 

- Eu iki sur araıı, Boiar.ın 
en dır yeriair, ve hükümdar 
"Dara,, ordularım buradan g•· 
çirmıttirl 

Ve etrafına uzun uzun bakın· 
dıktan ıonra ilave ediyor: 

- Eğer biraz da'ha uıabrsanız 
bu iıl atmaya başlayacağım. Zira 
ıermaye tlikenmeye başladı! 

'Tarlhlsiz eserlere do) an rejisör 
Orhan Selim g6zlerile aahili tara· 
yarak tabii gllzelliği alımlı köıe· 
ler ararken cevap veriyor: 

- Korkma V esari, at ata· 
bildiğin kadar çünkü yalanın ne 
baakınını uydursan, tarihe doğru 

diye ieçmit olau1ar kadar kuy· 
ruklusunu rbulamaısın ! 

Bir taraftan da filmi çeken 
çocuia direktif yetiıtiriyor. 

- Şu ıdalgalarda pırıltıları al 
Sonra ıu kartıdaki yemyeıil, nk 
aiaçlıjı ıöater. Daha ıoan ıu 
ild 7em rpel kötkll çek l 

1 OOYÇE ORtENT 
Dreadner Bank Şube 

Merkezi : Bedin 

Türkig•delci şu6el11rl: 

Galata • latanbul • lzml 
Depoau: lst. l 'ütün Gümrüğ 

i< Hu tilrlü banka i,l 1t 

araamda tamamen cilde alfus 

Hk blltlln buruıuklukları flderif• 
Cildi yumuıntarak ren,lıttirlr. 

zDn zayıflamıt adelelerlai kuyyetl 
dirir Ye sılSı:altı çukurlarını tama 
kaybettirir. Sabahları pudra1anmaıs 

eYTel beyaz renktekt ( y•ğ•ı• ) 
kalon kremini ku1lanıaı:ı. Bu da be 

latıct, bemleyioi ve mukavYidlr. iti 
bealt m~samab •ıklaıttrır ve •İ 
bcDlerl giderjr. Bu •uretle .ahalı 
akıa• kullaıulaa bu kremler, teal 
bir ıı•nçUk tueli.t'ai verecektiı'. 

men bugllad~a :tecrGbeaini 7apı•"° 

Ômrllnde tek film seyret 
dlkloi söyleyen Y esarl ı 

- Ben diyor, bu işin bu 
dar zor olduğunu bilıeydim, 
değilse zahmetlerin• hnr111et 
bir kaç filme iiderdim 1 

V • ilave ediyor : 
lıtermisinizJ zahmetlerJne b: 

meten filAn derken alııayıın ~ 
bu fa§tan ıonra mektep çoc I 
ları gibi ainemalara dadanayıdl 

Sordum: 
- Ne olur dadanırsan ? 
Güldü: 
- Bana deiil meyhanıdl•t' 

olur! Kim bilir kaç tanesi mıs edİ 
biçarolerlnl 

1 
Köprüye yaklatırken, Orb• 

Selime, aahıldeki beyaz bir biıı•f 
iÖsteriyor: 

- Film kaldıysa 
,ek. Bence boğazın 
yeri orasıdır} 

,, 
ıurasını jıl 
en tat 

- Neden? ~ 
- Çünkü orada borçıuı 

ıalr olururt - Selim T•flfi1' 
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8 Temmuz 

Süvari erimiz Döndü 
Bu Dönüş, Candan Tezahürlerle 

Ve Törenle Karıılandı 

\ 

1 - Kumtt [Ka· 
racabey] 9 - A· 
kın [Franıız] 8 -
Yal9ın [Angloarap] 
4 - Beıklr [Fran· 
1111 l ti - Serkeı 
[Franııs] 6 - Gü ... 
dttk [Franını] 7 -
Çakal [Angloarap] 
8- Ceylan [Fran· 
ııı] 

Yukarda Sllbay Cent, altta Eyüp kartılayıoılarıa omuzlan ttıtünde. 

A hl l'f h' rlerin· okul kumandanı General Zıhnl, vrupamn mu e ı şe ı k 
..1 ı n b k ı uvaf· 111uhafız alayı kumandı kayma am ue at ı m sa a a ar yapan m . . . 
f k 1. ı ı b ı ız lsmail Hakkı, partı ıl ıdare kurulu a ıyet ı sonuç nr a an su ay arım . T bb' t ı 
dünkü Konvansiyon lle ıebr:mize üyeleri, Harbıye ve hı 

1 
ıye ade· 

d . k d t hü· heleri \'e sporcular u unuyor u. 
önmuş;er ve ço c.:ın an eza v k 

I l 1 1., d il şarbayl.ğı da beyoglu ayma· 
rat n arş anını ... r .r. · d' d 

1 d •1d b" ·"k l·a· kamı Danış temsıl e ıyor u. stn yo ıu o uran uyu 30 d i ,. k d Tren tam saat 10, a ıtaı· 
la balık içinde Isla bul uman anı . . C. h i 
G · ı ı ona g rdı ve üm ur yet marıı, 

en ral Hal ,. nka(.. cın. er rnman· } d S . nf t 
da G , F "t t<;pru atış alkışiu:a karşı!an ı. uvarı m • • . ı e .ıeraı u.ı , :w 

•• 

SON POSTA . 

Ege 
Mektubu: 

Sayfa 15 

Verem Afeti ... 
üzenle, inatla Arkasından Kovalana-

cak Bir Soysal Meseledir 
Batı Avrupada 

Neler Yapıhyor, 
Bunun için? 

lzmtr, ( Huauat muhabirimiz
den ) - Mumya ılbi aan çehreli 
durgun ve mariz bakııh ıenç 
kızlarla olgun kadınlann, ıenç 
çocukların ftmitle sarıldıkları bir 
mUesaesedeyhn. Kapııına " ••· 
remle mUcadele kurumu diıpan• 
ıeri ,, le•haıı aaılmış... Ayna gibi 
pınl pırıl yanan koridorda bek· 
Jeıenleria hepsi de " Verem ,, in 
lnsafıııca kancaladığı illetten ya· 
kasını ııyırmak iateyenlerle dolu •. 
Ne kadar iyi bir teıelli ki bura· 
dakllerln hiç biri de veremli ol· 
duklarını itiraf etmiyorlar '98 

kendilerini •· vereme müıtait ,, 
1&y1yorlar. 

Türk soıyetealnin 6zenle ıa• 
nlmaia mecbur olduj'u bu insel 
kurumunun baıkanı doktor Mlthat, 
husuat muayene odasında beni 
kabul ediyor. ilkin doktorla baı· 
ka ıeylerden balı .. dlyoruz. 

Doktorun ytlreğlni kemiren 
ince bir kurt Yarı 

- Neden, diyor ... Herkesin en 
fazla aarılmağa mecbur oldutu bu 
m6e1&eaeye biglne kalıyorlar. 
Bakın size bir lıtatiıtlk sıös• 
tereylm: 

Ve... Franıızca bazı notlar 
çıkararak okuyor: 

- Fransadakl veremle ıav•ı 
kurumunun Aati tllberldl6 pullan 
Yarlflata mlltbfıtlr. 5 ildacl klnun
da Kalmetln (B. C. G) rumuzlu 
pullanndan elde edilen varidat 
20 milyon franktır. Yani bir gOn· 
~e 20 milyon ••. Fransada bu pul• 
lardan yalda 140,000,000 frank 
yarldat temin ediliyor. 

Bu pullar çıkmazdan önce 
Fran11da 70 verem diıpanseri 
vardı. Şimdi dfıpanaer 1ayıı1 820 
dlr. Ayrıca 3250 yatakb büyük 
nrem hastaneleri vardır. 

kurumumuz aenenin muayyen 
ıUnlerinde pul hasılatından fıti· 
fade için aağlık bakanlığına mil· 
racaat etti. Eğer bu lıte muyaf· 
fak olursak varidalımız biç değil· 
H daha ıenlı bir ıokllde çalıı· 
ma imklnlarımızı bazırlıyacaktır. 

Varidat menbalarımız pek kı· 
11r olduğu için fazla bir iş yap· 
tıiımıza zahip değiliz. Ne yap· 
mak IAzımgeldiğlnl bilipte bun· 
ları yapamamak acımızı arttırıyor. 
Dispan1tırlmlz rontıen, laboratu· 
var tedHlıi, Oltra Yiyole teaiaati· 
le ihtiyaca cevap vermek için 

tııl General Mtırsil baıta olduğu 
halde, binidlerlmlı indiii zaman 
alkıı Ye heyecan son derecesini 
bulmuıtu. 

ÜniYeraite namına iki genç 
çok hararetli bir hitabe ıöylediler. 
Generaller ıenç ıubaylarımızın 
ellerini ııkhlar v• halkın tezah&· 
rab araıında, blnicllerimb otomo
billorle ılpahi ocaj'lna aittiler. 

Fener - Güneı Takımı 
Döndü 

BUkreıte maç yapan Fener• 
GUneı karııık takımı oyuncuları 
dlln Daçya vapuriyle ıeldiler. Rıh· 
tamda ıporcular tarafından hara• 
retle karıılanddar. 

l elinden gelen 
her ıeyl yapı
yor. 

Son bir yıllık 
çalıımamız liJn-

de dfıpaaHre 
müracaat eden 

3000 h&1taya 
bakılmıı, 300 . 
den fazla Ultro 
Yiyole tatbikatı r 
yapalmıı •• 141 r 
rontgen muaye• 

nedle lktlf a edl· 
lmiıtir. 

Bu yıl ama· 
cımız Buca da 

20 yatakla bir 

verem haatanesi 

açmaktır. Bunu 

başarmak tein 

her tUrlD terli· 
bat ahnmıı bu-

lunuyor. En Ye• 

rlmll ulusal ıer
nt ıaydan Bfr 
ferdin sallık Ye 

hayatını koru·· 
mak için çalıt
mak bize dOıeo 
yazlfedlr. 

.. .... 

Yamanlar kampıma lımlr çev· 

rcaine yapbğı fayda HJlıııdır. Biz 

yalnız nremlllerl değU, vereme 

iıtidadı olanları da yaıuı açık ha· 

•• kampında 1ağbk dllzenile kur· 
tarma§'a çalıfıyoruL Kampın ku· 

rumumuaa yüklediği maddi zor
luklara rağmen bunu dalma aça· 
cağız. Gelecek yıl Yamanlarda 

sabit tealaat yaparak kamp ha· 

yatını ıeniıleteceğiz. Bu yıl Ya· 

manlarda 50 çadır kurulmuı, 

elektrik, ıu Ye diğer ihtiyaçlar 

tamamen temin edilmiıtir. Mun· 

taznm poıtelarla Yamanlara ıidip 

gelme temin edilmlılir. 

Ad. Bil. 

Bulgariıtanda Zecri 
Kararlar 

Sofya, 6 (A.A.) - Bugiln çı· 
kan bir emirname ile kaunıuz 

ıiynsal hareketler kakkındaki ce• 
zalnr ağırlaştırılmakta ve iç işler 
bakanına devleti~ i[llveoliği ile 
ilgili hareket!crde altı aya kadar 
hnpiı ve beı seneye kadar da 
memleketten çıkarmak salahiyeti 
Yerilmektedir. Bakan gazeteleri 
de kapayabilecektlr. 

Saim n Oevat trenle lataodula 
gelirlerken 

Dlapa•HI' binuı 

Ül ra vi,> ole cihazı 

• .. 

Ankara Bisikletçileri 
Edirne de 

Edirne 7 (A.A,) - Dun Si• 
livriden hareket eden Ankara 
biıikletçileri 200 kilometreye ya• 
kın bir yol aldıktan sonra akşam 
18·30 da Edirneye ge!diler. Bi .. 
ıikletçiler şehir kenarında spo~ 
cular tarafından karşılanmışlardır. 

Bugün saat 7 de Edirne-Has• 
köy • lskenderköy arasında 70 
kilomelreıik bir yartş yapılmak· 
tadır. Bu ynrışa Edirneden JO, 
Ankaralılardan 4 olmak üzere 14 
b;ıildetçi girmektedir. 

Euğday Fiatı Düşüyor 
Mujla 7 ( A.A. ) - Buğday 

fiatla rmda düşüklük vardır. Şimdi 
buğdayın kilosu altı, arpanın dört 
on para, unun çuvalı sekiz liradır. 

Ft"ansa Blaiklet Turu 
Melz, 7 ( A. A.) - Bisikleti• 

Fransa turu-ıun, Charleville • 
Metz lizerindtki 161 kilometrelik 
ilk merhalesi şu şekiide aıılmıştır: 
4 saat, 29 dakika, 07 HDİyc ile 
Dipaco, b :ri lci gelmiıtir. Ondan 
sonra sıra ile Danne's, Archam• 

j 
baud, Aerts, More1li, LegrevH, 
Hodey, Kijevski, Neoville ve 
Dekaluve derece almıtlardır. 
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SATIE 

Şehrin ıebeksine bağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarım tenzil ettiğini 
muhterem mUıterilerine bildirir. Ayna zamanda kuvvel muharrike telisata fiyatları 
da mUhim bir derecede tenzil edllmittir. SATİE Bir motör satın almadan veya herhangi bir kuvvel muharrlke teıisatı yaptırmadan 
evvel her halde SAT 1 E 'den bir meccani proje istemeniz menfaatiniz icabıdır. 

•••••••ıııııı•ıııııııııııı•ı•ıııııııııııı••••••••••••••oııııııııııııııeıııııııııııııııııııııııııııııııııııı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" 

MAYIR. BASKA Bl(AK 
iSTE'1Ef1 ! 

\ bana 
POKEA 
PLIY 
lraş /Jıçağını 

ver. 

ELIKTRIK 
CEP VANTiLATÖRÜ 

DAİMON 
Pillerinin en ıon icadı. 
Kullanıılı Ye tık ve ucuz. 

&ataş_yerl: 

J. Dekalo ve Şki, Tahtakale No. 10 
ANKARA ı Sofu zade Mehmet Emin, l 

Satıa yerleri. MERSiN ; Hakklk oğlu Silifkeli Rahmi, IZM R 1 Hllaeyin Hüıntı 
Y • ZONGULDAK : Mektep·iler Pazarı Muıtafn Zeki, SAMSUN ı Tursun Etref 

. 

En beyaz dişler •• 
Onun dişleridir, çlnkü sabah akşam 

R A D Y O L 1 N kullanıyor. 

RADYOLiN 
,. Tartr,, d•diflmiı kir tabakaaııu eriterek ditleri ıöı kamattıracak kadar 
temizler H parlatır. Mikroplan aizı yakmadao, dit etlerini tahrif etmeden 
öldürür. Dit ıtl hastalıklırıaa mini olur. Btltln ba meziyeilerlnden batka 
fnkalidı mtUekuH olduiundan ik•didir. Fıroanıa üzerine konacak ufacık 

bir pıroa afıı n dltferl aemizlemeye, nefesi taUılaıtırmağa klfi gelir. 

ECZANES 
HÜSEYiN HÜSNÜ 

VENÜS RiMELI 
Kirpikleri besler, gözlere Hla

har bir &Üzellik Ve cazibe YOrJr. 
Şık ve kibar familyalar umumi· 
yetle VenUa Rimelini tercihen 
kullanıyorlar. lıim, marka ve 
sataı yerlerme dikkat edlnia. 
Taklitlerinden sakınınız. 

Satrı qerleri: Stımer Bank Umum 
Yerli Mallar Pazarlarında. 

Ihpo~ıı : Evllyazade NuHddln 
EreD E'cza llit ve ıtriyat depoıu, 
Bahçekapı, lstanbul. 

81$i 

Gal•t•, Karaköy caddesi No. 5 # ~ 
,~ ____ ...__...._ ______ _, Denizyol ları 

IŞL!TMESl 
AeHteleri ı KarakBJ Köprllbaıı 
Tel. 42S'2 • llrkul Mlhlrdanade 

Hu Tel 22740 

lskenderlye Yolu 
IZMIR vapuru 2 T emmuı 

SALI •llntl ıaat 11 de lıken-
deriye'ye kadar. "3825,, 

,_. TiFOBiL 
Dr. lh••n Sami 

Tifo ve paratifo haıtahklanna tutul
mamak i~in ağızdan alınan tifo hap• 
larıdır. Hiç rahatıııhk nrmH. iı:erk:•ı 

-._ _ _.ala8ilir. Kutuıu 65 Kr. ~-r 
....... _ .................................. ·---··---... ,._ .......... , 

Mı R. Kik 

Yalnız birkaç dakika içinde 
• Istırab yerıne 

Bu bir mucize değil 

GRIPiN 
in her gUn binlerce mustarip 
insan Uzerinde yaptıDı deli· 
'ikligin ufak bir örneğidir. 

neş' e! 

GRiPiN 
Sizi günlerce ııtırap çekmekten kurtarır. 

En tiddetll bat. dlı, adale ağrılaram, UıOtmekten mlltevelllt bOtUn sancı 
vı 11zıları keser. Neılıye, romatiımaya, kınklıta ka,ıı çok mtıeHirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 1 
GRIPIN kaıeleri RADYOLIN dit mıounu fabrlkaaının mtUebaa11s klmyakerlerl 

tarafından yapılır. Her eczanede vardır. T ,1 kuruıa eatılar. 

Denizcilere ve Gemicilere İlin: 
Tahlisiye U. Müdürlüğünden : 

1 - Karad•mlı Boğazı Rumıll Fınerl J•nında yeniden yapılan 
Radyofar teıiıah 10/7/1935 Çarıamba sabaha saat 111dzden 
itibaren çalıımata baılayacaktır. 

2 - Radyolar, ıiıli havalarda ıec• ve alndllı iki dakika lf&l'el 
ve dört dakika ılikfıt ve Açık ha•alarda lH iki dakika ita• 
ret, dlSrt dakika ılk6t iki daldka tıaret •• yirmi iki dakika 
ıtlk6t olmak Oıere lıer tam yarım ıaattı •ecı •• gtlndtb 
lıaret verecektir. 

a - Radyofann karaktırl ile enafına •e lpretlerlnı alt bilgiler 
tahlisiye Umum MlldOrlOjl tarafında• baıbnlan •• ı.taoltul 
Denlı Ticareti Mlld8rlllil•c• datıtılmakta bulunan Ttlrkçe, 
Almanca ve Inıllizc• Jaulı talimatnamede mı••uttur. Allka
dlrlmn bu talimatlardan birer taae ıdinmeleri llumdır. Bll
tUn remicllerle allkadarlara illa olunnr. 113757,, 

~-.KAYSERi ve SIVASDA4mm-. 

n::::u PH 1 LI PS 
RADVOLARINI 

uouı fiyatla n uıuo takıltle ıatmıktayız. Bütün dloyayı clialiyeblllninia. 
Kullanılmaıı kolay, glrültii•ilı, lt•İz Hıle diolınebllen radyelanmıı 
mub.terem mil,teriteriİniıia bütlln mutilıti ihil7açlaruu temin etmektedir. 
Bir defa dinlemek kifidir. K11a • Or'9 • Uzun dalıalarda 9alıf8D oıhaıdar 
mevcuttur. Kasalar için de bataryalı ndyolarımıı vardır. 

Karaerl • Sıva• acenta .. Uncu otlu G M • R C B V A D 
-- Satıı g•rl : Kı&yaerl Kala önünde, Sıvaı Cuuaburiyet Oteli altmda 

lıtanbul Millt Emlak Müdürlüfündenı 
Mercanaia mahal111inla Çakmakçılar yokuıunda 3840 metre 

murabbaı araa Oıerlne yapılmıı dört katta altmıı oda ve altında 
dokuz dllkklnlı 1 ili 20 sayılı Yuıufyen Hanının 240 hllH itlba· 
rllı badneye ait 30 bia111l muhammen bedeli olan 13977 lira Uze
rlnden 28171935 Pazar gDnll ıaat on beıe kadar pazarlıkla aatıla• 
caktır. Satıı bedeli birinci takılt peıio, ikincisi bir aene sonra 
ahnmak ıartlle iki takıltte ödenecektir. isteklilerin Cuma ve Sah 
ıtınlerl 1&at on dörtte lstanbul Milli Emllk MlldUrlllğtındek1 Sataı 
Komisyonuna müracaatları. "M,, (3580) 

lstanbul'da BOM NTi Şişe Birası 
Müıterilerinin kazandıkları ikramiyeler: 

55253 No. 100 Lira 
18700 " 60 
68261 " 30 " 

" lkramlrelerlal almak üsere numaralar hamillerinin en ı•~ 20 Tem· 
muıa kadar tirkete mtlracaatları r·ca olunur. 


